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Енциклопедичні видання концентрують, систематизують 
й унаявнюють знання, систему цінностей, духовний потенці-
ал і часово-просторовий континуум певного суспільства чи 
історичного періоду. Роль енциклопедій національного рівня 
(а з-поміж них і універсальних) актуалізується в періоди 
трансформаційних зламів, історичних, суспільно-політич-
них і соціально-економічних перетворень, пошуку та утвер-
дження нових ідентичностей. Наявність національної енци-
клопедії універсального типу є вагомим елементом престижу 
й авторитету держави, мірилом розвиненості суспільства та 
його культури, цивілізаційного рівня нації. У такому контек-
сті постає ВЕЛИКА УКРАЇНСЬКА ЕНЦИКЛОПЕДІЯ (ВУЕ) — 
універсальна національна енциклопедія, в центрі якої — 
український світ, ментально розімкнений до інокультурних 
надбань.

Ідея видання універсальної енциклопедії в Україні визрі-
вала в середовищі академічної інтелігенції ще наприкінці 
1990-х років. Уперше цю ідею оприлюднено на Загальних 
зборах Національної академії наук України 6 квітня 2001 р. 
(доповідь І. Дзюби «Національна енциклопедія України — 
пріоритетний проект ХХІ ст.»). Однак втілення задуму затяг-
лося. 

Проект ВУЕ започатковано Указом Президента України за 
№ 1 від 2 січня 2013 р. «Про Велику українську енциклопе-
дію» (видання ВУЕ планувалося здійснити упродовж 2013–
2020 рр.). Для реалізації проекту цим документом передбача-
лося створення Державної наукової установи «Енциклопе-
дичне видавництво імені М. П. Бажана» шляхом реорганізації 
Державного підприємства «Всеукраїнське державне спеціа-
лізоване видавництво “Українська енциклопедія” імені 
М. П. Бажана» та «Головної редакції Зводу пам’яток історії та 
культури України при видавництві “Українська енциклопе-
дія” імені М. П. Бажана». Згодом Указом Президента України 
від 12 січня 2015 р. за № 7 «Питання підготовки та видання 
Великої української енциклопедії» внесено зміни до поперед-
нього Указу Президента України від 2 січня 2013 р. № 1, зок-
рема, пролонговано термін підготовки багатотомного видан-
ня до 2026 р.

Від часу виходу в світ останніх томів українських універ-
сальних енциклопедій минули десятиліття. Йдеться про такі 
знакові багатотомні видання, як «Енциклопедія українознав-
ства» (загальна частина — 1949–1952 рр.; словникова части-
на — 1955–1989) та багатотомну «Українську радянську ен-
циклопедію». УРЕ видано Головною редакцією «Української 
радянської енциклопедії» (головний редактор — Микола Ба-
жан): упродовж 1959–1963 вийшли тт. 1–16; в 1965 — т. 17 
«Українська Радянська Соціалістична Республіка». Друге ви-
дання (в 12 т., 13 кн.) виходило друком упродовж 1976–1985 
рр. Універсальні та галузеві енциклопедії, створені й видані в 
Україні в різний час, не лише становлять історичну та джере-
лознавчу цінність, а й почасти залишаються актуальними в 
науковому та інформаційному плані. Важко переоцінити ін-
телектуальну спадщину українських енциклопедистів різних 
поколінь: П. Беринди, М. Бажана, В. Кубійовича, М. Макси-
мовича, В. Маркуся, Б. Патона, І. Раковського та ін.

Однак змінюється світ — змінюються й книги. За ці роки 
постала Українська незалежна держава, радикально зміни-
лося суспільство — замовник енциклопедії, а отже, змінили-
ся й вимоги до принципів укладання таких видань, пере д-
усім, до змісту певних циклів знань, їх тлумачення та подан-
ня. На початок ХХІ ст. зусиллями багатьох видавництв та 
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академічних установ уже підготовлено й видано низку про-
фільних енциклопедій, що засвідчило стійкий інтерес до різ-
номанітних видань енциклопедичного формату. Зокрема, ви-
йшли друком спеціалізовані енциклопедії: «Географічна енци-
клопедія» (тт. 1–3), «Екологічна енциклопедія» (тт. 1–3), 
«Енциклопедія етнокультурознавства» (у 8 т.), «Українська 
мова», «Енциклопедія історії України» (тт. 1–10), «Музична 
енциклопедія» (тт. 1–3), «Юридична енциклопедія» (у 6 т.), 
«Енциклопедія банківської справи України» за редакцією 
В. С. Стельмаха (К., 2001); «Медична енциклопедія» (К., 2001), 
укладена П. Червяком; «Енциклопедія водного господарства, 
природокористування, природовідтворення, сталого розви-
тку» (К., 2006) А. В. Яцика і В. Я. Шевчука; «Енциклопедія 
електронних мас-медіа» (К., 2006) І. Г. Мащенка; «Енциклопе-
дія законодавства» (К., 2003); двотомна «Енциклопедія мемб-
ран» (К., 2005) М. Т. Брика; науково-популярна «Енциклопе-
дія морів» (О., 2000) Р. М. Короткого; «Енциклопедія мораль-
ності» (К., 2003) та ін. Триває видання «Енциклопедії сучасної 
України». Поява фундаментальних багатотомних енциклопе-
дій значно розширила потенційний категоріально-понятій-
ний апарат, що уможливило аналіз динаміки конкретних га-
лузей науки, нових тенденцій та актуальних напрацювань. 
Новітні енциклопедії з різних наукових галузей підготували 
надійне підґрунтя для створення сучасної універсальної на-
ціональної енциклопедії.

Енциклопедія — це коло знань; циклічне навчання, вихо-
вання. Саме так перекладається грецький етимон ẻγκύκλιος 
παιδεία, а отже, вказує на такі засадничі ознаки цих видань, як 
навчальний, виховний, просвітницький характер, систем-
ність (циклічність) уміщених у них знань. У межах цієї тради-
ції книготворення «Велика українська енциклопедія» систе-
матизує різноманітні за тематикою сучасні достовірні відо-
мості. Вона адресує ці знання найширшому читацькому 
загалу в стислій і доступній формі, зручному для користуван-
ня форматі, адекватному модерному розвитку інформаційних 
технологій. Зреалізувати це вдалося завдяки українським ін-
телектуалам, які долучилися до проекту ВУЕ як автори, ре-
дактори, рецензенти.

Розробка основної концепції ВУЕ ґрунтувалася на сукуп-
ності фундаментальних ідей та засад створення багатотомно-
го універсального видання. Відомо, що концепція конкрети-
зує типологічні параметри майбутнього видання, акумулює 
його задум і завдання, загальні принципи підбору й організа-
ції матеріалу. Основою концепції ВУЕ стала україноцентрич-
ність. За усталеною для універсальних енциклопедій традиці-
єю, частка власне національного матеріалу у ВУЕ становитиме 
не менше третини обсягу видання.

Концептуально «Велика українська енциклопедія» перед-
бачає створення не лише сучасного компендіуму людських 
знань на виробленому досвідом провідних національних уні-
версальних енциклопедій рівні, а й систематизацію та репре-
зентацію в зрозумілому й доступному вигляді (друкованій та 
електронній версіях) напрацювань попередніх поколінь. Вод-
ночас концепція «Великої української енциклопедії» зорієн-
тована на сучасне наукове осмислення картини світу, історії 
людської цивілізації, внеску в неї українського народу. У ній 
представлено найвидатніші події та постаті світової історії, 
науки, культури, мистецтв, інших сфер людської діяльності; 
інтерпретовано найважливіші відкриття людського розуму і 
витвори людських рук, суспільні інституції та господарські 
структури, що вплинули на долю світу і народів; відображено 
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рух політичних і культурних ідей та динаміку наукових уяв-
лень. Також відображено докорінні зміни в політичній карті 
світу, сучасні вчення в галузі природничих наук, філософії, 
історії, політології, соціології, культурології, естетики тощо. 
Україна постає не лише як органічний складник цієї інтелек-
туально інтерпретованої картини світу, а й суб’єкт інтерпре-
тації. Адже цю енциклопедію творили українські фахівці як 
самостійний інтелектуальний продукт, освоюючи досягнен-
ня світової науки і техніки, сучасні методології і, таким чи-
ном, репрезентуючи здатність українства запропонувати 
власний оригінальний внесок у спільний процес пізнання та 
самопізнанням людства.

Робота над проектом ВУЕ розпочиналася з укладання 
слóвника «Великої української енциклопедії». Державна нау-
кова установа «Енциклопедичне видавництво» на початку ді-
яльності звернулася до науковців та широкої громадськості з 
проханням долучитися до обговорення проекту зі створення 
універсальної енциклопедії. У процесі укладання слóвника 
взято до уваги досвід створення універсальних енциклопедій, 
зокрема «Большой советской энциклопедии», «Української 
радянської енциклопедії», «Енциклопедії українознавства» за 
редакцією В. Кубійовича, «Енциклопедії сучасної України» та 
інших енциклопедичних проектів. Крім вітчизняного досвіду, 
предметом аналізу стала практика формування слóвників ен-
циклопедій за кордоном, що, зокрема, дало змогу поповнити 
тематичні слóвники ВУЕ інформацією про світові науково-
технічні, мистецькі, спортивні та інші досягнення.

Проект слóвника ВУЕ мав численні варіанти. Після трива-
лого опрацювання його було розіслано представникам усіх 
галузей знань. Для формування тематичних слóвників виро-
блено базові критерії відбору гасел. Редакція вважала, що 
універсальна енциклопедія має розкривати сутність устале-
них і поширених категорій і понять, тож при формуванні ре-
єстру дотримувалася межі між спеціальними і вузькоспеці-
альними термінами.

До укладання слóвників з окремих галузей наук активно 
долучилися відомі дослідники, фахівці академічних установ 
НАН України, викладачі провідних вітчизняних вишів, а та-
кож закордонні науковці. Ознайомившись із реєстрами нау-
кових термінів, вони пропонували критерії їх відбору та кате-
горизації, пропонували поповнити або вилучити ті чи ті гас-
ла. Кожен із тематичних слóвників ВУЕ проходив фахову 
експертизу, так що тривала копітка робота. Колектив ДНУ 
«Енциклопедичне видавництво» взяв до уваги надані пропо-
зиції. Результатом спільної праці стало видання слóвника 
«Великої української енциклопедії»1 — реєстру гасел (розта-
шованих за алфавітним принципом) із дефініціями, тобто 
стислими визначеннями понять, які відображають істотні 
ознаки предметів чи явищ. Опублікований слóвник став важ-
ливим методичним інструментом, що дав змогу упорядкува-
ти масив гасел, унормувати категоріально-понятійні системи, 
сформувати схеми статей для енциклопедії. Звісно, це пілот-
ний проект. Адже, з огляду на те, що визначення понять є 
варіативними, як і методичні підходи до структурування де-
фініцій, окремі гасла потребують подальшого доопрацюван-
ня й узгодження (передусім терміни, що мають кілька зна-
чень, а також ті, що є міждисциплінарними).

Авторський колектив усвідомлює, що укладання реєстру 
гасел і формування контенту томів універсальної енциклопе-
дії повинні спиратися на досягнення різних наук, новітню 
методологію, широкий спектр категорій і підкатегорій різно-
го порядку тощо. Адже будь-яка універсальна енциклопедія, 
також і ВУЕ, виконує функцію науково-популярного довід-

ника, тож її слóвник повинен бути цілісною системою понять 
і термінів. Принциповим при укладанні реєстру автори вва-
жали те, що будь-який термін не існує поза цілісною систе-
мою понять, має змістову підпорядкованість відповідній 
нау ковій теорії або концепції та логічні зв’язки з іншими по-
няттями й термінами. Такої ж думки дотритримувалася й 
редколегія ВУЕ.

Базовими для критеріїв відбору гасел визначено загальні 
принципи: «загальне — конкретне», «важливіше — менш 
важливе» для відповідної галузі знань і діяльності. Крім того, 
відбір здійснено за такими критеріями:

• поширеність і сталість уживання — відбір з огляду на 
частоту й тривалість використання термінів у відповідних 
наукових сферах;

• актуальність — відповідність терміна останнім тенденці-
ям і новаціям розвитку того чи того наукового напряму та 
потребам суспільства; 

• пояснювальний потенціал — спроможність терміна до 
аналітичної інтерпретації, класифікації понять, явищ, подій 
певної галузі науки й відповідних їй сфер практичної діяль-
ності;

• організаційний і методологічний потенціал — належ-
ність до родової чи видової категорії та кількість похідних 
термінів, що визначає місце терміна в межах терміносисте-
ми; 

• історичне значення — по-перше, значення терміна в ста-
новленні певної галузі науки; по-друге, роль, яку він відіграє 
в збереженні здобутків української енциклопедистики (у за-
значеному випадку йдеться про залучення термінів, виокрем-
лених та внесених до попередніх вітчизняних універсальних 
енциклопедичних видань (УРЕ, ЕСУ, УСЕ тощо) та галузевих 
енциклопедій).

На основі зазначених методологічних принципів у межах 
кожної наукової галузі розроблено родове дерево понять, до 
якого ввійшли такі групи термінів:

• основні — основоположні поняття теоретичної кон-
струкції, які складають ядро терміносистеми;

• базові — загальнонаукові поняття, які використовуються 
і в інших галузях знання;

• похідні — видові чи аспектні різновиди основних і базо-
вих понять;

• запозичені із суміжних галузей знань, але тісно пов’язані 
з теоретичною конструкцією даної галузі.

Важливим складником енциклопедичного контенту є біо-
графістика. У біографічному блоці ВУЕ подано статті про 
видатних українських та зарубіжних громадських, політич-
них, військових діячів, учених і винахідників, митців і спорт-
сменів. Відповідні гасла відібрано за такими критеріями: міс-
це особи в державно-політичних процесах, важливість її 
внеску в розвиток науки, техніки, літератури, мистецтва, 
суспільного життя. Взято до уваги також популярність того 
чи того діяча, зацікавленість його творчими досягненнями, а 
не лише наявність офіційних або почесних звань, премій, на-
город. Критеріям відбору персоналій та особливостям редак-
торської підготовки біографічних статей присвячено окре-
мий розділ методичних рекомендацій, розроблених співро-
бітниками ДНУ «Енциклопедичне видавництво»2.

«Велика українська енциклопедія» — перший в незалеж-
ній Україні універсальний звід знань. ВУЕ планується як 
багатотомне видання, що міститиме понад 80 тисяч гасел. 
Значна їх частина вводиться в енциклопедичний обіг упер-

1 Велика українська енциклопедія.  Слóвник. — К. : ДНУ «Енциклопе-
дичне видавництво», 2015. — 1492 с.

2 Методичні рекомендації з підготовки, редагування та оформлення 
статей до Великої української енциклопедії (проект) / За ред. д. і. н., 
проф. Киридон А. М. — К. : Державна наукова установа «Енциклопедич-
не видавництво», 2015. — С. 71–84.
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ше. В енциклопедії подано поняття і категорії усіх галузей 
знань. 

Підставовим при укладанні універсальної енциклопедії у 
друкованому та електронному варіантах є положення, що за-
гальний реєстр гасел ВУЕ не є жорстко усталеною конструк-
цією. У процесі створення енциклопедії наповнення словни-
ка постійно зазнаватиме змін, зумовлених появою нових 
термінів і визначень та актуальної інформації. Ще більш мо-
більними є слóвник і текст портальної версії, яка уможлив-
лює максимально швидке оновлювання інформації.

Серед авторів статей першого тому ВУЕ — широке коло 
фахівців із різних галузей знань багатьох академічних уста-
нов, вишів, державних інституцій. Є і відомі фахівці, і нові 
імена. Дякуємо усім, хто не залишився байдужим і долучився 
спочатку до реалізації проекту.

Головна редакційна колегія, Державна наукова установа 
«Енциклопедичне видавництво» глибоко вдячні державним 
установам, науковим колективам, окремим дослідникам, а 
також усім, хто долучився до обговорення слóвника й ство-
рення першого тому «Великої української енциклопедії».

Запрошуємо до подальшого осмислення теоретичних та 
концептуальних засад підготовки енциклопедичних видань, 
обговорення проблем категоризації, критеріїв відбору, вдо-
сконалення інструментарію, ймовірних перспектив вітчизня-
ної енциклопедичної традиції, інших проблем сучасної ен-
цик лопедистики. Головна редакційна колегія, Державна нау-
кова установа «Енциклопедичне видавництво» будуть вдячні 
читачам за відгуки й побажання у зв’язку з виходом першого 
тому «Великої української енциклопедії», візьмуть їх до уваги 
при підготовці наступних томів.

Усі статті у «Великій українській енциклопе-
дії» (ВУЕ) розміщено за алфавітом.

Назви статей (гасла) сформульовано у формі, 
яка стисло визначає тему, предмет конкретної 
статті; вони складаються зазвичай з одного, 
двох, трьох слів; виділені напівжирним шриф-
том. Однослівні назви статей наведено переваж-
но у формі іменника в однині, наприклад: «Аба-
жур», «Автобус», «Антологія», «Байка», «Ба-
сейн». Гасла у формі множини подано в таких 
випадках: 1) коли це відповідає загальновжива-
ній науковій термінології («Абсолютні права», 
«Агранулоцити», «Альтаночницеві», «Банано-
ві»); 2) якщо доцільно висвітлити кілька схожих 
подій, що відбулися в одному місці («Австро -
італійські війни», «Європейські угоди», «Німве-
ґенські мирні договори»; 3)  у статтях про течії, 
організації, групи («Жирондисти», «Пресвітеріа-
ни», «Філострати»), історико- етнічні поняття, 
назви народів («Азербайджанці», «Варяги», 
«Гуни»), династії, родини («Аведикови», «Бур-
бони», «Романови»).

У назвах статей, що складаються з кількох 
слів, на першому місці — головне за значенням 
слово. Тому звичайний порядок слів може бути 
змінено, щоб ключове слово, яке несе на собі 
логічний наголос і виражає зміст статті, стояло 
на першому місці. Якщо назви статей склада-
ються з іменника і прикметника, на першому 
місці здебільшого — іменник («Абсентеїзм зем-
левласницький», «Авантюризм політичний»). 
Прикметник на першому місці стоїть тоді, коли 
він разом з іменником становить єдине усталене 
поняття («Абсолютна величина», «Аграрне 
право»), усталений термін («Австра лійські 
морські леви») або на прикметник падає логіч-
ний наголос, що підкреслює специфічний зміст 
статті («Автомодельний спорт», «Без’ядерна 
зона»).

При формулюванні назв багатослівних ста-
тей взято до уваги не лише те, яке із слів має го-
ловне смислове навантаження, а й те, за яким 
саме словом читач найімовірніше шукатиме це 

ЯК КОРИСТУВАТИСЯ 
ВЕЛИКОЮ УКРАЇНСЬКОЮ 
ЕНЦИКЛОПЕДІЄЮ

поняття (термін) в енциклопедії. Так, шукаючи 
відомості про державні герби чи державні бю-
джети, читач, вірогідно, звертатиметься до слів 
«герб», «бюджет». Тому заголовки відповідних 
статей сформульовано таким чином: «Герб дер-
жавний», «Бюджет державний» (а не «Держав-
ний герб», «Державний бюджет»).

Інверсію застосовано також для того, щоб 
уникнути збігу назв кількох статей, що почина-
ються тим самим словом, наприклад, «гіпотеза», 
«закон», «договір», «угода», «прилад», «прин-
цип». Тож звичний порядок слів змінено: «Вар-
тості закон», а не «Закон вартості», «Відноснос-
ті принцип», а не «Принцип відносності».

Якщо термін має один чи кілька синонімів, їх 
подано через кому після основної назви статті 
або після етимологічної довідки (в разі наявнос-
ті). Назва статті про державу, установу, підпри-
ємство, організацію відповідає повній офіційній 
формі, супроводжується паралельними; першим 
подано варіант, що починається зі слова, за яким 
цю статтю шукатиме читач, наприклад: «А-БА-
БА-ГА-ЛА-МА-ГА», Видавництво Івана Малко-
вича «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА; Білорусь, Респуб-
ліка Білорусь.

Знак наголосу поставлено у словах, які вхо-
дять до назви статті, над наголошеними голос-
ними (крім односкладових слів). Якщо слово 
вживається з двома наголосами, то зазначено 
обидва (наприклад, інду ́стрі́я).

Етимологічні довідки подано до слів, що вхо-
дять до назв статей і є безсумнівними запози-
ченнями з іноземних мов. Наприклад: Аболі ́ція 
(лат. abolitio — скасування, знищення). До іншо-
мовних назв тварин і рослин, хімічних сполук, 
ліків, географічних назв етимологічні довідки 
переважно не подано.

Дати народження і смерті особи в біографіч-
них статтях наведено після прізвища та імені в 
дужках. Дати подано лише за новим стилем 
арабськими цифрами. У  всіх датах цифри, що 
означають рік, наведено без слова «рік» або його 
скорочення «р». Наприклад: Авдіє ́вський, Ана-
то́лій Тимофі́йович (16.08.1933, с. Федвар, тепер 
с.  Підлісне Олександрів. р -ну Кіровоград. обл., 
Україна  — 24.03.2016, м.  Київ, Україна). Ім’я та 
по батькові у біографічних гаслах набрано світ-
лим шрифтом, від прізвища відділено комою. 
Населений пункт, що є місцем народження чи 
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смерті персоналії, зазначено з його адміністра-
тивним статусом (с.  — село, с-ще  — селище, 
м. — місто). У зоні відомостей про народження 
й смерть персоналії після топоніма через кому 
подано назву держави, до якої тепер належить 
цей населений пункт. У разі зміни історичної 
наз ви населеного пункту паралельно наведено 
наз ву сучасну. Після гасла перед дефініцією по-
няття (терміна) чи основним тлумаченням в біо-
графічних статтях стоїть тире. У зоні тлумачен-
ня біографічних статей не зазначено національ-
ної або державної приналежності персоналії.

Щоб забезпечити внутрішній зв’язок тема-
тично близьких статей, запобігти повторенню 
даних, полегшити пошук необхідних відомос-
тей і допомогти читачеві якнайповніше ознайо-
митися з матеріалами енциклопедії з питань, 
які його зацікавили, у ВУЕ застосовано систему 
посилань. Назви статей, на які зроблено поси-
лання, набрано курсивом. При посиланні на 
стат ті, назви яких є загальновживаними абре-
віатурами, або на терміни, що мають у своєму 
складі загальновживані абревіатури, допуска-
ється ско рочене написання посилань. Поси-
лання на статті про всесвітньовідомих політи-
ків, учених, мит ців, як правило, не подано, 
оскільки статті про них обов’язково передбаче-
но вмістити у ВУЕ.

Для заощадження місця застосовано умовні 
позначення та скорочення. Крім загальноприй-
нятих, вжито скорочення, встановлені для цьо-
го видання (див.  Перелік основних скоро-
чень). Коли слова, що становлять назву статті, 
повторюються в її тексті, вони позначаються 
скорочено  — початковими літерами, напри-
клад: Абсолютизм — А.; Автомобільний тран-
спорт — А. т.

Іноземні назви подано за встановленими 
принципами. Якщо іноземна назва є заголовком 
статті, вона обов’язково дублюється мовою ори-
гіналу. Для назв, що трапляються в тексті енци-
клопедичних статей, дублювання не обов’язкове. 
Назви наукових праць у текстах статей наведено 
українською мовою без перекладу. Натомість 
назви іноземних пісень подано мовами оригіна-

лу, а після них у дужках, в разі потреби, зазна-
чено назви українською. Назви музично-сценіч-
них творів (опер, балетів, мюзиклів) подано 
українською мовою, після них у дужках  — мо-
вою оригіналу (якщо немає повного збігу в на-
писанні, як-от опера «Садко»). Назви симфоніч-
них творів, фільмів, творів живопису і скульпту-
ри подано лише українською мовою. Якщо у 
прокаті країни-виробника фільм мав відмінну за 
змістом назву, то оригінальну назву наведено в 
дужках після української. Назви літературних 
творів подано українською мовою, а далі в дуж-
ках  — мовою оригіналу (якщо немає повного 
збігу в написанні). Якщо мова назви твору не 
збігається з мовою твору (наприклад, «Contra 
spem spero» Лесі Українки), назву подано мовою 
оригіналу. Іноземну назву дубльовано всіма мо-
вами лише тоді, коли ця назва є заголовком стат-
ті. Для назв, що трапляються в тексті статті, мо-
вами дублювання є всі європейські, тюркські (ті 
з них, що використовують латиницю або кири-
лицю), вірменська, грузинська, їдиш та іврит. 
У біографічних статтях взято до уваги також, чи 
пов’язана творчість особи з Україною.

Бібліографічні списки наведено наприкінці 
енциклопедичних статей. Джерела подано за 
скороченим описом, у хронологічному порядку; 
подано зниженим кеглем. Бібліографія склада-
ється з кількох основних частин під заголовка-
ми: Дж.  — джерельна база, документи; Пр. або 
Тв.  — праці або твори, що становлять наукову 
або творчу спадщину особи, якій присвячено 
енциклопедичну статтю; Бібліогр.  — бібліогра-
фічні покажчики праць цієї особи; Літ. — літе-
ратура, присвячена особі, про яку йдеться; 
Вид.  — у статтях про народний епос, літописи 
тощо видання цих творів. У бібліографії до біо-
графічних статей про письменників спочатку 
подано їхні твори, при цьому насамперед — тво-
ри мовою оригіналу, а потім українські перекла-
ди (якщо вони є) та переклади іншими мовами, 
якщо немає українських.

Ілюстрації, картографічні та довідкові матері-
али (таблиці, схеми тощо) до статей подано, як 
правило, на тих самих сторінках, що й статті.
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А капе́ла (італ. a cappella — у стилі капели) — 
хоровий (ансамблевий) спів без інструменталь-
ного супроводу, взірець хорового виконавства. 
У ранньому Середньовіччі «капела» — каплиця, 
зазвичай не облаштована органом. Пізніше так 
стали називати місце у католицькому соборі, де 
розміщувався хор, відтак і сам хор. Із часом ви-
конання вокального твору без акомпанементу 
здобуло назву «А к.». В історії римо-католицької 
церкви розквіт поліфонічного хорового співу, як 
акапельного, так і у супроводі органу, припав на 
епоху Відродження. У правосл. богослужінні 
традиційно застосовується лише акапельний 
спів. В укр. музиці найзначніші явища А к. по-
стали у 17–19 cт. В естет. системі бароко 
17  ст.  — поч.  18  ст. сформувався новий стиль 
церк. багатоголосся  — партесний спів; його 
розвитку сприяли мо настирські та церковно-
приходські школи, де відбувалася підготовка 
регентів, композиторів і співаків. На межі 17–
18 ст. виник жанр духовного концерту (Д. Борт-
нянський, М. Березовський, А. Ведель). Поста-
ли й камерні різновиди А к. — канти і псал-
ми. У 19 ст. різні види акапельного співу 
успішно розвивали М. Лисенко, М.  Леонто-
вич, К. Стеценко, С. Людкевич та ін. Нині хо-
рове мист-во А к. поширене у більшості країн 
світу як у культових відправах, так й у світ-
ському професійному й фольк лорному мист-
вах.

Літ.: Герасимова-Персидська Н. О. Хоровий концерт 
на Україні в XVII–XVIII ст. Київ, 1978; Боровик М. К. Ста-
новлення багатоголосого хорового співу. Хоровий кон-
церт і його творці // Історія української музики : у 6 т. 
Київ, 1989. Т.1; Корній Л. Історія української музики : у 
3 ч. Київ, Харків, Нью-Йорк, 1996. Ч. 1.

Н. М. Кушка

А ка ́піте (лат. a capite, букв. — від голови, з голо-
ви; від розділу) — 1) Рядок, що розпочинає но-
вий розділ або підрозділ видання. А к. візуально 
відокремлений від попереднього тексту і зазви-
чай відмежовується від нього шляхом пропуску 
кількох рядків або переходу на наступну сторін-
ку. 2) Частина тексту, що починається з абзацу.

А ля згонд [франц. à la seconde — у другу (по-
зицію)] — поза класичного танцю, в якій нога 
виконавця піднята через другу позицію убік на 
90° і вище.

А..., ан... (грец. ἀ..., ἀν...) — префікс, що надає по-
хідному слову значення заперечення, відсутності 
або недостатності означуваного явища, дії, про-
цесу, властивості тощо. А... вживається перед ко-
ренем, що розпочинається з приголосного звука 
(напр., алогізм), ан... — перед коренем, що розпо-
чинається з голосного звука (напр., анаероби).

Аа ́в, Ева́льд (ест. Aav, Evald; 07.03.1900, м. Тал-
лінн, Естонія — 21.03.1939, м. Таллінн, Есто-
нія) — композитор і хоровий диригент, заснов-
ник естон. нац. опери. Навчався композиції в 
Талліннській консерваторії (1921–1926) у заснов-
ника естон. симф. музики проф. А. Каппа. Одно-
часно із навчанням співав у хорі театру «Есто-
нія», з 1924 — керівник хору та оркестру у військ. 
уч-щі Таллінна. Ще студентом почав створювати 
героїко-романтичну музич. драму «Вікінги» 
(«Vi kerlased») про похід давніх естів проти скан-
динав. завойовників у 1198. Оперу поставив 
1928 режисер Ханно Компус у театрі «Естонія»; її 
схвально сприйняла публіка та муз. критика. 
Друга постановка — в театрі «Ванемуйне», 1956. 
Арії, хори та ансамблі з твору і нині в репертуарі 
співаків. У 1929–1936 А.  — керівник громад. 
хору при департаменті молоді Естонії. Із 1934 
водночас керував заснованим ним хором співа-
ків Естонії та викладав у муз. школі Асоціації 
хорів. У 1938 А. диригував хорами на Святі піс-
ні — щорічній визначній події для культ. життя 
Естонії. Серед творів А.: концертний вальс для 
оркестру (1934); симф. поема «Життя» («Elu», 
1935); симфонія ре мінор (1939). Із 1930 займався 
також видавничо-редакторською діяльністю. 
У  1943 сестра композитора Фріда запровадила 
стипендію його імені для найкращих студентів 
Талліннської консерваторії.

Літ.: Бокщанина Е. А. История музыки народов 
СССР до Великой Октябрьской социалистической рево-
люции. Москва, 1969; Arne Mikk. 70 aastat Evald Aava 

ooperi «Vikerlased» sünnist  // Teater. Muusika. Kino. 1999. 
Januar.

Н. М. Кушка 

А́аленський вік (від назви м. Аален, земля Ба-
ден — Вюртемберґ, Німеччина) — ранній вік се-
редньоюрської епохи юрського періоду мезо-
зойської ери. Тривав 4 млн років: почався 
174,1±1,0  млн і закінчився 170,3±1,4 млн років 
тому. На поч. А. в. тер. пн.-зх. окраїни Донбасу і 
прилегла ділянка пд.-сх. частини Дніпровсько-
Донецької западини були вкриті водами мор-
ського басейну. У 2-й пол. А. в. тер. піднялася — і 
море відступило. Море частково вкривало та-
кож Карпати й Крим. А. в. відкладів на тер. Укра-
їни підтверджується знахідками в них амонітів, 
двостулкових молюсків, пелеципод, фораміні-
фер, решток рослин тощо.

Аав Евальд

А — перша літера українського алфавіту. Є та-
кож в ін. алфавітах, створених на слов’яно-
кириличній і лат. графічних основах. Назва літе-
ри вживається як іменник середнього роду: ве-
лике «А»,  мале «а». Походить від фінікійського 
знака «алеф» (бик), утвореного від первісного 
ідеогр. малюнка, подібного до голови бика; зго-
дом ця літера була запозичена у давньогрец. ал-
фавіт у формі «α» («альфа»); остання стала осно-
вою для старослов. кириличної літери «а» (аз) — 
прообразу рос. «а» гражданського шрифту та 
укр. «а». У староукр. графіці у зв’язку з наявніс-
тю різних писемних шкіл і типів письма (устав, 
півустав, скоропис) «А» вживалося в кількох 
варіантах, що допомагає визначити час і місце 
написання пам’яток. У 16 ст., крім рукописної, 
з’я вилася друкована форма літери. У сучас. укр. 
мові цією літерою позначають нелабіалізований 
голосний звук заднього ряду низького піднесен-
ня у позиції після твердих приголосних (багато, 
рана), на поч. слова у сполучниках, частках і ви-
гуках (але, аж, ага), на поч. слів та після голосних 
у словах іншомовного походження (абзац, арка, 
вуаль, піаніно). «А» буває велике й мале, має ру-
кописну й друковану форми. У старослов. пи-
семності літера мала також числове значення 
одиниці (1). Нині також використовується у 
класифікації й означає «перший»: група «А», 
ложа «А», пункт «а» розділу 3. У цифровій нуме-
рації застосовується як додаткова диференційна 
ознака, коли низка предметів має такий самий 
номер: 4-А клас, будинок 10-А тощо.

Г. П. Півторак

А
Системи 
письма

Розвиток 
літери А

Давньо-
єгипетська

Сінайська

Фінікійська

Давньо-
грецька

Візантійська

Латинська

Романська

Готична

Кирилиця

Глаголиця

Українська
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Літ.: Mayer-Eymar K. D. W. Tableau synchronistique des 
terrains jurassiques de l’Europe: d’après les recherches ré-
centes de mm. Buringnier, Dewalque, Esher de la Linth, 
Gumbel, Kredner, Martin, Moesch, Moore, Oppel, Quenstedt, 
Schlenbach, Stopponi, Whrigt et Winkler, etc. Zürich, 1864; 
Murawski H., Meyer W. Geologisches Wörterbuch. Stuttgart, 
1998; Gradstein F., Ogg J., Smith A. A Geologic timescale. 
Cambridge, 2005.

О. А. Шевчук

А́аленський я́рус — перший знизу ярус серед-
нього відділу юрської системи, відклади якого 
утворилися протягом ааленського віку. Поділя-
ється на нижній, середній та верхній під’яруси. 
А. я. виділив 1864 швейц. геолог і палеонтолог 
К.  Д. В. Майєр-Еймар. В Україні відклади А. я. 
(глини, пісковики, вапняки, конгломерати) по-
ширені на Прикарпатті, Закарпатті, у При-
чорномор’ї, Донбасі, на Крим. п-ові. Потужність 
ааленських відкладів становить від 5–30 м на 
Донбасі до 300 м у Криму. З ними пов’язані родо-
вища мармуроподібних вапняків, мінеральних 
фарб, глинистих сланців, пісковиків, рудопроя-
ви заліза тощо. Відклади А. я. представлені: 
темно-сірими аргілітами на тер. Закарпат. про-
гину; алевролітами, строкато-колірними глина-
ми, мергелем, вапняками на тер. Карпат; чорни-
ми, темно-сірими, коричневими аргілітами з 
прошарками сірих кварцових пісковиків і темно-
сірими алевролітами з тонкими прошарками 
вапняків і гравелітів на тер. Передкарпат. про-
гину; пісковиками, алевролітами, аргілітами з 
прошарками і лінзами вапняків на тер. Причор-
номор. западини; пісковиками та пісками жов-
тувато-сірого кольору на тер. пн.-зх. окраїни 
Донбасу і пд.-сх. частини Дніпров.-Донец. запа-
дини; пісковиками, алевролітами, глинами з ву-
глистими прошарками на тер. рівнинного Кри-
му; флішоїдним перешаруванням алевролітів, 
пісковиків, аргілітів у гірському Криму. 

Літ.: Гожик П. Ф. та ін. Стратиграфія мезокайнозой-
ських відкладів північно-західного шельфу Чорного 
моря. Київ, 2006; Модернізація стратиграфічних схем ме-
зозойських відкладів України // Тектоніка і стратиграфія. 
2014. Вип. 41.

О. А. Шевчук

А́алто, А ́лвар Гу́ґо Ге́нрік (фін. Aalto, Alvar Hugo 
Henrik; 03.02.1898, муніципалітет Куортане, те-
пер провінція Пд. Пог’янмаа, Фінляндія — 
11.05.1976, м. Гельсінкі, Фінляндія) — архітектор 
і дизайнер, член Академії Фінляндії (1955–1968), 
почес. інозем. член Амер. академії мист-в і наук 
(з 1957), почес. доктор Норвез. ун-ту наук і тех-
нологій (з 1960), один з основоположників су-
час. школи дизайну. Закінчив 1921 Фін. вищу 
тех. школу у м. Гельсінґфорсі (тепер Тех. ін-т 
Ун-ту імені А., м.  Гельсінкі), де навчався в арх. 
А.  Е.  Ліндґрена і Л. Е. Сонка. Працював у Фін-
ляндії, Швеції, США та ін. країнах. У 1923 в ате-
льє арх. А. Бйорке займався підготовкою вистав-
ки у Ґетеборґу (Швеція). Був учасником міжнар. 
конгресів із сучас. архітектури (1928–1956). 
Перший значний архіт. проект А. — будинок га-
зети «Турун Саномат» у м. Турку (Фінляндія; 
1928–1930). У 1935 А. відкрив у м. Гельсінкі влас-
ну фірму «Артек» з вир-ва предметів інтер’єру 
(існує досі). Викладав архітектуру в Массачусет. 
технолог. ін-ті Кембридж. ун-ту (США; 1946–
1948). Очолював Спілку фін. архітекторів (1943–
1958) та Академію Фінляндії (1963–1968). Про-

екти А. експонувалися на виставках у Мілані 
(Італія; 1933), Нью-Йорку (США; 1938), Цюриху 
(Швейцарія; 1948), Парижі (Франція; 1950), Бер-
ліні (Німеччина; 1963), Стокгольмі (Швеція; 
1969), Лондоні (Велика Британія; 1978). А. також 
писав статті з архітектури.
У своїй творчості А. спирався на нац. традиції, 
принципи функціоналізму й органічної архітек-
тури. Санаторій у м. Пайміо (Фінляндія; 1929–
1933) витриманий у дусі функціоналізму й ви-
різняється чистотою архіт. форм, органічним 
зв’язком з рельєфом і лісистим ландшафтом 
місцевості. Для архітектури Будинку міської 
б-ки у м. Виборгу (тепер РФ; 1930) характерні 
продумана функціональна основа плану й емо-
ційна виразність, у залі б-ки — дерев’яна акус-
тична стеля криволінійного обрису, що надає 
інтер’єру своєрідності й нової для тих часів фор-
ми. Для кращого освітлення книг зроблено 
скляні стіни й вікна на стелі. 
А. також був і містобудівником: споруджуючи 
деревообробну фабрику в м. Сунілі (1936–1939), 
він створив комплекс пром. об’єктів і селище 
для робітників, у комплексі муніцип. споруд 
с-ща Сяюнятсало (1949–1952) — будинок із чер-
воної цегли з внутрішнім двориком і низку еле-
ментів громад. обслуговування. 
А. виступав проти обмеженості раціоналістич-
ної основи конструктивізму і розробляв естет. 
основи нового напряму в сучас. архітектурі. 
Перші проекти А. (до Другої світової війни) 
можна віднести до інтернац. стилю в архітекту-
рі, а повоєнні не належать до жодного напряму 
чи школи, вирізняються своєрідними індивід. 
рішеннями щодо матеріалів, побудови та стилю. 
Зокрема, А. показав, що дерево може широко 
зас тосовуватися в архітектурі та в поєднанні з 
бетоном створювати новий естет. ефект. А. нада-
вав важливого значення єдності архітектури та 
природи, споруди й довколишнього ландшафту, 
відповідності форми об’єкта його функц. при-
значенню, комфортності приміщень. Він вва-
жав, що тех. функціоналізм не може бути єди-
ним напрямом у сучас. архітектурі, одне з зав-

Аалто Алвар

Аалто Алвар.  
Палац «Фінляндія-хол»
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дань якої полягає у вирішенні психол. проблем. 
А. відкидав усе заздалегідь формальне, відмов-
лявся від «диктатури» прямих кутів, виступав 
за свободу творчої думки архітектора. Завдяки 
новаторським працям А. збагатив мову архі-
тектури.
А. — автор бл. 300 архіт. проектів. Серед буді-
вель: у Фінляндії — вілла «Майреа» у муніципа-
літеті Нормаркку (1939); Управління пенсійно-
го забезпечення (1952–1956), Будинок культури 
робітників (1955–1958), палац «Фінляндія» 
(1967–1971; усі три — у м. Гельсінкі); церква 
Трьох хрестів у м. Іматрі (1958); пром. споруди 
в м. Оулу (1930–1931; 1951–1957); у Німеччи-
ні — житлові будинки у м. Бремені (1958–1963); 
Опера у м. Ессені (1959), приходський центр у 
м. Вольфсбурґу (1963); у США — виставковий 
павільйон у м. Нью-Йорку (1939), б-ка абатства 
Моунт Енджіл у шт. Ореґона (1965–1970); у 
Франції — павільйон Фінляндії на Всесвітній 
виставці в Парижі (1937), приват. будинок гале-
риста Л. Карре у с. Базош-сюр-Гійоні (1956–
1963) та ін.
А. створив предмети інтер’єру, що стали класи-
кою сучас. дизайну: крісло, яке за формою нага-
дує цифру 4, виготовлене з берези і гнутої фане-
ри (1932), табурет із ніжками Г-подібної форми 
(1933), вазу вигнутої форми (1936) та ін. Меб лі 
А. вирізняються функціоналізмом, зручністю в 
користуванні. 
У 1967 у Фінляндії засн. медаль А., яка є нагоро-
дою в галузі архітектури.

Тв.: Synopsis. Basel, 1970; Luonnoksia. Helsinki, 1972; Arkki -
tehtuuria Suomessa. Helsinki, 1989. 

Літ.: Fleig K., Aalto E. Alvar Aalto. Bd. 1–3. Zurich, 
1963–1978; Гозак А. П. Алвар Аалто. Москва, 1976; Por-
phyrios D.  Sources of Modern Eclectism Studies on Alvar 
Aalto. London, 1982; Alvar Aalto designer. Paris, 2003; Во-
лодин Б. Ф. Явление Аалто в России: Выборгская библи-
отека в контексте библиотечной архитектуры // Библио-
течное дело. 2003. № 11; Weston R. Alvar Aalto. London, 
2006; Alvar Aalto Architect. Maison Louis Carré, 1956–63. 
Helsinki, 2008.

С. В. Глухова

Ааправа́сі-Ґхат (гінді आप्रवासी घाट, англ. і 
франц. Aapravasi Ghat) — комплекс споруд іммі-
граційного терміналу, розташований у столиці 
Маврикія — м. Порт-Луї, об’єкт Світової спад-
щини ЮНЕСКО (з 2006). Є залишками накопи-
чувального імміграційного порталу (руїни трьох 

ка м’яних споруд, що збереглися на площі 
1640  м2), який брит. влада використовувала як 
дослідний полігон для експерименту із заміни 
рабів у колоніях вільними робітниками. Через 
А.-Ґ. упродовж 1834–1920 пройшло понад 
500 тис. вихідців із Індії, яких звідти відправля-
ли на роботи по всій Брит. імперії, що значно 
змінило етнічний пейзаж земної кулі. А.-Ґ., як 
пам’ятка однієї з найбільших міграцій в історії 
людства, нині перебуває під управлінням спеці-
ального цільового фонду, на тер. проводять ро-
боти з відновлення напівзруйнованих споруд та 
надання їм первісного вигляду.

А́арау (нім., франц., італ., ретороман. Aarau), 
Арау — місто на півночі Швейцарії, адм. ц. одно-
йменного округу і кантону Аарґау. На Зх. межує 
із кантоном Золотурн. Тер. — 12,34 км2. Нас. — 
бл. 20 тис. осіб (2014, оцінка), густота нас.  — 
1633  осіб/км2. Частка іноземців становить 
бл.  20 % (більшість — громадяни Німеччини, 
Італії, Косово, Туреччини та Сербії) і має тен-
денцію до зростання. Понад 50 % осіб, які пра-
цюють в А., мешкають за межами міста, що зу-
мовлює інтенсивну маятникову міграцію.
Висота над рів. м. — 381 м. Розташоване на 
р.  Ааре, яка, прорізаючи вапнякові відклади, 
формує вузьку долину із крутими схилами і по-
діляє місто на дві частини. Річка править за 
межу між двома різними ландшафтами Швейцар. 

плато та гірського масиву Юра. А. лежить у по-
мірному клімат. поясі. Середньорічна т-ра  — 
бл.  +8°  С, найхолодніший місяць — січень 
(–0,3° С), найтепліший — липень (+18,2° С), 
річна кількість опадів — бл. 1060 мм, більша час-
тина яких випадає влітку. 
На тер. А. знайдено сліди поселень неоліт. та 
бронзової доби, а також кількох сіл 7 ст. н. е. Ві-
домо про існування у 1 ст. н. е. мосту для пере-
ходу через р. Ааре. А. заснували між 1240 і 1250 
графи Кібурґ Гартманн IV і Гартманн V, а перша 
письмова згадка про А. датується 1248. Міські 
права надав 1283 Рудольф І фон Габсбурґ, якому 
А. належало з 1273. Місто залишалося у володін-
ні Габсбурґів до руйнування 1415 жителями 
Берна. У серпні 1712 в А. укладено мир, що по -
к лав кінець Тоґґенбурзькій війні між протес-
тант. та католицькими кантонами Швейцарії. У 
березні 1798 А. зайняли франц. війська.12.04.1798 
депутати від 10 кантонів зібралися в А. та про-
голосили Гельветичну республіку, столицею якої 
(тобто першою столицею об’єднаної Швейцарії) 
стало А. З 1803 — адм. ц. розширеного кантону 
Аарґау. 

Аарау — столиця кантону Аарґау

Ааправасі-Ґхат.  
Фрагмент комплексу
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А. — важливий індустр. центр, де з 2-ї пол. 20 ст. 
домінує сфера послуг. Розвиваються електро-
тех., поліграф., взут. галузі пром-сті. Залізнична 
станція. Туристичні об’єкти: Музей мист-в кан-
тону Аарґау (засн. 1959; колекція нового швейц. 
мист-ва), фортеця з вежею 12 ст., церква (1471–
1478), будинок муніципалітету (1515), Фонтан 
правосуддя (Gerechtigkeits brun nen; 1634), Ста-
родавня школа кантону (Alte Kan tonsschule; 
1802, перша світська школа Швей царії), серед-
ньовічні будинки центр. частини міста.

О. Г. Голубцов

А́арґау (нім. Aargau, Aargou, франц. Argovie, італ. 
Argovia, ретороман. Argovia), Арґау — кантон на 
півночі Швейцарії. Адм. ц. — м. Аарау. Тер.  — 
403,8 км². Нас. — бл. 636 тис. осіб (2014, оцінка), 
частка іноземців — 23,3 % (більшість — грома-
дяни Німеччини, Італії та Сербії), міського 
нас. — 66  %; густота нас. — 456,1 осіб/км². Пере-
важають малі міста, найважливіші — Веттінген і 
Баден.
А. розташований на Швейцар. плато і сх. відро-
гах гір Юри. Межує на Пн. по р. Рейн із землею 
Баден — Вюртемберґ (Німеччина), на Сх. — з 
кантоном Цюрих, на Пд. — з кантонами Люцерн 
і Цуґ, на Зх. — з кантонами Берн, Золотурн і 
Базель-Ланд (усі — Швейцарія). Найвища точ-
ка  — г. Ґайссфлюґрат гірського масиву Юра 
(908 м над рів. м.). Для А. характерна ландшаф-
тна різноманітність: на Пн. — ландшафти, сфор-
мовані в результаті горотворення Юри; ланд-
шафти Пд. частини, розміщеної на Швейцар. 
плато, утворені рухом льодовика. 
Тер., де тепер розташований А., у 5 ст. заселяли 
алемани, у 6 ст. вона належала Франції. У Серед-
ньовіччі А. належав послідовно графам Ленц-
бурґам, Кібурґам та Габсбурґам. У 1415 частина 
тер. А. відійшла до швейцар. кантону Берн. 
У  1798 тер. А. захопили французи. Сучасний 
кантон утворився 1803 на основі Акту посеред-
ництва шляхом об’єднання раніше утв. кантонів 
Аарґау (утв. 1798 Конституцією Гельветичної 
республіки, включав лише територію Нижнього 
А.), Баден і Фрикталь.
А. — найбільший індустр. кантон Швейцарії. 
34  % зайнятого населення працює у пром-сті. 
Провідні галузі: хімічна, вир-во електроніки і 
точних інструментів, приладів, синтетич. мате-
ріалів, машинобудування, розробка фарм., біо- і 
мед. технологій; енергетика (три блока атомних 
електростанцій, гідроелектростанції). Розвину-
тий туристичний сектор. Економіка орієнтована 
на експорт, бл. 25 % якого припадає на Німеччи-
ну. А. має розвинуте с. г., орієнтоване як на тра-
диційні галузі, так і на вирощування еколог. 
продуктів. На тер. А. розміщуються офіси 
Швей цар. спілки фермерів (м. Бруґґ), НДІ біол. 
розвитку тер. (м. Фрик). Ун-тів немає, професій-
ну освіту різних напрямів надають вищі при-
кладні школи. Багато старовинних замків, музе-
їв: Іст. музей, Музей поліції, Музей електрики 
(усі — м. Аарау) та ін. 

Літ.: Rinker K. Adventure guide to Switzerland. Alameda, 
2015.

О. Г. Голубцов

А́аре (нім. Aare, франц. Aar), Аре, Ар — найдов-
ша річка Швейцарії, ліва притока Рейну, яка про-
тікає лише у межах цієї країни через кантони 
Берн, Золотурн і Аарґау. Довжина — 288 км, пе-

репад висот — 1 565 м, пл. басейну — 17 620 км², 
витрати води — 560 м³/с. Витоки — льодовики 
Обераар і Унтераар у районі гірського перевалу 

Ґримзель (на межі кантонів Берн і Вале). Впадає 
в Рейн між місцевістю Фельсенау на тер. комуни 
Лойґґерн і комуною Кобленц (обидві — Швей-
царія). Притоки — Кандер, Заане, Емме, Ройсс, 
Ліммат. Живлення — льодовикове. На А. спосте-
рігаються повені у весняно-літній та зимовий 
періоди. На берегах А. розташовані міста: Берн, 
Тун, Біль, Мюнзінґер, Золотурн, Ольтен, Аарау, 
Бруґґ. Споруджено кілька високонапірних ГЕС. 
Активно використовується для туризму та від-
починку. У частині від Нідау до Золотурна — 
судноплавна. На багатьох ділянках русло річки 
змінено. Інженерно-меліор. заходи здійснюва-
лися з 18 ст. для запобігання ерозії берегів, за-
болочення заплави та підтоплення.

О. Г. Голубцов 

А́арне, А́нтті А́матус (фін. Aarne, Antti Amatus; 
05.12.1867, м. Б’єрнеборґ, тепер м. Порі, маакунта 
Сатакунта, Фінляндія — 05.02.1925, м. Гельсінкі, 
Фінляндія)  — філолог, фольклорист, системати-
затор фольклорн. сюжетів. 1893 закінчив Гель-
сінґфорський ун-т (тепер  Ун-т Ге льсін кі). 1893–
1898 стажувався в Москві й Санкт-Петер бурзі, 
збираючи матеріали для докторської дис. 1907 у 
Гельсінґфор. ун- ті здобув ступінь доктора філо-
софії за дис. на тему «Порівняльні дослідження 
казок» («Verglei chende Märchen fors chun gen»; 
опубл. 1908). У 1911–1922 — доцент, із 1922 — екс-
траординар. про фесор Гельсінґфор. ун -ту. Найві-
доміша праця  — «Покажчик казкових типів» 
(1910). Викладена в ній класифікація казкових 
сюжетів після доповнення амер. фольклористом 
С.  Томпсоном отримала назву «класифікація 
А.  — Томпсона». Як і кла сифікація В.  Проп па, 
розробка А. — Томпсона часто застосовується в 
сучас. дослідженнях із фольклористики. А. ши-
роко залучав до своїх розвідок укр. фольклорн. 
матеріал. У статті «Кілька паралелей фінських 
казок з російськими та іншими сло в’ян ськими» 
(1898) цитовано укр. казки, зібрані Б.  Грін чен-
ком, М.  Драгомановим, І.  Рудченком, П.  Чу бин-
ським, О. Кольбергом, В. Ястребовим. Листував-

Аарне Антті Аматус

Ааре. Залізничний міст над 
річкою в Базелі
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«Мойсей та Аарон  перед фараоном». Ілюстрація Гюстава Доре до 
Біблії, 1864—1866 

ся з В. Гнатюком, сприяв його вступові у Між-
нар. федерації фольклористів.

Пр.: Vergleichende Märchenforschungen. Helsingfors: 
Druc kerei der Finnischen Literaturgesellschaft, 1908; Die 
Zaubergaben: eine vergleichende Märchenuntersuchung. 
Hel singfors: Société Finno-ougrienne, 1909; Verzeichnis der 
Märchentypen mit Hülfe von Fachgenossen ausgearbeitet. 
Helsinki, 1910; Leitfaden der vergleichenden Märchenfor-
schung. Hamina, 1913; Vergleichende Rätselforschungen. 
Helsinki, 1918–1920. Bdn. 1–3.

Літ.: Krohn K. Antti Aarne. Helsinki, 1926 (окр. вип. 
збірника Folklore Fellows’ Comunication); Ashliman, 
D. L. A Guide to Folktales in the English Language: Based on 
the Aarne–Thompson Classification System. New York, 1987; 
Гнатюк В. [Рец. на:] Verzeichnis der Märchentypen mit Hülfe 
von Fachgenossen ausgearbeitet von Antti Aarne // Записки 
НТШ. 1912. Т. 109; Мушинка М. Володимир Гнатюк // За-
писки НТШ. Праці філол. секції. 1987.

Ааро ́н (івр. אהרן; бл. 1574 до н. е., Єгипет — 
бл. 1451 до н. е., г. Гор, Палестина), Арон — біб-
лійний персонаж, старший брат пророка і зако-
нодавця Мойсея, з роду Левитів. Шанований ав-
раамічними релігіями як іст. ізраїл. лідер. Відо-
мий як «вуста» Мойсея, його речник, який від 
імені пророка звертався до ізраїл. народу та 

представляв його інтереси перед фараоном 
Єгипту. А. допомагав Мойсею виводити ізраїль-
тян з «єгипетського полону», під час подорожі 
через пустелю Синай до Землі Обітованої; ви-
конував різні функції (військ.-політ., суддів-
ську, пророчу, чудодійну, священицьку тощо). 
Після зведення та освячення Скинії (похідного 
храму) А. та його сини були обрані для офіц. 
священства. А. вважається першим первосвя-
щеником єврейського народу, що започаткував 
священицьку династію. Ім’я А. пов’язують із 
виготовленням на прохання народу ідола золо-
того тільця як фізичного образу Бога, що в ста-
розавіт. традиції розцінюється як зрада довіри 
до Ягве. Помер у віці 123 років, так і не увій-
шовши, як і Мойсей, до Святої землі. Життєпис 
А. подає П’я тикнижжя (Тора).

У Корані виступає під іменем Гарун як один із 
пророків Аллаха, старший брат і помічник про-
рока Муси (Мойсея).
Укр. мовою у поет. формі життя та діяння А. 
описав християн. письменник-богослов В. Кре-
до у «Віршованій Біблії» (1994).

Літ.: Fraser J. Folklore in the Old Testament: Studies in 
Comparative Religion, Legend, and Law.  London. 1919. Vol. 2; 
Aberbach M., Smolar L. Aaron, Jeroboam and the Golden 
Calves // Journal of Biblical Literature. 1967.  Vol. 86.  №. 2. 

Л. О. Филипович

Ааро́нове свяще ́нство — нижчий рівень свя-
щенства у мормонізмі (Церкві Ісуса Христа Свя-
тих останніх днів). Свою назву веде від імені бі-
блійного персонажа Аарона. Це підготовче свя-
щенство для молоді, що складається з нижчих 
чинів: диякона (12–14), вчителя (14–16) та свя-
щеника (16–18 років). На відміну від вищого 
Мелхіседекова священства (з 18 років), А. с.— це 
своєрідний духовний тренінг мормонів у єван-
гельському дусі перед дорослим життям, який 
формує реліг. і церк. досвід. Молодь готується до 
виконання певної місії та служіння. За віровчен-
ням Церкви Ісуса Христа Святих останніх днів, 
саме це священство містить у собі ключі служін-
ня янголів, євангелії каяття та хрещення, даро-
вані у 1829 Іоанном Хрестителем засновникам 
мормонізму Дж. Сміту та О. Каудері. 

Літ.: Антоненко С. Мормоны в России. Путь длиной в 
столетие. Москва, 2007; Колодний А. М. Церква Ісуса 
Христа Святих останніх днів: Церква мормонів у світі і 
Україні. Київ, 2010.

Л. О. Филипович

Аа ́хен (нім. Aachen, франц. Aix-la-Chapelle), 
Ахен — місто в Німеччині, земля Північний 
Рейн — Вестфалія, адм. округ Кельн. Розташова-
не на кордонах трьох країн: Німеччини, Бельгії 

та Нідерландів. Тер. — 160,83 км². Нас. — 
бл.  250  тис. осіб (2013), з них іноземців — 
бл.  37  тис., більшість яких — із країн Європи; 
густота нас. — 1513 осіб/км2. А. знаходиться на 
пн. окраїні ланцюгу середньовисоких гір Айфе-
ля. Найвищий пункт у районі міста — 410 м над 
рів. м. (на пд.-сх. околиці), найнижчий — 125 м 
(на пн. околиці). А. розташований у зоні актив-

Аахен. Краєвид міста
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них тектонічних розломів, де часто відбувають-
ся землетруси (найбільші — у 823, 1756, 1992). А. 
й околиці належать до помірної клімат. зони, але 
внаслідок океаніч. впливу переважають волога 
погода, м’яка зима та помірна т-ра (макс. +14,2 °C, 
мін. +5,3 °C); середньорічна кількість опадів — 
793,2 мм. 
А. засновано в епоху панування римлян, які в 
124 н. е. заклали поселення неподалік знайдених 
тут мінер. джерел. На поч. Середньовіччя А. — 
резиденція франц. королів, а у 807 Карл Великий 
зробив його столицею Франкс. д-ви. У 1306 А. 
отримав статус «вільного міста Святого Рим-
ського престолу». Тут коронували імператорів 
(востаннє — у 1520 імператора Священної Рим-
ської імперії Карла V), відбувалися імператор. 
сейми. Перенесення коронування у Франкфурт, 
реліг. чвари 16–17 ст., велика пожежа 1656 приз-
вели до занепаду міста. 1793 під час війни часів 
Франц. революції А. був зайнятий французами і, 
за умовами мирних угод у Кампо-Форміо 1797 та 
Люневіллі 1801, приєднаний до Франції; у 1797–
1814 — головне місто деп. Рур. 1815 А. перейшов 
до Пруссії.
Основні галузі пром-сті: машинобудування, 
автоматизація, інформ., лазерна та екологічні 
технології, вир-во шин, кондитерська пром-сть. 
Рейн-Вестфальський тех. ун-т А. — один із про-
відних навчальних закладів Європи. У місті 
розташовані НДІ, лабораторії та конструктор. 
бюро, що спеціалізуються на розробках автом. 
моторів, електротехніки, програмного забезпе-
чення, мед., військ., авіац. та космічної техні-
ки. Центр розвитку мед. науки  — багатопро-
фільна Університетська клініка А. Місто відо-
ме багатою культ., археол. й архіт. спадщиною. 
Символ міста — Аахенський собор  — у 1978 
внесений до переліку Всесвітньої спадщини 
ЮНЕСКО першим серед пам’яток Німеччини. 
Див. також Аахенська мирна угода, Аахенський 
конгрес.

О. Г. Голубцов

Аа ́хенська ми́рна уго́да — 1) Мирна угода, 
укладена 02.05.1668 між Францією та Іспанією, 
яка засвідчила завершення Деволюційної війни 
(1667–1668). Франц. король Людовик XIV, одру-
жений з Марією-Терезією — донькою від першо-
го шлюбу іспан. короля Філіпа IV, після смерті 
тестя (1667) висунув претензії на більшу части-
ну Іспанських Нідерландів і розпочав воєнні дії 
проти Іспанії. При цьому покликався на право 
дітей від першого шлюбу успадковувати воло-
діння (т. з. деволюційне право). Війна розпоча-
лася успішно для Франції. Її хід переломив уль-
тиматум Англії, Голландії та Швеції. Троїстий 
союз погрожував війною будь-якій із воюючих 
сторін, якщо Франція не припинить агресію, а 
Іспанія не віддасть Людовику XIV Франш-Конте 
або вже завойовану ним частину Фландрії. 
Франція та Іспанія пішли на поступки  — 
02.05.1668 уклали мирну угоду в м. Аахен (Ні-
меччина). Франція повернула іспан. короні 
Франш-Конте, проте залишала за собою 11 уже 
зайнятих в Іспанських Нідерландах міст. 1669 
був підписаний ще один договір, що закріплю-
вав положення А. м. у. 
2) Мирний договір, укладений 18.10.1748 між 
Англією, Нідерландами та Францією, який за-
вершив Війну за австр. спадщину (1740–1748). 
До нього долучилася Австрія (28.10.1748), зго-

дом Іспанія та Сардинія. Договір підтвердив по-
передні угоди з цього питання, зокрема Прагма-
тичну санкцію (1713), згідно з якою за Марією- 
Терезією, донькою Карла VI, визнавалося право 
на австр. престол. Франція повернула захоплені 
у Нідерландах території, погодилася на зруйну-
вання укріплень Дюнкерка, віддала Англії Ма-
драс (в Індії) і частину земель в Америці. Англія 
завершила тривалу війну 1739–1748 з Іспанією і 
продовжила на 4 роки термін дії договору про 
«асієнто» (право англ. компаній на ввезення ра-
бів до іспан. колоній в Америці). Іспанія та Сар-
динія отримали території в Італії, серед них 
австр. володіння. До Пруссії відійшла Сілезія, 
що призвело до загострення австро-прусського 
суперництва і сформувало пе ред умови Семи-
літньої війни 1756–1763 між провідними європ. 
д-вами.

Літ.: История дипломатии: В 5 т. Москва, 1959–1979; 
Арказанян М. Ц., Ревякин А. В., Уваров П. Ю. История 
Франции. Москва, 2007; Кузьмін О. С. Нова історія кра-
їн Західної Європи та Північної Америки. Житомир, 
2011. 

С. С. Троян

Аа́хенський конгре́с — перший дипломатич-
ний конгрес провідних європ. д-в — Австрії, 
Англії, Пруссії, Росії та Франції. Відбувся 30.09–
21.11.1818 в м. Аахен. Представниками держав-
учасниць були: Австрії — імператор Франц I, 
князь К. Меттерніх,  Англії — лорд Р.  Каслрі, 
герцог А. Веллінґтон, Пруссії — король Фрідріх 
Вільгельм III, князь К. Гарденберґ, граф К. Берн-
сторфф, Росії — імператор Олександр I, граф 
І. Каподистрія, граф К. Нессельроде, Франції — 
герцог А. де Рішельє. У ході 47 засідань прийня-
то рішення: про збереження в Європі кордонів, 
визначених Віденським конгресом 1814–1815; про 
підтримку абсолютистських режимів і боротьбу 
проти лібералізму та вільнодумства; про зміц-
нення позицій д-в — переможниць Наполеонів-
ських воєн і характер їхніх відносин із Фран-
цією; про розробку та укладання заг. гарантій-
ного договору; про доповнення до Віденського 
регламенту про ранги дипломатичних представ-
ників. 
На основі конвенції від 01.11.1818 відновлено 
Четверний союз Австрії, Пруссії, Англії та Ро-
сії, розроблено план спільних військ. операцій 
на випадок нової війни з Францією. Одне з гол. 
питань А. к. — дострокове виведення союзних 
військ із Франції після сплати нею залишку 
контрибуції в сумі 265 млн франків. Водночас 
конгрес визнав повернення Франції до п’ятірки 
тогочасних великих європ. д-в, оскільки вона 
сплатила більшу частину накладеної на неї 
контрибуції і зобов’язалася дотримуватися 
трактатів Віденського конгресу 1814–1815. 
Спеціальна постанова А. к. від 21.11.1818, яка 
доповнила постанову Віденського конгресу від 
19.03.1815, була покладена в основу міжнар. 
протокольної практики і залишалася чинною 
до 1961. Загалом А. к. своїми рішеннями під-
твердив курс на розбудову системи міжнар. 
відносин в інтересах Священного союзу європ. 
монархів.

Літ.: Собрание трактатов и конвенций, заключенных 
Россией с иностранными державами: В 15 т. Санкт-
Петербург, 1885. Т. 7: Трактаты с Германией. 1811–1824; 
История дипломатии: В 5 т. Москва, 1959–1979; Маны кин 
А. С. Новая и новейшая история стран Западной Европы 
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и Америки. Москва, 2004; Арказанян М. Ц., Ревякин А. В., 
Уваров П. Ю. История Франции. Москва, 2007; Кузь-
мін О. С. Нова історія країн Західної Європи та Північної 
Америки. Житомир, 2011. 

С. С. Троян

Аа́хенський собо́р (нім. Aachener Dom, Aachener 
Münster) — кафедральний собор у м. Аахені, Ні-
меччина, об’єкт Світової спадщини ЮНЕСКО (з 
1978). Частина комплексу кам’яних споруд, за-

к ладених напр. 8 ст. у місті-резиденції Карла І 
Великого (імператорський палац, б-ка та ін. не 
збереглися). А. с. освячений у 805.
Відомий як місце коронації герман. монархів: у 
936–1531 в А. с. короновано 35 королів і 14 коро-
лев. Також А. с. — усипальня: в 814 тут поховано 
імператора Карла І Великого, а в 1002 — імпера-
тора Оттона III.
А. с. нині складається з трьох основних частин: 
палацової імператорської капели, монументаль-
ної вежі із шпилем і готичного хору, які побудо-
вані в різні епохи. Центральна і найдавніша 
частина архіт. ансамблю А. с. — палацова імпе-
раторська капела («Pfalzkapelle»). Це класичний 
зразок мист-ва Каролінгського Відродження. 
Взірцем для арх. Одона Мецького були візантій-
ські та італ. культові споруди, зокрема церква 
Юстиніана І та гробниця Теодоріха у м. Равенні. 
Капела А. с. у плані восьмикутна (октагон сим-
волізує досконалість), заввишки 31 м, завширш-
ки 32 м. Її оповиває двох’ярусна галерея; увінчує 
8-гранний купол, підтримуваний колонами. Ка-
пела пишно оздоблена мозаїкою, позолотою, 
мармуровими плитами тощо. Посередині храму 
розміщено камінь із написом «Carolo Magno» (з 
лат. — Карл Великий). Саме тут спочатку знахо-
дилася могила імператора, згодом його останки 
перенесли до ризниці. На вході до капели — ма-
сивні бронзові т. з. Вовчі ворота.
Із плином часу А. с. зазнавав істотних змін. 
У 12  ст. Фрідріх І Барбаросса облаштував велику 
люстру, зруйнувавши значну частину мозаїки 
склепінь. У 1353–1414 додано готичний хор і 
малі капели. Бл. 1500 перебудовано галерею, яка 
з’єднується пізньоготичним порталом із монас-

тир. подвір’ям. У 18 ст. до зх. стіни капели при-
будовано вежу, шатрову стелю замінено куполь-
ною. У 2-й пол. 19 ст. за фінансової підтримки 
Фрідріха Вільгельма IV та Вільгельма I відновле-
но елементи внутрішнього убрання, реставрова-
но мозаїку (1881).
Усередині А.  с. головне значення мають: цен-
тральна частина з вівтарем, мармуровий трон і 
рака з останками імператора Карла І Великого, 
рака зі спіднім убранням Діви Марії та іншими 
христ. реліквіями. А. с. сьогодні — символ Аахе-
на, який приваблює численних паломників і ту-
ристів.

Літ: Erich Stephany. Aachen Cathedral. Aachen, 1983; 
Herbert Bremm, Patricia Arin. Der Aachener Dom und seine 
Umgebung. Meyer & Meyer Verlag, Aachen, 2009; Der 
Aachener Dom — 26 / Schnell & Steiner; Auflage: 1 (Novem-
ber 2012. 26).

«А-БА́-БА-ГА-ЛА-МА ́-ГА», Видавництво Івана 
Малковича «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА» — перше 
в Україні приватне книжкове видавництво л-ри 
для дітей. Засн. 1992 у Києві. Засновник, дирек-
тор і гол. редактор — поет І. Малкович. Назва 
(дитячою мовою — абетка) — з оповідання «Гри-
цева шкільна наука» І. Франка. Перша видана 
«А.» книжка — «Українська абетка» (1992). З 
2008 «А.» видає також книги для ін. вікових 
груп. На 2016 вид-во «А.» загалом опублікувало 
бл. 300 назв книг — нар. казок і ориг. творів укр. 
і заруб. письменників. Особливістю «А.» є ви-
дання кольорових ілюстрованих книжок (укр. 
художники-графіки К. Лавро, В. Єрко, К. Штан-
ко, С. Ус, І. Сулима, Є. Гапчинська, В. Ковальчук, 
В. Харченко, В. Голозубів та ін.), їх високий ху-
дожній рівень і поліграфічна якість. 
Серед видань «А.» для дітей: «Улюблені вірші» 
(1994), «Снігова королева» Г. Х. Андерсена (2000), 

«Аліса в Країні див» Л. Керрола (2001), «100 ка-
зок» (т. 1–3; 2005–2012), «Дитяча Євангелія» 
(2009), «Маленький принц» А. де Сент-Екзюпері 
(2015); твори сучас. укр. дитячих письменників — 
нова автор. редакція роману «Тореадори з Васю-
ківки» В. Нестайка (2004), іст.-пригодницька 
тетра логія «Джури» В. Рутківського (2007–2015; 
за 3 перші книги автор отримав Нац. премію 
України ім. Т. Шевченка, 2012) та ін. Значні досяг-
нення «А.» у виданні сучас. зарубіж. дитячої 
л-ри — переклад кн. «Гаррі Поттер» Дж. К. Ролінґ 
(т. 1–8; 2002–2016; перекладач В. Морозов) підго-
товлено й видано першими на території СНД, а 
5–7-й т. — першими в Європі. 
У вид-ві виходять також аудіокниги для дітей 
(«Улюблені вірші»; 1995) та інтерактивні книги 
для iPAD («Снігова королева»; 2012). 

«А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА». Перший ескіз«А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА». 
Обкладинка першої 
книжки видавництва 
«Українська абетка», 1992
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Серед видань для дорослих: серія «Перлини су-
часної літератури» (з 2010; твори Л. Костенко, 
В. Шевчука, К. Москальця, Г. Пагутяк та ін.), се-
рія «Українська поетична антологія» (з 2012; вір-
ші Л. Костенко, Т. Мельничука, М. Вінгранов-
ського, Ю. Андруховича, С. Жадана, «Антологія 
української поезії ХХ ст.» та ін.). Уперше у світі 
вид-во «А.» опублікувало «Антологію молодої 
поезії США» (2016; упоряд. Т. Малкович). 
Права на свої видання вид-во продає на чотири 
континенти світу (зокрема, 1995 продано права 
на кн. «Котик та Півник» амер. вид-ву «Альфред 
А. Кнопф» — перша в історії незалежної України 
книжка, яку придбало вид-во зі світовим ім’ям; 
виходила також у Норвегії, Росії, Швейцарії, 
Японії). Виставки ілюстрацій вид-ва експонува-
лися в багатьох країнах світу. Книги вид-ва від-
значено найвищими нагородами укр. і міжнар. 
книжкових виставок і конкурсів.

Бібл.: «АБАБАГАЛАМАГІЯ» Івана Малковича: Бібліо-
графічний покажчик до 55-річчя директора вид-ва 
«А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА» Івана Антоновича Малковича. 
Київ, 2016.

Літ.: Олійник В. А. Сучасний погляд українського ху-
дожника-ілюстратора на оформлення дитячої книги 
(творчість К. Лавра) // Вісник Харківської державної ака-
демії дизайну і мистецтв // Мистецтвознавство. Архітекту-
ра. 2011. №7; Бойчук А. Р. Еволюція вітчизняної літератури 
для дітей // Науковий вісник Миколаївського державного 
університету ім. В. Сухомлинського. Філологічні науки. 
2013. Вип. 4.12; Федіна Ю. Освітньо-виховний потенціал 
ілюстрації дитячої книги // Вісник Інституту розвитку ди-
тини. Філософія, педагогіка, психологія. 2014. Вип. 35.

А. М. Зубар

Абаддо́н (івр. אבדון — знищення, винищення), 
Аваддон — у Старому Заповіті та юдейській 
реліг. традиції — частина пекла або місце пере-
бування померлих узагалі (у цих значеннях сло-
во А. вжито у Книзі Йова, Книзі приповістей 
Соломонових і Книзі Псалмів). Крім того, в од-
ному з віршів Книги Йова А. виступає також в 
уособленій формі поряд зі смертю, однак кон-
текст спонукає сприймати цю персоніфікацію 
алегорично: «Аваддон той і смерть промовля-
ють: Ушима своїми ми чули про неї лиш чутку!» 
(перекл. І.  Огієнка). У Новому Заповіті (Об’яв-
лення Івана Богослова) А. згаданий одного разу 
як володар бездонної криниці, з якої виходить 
демоноподібна сарана. При цьому іврит. слово 
А. передано в грец. транскрипції (Αβαδδών), а за 
ним наведено грец. відповідник «Аполліон» 
(Απολλύων — винищувач, губитель): «І мала 
вона над собою царя, ангола безодні; йому по-
єврейському ім’я Аваддон, а по-грецькому звав-
ся він Аполліон!» (перекл. І. Огієнка).
Образ демона А. поширений у європ. середньо-
вічній і ранньомодерній л-рі реліг. змісту, магіч-
них трактатах; епізодично згадується в роман-
тичній поезії 19 ст. У 20–21 ст. він уживається в 
творах масової л-ри, текстах пісень, кінемато-
графі й комп’ютерних іграх.

С. І. Гірік

Абаджя ́н, Га́ррій Арту́шевич (19.11.1939, м. За-
поріжжя, Україна) — музикант (фаготист), мис-
тецтвознавець, викладач, засл. діяч мис-тв Укра-
їни (з 1993), нар. арт. України (з 2010), канд. 
мистецтвознавства (з 1982). Закінчив 1968 Хар-
ків. ін-т (тепер — нац. ун-т) мис-тв (клас К. Біло-
церківського), з 1979 — його викладач, з 1983 — 

професор і зав. каф. духових та ударних інстру-
ментів і оперно-симф. диригування, з 2005  — 
проректор з навч. роботи. У 1969–1983 — в орке-
стрі Харків. академ. театру опери і балету 
ім. М. Лисенка (1969–1979 — соліст). Засновник 
і керівник (з 1992) Молодіжного академ. симф. 
оркестру «Слобожанський» (відомий також як 
«Віртуози Слобожанщини»). 
Винайшов і 1980 впровадив у навч. процес акус-
тичний пристрій для контролю звучання муз. 
інструмента (індикатор, осцилограф), завдяки 
якому характеристики звуків перетворюються 
на лінії на екрані телевізора чи монітора. Пра-
цюючи з цим пристроєм, учень муз. класу ба-
чить на екрані недоліки свого виконання та на-
магається наблизитися до характеристик етало-
на. На основі винаходу А. було виготовлено 
пристрій «Октава» для контролю атаки, ведення 
і закінчення звука, динаміки, інтонацій, вібрато, 
фразування. Автор праць: «Нова методика ви-
кладання гри на духових інструментах» (1981), 
«Вібрато на фаготі» (1983) та ін. Власні наук. роз-
робки та наук.-метод. установки А. успішно за-
стосовує на практиці. Виховав понад 20 лауреа-
тів міжнар. та нац. конкурсів. 

Пр.: Новая методика обучения игры на духовых ин-
струментах. Харьков, 1981; Методика развития исполни-
тельских приемов на духовых инструментах с помощью 
визуального индикатора // Вопросы музыкальной педа-
гогики. 1983. Вып. 4; Развитие рациональных способов 
создания вибрато на язычковых инструментах. Харьков, 
1984; Нове в вібрато на фаготі. Харків, 1984.

Літ.: Маилян Г. Фагот в Армении. Ереван, 2009.

Абаді́, Поль (франц. Abadie, Paul; 09.11.1812, 
м. Париж — 03.08.1884, м. Шату, тепер рег. Іль-
де-Франс, Франція) — архітектор, реставратор, 
член Академії красних мист-в (з 1875). Навчався 
у колежах міст Бордо і Анґулема, з 1832 — у май-
стерні А. Леклера, у 1835–1839 — у Школі крас-
них мис т-в (обидві — м. Париж). З 1844 працю-
вав у Комісії іст. пам’ятників, водночас брав 
участь у проектах з реставрації, зокрема, під 
керівництвом Ж.-Б.-А. Лассю і Е. Віолле-ле-
Дюка Собору Паризької Богоматері (Notre-Dame 
de Paris; 1845–1848). У 1849 А. призначено архі-
тектором єпархій міст Періґе, Анґулема і Каора, 
1862 — м. Бордо, а 1874 — м. Парижа. В Анґулемі 
А. збудував церкву Сен-Марсіаль (Saint-Mar tial; 
1849–1856 ), міську ратушу (Hôtel de Ville; 1858–
1865), реконструював церкву Сент-Озон (Saint-
Ausone; 1864–1866), собор Сен-П’єр (Saint-Pier-
re; 1866–1885). У Бордо збудував церкви Сент-
Марі-де-ла-Бастід (Sainte-Marie-de-la-Bastide; 
1860–1886) і Сен-Фердинанд (Saint-Ferdinand; 
1862–1866), реставрував дзвіницю базиліки 
Сен-Мішель (Saint-Michel; 1857–1869), фасад 
церкви абатства Сен-Круа (Sainte-Croix; 1859–
1865). У м. Періґе А. реставрував собор Сен-
Фрон (Saint-Front; 1849–1899), цілком перебуду-
вавши його, допов нивши його архіт. форму ку-
полами у візантійському стилі.
Вершина творчості А. — проект збудованої у 
м. Парижі у романо-візантійському стилі бази-
ліки Сакре-Кер (Sacré-Cœur; 1875–1919). У 1874 
проект А. переміг на публ. конкурсі серед 78 про-
ектів. На його створення А. надихнули мону-
менти Шаранти та Періґора, які він реставрував. 
Храм, розташований на високому Монмартр. 
пагорбі, — типовий приклад еклектичного на-
слідування середньовічної архітектури, що було 

Абаджян Гаррій
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поширено в церк. архітектурі кін. 19 ст. Вод-
ночас у цьому синтезі виявляється оригіналь-
ність та уява автора. Після смерті А. роботу про-
довжили 5 архітекторів, які трохи відійшли від 
його первісного задуму.
Загалом А. спроектував і збудував бл. 50 споруд, 
переважно церков, але серед них також і житло-
ві будинки, і громадські споруди. Доробок А. як 
реставратора — понад 40 середньовічних, на-
самперед романських, храмів у франц. деп. Дор-
донь, Жиронда, Шаранта. 
Нагороджений орденом Почесного легіону: ка-
валер (з 1866), офіцер (з 1869).

Літ.: Entre archéologie et modernité, Paul Abadie, 1812–
1884. Angoulem, 1984; Loyer F. Histoire de l’architecture fran-
çaise de la Révolution à nos jours. Paris, 1999; Bosse-Platière 
R. Paul Abadie: l’architecte du Sacré-Cœur aurait eu 200 ans // 
Le Figaro. 2012. 9 novembre. 

С. В. Глухова

Аба́єв, Олекса́ндр Володи́мирович (англ. Abayev, 
Alexander; 26.09.1967, м. Львів, Україна) — музи-
кант (скрипаль), педагог. Закінчив Київ. держ. 
консерваторію (тепер — Нац. муз. академія Ук-
ра їни) ім. П. Чайковського (1993; клас О. Пано-
ва) і аспірантуру (клас проф. Б.  Которовича). 
З 1997 — у США. Один із засновників (1998) та 
концертмейстерів «Струнного квартету форте» 
(Forte String Quartet; м. Нью-Йорк), у складі яко-
го також скрипаль М. Кучук (Україна), альтистка 
і композитор Р. Петрова та віолончеліст К.  Іва-
нов (обидва — Болгарія). Квартет успішно га-
стролював в Австрії, Болгарії, Великій Британії, 
Греції, Франції. А. виступає як соліст і камерний 
виконавець-ансамбліст у багатьох концертних 
залах США, зокрема разом із Вестчестерським 
симф. оркестром і ансамблем «Bachanalia Solo-
ists» (США). Брав участь у муз. фестивалях, по-
між яких Орландо-фестиваль камерної музики 
(м. Керкраде, Нідерланди) та ін., у культ. заходах 
укр. громади США. У репертуарі А. — західно-
європ. музика і твори укр. композиторів 
(М. Скорика, Б. Фільц та ін.). З 2004 — професор 
клас. скрипки Адельфійського ун-ту (м.  Ґарден 
Сіті, шт. Нью-Йорк). Лауреат Міжнар. радіокон-
курсу молодих виконавців «Концертіно-Прага» 

в Празі (1993), Фестивалю фортеп. і камерної 
музики пам’яті В. та Р. Горовиців «In Memoriam» 
у Києві (1994), VІІ Міжнар. конкурсу виконавців 
П.  Лантьє в Парижі (1994) та ХІ Міжнар. кон-
курсу камерної музики в провінції Кальтаніс-
сетті (1994; Італія).

Літ.: Степаненко Н. Композитора Богдану Фільц віта-
ли в США // Свобода (Нью-Йорк). 2005. 25 лют.; Bryt-
tan A. Concert Notes: Works by Bohdana Filts Performed at 
Ukrainian Institute of America // The Ukrainian Weekly. 
2005. 23 jan.; Скорик М. Бриллианты Украины // Всеукр. 
ведомости. 1996. 30 мая.

Г. В. Карась

Абажу ́р (франц. abat-jour, від abattre — збивати, 
ослаблювати і jour — світло) — 1) Дашок, ковпак 
різ ної форми на лампі. Захищає очі від яскраво-
го світла, спрямовуючи його у певному напрямі. 
А. виготовляють із тканини, скла, пластмаси, 
ме талу тощо. Засоби для відбиття світла ліхтарів 
у вигляді металічних конусів з’явилися у Фран-
ції наприкінці 18 ст. Після винаходу 1879 лампи 
розжарювання поширилися класичні А. з ткани-
ни, що стали символом домашнього затишку. А. 
прикрашають вишивкою, бісероплетінням тощо. 
2) Вікно, прорізане горизонтально чи навскіс, 
або щиток на вікнах, що закриває огляд предме-
тів, розташованих зовні (напр., у в’язницях, під-
валах). 3) Заст. Козирок, що одягали на чоло для 
захисту очей від світла.

Абаза́, Арка ́дій Макси́мович (рос. Абаза, Арка-
дий Максимович; 12.08.1843, с. Свердликовщи-
на, тепер с. Свердликове Суджан. р-ну Курської 
обл., РФ — 16.01.1915, м. Курськ, РФ) — піа ніст, 
композитор, педагог, муз.-громад. діяч. Походив 
із давнього молдав. дворян. роду, чоловіки якого 
за часів Петра I відзначилися у битвах зі шведа-
ми і були нагороджені маєтностями в Україні та 
на Курщині. Батько А. — полковник ар тилерії, 
учасник війни з Наполеоном (1812), мати — доч-
ка сумського поміщика, здобула приватну осві-
ту. Саме вона й виявила в сина муз. здібності та 
ініціювала його навчання. А. закінчив Харків. 
муз. уч-ще Рос. муз. т-ва, згодом — Петербур. 
консерваторію (ф-но — клас О. Дрейшока, во-
кал — клас К. Еверарді), стажувався в Німеччині 
у Г. фон Бюлова. У середині 1870-х заснував муз. 
школу в Сумах, у 1877–1881 працював її дирек-
тором і викладачем. У 1882 переїхав до Курська, 
де в муз. класах Рос. муз. т-ва організував нав-
чання гри на ф-но та струнних інструментах, 
вокалу, а також студії з теоретичних дисциплін. 
Ці муз. класи А. закінчили 1,5  тис. музикантів, 
серед яких скрипаль М. Ерденко. А. був членом 
Курс. губерн. вченої архів. комісії, редактором і 
автором рецензій у газеті «Курські губернські 
відомості» («Курские губернские ведомости»; 
1889–1908), сприяв розвитку концерт ного жит-
тя в Курську. Перед концертами часто виступав 
з освітніми лекціями про творчість відомих 
композиторів і роль нар. пісні, обстоював необ-
хідність її збереження і вивчення. Редагував за-
писи нар. пісень Курс. губ. На його пропозицію у 
Курс. губерн. музеї відкрився муз. відділ, де збе-
рігалася колекція нар. (зокрема укр.) муз. ін-
струментів. Прагнучи залучити до муз. творчос-
ті широкі нар. маси, створив унікальний хор 
робітників, яким сам керував. 
Автор понад 20 романсів, серед яких: «Ранок ту-
манний…» («Утро туманное…», слова І. Турге-

Абаді Поль

Абаді Поль. Базиліка 
Сакре-Кер, м. Париж
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нєва), «То не вітер гілку хилить…» («То не ветер 
ветку клонит», слова С. Стромилова), «Пісня 
старого» («Песня старика»), «Згубили мене твої 
чорні очі…» («Погубили меня твои черны гла-
за…», обидва — слова О. Кольцова); бл. 30 фор-
теп. п’єс; хорів, статей з питань освіти та про 
творчість видатних композиторів.

Тв.: О музыкальном образовании в точном смысле // 
Баян. 1889. № 10.

Літ.: Шафер Н. Незабываемое «утро» // Музыкальная 
жизнь. 1977. № 23; Брежнева Т. А., Горлинская С. Е. Музы-
кально-общественная деятельность Аркадия Максимо-
вича Абазы. Курск, 2004. 

Н. М. Кушка

Абаза́, Олекса ́ндр Аге́йович (24.07.1821, с.  Ви-
но курний Завод, тепер с. Боровно Окулов. р-ну 
Новгород. обл., РФ — 24.01.1895, м. Ніцца, тепер 
рег. Прованс — Альпи — Лазуровий берег, Фран-
ція, похов. у м. Санкт-Петербурзі, тепер РФ) — 
держ., політ., громад. і культ. діяч Рос. імперії, 
економіст, юрист, почес. член Петербур. АН (з 
1876). Походив із сім’ї поміщика і цукрозавод-
ника з молдав. дворян. роду. Закінчив 1839 
юрид. ф-т Санкт-Петербур. ун-ту. У 1839–1847 
перебував на військ. службі в рос. армії, учасник 
бойових дій на Кавказі (1843). У 1847–1857 меш-
кав у власному маєтку, де займався с. г. і студію-
вав фін. право. З 1857 на службі при дворі вел. 
кн. Олени Павлівни на посаді церемоніймейсте-
ра, з 1867 — гофмейстера. Водночас, як прихиль-
ник реформ, А. долучився до гуртка «лібераль-
них бюрократів» (М. Мілютін, Д. Мілютін, 
М. Х. Рейтерн та ін.). Також був членом рад: Гол. 
т-ва рос. з-ць (з 1857; зокрема, брав участь у буд-
ві Харків.-Кременчуц. з-ці), держ. кредит. уста-
нов (1865), міністра фінансів (1865–1868). У 
1871–1874 — держ. контролер Рос. імперії, на цій 
посаді проводив курс, спрямований на посилен-
ня фін. дисципліни. З 1874 — дійсний таємний 
радник. У 1874–1880 — голова Департаменту 
держ. економії Держ. ради. 27.10.1880–06.05.1881 — 
міністр фінансів Рос. імперії. За його керівни-
цтва скасовано соляний податок, підвищено 
ввізне мито для товарів з Європи, започатковано 
підготовку податкової реформи, зменшено ви-
купні платежі. У 1881 запропонував повернути-
ся до держ. буд-ва з-ць та викупу їх у приват. 
компаній. Був одним із розробників програми 
соц.-екон. перетворень у сфері фінансів, подат-
ків, грошового обігу, залізнич. буд-ва. А. пішов у 
відставку після виходу маніфесту «Про непо-
рушність самодержавства», яким імп. Олександр 
ІІІ згорнув політику реформ і повернув Росію до 
консерват. цінностей. З 1884 А. повернувся на 
держ. службу — очолив Департамент держ. еконо-
мії Держ. ради; з 1890 — голова Комітету фінансів. 
У 1892, скориставшись конфіденц. інформацією, 
провів біржову операцію на пониження курсу рос. 
рубля і заробив на цьому бл. 1 млн рублів; після 
розголосу подав у відставку — 10.03.1893 звільне-
ний з усіх держ. посад, крім почес. членства у Держ. 
раді.
А. був власником земель, маєтків і підприємств в 
Україні. У 1858 неподалік м-ка Шполи (тепер 
місто Черкас. обл.) заклав садибу: дендропарк і 
кам’яно-цегляний двоповерховий палац у стилі 
класицизму з елементами модернізму (тепер 
приміщення Шполян. спец. загальноосвіт. шко-
ли-інтернату). У Шполі А. власним коштом збу-
дував кам’яну церкву (зруйнована у 1930-х) і 

відкрив першу в м-ку поч. школу. У м. Одесі А. 
збудував палац у стилі еклектики (1856–1857, 
арх. Л. Оттон), нині у ньому діє Музей зх. і сх. 
мист-ва. Цукровий завод А. у Шполі наприкінці 
19 ст. був одним із провідних підприємств галузі 
в Рос. імперії. А. також зробив внесок у розвиток 
цегляної, борошномельної галузі, машинобуду-
вання в Україні.

Літ.: Клименко А. В., Савельев А. Б. Оборотистый 
Аба за // Былое. 1993. № 9; Шилов Д. Н. Государственные 
деятели Российской империи: главы высших и цент-
ральных учреждений: 1802–1917. Санкт-Петербург, 2002; 
Федорченко В. И. Императорский дом. Выдающиеся са-
новники. Красноярск, 2003.

А. М. Онищенко

Абази́н, Андрі́й (Абазинець; бл. 1655 — лютий 
1703, Шаргород, тепер — місто, районний центр 
Вінницької обл., Україна) — військ. і політ. діяч, 
брацлавський полковник Правобережного Вій-
ська Запорозького в 1690–1703. Оче видно, по-
ходив з Кавказу (Абазини). З 1670-х перебував 
на Запорозькій (Чортомлицькій) Січі. Восени 
1683 взяв участь у Віденській битві у складі 
об’єднаного польсько-австрійсько-німець кого 
вій ська, що протистояло війську Османської ім-
перії; відзначився в боях за фортеці Естерґом в 
Угорщині та Сецени у Словаччині. У  1685 — 
учасник Буковинського походу великого корон-
ного гетьмана С.  Яблоновського. Після цього 
отримав універсал короля Речі Посполитої 
Яна  ІІІ Собеського на формування окремого ко-
зацького полку та розпочав колонізаційну діяль-
ність на Правобережній Україні. Протягом 1688–
1698 у чині брацлавського (подільського) полков-
ника Війська Запорозького брав участь у походах 
правобережного козацтва на тур.-татарські воло-
діння в Пн. При чорномор’ї (Буджак, Кизикермен, 
Очаків, Хаджибей та ін.). Відзначився під час по-
ходу війська Речі Посполитої на Молдавське кня-
зівство 1691, а також у багатьох битвах з турець-
ко-татарськими загонами на Зх. Поділлі. Частина 
козаків із полку А. протягом 1694–1695 входила 
до компутів (реєстрів) Правобережного Війська 
Запорозького, що фінансувалися Варшавою та 
Римом. Разом із фастівським полковником С. Па-
лієм очолив нац.-визвольне повстання проти 
влади Корони Польської у 1702–1704, яке су-
часники називали «другою Хмельниччиною». 
Наприкінці жовтня 1702 полки А. спільно з під-
розділами С. Самуся здобули Немирів. У люто-
му 1703 під час бою з коронними військами під 
Ладижином на Вінничині А. був важко поране-
ний, потрапив до полону і був страчений поля-
ками.

Літ.: Сергієнко Г. Я. Визвольний рух на Правобереж-
ній Україні в кінці XVII і на початку XVIII ст. Київ, 1963; 
Чухліб Т. В. Козацький устрій Правобережної України 
(остання чверть XVII ст.). Київ, 1996; Чухліб Т. В. Доку-
менти про фінансування козацьких полків Річчю Поспо-
литою та Ватиканом у 80–90-х рр. XVII ст. // Український 
археографічний щорічник. Київ, Нью-Йорк, 2002. Вип. 7.; 
Чухліб Т. В.  Гетьмани Правобережної України в історії 
Центрально-Східної Європи (1663–1713). Київ, 2004; 
Чухліб Т. В. Самійло Іванович (Самусь) полковник та на-
казний гетьман правобережної частини Українського 
гетьманату // Істину встановлює суд історії: Зб. на поша-
ну Ф. П. Шевченка. Київ, 2004. Т. 2; Андрій Абазин // Чух-
ліб Т. В. Відень 1683: Україна-Русь у битві за «золоте яблу-
ко» Європи. Київ, 2013. 

Т. В. Чухліб

Абаза Олександр Агейович
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Абази́ни (самоназва — абаза) — корінний на-
род Кавказу. Загальна чисельність бл. 55 тис. 
чол. (2014, оцінка). Найбільше А. проживає на 
тер. РФ (переважно в Карачаєво-Черкесії та 
Адигеї) — 43 тис. осіб (2010, перепис); у Туреч-
чині, Сирії, Йордані, Лівані — бл.  11–12 тис. 
(2014, оцінка). За даними перепису 2001, в Укра-
їні проживало 128 А. Належать до балкано-кав-
казької підраси великої європеоїдної раси. За 
реліг. поглядами — мусульмани-суніти, до 
17 ст. — православні християни та язичники. До 
14 ст. жили на пн.-зх. узбережжі Чорного моря 
між річками Туапсе і Бзиб. У 14–17 ст. пересели-
лися на Північний Кавказ. У 1-й пол. 19 ст. тер. 
Карачаєво-Черкесії було при єднано до Росії. До 
переселення рос. урядом у 1860-х на рівнину го-
ловним заняттям А. було відгінне скотарство. 
З  2-ї пол. 19 ст. стало переважати землеробство 
(зернові, садівництво, овочівництво). 
Див. також Абазинська мова.

Літ.: Лавров Л. И. Абазины (Историко-этнографи-
ческий очерк) // Кавказский этнографический сборник. 
Москва, 1955. Т. 36; Данилова Е. Н. Абазины. Историко-
этно графическое исследование хозяйства и общинной 
организации. XIX век. Москва, 1984; Гусейнова И. Исто-
рия народов Кавказа (новый и новейший периоды). 
Баку, 2006; Камбачокова М. Ю. К вопросу об этническом 
состоянии абазин в ХIХ веке // Вестник Карачаево-Чер-
кесского государственного университета. Карачаевск, 
2007. № 21; Аб дулатипов Р. Г. и др. Кавказ: история, на-
роды, культура, религии. Москва, 2007; Камбачоко-
ва М. Ю. Обычаи избегания у абазин // Вестник Карача-
ево-Черкесского государствен ного университета. Кара-
чаевск, 2009. № 27.

Р. М. Конта

Абази́нська мо́ва (абаз. абаза бызшва) — мова 
абазинів, належить до абхазо-абазинської (за ін. 
класифікацією — абзахо-адизької) підгрупи за-
хіднокавказької групи північнокавказької мов-
ної родини. Поширена в РФ (Карачаєво-Чер-
кесія та Ставропол. край) і Туреччині. Має 
бл. 47 тис. носіїв (2014, оцінка), з них бл. 37 тис. у 
РФ (2010, переписом) й бл. 10 тис. у Туреччині 
(2014, оцінка). Поділяється на два діалекти: аш-
карський (ашкарауа) і тапантський (тапанта), 
кожен з яких включає дві говірки. А. м. має два 
варіанти писемності: на основі кирилиці (з 1938, 
поширена в РФ) й латиниці (з 1932, використо-
вується в Туреччині); у 19 ст. існував варіант на 
основі араб. писемної графіки. 

Літ.: Bouda K. Das Abasinische, eine unbekannte abcha-
sische Mundart // ZDMG, Bd. 94, № 2 (Neue Folge, Bd. 19). 
Berlin, Leipzig, 1940; Ломтатидзе К. В. Тапантский диалект 
абхазского языка. Тбилиси, 1944; Ломтатидзе К. В. Аш-
харский диалект и его место среди других абхазско-аба-
зинских диалектов. Тбилиси, 1954; Генко А. Н. Абазин-
ский язык: Грамматический очерк наречия Тапанта. 
Моск ва, Ленинград, 1955; Allen W. S. Structure and system 
in the Abaza verbal complex // Transactions of the Philological 
Society (Hertford). Oxford, 1956; Мальбахова-Табуло-
ва Н. Т. Грамматика абазинского языка: Фонетика и мор-
фология. Черкесск, 1976; Чирикба В. А. Абазинский язык.  
Языки Российской Федерации и соседних государств: 
В 3 т. Москва, 1997. Т. 1. А–И.

Аба́зівське газоконденса ́тне родо́вище — 
родовище в Полтав. обл. України, яке належить 
до Глинсько-Солохів. газонафтонос. р-ну Сх. на-
фтогазонос. регіону. Розташоване в приосьовій 
зоні Дніпров.-Донецьк. западини в межах Се-

менцівсько-Мачуської групи піднять. Структу-
ра виявлена в 1959. Уперше промисловий при-
плив газу із серпухів. утворень отримано в 1977. 
Експлуатується з 1979. Режим покладів газовий. 
Запаси початкові видобувні: газу — 32985 млн. м³; 
конденсату — 2250 тис. т. Продуктивними є го-
ризонти верхньосерпухів. під’ярусу, що заляга-
ють у вигляді структур. носа (20  % продуктив. 
площі). Решта цієї площі — монокліналь, обме-
жена з усіх боків тектоніч. порушеннями з амп-
літудою 70–200 м. На А. г. р. осадовий чохол ви-
вчений свердловинами до продуктив. горизонту 
С-9 (С1S2). Газоконденсатні поклади приурочені 
до пісковиків верхньосерпухів. відкладів ниж-
нього карбону — горизонти С-2-3, С-5, С-6, С-9. 
Висота поверху газоносності становить бл. 1 тис. м, 
але в кожному із розвіданих блоків товщина 
продуктив. частини розрізу не перевищує 275 м. 
Відклади продуктив. горизонтів фаціально мін-
ливі за площею і заміщуються на ділянках 
струк тури в межах контурів газоносності не-
проникними породами. Характерна особливість 
геол. будови продуктив. горизонтів родовища — 
багатопластовість, суттєва неоднорідність філь-
траційно-ємнісних влас тивостей кожного з про-
дуктив. горизонтів, що призводить до розбіж-
ностей між проникними ділянками за розрізом, 
а також тектоніч. порушень. Колекторами газу є 
піщано-алевролітові породи. Продуктивні плас-
ти мають ефективну газонасичену товщину від 
1,4 до 25,6 м. Фільтраційно-ємнісні властивості 
порід-колекторів низь кі: пористість становить 
8–15 %, проникність — 0,54–15×10–15 м2. 
Після 1988 на родовищі пробурено 9 експлуатац. 
свердловин  — оконтурено поклади горизонтів 
башкир. (Б-13), серпухів. (горизонти С-2-3, С-5а, 
С-5б, С-6) ярусів і встановлено продуктивність 
горизонтів С-9, С-6 (блок св. 24, 26) серпухів. 
ярусу. У 2008 уточнено проект розробки А. г. р. з 
огляду на останні геолого-пром. дані, зокрема, 
складну геол. будову родовища: розміри, харак-
тер (тектоніку, літологію) границь покладів та їх 
розташування за площею, обсяги запасів вугле-
воднів, значне коливання глибин залягання по-
верху газоносності в сусідніх тектонічних бло-
ках. На 2016 в експлуатац. фонді А. г. р.14 сверд-
ловин завглибшки 4265–4810 м зі штучними 
вибоями 4234–4695 м. Більшість із них експлуа-
тується понад 16 років. А. г. р. перебуває на за-
вершальній стадії розробки. Перспективи поля-
гають у розробці більш глибоких його покладів 
(5–7 км). 

Літ.: Уточнення проекту розробки Абазівського ГКР. 
Харків, 2009; Лещенко Л. З., Бура А. О., Письменний І. В. 
Особливості видобутку вуглеводнів з Абазівського газо-
конденсатного родовища, яке перебуває на завершальній 
стадії розробки // Вісник Харківського національного 
уні верситету імені В. Н. Каразіна. Серія «Геологія — Гео-
графія — Екологія». 2010. № 924. Вип. 33

Н. В. Вергельська

Аба ́зія  (від а… — заперечний префікс і грец. 
βάσιϛ — ходіння)  — психічно зумовлена втрата 
здатності ходити при збереженні в ногах м’язо-
вої сили й можливості в повному обсязі здій-
снювати відповідні рухи в положенні лежачи. 
Буває повною і частковою. Часто супроводжу-
ється астазією.
Спричинюється захворюванням або процесом, 
який порушує структуру або функціональність 
(без органічних змін) лобних доль кори головно-

Абазин у традиційному одязі 
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го мозку, підкіркових мигдалин (розташ. у гли-
бині мозку), мозочка, мозолистого тіла, а також 
провідних шляхів, що з’єднують ці ділянки моз-
ку. А. може бути одним із симптомів пухлини 
головного мозку, в  т.  ч. мозочка; гострого або 
хронічного порушення мозкового кровообігу; 
крововиливу в головний мозок; черепно-мозко-
вої травми та її наслідків; абсцесу головного 
мозку; демієлінізуючого (як-от розсіяний скле-
роз) або нейродегенеративного (Альцгеймера 
хво роба, Піка хвороба) захворювання. Найчасті-
ше А. виникає в межах гістріорних (різновид 
не вротичних) розладів.
А. має різні етіопатогенетичні форми. Лобова А. 
характерна для станів, що супроводжуються 
ураженням лобної долі кори головного мозку. 
Симптоми лобової А. такі: неможливість ходи-
ти, стояти, а інколи й сидіти, порушення мов-
лення та оральні автоматизми. Підкіркова  А. 
розвивається внаслідок ураження підкіркових 
центрів, зокрема таламуса: пацієнт втрачає здат-
ність ходити без опори. Психогенна А. розвива-
ється як один із конверсійних механізмів захис-
ту під час гістріорних розладів. Симптоматика 
психогенної  А.: порушення координації, зміни 
м’язового тонусу, які виникають під впливом 
травматичної для пацієнта ситуації і зазвичай 
зникають після її завершення.
Лікування А. полягає в подоланні основного за-
хворювання, що її спричинює. Психогенна  А. 
лікується за допомогою психотерапії (аналітич-
ної, ґештальт-терапії, тілесно-орієнтованої, 
клі  єнт-центрованої та ін.).

Літ.: Брильман Дж., Коэн С. Неврология. Москва, 2007; 
Бразис П. У., Мэсдью Дж. К., Биллер Х. Топическая диаг-
ностика в клинической неврологи. Москва, 2009; Дюко-
ва Г. М. Конверсионные и соматоформные расстройства 
в общей медицинской практике  // Медицинский совет. 
2013. № 2; Мументалер М. Дифференциальный диагноз в 
неврологии. Москва, 2014. 

О. С. Чабан, Б. С. Божук

Абазо́пуло, Володи ́мир Костянти ́нович 
(02.09.1951, с. Зарожани Хотин. р-ну Чернів. 
обл., Україна) — актор театру та кіно, нар. арт. 
України (з 2009). Народився у сім’ї педагогів. За-
кінчив 1977 Київ. ін-т театр. мист-ва ім. І. Кар-
пенка-Карого (курс В. Зимньої). З 1977 — актор 
Нац. академ. драм. театру ім. І. Франка. А. влас-
тивий широкий виконавський діапазон — від 
ролей героїчних (Турн в «Енеїді» І. Котлярев-
ського) до характерних (Менахем у «Тев’є-Теве-
лі» Г. Горіна). Після хвороби втратив голос, про-
те повернувся на сцену, грає ролі без тексту: 
Привид чумака («Кайдашева сім’я» І. Нечуя-Ле-
вицького), Гімнаст («Едіт Піаф. Життя в кредит» 
Ю. Рибчинського та В. Васалатій). Знімався в 
кіно, зокрема, зіграв заголовну роль у фільмі 
«Богдан-Зиновій Хмельницький» (2006). Ставив 
батальні сцени у театрах України і Польщі. Ви-
кладає сцен. рух у Київ. нац. ун-ті культури і 
мист-ва (з 2010).

Літ.: Гусар Ю. «Богдан Хмельницький» із Зарожан // 
Буковинське віче. 2015. 27 серпня. 

В. І. Заболотна

Аба́й Кунанба ́єв (казах. Абай Құнанбайұлы; 
справж. ім’я — Ібрагім; 10.08.1845, кочовище в 
Чингіз. горах, тепер с. Караул Абайського р-ну 
Сх.-Казахстан. обл., Казахстан — 06.07.1904, там 
само) — поет, основоположник казахської пи-

семної літератури, реформатор нац. казахської 
культури на основі просвіт. ліберал. ісламу, ком-
позитор. Народився в сім’ї феодала Кунанбая 
Ускенбаєва. Навчався в медресе та рос. школі у 
м.  Семипалатинську (тепер Казахстан). Батько 
бажав, щоб син обрав кар’єру чиновника імпер. 
адм. системи. Працюючи у волосній управі, А. К. 
збагнув тяжке й безправне становище казах. на-
роду. На формування світогляду А. К. вплинули 
твори та праці поетів і мислителів Сходу: Фірдо-
усі, Ібн Сіни, А. Навої, Фізулі, а також класиків 
зх.-європ. та рос. л-ри. 
Творчість А. К. почав у 35 років за умов скасу-
вання незалежності казах. ханств і впроваджен-
ня волосного управління, узвичаєного в Рос. ім-
перії. Його вірші тривалий час поширювалися 
усно. Перша поет. збірка А. К. казах. мовою «Вір-
ші казахського поета Ібрагіма Кунанбаєва» (наз-
ву подано рос. мовою — «Стихи казахского поэ-
та Ибрагима Кунанбаева») вийшла 1909. Осн. 
ідеєю творів А. К. була боротьба з традиція ми 
патріархальщини, рабською невибагливістю на-
роду. Шлях до самоідентифікації та сусп. розвит-
ку казах. етносу поет-гуманіст вбачав у поши-
ренні освіти, знань, культури. Написав 170 вір-
шів, кілька поем. У соц.-філос. ліриці А. К. від-
мовився від традиц. описовості й панегіризму. 
Ніжність, мелодійність, чуттєвість східної поезії 
він гармонійно поєднав з психологізмом європ. 
л-ри, підняв імпровізаційну поезію казахів до 
рівня писемної л-ри, розширив її тематику, 
впровадив нові для неї жанри та форми (шести-
вірш та восьмивірш). Поряд з віршами на соц. 
тематику («Нарешті волосним я став», «О каза-
хи, мій бідний народе», «Не для втіхи я складаю 
вірші»), А. К. створив зворушливу любовну лі-
рику («Ти — зіниця моїх очей», «Мов човен, мі-
сяць на воді», «І блідніти, й червоніти…»). Бага-
то своїх віршів А. К. поклав на музику. Найвідо-
міша з поем А. К. — «Чорне слово» («Кара сöз») 
порушує проблеми історії, моралі, права. А. К. 
також переклав казах. мовою твори Дж. Байро-
на, Й. Гете, Ф. Шиллера, А. Міцкевича, О. Пушкі-
на, І. Тургенєва. 
Творчість А. К. вплинула на еволюц. процеси 
культурно-духовного життя народів Центр. Азії, 
сприяла самоусвідомленню казах. нації. А. К. за-

Абазопуло Володимир 
Костянтинович

Абай Кунанбаєв. Абилхан Кастеев. Портрет Абая, 1954
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к лав основи писемної казах. л-ри поч. 20 ст. з 
новим глибоко нац. етико-естетич. критерієм 
оцінки дійсності, з її громад. звучанням, сти-
льовим розмаїттям, гострим соц. спрямуван-
ням, яскравою худ. палітрою. На підґрунті 
творчості й громад. діяльності А. К. постала 
перша казах. політ. партія «Алаш» і розвинувся 
нац.-визволь ний рух. А. К. виховав племін-
ника-сироту, згодом письменника і філософа 
Ш. Кудайбердієва. Образ А. К. створив у романі 
«Шлях Абая» М. Ауезов. Композитори А. Жуба-
нов та Л. Хаміді написали оперу «Абай» (1944, 
лібрето М. Ауезова). Ім’ям А. К. названо Держ. 
премію Казахстану в галузі л-ри. За постано-
вою ЮНЕСКО 1995 було оголошено «Роком 
А. К.». На честь А. названо астероїд 4466 Абай 
(відкрито 1971).
Твори А. К. перекладено укр., нім., рос. та ін. 
мовами світу. Укр. мовою окремі твори А. К. пе-
реклали О. Жолдак, В. Забаштанський, С. Йовен-
ко, В. Коломієць, О. Лупій, П. Мовчан, Б. Степа-
нюк, С. Тельнюк. У 2007, проголошеному «Роком 
Республіки Казахстан в Україні», здійснено ве-
ликоформатне ілюстроване видання поезії А. К. 
укр. та казах. мовами.

Тв.: Абай Кунанбайұлы топық жинақ. Кызыл-Орда, 
1933; Абай Құнанбаев. Шығармаларының толық жинағы 
(екі томдық). Алматы, 2002; Ук р. п е р е к л. — Поезії. 
Київ, 1974; Вибране. Дніпропетровськ, 2007.

Літ.: Ауезов М. Шлях Абая. В 2 т. Київ, 1972; Дюсенба-
єв І. Велич Абая // Абай Кунанбаєв. Поезії. Київ, 1974; 
Мирзахметов М. Абаеведение. Алма-Ата, 1988; Назарбаев 
К. Абай туралы сöз. Word on Abay. Алматы, 1995; Дзюба І. 
«Духовне око» казахського народу // Творець вічних цін-
ностей. Київ, 1997.

Г. І. Халимоненко

Аба ́к (грец. ἄβαξ, ἀβάκιυν, лат. аbacus — дошка), 
абака — 1) У давніх греків і римлян — лічильна 
дошка, яку застосовували для арифмет. обчис-
лень. А. поділялася на смуги, по яких пересува-
ли камінці, монети тощо. Серед антич. А. роз-
різняють грец. (саламіс, названо за місцем пер-
шої знахідки зразка А. на о. Саламін) і рим. 
(калькулія та ручний А.) різновиди. Найдавні-
ший збережений давньогрец. А. датується бл. 
300 до н. е. У Зх. Європі А. використовувалася до 
18 ст. Рахівниці 19–20 ст. за зовнішнім виглядом 
і будовою є близьким аналогом А. У Китаї та ін. 
країнах Дал. Сходу до 20 ст. використовувався 
схожий на А. пристрій — суань-пань, який, ймо-
вірно, було запозичено у римлян у 1–2 ст. н. е. 
В  Японії з 16 ст. використовують аналог А. со-
робан.
2) У архітектурі — верхня плита капітелі колони, 
напівколони, пілястри, підкладка під архітрав. 
Має просту чотирикутну форму (доричний, 
іоніч ний, тосканський ордери) або форму чоти-
рикутника з усіченими кутами та увігнутими 
всередину боками (коринфський та композит-
ний ордери).
3) У номографії — особливе креслення (т. з. сіт-
часта номограма): графічне подання функціо-
нальної залежності з багатьма змінними, яке дає 
змогу користувачеві без обчислень (за допомо-
гою порівняння та ін. простих операцій) отри-
мувати кількісні та якісні характеристики цієї 
залежності. До початку ери загального викорис-
тання комп’ютерів сітчасті номограми широко 
застосовувалися для розв’язання громіздких ін-
женерних задач, пов’язаних із необхідністю на-

ближеного розв’язання рівнянь, пошуку екстре-
мумів тощо.

Літ.: Pullan J. M. The History of the Abacus. New York, 
1968; A History of Computing technology. Los Alamitos, 
1997.

Абака́, текстильний банан (Musa textilis) — бага-
торічна трав’яниста рослина родини бананових. 
Тепло- і вологолюбна тропічна рослина бл. 6 м 
заввишки. Має добре розвинене кореневище, 
яке може утворити 10–12 і більше надземних 
пагонів. Квітконос циліндричний, світло-зеле-
ний, суцвіття — повисла китиця. Плід 3-гран-
ний, зігнутий, 5–8 см, спочатку зелений, потім 
жовтіє, містить велику кількість чорних насінин, 
неїстівний.
Батьківщина А. — Філіппінські острови. А. куль-
тивують на Філіппінах, в Індонезії, країнах Аф-
рики і Центр. Америки (Коста-Рика, Гондурас) 
для отримання з піхов листя міцного волокна, 
що також називається А. (ін. назва — «маніль-
ське прядиво») і використовується для вир-ва 
корабельних снастей, тросів, канатів, мотузок, 
рибальських сіток. Волокниста частина рослини 
дозріває за 1,5–2 роки, після чого волокно очи-
щають, висушують на сонці; воно може бути 
використане у вир-ві без додаткової обробки, 
навіть без прядіння. Волокно А. містить до 30 % 
лігніну, воно найміцніше серед рослинних воло-
кон, дуже еластичне, легке, добре фарбується, 
погано вбирає вологу, не схильне до гниття ні в 
морській, ні в прісній воді.
В останні роки вироби з манільського прядива, 
щільні, гладкі, жовтуваті, з характерним масля-
нистим блиском, увійшли в моду, зокрема, во-
локно А. використовується для створення ди-
зайнерських плетених меблів. 

Літ.: Вульф Е. В., Малеева О.Ф. Мировые ресурсы по-
лезных растений. Ленинград, 1969; Wood F. A., Ro-
berts G. A. F. The Cultural History of Plants. New York, 2005.

Я. О. Межжеріна

Абака ́н (хак. Ағбан, рос. Абакан) — річка у 
Хакасії (РФ), ліва притока Єнісею. У верхній 
течії має назву Великий Абакан. Утворюється 
внаслідок злиття річок Великого і Малого Аба-
кану, які беруть початок на пн. схилах Алтай-

ських гір і Зх. Саяну. Довж. А. — 327 км (з Вели-
ким Абаканом — 514 км), пл. басейну — 
32  тис.  км2. Впадає у Краснояр. водосховище 

Абак. Верхня плита капітелі 
колони, напівколони, пілястри

Абак. Сучасний вигляд 
рахівниці

Абака

Абакан
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біля підніжжя г. Самохвалу. У верхній течії 
має вузьку долину. Від витоку впродовж бл. 
150 км А. — типова гірська річка. Після виходу 
з гір, біля села Великий Монок, долина різко 
розширюється; в межах Мінусинської улого-
вини русло розгалужується на численні рука-
ви. Живлення снігове й дощове. Льодостав 
починається з 2-ї  пол. листопада й триває до 
кінця квітня. Стік річки формується на відро-
гах Кузнецького нагір’я (ліві притоки) та Зх. 
Саяну (праві при токи). Серед. багаторічна ви-
трата води  — 381  м³/с, в районі м.  Абази — 
308  м³/с. На А. роз ташовані міста Абакан, 
Абаза, Аскіз, Білий Яр. Використовується для 
сплаву лісу, а в межах Мінусинської улогови-
ни — для зрошення.

О. Г. Голубцов

Абаке́лія, Тама ́ра Григо́рівна (груз. თამარ 
გრიგოლის ასული აბაკელი; 1.09.1905, с. Хоні, 
тепер місто в рег. Імеретія, Грузія — 14.05.1953, 
м.  Тбілісі, Грузія) — скульптор, графік і театр. 
художник, засл. діяч мист-ва Грузії (з 1941). 
У  1923–1929 навч. у Тбіліс. академії мист-в (у 
Я.  Ніколадзе), спеціалізувалася на скульптурі; 
1938–1953 викладала в цьому закладі. Для 
скульп. творів А. характерні динамізм компози-
ції, романтична піднесеність, монументальність. 
Осн. твори у скульптурі: фриз на фасаді будинку 
кол. Груз. філіалу Ін-ту марксизму-ленінізму при 
ЦК КПРС у Тбілісі (1936–1937); після рекон-
струкції у 2009–2016 — частина готелю), пам’ят-
ник Лесі Українці у м. Сурамі (1952); у графіці: іл. 
до поеми Ш. Руставелі «Витязь в тигровій шку-
рі» (1936–1937, уперше опубл. 1937 у виданні 
укр. перекладу М. Бажана), іл. до вірмен. епосу 
«Давид Сасунський» (уперше опубл. 1939 у ви-
данні укр. перекл. за ред. П. Тичини), портрет 
Д. Гурамішвілі (до його вибр. творів укр. мовою, 
1949); у сценографії: оформлення фільмів «Ар-
сен» (1937), «Георгій Саакадзе» (1942), «Давид 
Гурамішвілі» (1945). Образ А. відтворив М. Ба-
жан у спогадах «Мужність і ніжність».

Літ.: Падалка М. Скульптор Тамара Абакелія // Украї-
на. 1950. № 2; ფირალიშვილი ო. თამარ აბაკელია: 
მონოგრაფია. თბილისი, 1956; Пиралишвили О. Д. Аба-
келия. Москва, 1957; Тамара Абакелия. Скульптура. Гра-
фика. Декоративная живопись: Каталог. Тбилиси, 1963.

Абаку́мов, Ві́ктор Семе ́нович (рос. Абакумов, 
Виктор Семёнович; 24.04.1908, Москва, РФ  — 
19.12.1954, Ленінград, тепер Санкт-Петербург, 
РФ) — представник рад. спецслужб, міністр 
держ. безпеки СРСР (1946–1951), генерал-пол-
ковник (1945). Освіта — чотири класи міськ. уч-
ща. У 1920 -х на господарській та комсомольській 
роботі. У системі ОДПУ–НКВС–НКДБ–МДБ 
СРСР із 1932. У лютому 1941 призначений заст. 
наркома внутрішніх справ СРСР, відповідаль-
ним за роботу Головного управління міліції, Го-
ловного управління пожежної охорони і 3 -го 
відділу (оперативно-чекістське обслуговування 
прикордонних і внутрішніх військ). Із липня 
1941 — начальник Управління особливих відді-
лів НКВС СРСР (військ. контррозвідки), яке 
19.04.1943 реорганізоване в Головне управління 
контррозвідки «Смерш» (від рос. «Смерть шпи-
онам»  — «Смерть шпигунам») Наркомату обо-
рони СРСР. Очолюючи «Смерш», А. водночас 
займав посаду заст. наркома оборони СРСР 
Й. Сталіна. У 1944 брав участь у депортації на-

родів Пн. Кавказу. Був членом спец. комісії з під-
готовки обвинувальних матеріалів Міжнар. 
військ. трибуналу в справі головних нім. нацист. 
злочинців у Нюрнберзі. 07.05.1946 призначений 
міністром держбезпеки СРСР. Під керівництвом 
А. у 1946 було сфальсифіковано справу команд-
ного складу рад. ВПС та авіаційної промисло-
вості, а також справу на маршала артилерії 
М. Яковлєва і співробітників Головного артиле-
рійського управління ЗС СРСР. За безпосеред-
ньої участі А. у 1948–1951 сфабриковано Ленін-
градську справу та справу Єврейського антифа-
шист. комітету, фізично знищено голову цього 
комітету  — худ. керівника Держ. єврейського 
театру С. Міхоелса. 19.02.1951 надіслав Й. Сталі-
ну цілком таємну доповідну записку «Про необ-
хідність виселення із західних областей України 
і Білорусії, Молдавської, Латвійської, Литовської 
і Естонської РСР учасників антирадянської сек-
ти єговістів та членів їхніх сімей», на підставі 
якої МДБ та МВС СРСР 01–02.04.1951 провели 
операцію «Північ» з виселення у пн. райони Ра-
дянського Союзу членів протестантських та ре-
форматорських христ. деномінацій (всього було 
вислано бл. 8,6 тис. осіб, у т. ч. майже 6,2 тис. з 
України). 04.07.1951 А. усунутий із посади під 
формальним приводом «гальмування слідства у 
справі «лікарів-шкідників». Справжня причи-
на  — тісні контакти з Л. Берією, що викликало 
підозру Й. Сталіна у ймовірній змові керівників 
силових структур проти нього. 12.07.1951 А. за-
арештований, звинувачений у сіоніст. змові і 
свідомій підтримці «шкід ницької роботи ліка-
рів», після чого засуджений до тюрем. ув’яз нен-
ня. Через 1,5 року після смерті Й.  Сталіна, 
19.12.1954, Військова колегія Верховного Суду 
СРСР засудила А. до вищої міри покарання як 
одного з керівників фальсифікації Ленінград-
ської справи; того ж дня вирок виконано. У 1997 
Військовою колегією Верховного суду РФ част-
ково реабілітований.

Літ.: Петров Н.  В., Скоркин К.  В. Кто руководил 
НКВД. 1934–1941. Справочник. Москва, 1999; Мле-
чин  Л. КГБ. Председатели органов госбезопасности. 
Рассе креченные судьбы. Москва, 2001; Судоплатов П. А. 
Спецоперации. Лубянка и Кремль. 1930–1950 годы. 
Моск ва, 2003.

Ю. І. Шаповал

Абаку́мов, Гліб Арсе ́нтійович (рос. Абакумов, 
Глеб Арсентьевич; 30.09.1937, м. Ядрін, Чувашія, 
РФ) — хімік, академік РАН (з 2000). Закінчив 
1962 хім. ф -т Горьків. (тепер Нижньогород.) 
держ. ун -ту ім. М. І. Лобачевського, по закінчен-
ні працював там асистентом каф. неорган. хімії. 
У 1964–1968 — мол. наук. співробітник Лабора-
торії стабілізації полімерів АН СРСР у м. Горь-
кому. З 1969 працював в Ін -ті хімії АН СРСР 
(м.  Горький): 1969–1974  — ст. наук. співробіт-
ник; 1974–1986  — зав. лаб.; 1984–1988  — зам. 
директора з науки; 1988–1991  — директор. 
У  1991–2015  — директор Ін- ту металоорганіч. 
хімії ім. Г. О. Разуваєва РАН. Як учений-експери-
ментатор був учнем Г.  Разуваєва. Осн. дослід-
ження — з хімії комплексів металів зі стабільни-
ми радикалами. Відкрив фототермомеханічний 
ефект  — оборотне вигинання ниткоподібного 
кристалу вільнорадикального комплексу під 
дією світла і тепла (1982). Це явище  — фунда-
ментальний результат, важливий для спінової 
хімії, також наочний, макроскопічний прояв 

Титульна сторінка першого 
видання українського 
перекладу «Витязь в тигровій 
шкурі» (1937) у виконанні 
Тамари Абакелії

Абакумов Гліб Арсентійович
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конформаційних змін (які мають квантову при-
роду) в молекулі комплексу. Створив антифрик-
ційні та світлочутливі композиції (у т. ч. для за-
пису інформації) на основі таких комплексів. 
Автор понад 500 наук. публікацій у рос. і міжнар. 
наук. виданнях. Держ. премія СРСР (1985; за 
працю «Синтез, реакційна здатність і застосу-
вання о семихінонових комплексів перехідних та 
неперехідних елементів»).

Пр.: Оптические квантовые генераторы ультрафиоле-
тового диапазона на молекулах органических сцинтилля-
торов // Письма в Журнал экспериментальной и теорети-
ческой физики. 1969. Т. 9. Вып. 1; One-electron transfer in 
reactions of organomercury compounds with di-tert-bu-
tyl-substituted o quinone // Journal of Organometallic Chem-
istry. 1974. Vol. 64. Iss. 3; ESR investigation of the substitution 
reactions in rhodium(I) complexes with spin-labeled li-
gands // Ibid. 1981. Vol. 214. Iss. 1; Palladium and platinum 
paramagnetic complexes formed by oxidation of catecholate 
derivatives of these elements // Inorganica Chimica Acta. 
1981. Vol. 53; Комплексы металлов со свободнора ди каль-
ными лигандами // Металлоорганические соединения и 
ра дикалы. Москва, 1985; Photomechanical properties of 
rhodium(I)-semiquinone complexes. The structure, spectros-
copy, and magnetism of (3,6-di-tert-butyl-1,2-semiquinona-
to) dicarbonylrhodium(I) // Journal of the American Chemi-
cal Society. 1992. Vol. 114, No. 11; Synthesis and molecular 
structure of indium complexes based on 3,6-di-tert-bu-
tyl-o-benzoquinone. Looking for indium(I) o semiquinolate // 
Dalton Transactions. 2011. Vol. 40.

Літ.: Видные ученые России (Нижний Новгород). 
Вып. 3. Нижний Новгород, 2009; Литвак А. Г. Всемирно 
известный ученый и организатор науки // Нижегород-
ский потенциал. 2012. № 3.

Абала ́кін, Ві ́ктор Кузьми ́ч (рос. Абалакин, Ви-
ктор Кузьмич; 27.08.1930, м. Одеса, Україна) — 
астроном, член Міжнар. астр. союзу з 1970, 
чл.-кор. АН СРСР (1987), радник РАН (2006). 
У 1948–1953 навчався на астр. від-ні фіз.-мат. 
ф-ту Одеськ. держ. ун-ту ім. І. І. Мечникова 
(ОДУ). На посаді молод. наук. співробітника в 
1953–1955 працював у Геофіз. ін-ті АН СРСР 
(Москва), 1955–1957 — у відділі «Астрономіч-
ного щорічника СРСР» («Астрономический 
еже годник СССР») в Ін-ті теор. астрономії в 
м. Ленінграді. 1956–1960 навчався в аспіранту-
рі ОДУ за спеціальністю «астрономія» під наук. 
керівництвом проф. К. М. Савченка і проф. 
В. П. Цесевича. У 1961 захистив канд. дис. Пра-
цював (1961–1964) в ОДУ старш. наук. співро-
бітником астр. обсерваторії та обіймав посаду 
доцента на кафедрі астрономії фіз.-мат. ф-ту. 
У 1976 здобув ступінь д-ра фіз.-мат. наук. Дис. 
«Методи побудови астр. ефемерид для косм. 
досліджень» захистив на засіданні вченої ради 
Гол. (Пулковської) астр. обсерваторії АН СРСР. 
У 1983–2000 обіймав посаду директора цієї ус-
танови. 
Опублікував понад 250 наук. праць (із них 7 мо-
нографій) з різних проблем небесної механіки, 
астродинаміки, теор. астрономії, зоряної дина-
міки й історії астрономії. У монографії А. «Ос но-
ви ефемеридної астрономії», а також у низці на-
писаних ним розділів «Довідковий посібник з 
небесної механіки й астродинаміки» ефемерид-
на астрономія остаточно сформувалася як само-
стійна область науки.
Нагороджений Держ. премією СРСР за працю 
«Релятивістська теорія руху чотирьох внутріш-
ніх планет Сонячної системи» (1984, у співав-

торстві), медаллю ордена «За заслуги перед Ві-
тчизною» ІІ ст. (2006). Почесний громадянин 
м.  Тусон, штат Аризона, США (1990). На його 
честь мала планета 2722 названа Abalakin.

Пр.: Справочное руководство по небесной механике 
и астродинамике. Москва, 1976; Основы эфемеридной 
астрономии. Москва, 1979; Астрономический кален-
дарь. Постоянная часть. Москва, 1981; Астрономичес-
кий ежегодник. 1971–1998; Seidelmann P. K., Abala kin V. K., 
Bursa M., Davies M. E., de Bergh C., Lieske J. H., Oberst J., 
Simon J. L., Standish E. M., Stooke P., Thomas P. C. Celestial 
Mechanics and Dynamical Astronomy. 2002. Vol.  82. Is-
sue 1.

Літ.: Колчинский И. Г., Корсунь А. А., Родригес М. Г. 
Астрономы: Биогр. справочник. 2-е изд. Киев, 1986. 

І. Л. Андронов
 

Аба ́лкін, Леоні ́д Іва ́нович (рос. Абалкин Лео-
нид Иванович; 05.05.1930, м. Москва, тепер 
РФ — 02.05.2011, РФ) — економіст, один із фун-
даторів рос. школи соц.-економ. думки, роз-
робник теорії госп. механізму централізовано 
керованої економіки рад. типу, академік АН 
СРСР (1987).
Закінчив обліко-екон. ф-т Моск. ін-ту нар. госп-
ва ім. Г. В. Плеханова (1952). Працював на виклад. 
роботі та обіймав посаду заст. директора С.-г. 
технікуму в м. Гусєв Калінінградської обл. (РФ). Із 
1958 навчався в аспірантурі Моск. держ. економ. 
ін-ту. Пройшов шлях від асистента до зав. кафе-
дри політ. економії Моск. ін-ту нар. госп-ва 
ім. Г. В. Плеханова. У 1976–1985 — зав. кафедри 
політ. економії Академії сусп. наук при ЦК КПРС. 
1984 — чл.-кор. АН СРСР. У 1986–1989 та 1991–
2005 — директор Ін-ту економіки АН СРСР і 
РАН.
Спеціалізувався на політ. економії, історії екон. 
думки, взаємодії економіки, політики та управ-
ління, теор., методолог. і практ. проблемах ви-
бору та розроблення стратегії розвитку РФ 
кін.  20 — поч. 21 ст. Прихильник структурних 
реформ, автор однієї з програм переходу СРСР 
до економіки ринкової. В останні роки життя до-
сліджував шляхи цивілізаційних перспектив 
екон. реформ, обстоював необхідність іннова-
ційного напряму розвитку економіки РФ. Автор 
понад 800 друк. праць, зокрема 24 одноосібних 
монографій, поміж них — «Росія: пошук само-
визначення» (за яку А. Президією РАН прису-
джено премію ім. М. Д. Кондратьєва), «Рос ія: 
усвідомлювання долі».

Тв.: Политическая экономия и экономическая полити-
ка. Москва, 1970;  Новый тип экономического мышления. 
Москва, 1987; Неиспользованный шанс: Полтора года в 
правительстве. Москва, 1991; Экономические воззрения 
и государственная деятельность Сергея Юльевича Витте. 
РАН. Ин-т экономики. Москва, 1999; Россия: поиск само-
определения: Очерки. Москва, 2002; Россия: ос мыс ление 
судьбы. Москва, 2012.

Літ.: Левченко В. И. Абалкин Леонид Иванович.
С. С. Ніколенко

Абандо́н (франц. abandon — відмова) — відмо-
ва страхувальника від своїх прав на все застрах. 
майно (судно, вантаж) на користь страховика в 
разі виплати останнім повн. страх. суми. Термін 
А. є традиц. для відносин, пов’яз. із мор. пере-
везеннями. А. може заявлятися у випадках про-
пажі судна безвісти; екон. недоцільності відбу-
дування або ремонту застрах. судна, ліквідації 
пошкоджень або доставки застрах. вантажу до 

Абалакін Віктор Кузьмич

Абалкін Леонід Іванович
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місця призначення; захоплення судна або ванта-
жу, застрах. від такої небезпеки, якщо захоплен-
ня триває понад 2 місяці.
Кодекс торг. мореплавства України передбачає, 
що заява про А. має бути безумовною, безпо-
воротною, поширюватися на все застрах. май-
но та зробленою страховику протягом 6 місяців 
з моменту закінчення термінів (настання об-
ставин). По завершенні шестимісячного термі-
ну страхувальник утрачає право на А., але 
може вимагати відшкодування збитків на заг. 
підставах. Якщо після отримання від страхови-
ка відшкодування з’я сується, що судно не за-
гинуло, або захоплене судно чи вантаж будуть 
звільнені, страховик може вимагати, щоб стра-
хувальник, залишивши собі майно, повернув 
страх. відшкодування. Винятком є відшкоду-
вання частк. збитку, якщо його зазнав страху-
вальник. 
До страховика, який сплатив страх. відшкоду-
вання, переходить у межах сплач. суми право 
вимоги, яке страхувальник (або інша особа, що 
отримала страх. відшкодування) має до особи, 
відповід. за заподіяну шкоду. Страховик може 
скористатися своїм правом з дотриманням по-
рядку, устан. для особи, яка отримала відшко-
дування. Якщо страхувальник відмовився від 
свого права вимоги до особи, відповід. за запо-
діяну шкоду, або здійснення цього права стало 
неможливим з його вини, страховик звільня-
ється від сплати страх. відшкодування повніс-
тю або у відпов. частині. Якщо страхувальник 
отримав відшкодування збитків від третіх осіб, 
страховик сплачує лише різницю між сумою, 
належн. для сплати за умовами договору 
морськ. страхування, і сумою, отрим. від третіх 
осіб.

Літ.: Ефимов С. А. Морское страхование: теория и 
практика. Москва, 2001; Шутенко В. В. Морское страхо-
вание. Москва, 2010; Кузнецов С. О., Аверочкін Т. В. Мор-
ське право. Одеса, 2011.

А. Ю. Бабаскін

Аба ́т [пізньолат. abbas (abbatis), з грец. ἀββᾶ, 
від арамейського ábbā — батько] — людина, яка 
очолює абатство. Назва з’явилася в середньо-
вічній Зх. Європі для позначення сану настоя-
телів христ. (католицьких та англіканських) 
монастирів або згромаджень. А. керують духов. 
і господар. життям чолов. монастирів; абатиси 
служать як духовні матері в жін. монастирях. 
Високий статус А. робить його впливовою осо-
бою в житті церкви: він бере участь у церков. 
соборах, прийнятті важливих рішень тощо. А. 
багатьох найвизначніших монастирів добилися 
незалежності від єпископів і підпорядковують-
ся безпосередньо Папі Римському. Однак пра-
во рукопокладання А. обмежене: він може ви-
свячувати в нижчі церк. чини. Звання А. прий-
нято в чернечих орденах бенедиктинців, клю-
нійців і цистерціанців; у домініканському і 
кар тезіанському орденах настоятель зветься 
прі ором.

Л. О. Филипович

Аба́тство [пізньолат. abbatia, від abbas (abba-
tis) — абат] — західнохристиянський чернечий 
чоловічий або жіночий монастир із належними 
йому володіннями, який об’єднує монахів у са-
мостійну церк.-адм. одиницю на чолі з абатом 
чи абатисою. Для створення А. не потрібна 

згода місцевого єпископа, це ініціатива керів-
ників відповідних монаших орденів. Перші А. 
з’я вилися в 4  ст., переважно з ініціативи світ-
ської влади. Із часом вони поширилися в Євро-
пі. З 11 ст. перейшли під опіку Ватикану. Най-
більш відомими є Сен-Ґаллен (нім. Fürstabtei St. 
Gallen, франц. Abbaye de Saint-Gall) у Швейца-
рії, Шрусбері (англ. Shrew s bury Abbey), Вест-
мінстерське абатство (англ. Westminster Ab-
bey), Абатство Святої Марії (англ. St. Mary’s 
Ab bey) в Англії, Клю ні (франц. Abbaye de Cluny) 
у Франції, Фоссанова (італ. Abbazia di Fossa-
nova) в Італії та ін. А. традиційно відігравали 
роль осередків духовного життя: збирали б-ки, 
видавали книжки, розвивали церк. мист-во. 
Вони й досі є скарбницями картин, вітражів, 
стародруків, взірцем високої архітектури, при-
вабливими центрами для паломництва хри-
стиян і туризму.
Абатства існували також на укр. землях, що 
входили до складу католицької Польщі. Одне з 
таких — львівське бенедиктинське абатство, 
зас новане в 16 ст.; останні монашки покинули 
монастир у 1946. Нині в м.  Львові ведеться 
буд-во нових приміщень для сестер-бенедик-
тинок.
Після тривалої перерви в 2014 у м. Житомирі на 
базі бенедиктинського жіночого монастиря Не-
порочного Зачаття Пресвятої Діви Марії віднов-
лено єдине в Україні абатство. Апостольська 
Сто лиця своїм Декретом надала монастирю ста-
тус абатства, чим підтвердила високий духов-
ний та інтелектуальний рівень цієї монашої 
спільноти. Життєве кредо монашок  — «ora et 
labora» («молись і працюй»). Очолює абатство 
матір-абатиса (настоятелька) Клара.

Літ.: Боднарюк Б. М. Харизма пустелі. Витоки, станов-
лення, духовно-аскетична і місіонерська практика хрис-
тиянського чернецтва ІІІ–ХІ ст. Чернівці, 2012.

Л. О. Филипович

Аба́шев, Дмитро́ Микола ́йович (рос. Абашев, 
Дмитрий Николаевич; 1829, побл. м.  Смолен-
ська, тепер РФ — 23.01.1880, м. Одеса, тепер Ук-
раїна) — хімік і агроном, один із перших дослід-
ників взаємного розчинення рідин і термохімії 
неводних розчинів. Випускник природн. відді-
леня фіз.-мат. ф -ту Санкт-Петер бур. ун- ту 
(1851). Ад’юнкт каф. хімії (1858–1859) і зав. каф. 
хімії (1860–1862) Ун- ту св. Володимира в Києві 
(тепер Київ. нац. ун- т ім.  Т.  Шевченка), доцент 
агрономії (1865–1869) та професор агроном. хі-
мії (1869–1879) Новорос. ун-ту (тепер Одес. нац. 
ун-т ім. I. Мечникова). У 1868 захистив у Харків. 
ун-ті докторську дис. «Про теплові явища, що 
виникають за сполучення рідин», яку М.  Беке-
тов назвав «класичною працею в галузі експери-
ментальних наук». Розглядав розчини як молеку-
лярні сполуки, виявив обмеженість взаємної 
роз чинності рідин та існування критичної темпе-
ратури розчинення. Автор низки публікацій із 
проблематики вдосконалення ведення с. г., а саме 
агрохімії, ґрунтознавства, розведення лісів у сте-
пах України.

Пр.: Исследования о явленнях взаимного растворе-
ния жидкостей. Москва, 1858; Агрономическое учение 
Либиха. Москва, 1864; О земледелии в Англии // Рус-
ский вестник. 1865. № 4; О тепловых явлениях, обнару-
живающихся при соединении жидкостей // Записки 
Новорос  сийского университетта. 1868. Т. 1. Вып. 6.

М. В. Капштик

Абат

Абатиса 
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Аба ́шев-Константино́вський, Авраа ́м Льво́
вич (27.12.1900, м.  Біла Церква Київської обл., 
Україна — 26.08.1977, м. Київ, Україна) — лікар-
психіатр. Вищу освіту здобув у Київ. мед. ін-ті 
(1927; нині Національний медичний університе т 
імені О. О. Богомольця). Зав. каф. психіатрії сані-
тарно-гігієнічного ф -ту Київ. мед. ін-ту (1934–
1939), а також зав. клініки межових станів Київ. 
психоневрологічного ін-ту (1934–1941; нині Ін- т 
нейрохірургії ім. акад. А. П. Ромоданова НАМН 
України). У період Другої світової війни — голов-
ний психіатр Брянського та 2 -го Прибалтійсько-
го фронтів. Після демобілізації керував клінікою 
Київ. психоневролог. ін -ту (1945–1950), а згодом 
відділенням органіч. психопатології Київ. НДІ 
нейрохірургії (1950–1977). У 1938 захистив докт. 
дис. «Моторні розлади при шизофренії», 1939 
здобув вчене звання професора. А. -К. — автор 
понад 100 наук. публікацій, зокрема 5 моногра-
фій: «Повітряна контузія мозку», «Психічні по-
рушення при органічних захворюваннях голов-
ного мозку» та ін. Осн. напрями наук. діяльнос-
ті: вивчення клініки шизофренії, дослідження 
розладів свідомості внаслідок органічних за-
хворювань з осередковими ураженнями голов-
ного мозку (пухлин, черепно-мозкових травм, 
нейроінфекцій). Описав синдром стійкої лаку-
нарної розумової слабкості, що в гострій фор-
мі виникає після інсульту в хворих, які до того 
не демонстрували симптомів деменції; у л- рі 
відомий як синдром Абашева-Константинов-
ського (1966).

Пр.: Моторные нарушения при шизофрении. Мос ква, 
1939; Воздушная контузия мозга. Рига, 1945; За здоро-
вий побут молоді. Київ, 1954; Психічні порушення при 
органічних захворюваннях головного мозку. Київ, 1959; 
Психопатология при опухолях головного мозга. Москва, 
1973.

Літ.: Памяти А.  Л. Абашева-Константиновского // 
Журнал невропатологиии и психиатрии им. С. С. Корса-
кова. 1978. Т. 78. Вып. 9; Інститут нейрохірургії ім. акад. 
А. П. Ромоданова АМН України. Історія та особистості / 
Під ред. Ю. П. Зозулі, В. І. Цимбалюка. Київ, 2006.

Абаши́дзе, Васо́ (Василь Олексійович; груз. ვასო 
აბაშიძე; 04.12.1854, м. Душеті, тепер край 
Мцхета-Мтіанеті, Грузія — 09.10.1926, м. Тбілісі, 
Грузія, похований у Пантеоні письменників і 
громад. діячів Грузії Мтацмінда) — актор, режи-
сер і театр. педагог, нар. арт. Груз. РСР (з 1922); 
один з основоположників реалізму в груз. театр. 
мист-ві. Народився в родині грузина А. Абаши-
дзе та українки А. Шатковської. В юності працю-
вав учителем. Театр. кар’єру роз почав на ама-
торській сцені. З 1879 — у професійному театрі 
(Груз. драм. трупа в Тбілісі), де виконував пере-
важно ко медійні ролі, надаючи великого значен-
ня сати ричному висміюванню хабарництва, ли-
це мір ства та інших вад сус пільства (Город ничий 
у «Ревізорі» М. Гоголя, Фамусов у «Лихові з розу-
му» О.  Грибоєдова, Фігаро у «Севільському ци-
рюльнику» П.  О.  Бо марше). Переклав та адап-
тував для груз. театру кілька десятків п’єс зару-
біжних авторів. У 1885 заснував перший груз. 
про фесійний журн. із театрального мист-ва 
«Те ат рі». Автор низки п’єс. Знімався в перших 
груз. німих фільмах. Іменем А. названо Тбілісь-
кий театр музики і драми.

Літ.: Баканідзе О. Грузинсько-українські літератур-
но-мистецькі взаємини. Київ, 1984; Шалуташвили Н. 
Грузинско-украинские театральные связи. Тбилиси, 

1984; Ратьяни И. У истоков грузинского кино: взаимос-
вязь ли те ратуры, театра и кино в культуре Грузии. Мо-
сква, 2003.

Абаши ́дзе, Ґриґо́л Григо ́рович (груз. გრიგოლ 
გრიგოლის ძე აბაშიძე; 01.08.1914, с. Зеда Ргані, 
тепер у межах м.  Чіатура, край Імеретія, Гру-
зія  — 29.08.1994, м. Тбілісі, Грузія)  — прозаїк і 
поет, академік НАН Грузії (1979). Писав груз. 
мовою. Закінчив філол. ф- т Тбіліс. ун -ту (1936). 
Перший секретар (голова) правління Спілки 
письменників Грузії (1967–1994). Автор поем і 
романів, зокрема іст. трилогії «Лашарела» (1967), 
«Довга ніч» (1963), «Цотне, або Падіння й підне-
сення картвелів» (1975) про визвольну боротьбу 
груз. народу в добу Середньовіччя. Співавтор 
тексту гімну Груз. РСР (1944). У своїй творчості 
дотримувався канонів соціалістич. реалізму й 
партійності літератури. У ліричній поезії та опо-
віданнях прагнув зазирнути в складний світ 
людських взаємин, порушити проблеми споді-
ваної рівноваги громадянського й особистісно-
го. Активно підтримував співпрацю груз. та укр. 
діячів культури. Автор віршів «Україна», «Украї-
на Давида Гурамішвілі»; переклав низку віршів 
М. Бажана, П. Тичини, Лесі Українки, І. Франка. 
Укр. мовою окремі твори А. переклали В. Бази-
левський, А.  Глущак, А.  Малишко, Д.  Павличко, 
Г. Халимоненко, Р. Чілачава. Герой Соціалістич-
ної Праці (1974); Сталінська премія (1951; за 
цикли віршів «На південному кордоні», «Ленін в 
Самгорі»); Держ. премія Грузії (1994).

Тв.: Укр.  перекл. — [Вірші] // Поезія грузинського 
народу. Київ, 1961. Т. 2; [Вірші] // Гроно. Київ, 1968; Восе-
ни, коли достиг виноград // Грузинське радянське опові-
дання. Київ, 1986; Поезії. Київ, 1987.

Літ.: Грицик Л. Світ високої радості. Київ, 1975; Олій-
ник Б. Передмова // Абашидзе Г. Поезії. Київ, 1987.

Г. І. Халимоненко

Абаши́дзе, Іра́клій Віссаріоно́вич (груз. ირაკლი 
ბესარიონის ძე აბაშიძე; 23.11.1909, м. Хоні, тепер 
Імеретія, Грузія — 14.01.1992, м. Тбілісі, Грузія) — 
поет і держ. діяч, академік (1960) та віце-прези-
дент НАН Грузії (1970–1992). Почав друкуватися 
з 1928, навчаючись на філол. ф -ті Тбіліс. ун -ту. Де-
бютна книжка «Кілька віршів» (1931), а також 
інші твори 1930–1960-х позначені громад. зву-
чанням. Вірш «Я, капітан Бухаїдзе» (1942), на-
писаний на честь воїна-фронтовика, став народ-
ною піснею. У певних творах цього періоду 
(«Жовтневий рапорт», «Відкритий лист амери-
канському письменникові», «Грузія квітує», «На 
ХХ з’їзді») свідомо йшов на компроміс з кому-
ністичною владою. У 1960 організував експеди-
цію груз. вчених і літераторів до Палестини, де в 
монастирі Св. Хреста було віднайдено гаданий 
портрет Шота Руставелі (є версія, що це остан-
ній притулок поета). Написана під враженням 
від поїздки поет. збірка «Слідами Руставелі» 
(1972) здобула велику популярність у Грузії та за 
її межами. У збірках «Наближення» (1966), «Віт-
ри в долині Ріоні» (1979), «Чи справжній ти» 
(1984) розкрився ліричний талант А. Книга спо-
гадів «Дзвін з тридцятих років» (1992) доповни-
ла його грані як публіциста й громадянина.
А. плекав традиції груз.-укр. літ. взаємин. На-
писав вірш «В Україні». Шанував укр. класику: 
виступав зі статтями про Т. Шевченка («Великий 
Кобзар», 1961), Лесю Українку. У 1964 зробив до-
повідь на урочистому засіданні Спілки письмен-

Абашев-Константиновський 
Авраам Львович

Абашидзе Васо

Абашидзе Ґриґол Григорович

Абашидзе  
Іраклій Віссаріонович
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ників Грузії, присвяченому 100-річчю від дня 
народження Т.  Шевченка. Переклав твори 
Т.  Шевченка («Заповіт», «Лілея», «Москалева 
криниця»), Лесі Українки («Конвалія», «Коли 
втомлюся я життям щоденним», «Поет під час 
облоги»), І. Франка («Гімн», поезії з циклу «Вес-
нянки»). Вірш «Знов кличе Алазані» присвятив 
М.  Бажану: поетів єднала довголітня творча 
дружба; навзаєм М.  Бажан присвятив А. вірш 
«Сходження на Зедазені» (груз. переклад  — 
Н.  Абесадзе) та переклав низку його поезій. 
Окремі вірші А. перекладали М.  Рильський, 
Д. Павличко, І. Драч, Б. Олійник, С. Жолоб, Р. Чі-
лачава.
А. — голова Верховної Ради Груз. РСР (1971–
1990), перший секретар (голова) правління 
Спілки письменників Грузії (1953–1967), заснов-
ник і гол. редактор Груз. рад. енциклопедії (з 
1966). Усвідомлюючи становище рідного народу 
в політ., екон., культ. умовах Радянського Союзу, 
намагався всебічно сприяти прогресу Груз. РСР. 
На шляху до груз. незалежності підтримав З. Гам-
сахурдія. А. — Герой Соціалістичної Праці (1979); 
лауреат Держ. премії Грузії (1966); Міжнар. премії 
ім. Дж. Неру (1972).

Тв.: Ук р. п е р е к л. — Палестино, Палестино! Київ, 
1966; День Грузії. Київ, 1968; Вітри в долині Ріоні. Київ, 
1982; Поезії. Київ, 1987; Ти докоряєш мені; Вгамуйся // 
Бажан М. Вибрані твори у 2 т. Київ, 2004. Т. 2: Перекла-
ди. 

Літ.: Грицик Л. В. Іраклій Абашідзе. Київ, 1979; ირაკლი 
აბაშიძე — 90 (მოგონებათა კრებული). თბილისი [Ірак-
лію Абашідзе — 90 (Збірник спогадів)]. Тбілісі, 1999.

Г. І. Халимоненко

А́ББА (ABBA) — шведська поп-група. Засн. 1972 
у м.  Стокгольмі профес. музикантами. Назва 
музичного колективу є акронімом — утворена з 
перших літер імен учасників квартету: Анні-
Фрід, Бенні, Б’єрн, Аґнета. Л ю н ґ с т а д,  Анні-
Фрід (Фріда) Сінні [ Lyngstad, Anni-Frid (Frida) 
Sinni; 15.11.1945, с. Балланґен, фюльке Нурланн, 
Норвегія]  — співачка. З 13 років виступала як 

вокалістка в різних ансамблях, на телебаченні. 
1967 перемогла на конкурсі талантів у м. Сток-
гольмі. А н д е р с с о н,  Єран Брур Бенні (An-
dersson, Göran Bror Benny; 16.12.1946, м.  Сток-
гольм, Швеція)  — співак, музикант (клавішні 
інструменти), автор пісень. З 1964 виступав у 
поп-групі «Геп Старз». Ул ь в е у с,  Б’єрн Крісті-
ан (Ulvaeus, Björn Kristian; 25.04.1945) м.  Ґете-
борґ, Швеція)  — гітарист, співак, автор пісень. 

У середині 1950 -х грав у самодіяльному ансамб-
лі. З 1961 виступав у популярній тоді в Швеції 
фолк групі «Вест Бей Сінґерс» (з 1963 називалася 
«Гутененні Сінґерс»). Ф е л ь т с к у ґ,  Аґнета 
Осе (Фельтскоґ; Föltskog, Agnethe Ǻse; 05.04.1950, 
м.  Єнчепінґ, Швеція)  — співачка, автор пісень. 
Першу пісню написала в 6- річному віці. З 16 ро-
ків співала в танц. оркестрі Б. Енґгардта.
Історія квартету почалася в червні 1966: Б. Ан-
дерссон і Б. Ульвеус, на той час уже відомі в світі 
виконавці, вирішили писати пісні разом. Згодом 
до них долучилися співачки. Перший успіх квар-
тету  — пісня «People Need Love» («Людям по-
трібне кохання»; 1972). У 1973 група з піснею 
«Ring Ring» («Дзень-дзелень») представляла 
Шве цію на конкурсі «Євробачення»; композиція 
не перемогла, але увійшла до хіт-парадів не лише 
скандинав., а й ін. європ. країн. Тоді ж квартет 
отримав назву-акронім. 1974 А. вдруге взяла 
участь у «Євробаченні» — й тріумфувала з піс-
нею «Waterloo» («Ватерлоо»). За її виступом сте-
жили 500 млн телеглядачів. Того ж року вийшов 
альбом «Ватерлоо», з творами якого квартет 
здійснив турне Європою та США. Відтоді група 
стала однією з найпопулярніших у світі, а її ком-
позиції  — світовими хітами. Серед найвідомі-
ших пісень А.: «Mamma Mia» (1975), «Fernando», 
«Dancing Queen» («Королева, що танцює»), 
«Money, Money, Money» («Гроші, гроші, гроші»; 
усі три — 1976), «Thank You for the Music» («Дя-
куємо за музику»; 1977), «Voulez- vouz» («Чи ви 
бажаєте»), «I Have a Dream» («У мене є мрія»; 
обидві  — 1979), «Happy New Year» («З Новим 
роком»; 1980). У репертуарі А. чергувалися поп-
балади й пісні в стилі диско. За час існування А. 
група випустила 8 альбомів (1973–1981); усі 
вони ставали лідерами топ-десяток різних країн. 
Крім цього, випускалися тоді й випускаються 
після припинення існування групи збірки, в 
яких вміщені найкращі хіти групи з різних аль-
бомів. На 2015 за кількістю проданих дисків 
(370  млн) група посідає 3 місце в світі (після 
Е. Преслі та групи «Бітлз»). А. гастролювала в ба-
гатьох країнах світу, зокрема 1977 в Австралії, де 
виникла справжня «аббаманія»; тоді ж був зня-
тий фільм «АББА: кінофільм» (демонструвався в 
кол. СРСР, у т. ч. і в Україні). 1980 А. виступала в 
Японії. Останній концерт групи відбувся 1982 у 
м.  Стокгольмі. Відтак співаки стали працювати 
над своїми окр. проектами, а група припинила 
існування без офіц. оголошення про це. 1986 вона 
один раз виступила в повному складі на швед. 
телебаченні. У червні 2008 учасники А. вперше за 
багато років з’явилися разом на публіці з нагоди 
прем’єри фільму «Мамма міа!», знятого на основі 
муз. комедії з використанням пісень квартету. 
Цей спектакль був поставлений 1999 у Лондоні; 
йшов на різних світових сценах, зібрав 25 тис. 
глядачів. 2010 А. включено до Зали слави рок-н-
ролу. 2013 у м. Стокгольмі відкрито музей групи. 
Теми пісень А. звучать у першому укр. мультсері-
алі «Лис Микита» (2007).

Літ.: Пальм К. М. Яркий свет, черные тени: Подлинная 
история группы АВВА. Санкт-Петербург, 2009; Poti-
ez  J. M. Abba. Une légende nordique. Paris, 2010.

С. В. Глухова

Аббаді ́ (Abbadie) д’, брати: Аббаді д’Арраcт, Ан-
туан-Томсон д’ (Abbadie d’Arrast, Antoine-Thom-
son d’; 03.01.1810, м. Дублін, Ірландія — 
19.03.1897, м. Париж, Франція) і Аббаді д’Арраст, 

АББА на популярному 
голландському ТВ-шоу 

«TopPop», 1974
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Арно-Мішель д’ (Abbadie d’Arrast, Arnaud-Mi-
chel  d’; 24.07.1815, м. Дублін, Ірландія — 
08.11.1893, м.  Юррюнь, тепер рег. Нова Аквіта-
нія, Франція)  — географи та мандрівники, до-
слідники Ефіопії (Абіссінії). Походили з родини 
баска (емігрував із Франції після Вел. франц. 
революції) та ірландки. У 1820 переїхали до 
Франції, навчалися в Париз. ун-ті (1828–1835).
Арно в 1833 вирушив із військ. місією до Алжи-
ру. Антуан за дорученням франц. Академії наук 
із 1836 виконував наукову місію в Бразилії  — 
дос лідження земного магнетизму в Пд. півкулі. 
Згодом брати разом досліджували Ефіопію 
(1837–1848, 1853–1854), де відшукали джерела 
р.  Нілу, а також вивчали географію, мови, гео-
логію, археологію, природу та етнографію краї-
ни. За ці дослідження 1850 вони удостоєні вели-
кої медалі Париз. географ. т-ва та нагороджені 
орденом Почес. легіону.
У 1867 Антуан обраний до франц. Академії наук, 
з 1892 — її президент. Він опублікував список та 
опис 234 ефіопських рукописів (1859), топогра-
фічні дані, першу карту Ефіопії (1860–1873), 
перший «Словник амхарської мови» (1881; 
15 тис. слів), частину географії Ефіопії (1890) та 
результати власної наук. місії в Бразилії (1873). 
Він також займався дослідженнями з астроно-
мії, геодезії.
Арно опублікував працю «Дванадцять років пе-
ребування у Верхній Ефіопії» (1868) — система-
тичний опис географії, геології, археології та ет-
нографії країни (4 неопубл. томи з’явилися лише 
1980–1999). Із 30 укладених ним абіссин. словни-
ків вийшли друком невеликі уривки. Обидва 
брати вивчали мову басків, організовували кон-
курси поезії.

Літ.: Кублицький Г. И. По материкам и океанам: 
Рассказы о путешествиях и открытиях. Москва, 1957; Poi-
rier J.  P. Antoine d’Abbadie, voyageur et physicien du globe. 
Paris, 2009; Pérès J.  N. Arnault d’Abbadie d’Arrast et le voyage 
aux source du Nil // Transversalités. 2012. № 122.

А. С. Івченко

Аббаді ́, Жак [франц. Abbadie, Jacques; 1654, 
м.  Не, тепер рег. Нова Аквітанія, Франція — 
25.09 (за ін. даними — 06.11) 1727, м. Лондон, 
Велика Британія] — протестант. теолог. Навчав-
ся у мораліста Ж. Ла Пласетта, який був пасто-
ром м. Не, відтак у містах Пюїлорані, Сомюрі й 
Седані (усі — Франція), у 17-річному віці здобув 
ступінь доктора теології. Згодом навчався у 
м. Парижі у проповідників Клода та Алікса. Че-
рез утиски протестант. священиків і парафіян у 
Франції був змушений виїхати за кордон, 1680 
став пастором франц. церкви у м. Берліні (Ні-
меччина), де оселилися і знайшли притулок 
франц. протестанти. А. й надалі керував франц. 
протестант. громадами. 1689–1699 був пастором 
Савойської церкви у м. Лондоні (Велика Брита-
нія), 1690–1717 — деканом церкви в м. Кілало 
(Ірландія), з 1717 — пастором у передмісті Лон-
дона Мерілебоні. Автор численних праць, зокре-
ма «Трактату про істину християнської релігії» 
(1684), доповненого розділом «Трактат про бо-
жественність Ісуса Христа» (1689). Ця найвідо-
міша праця А. багаторазово перевидавалася, 
отримала схвальні відгуки як протестантів, так і 
католиків. У ній стверджується, що релігія — це 
природне одкровення, відкриття Бога. Природ-
на релігія збігається з тим, що ми зазвичай на-
зиваємо природним законом. Релігія є природ-

ною, бо людина може осягнути її лише розумом. 
Але людина розбещена, перебуває у полоні при-
страстей, що заважає їй бачити світло. Отже, 
крім природного, потрібне ще й інше одкровен-
ня. Справжня релігія — та, що дотримується 
вимог розуму та віри. За А. християнство навер-
тає людину до тієї релігії, від якої вона віддали-
лася, але основні принципи якої вона осягає ро-
зумом. Серед праць також «Проповіді» (1680), 
«Мистецтво самопізнання, або Пошук джерел 
моралі» (1692), «Історія великої англійської змо-
ви» (1696), «Істина реформованої християнської 
релігії» (2 т., 1718). 

Тв.: Quatre lettres sur la transsubstantiation. Toulouse, 
1835; L’Art de se connaitre soi-même. Paris, 2003.

Літ.: Boudrin J.-U. Etude sur le Traité de la verité de la re-
ligion chrétienne d’Abbadie. Montauban, 1862; Chaudie P. 
Etude moral sur l’art de se connaÎtre soi-mesme par Abbadie. 
Montauban, 1862; Beaudoin A. Jacques Abbadie. Prediger der 
französichen Gemmeinde zu Berlin, in der Geschichte der 
französichen Literatur. Berlin, 1939.

C. В. Глухова.

Абба́до, Кла́удіо (італ. Abbado, Claudio; 26.06.1933, 
м. Мілан, обл. Ломбардія, Італія — 20.01.2014, 
м.  Болонья, обл. Емілія -Романья, Італія)  — ди-
ригент, педагог, муз. і громад. діяч, почес. доктор 
ун -тів Кембриджа, Феррари, Абердина, Гавани. 
Народився в сім’ї музикантів. Закінчив Мілан. 
консерваторію ім. Дж. Верді (1953, клас ф -но 

В.  Калаче; 1955, клас композиції Б.  Баттінеллі). 
Стажувався у Віден. академії музики і сценіч. 
мист-ва (1956–1958, клас оркестр. диригування 
Г.  Сваровськи). Переможець міжнар. конкурсу 
диригентів ім. С. Куссевицького (1958, маєток 
Тенглвуд неподалік м. Ленокс, шт. Массачусетс, 
США). У 1961–1963 викладав у Парм. консервато-
рії (клас камерного ансамблю). Кар’є ру оперного 
диригента розпочав 1962 з пре м’є ри опери «Лю-
бов до трьох апельсинів» С. Про ко ф’є  ва (м. Трі -
єст, Італія). У 1963 став лауреатом конкурсу 
ім. Д. Митропулоса (м. Нью-Йорк, США). У 1965 
Г. фон Караян запросив А. диригувати Віден. фі-
лармон. оркестром на Зальцбур. фестивалі. Пе-
ріод 1970 -х  — початок 2000-х для А.  — час ак-
тивної творчої діяльності в найкращих театрах, 
концертних залах світу: гол. диригент і муз. ди-
ректор (1971–1977), худ. керівник (1977–1986) 
театру «Ла Скала» (м. Мілан); муз. директор Ві-
ден. держ. опери (1987–1991); гол. диригент Лон-
дон. симф. (1979–1987) та Берлін. філармон. 
(1989–2002) оркестрів; гол. запрошений диригент 
Віден. філармон. (1971) та Чиказького симф. 
(1982–1986) оркестрів. Диригент низки оперних 
постановок у «Ковент -Ґардені», «Метро по літен-
опера», театрах Барселони, Мюнхена, Един бурґа. 

Аббаді Арно Мішель д’

Аббадо Клаудіо
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А. співпрацював з режисерами П.  Штайном, 
А. Тар ковським, Ю. Любимовим та ін. А. диригу-
вав операми композиторів-класиків: у театрі «Ла 
Скала» — «Капулеті та Монтеккі» (італ. «I Capu-
leti e i Мontecchi») В. Белліні, «Симон Боккане-
гра» (італ. «Simon Boccanegra») і «Дон Карлос» 
(італ. «Don Carlos») Дж. Верді, «Італійка в Алжи-
рі» (італ. «L’italiana in Algeri») Дж. Россіні; у Ві-
ден. держ. опері — «Хованщина» і «Борис Году-
нов» М. Мусоргського (за участю укр. співака 
А. Кочерги) та ін.
Утверджував новітню музику, прагнув до онов-
лення сценічних рішень оперних вистав. Збага-
тив репертуар театру «Ла Скала» операми ком-
позиторів-авангардистів: «Великий мрець» 
(франц. «Le Grand Macabre») Д. Ш. Ліґеті, «Воц-
цек» (нім. «Wozzeck ») А. Берґа, «Під несамови-
тим сонцем кохання» (італ. «Al gran sole carico 
d’amore») Л. Ноно, «Загублений рай» (англ. «Para-
dise Lost», польськ. «Raj utracony») К. Пендерець-
кого, «Четвер» з оперного циклу «Світло» (нім. 
«Donnerstag aus „Licht“») К. Штокгаузена. 
Диригент. манері А. притаманні пластичність, 
чіткість, стриманість жесту (диригував напа-
м’ять); вимогливість і принциповість поєднува-
лись із демократичним і толерантним ставлен-
ням до музикантів.
Фундатор низки оркестрів: Молодіжного ор-
кес т ру Європ. Союзу (1978), Камерного ор-
кестру Ла Скала (1982), Молодіжного оркестру 
ім.  Г.  Малера (1986), Люцерн. фестивального 
оркестру (2003). Організував і очолив фести-
валь «Малер, Відень і 20 ст.» (Лондон; 1985), 
заснував фестиваль мист . «Wien Modern» 
(1988) та Міжнар. конкурс молодих композито-
рів (1991; обидва — Відень), фестиваль камер-
ної музики «Берлінські зустрічі» (1992; разом із 
віолончелісткою Н. Гутман); був худ. керівни-
ком Зальцбур. Великоднього фестивалю (з 
1994). Лауреат премій Е.  фон Сіменса (2004), 
Р. Вольфа (2012) та ін.

Літ.: Яковлев М. Наследник Караяна // Музыкальная 
жизнь. 1993. № 11−12; Зейфас Н. Клаудио Аббадо — еще 
8 лет спустя // Музыкальная академия. 2001. №1; Бялик 
М. Для всех я — Клаудио. Памяти великого маестро // 
Музы кальная жизнь. 2014. № 2.

Т. В. Сітенко

Абба́й (амхар.  ጥቁር አባይ, букв. — чорний) — 
наз ва р. Блакитний Ніл на території Ефіопії.

Аббаку́мов, Степа ́н (Стефа́н) Тимофі́йович 
(05.12.1870, м. Київ, Україна — 1919, м. Київ, Ук-
раїна) — диригент, композитор, педагог, один із 
фундаторів заочної муз. освіти на тер. України та 
Росії. Закін. 1890 Київ. муз. уч-ще (клас ф-но 
Г. Ходоровського-Мороза і М. Лістовничого, клас 
віолончелі Ф. Мулерта), 1898 — Петерб. консер-
ваторію (клас композиції М. Соловйова). Дири-
гував виставами укр. муз. гуртка в Петербурзі 
(1897). У 1899–1902 працював директором 
Томськ. відділу Рос. муз. т-ва, де також викладав 
гру на фортепіано. У 1903 удосконалювався у 
мистецтві диригування у А. Нікіша в м. Лейпци-
гу (Німеччина). Заснував у Петербурзі «Заочні 
курси музики» (1904). Диригент Павлів. (1904–
1905) та Ялтин. (1907) симф. оркестрів. У 1907–
1910 працював у муз. журналі «Баян» (м. Тамбов, 
Росія). З 1913 у Києві диригував симф. концерта-
ми Київ. відділення Рос. муз. т-ва, літніми кон-
цертами у Купецьк. саду. З  1916 — диригент 

Київ. пересувного оперного театру, з 1918 — 
симф. оркестру «Союзу оркестрантів» (з 1919 — 
ім. М. В. Лисенка). Автор низки вокальних та 
інструментальних творів (не збереглися), а та-
кож муз.-теорет. праць («Популярні лекції з тео-
рії музики», 1904 та ін.).

Тв.: Гимн свободы! «Братья сойдемся и песню спо-
ем…». Киев, [1917].

Літ.: Современные деятели. Стефан Тимофеевич Аб-
бакумов // Музыка и пение. 1906. № 8.

Аббанья́но, Ніко́ла (італ. Abbagnano, Nicola; 
15.07.1901, м. Салерно, обл. Кампанія, Італія — 
09.10.1990, м. Мілан, обл. Ломбардія, Італія) — фі-
лософ-екзистенціаліст та історик філософії, 
основоположник концепції позитивного екзис-
тенціалізму. Народився в сім’ї адвоката. Закінчив 
1922 Неаполітан. ун -т. Викладав філософію й іс-
торію у ліцеї Умберто І, у 1927–1936  — професор 
філософії та педагогіки катол. ун -ту «Сестра Ор-
сола Бенінказа» (обидва — м. Неаполь). У 1936–
1971 — професор історії філософії Турин. ун -ту. 
Один з ініціаторів створення Центру методол. 
досліджень у Турині (1947). Виступаючи проти 
негативних імплікацій екзистенції у вченнях 
М. Гайдеґґера, К. Ясперса, Ж.-П. Сартра, які він 
називав «негативним екзистенціалізмом», А. об-
ґрунтував концепцію «позитивного екзистенці-
алізму». Фундаментальною характеристикою 
люд ського існування вважав категорію можли-
вості. Залежно від тлумачення «можливого», А. 
виокремив в екзистенціалізмі три напрями: «не-
можливість можливого», «необхідність можли-
вого», «можливість можливого». Власне вчення 
визначив як «філософію можливості можливо-
го»: людина має можливість обирати; приймаю-
чи певне рішення, вона несе за нього відпові-
дальність; критерій і норма будь-якої можливос-
ті — можливість можливості, або трансценден-
тальна можливість, завдяки якій відбувається 
рух від можливості до можливості цієї можли-
вості, в результаті чого формується достеменне 
існування людини.
Після Другої світової війни А. звернувся до фі-
лософії науки, неопозитивізму та амер. прагма-
тизму; працював над програмою філософії, яка 
отримала назву «методологічний емпіризм», а 
також досліджував проблеми соціології, історії 
філософії, працював над розробкою концепції 
філософії як мудрості.

Пр.: Il principio della metafisica. Napoli, 1936; La structura 
dell’existenza. Torino, 1939; Introduzione all’esistenzialismo. 
Milano, 1942; Storia della filosofia. Torino, 1946–1950; Filoso-
fia religione scienza. Torino, 1947; L’existenzialismo positive. 
Torino, 1948; Possibilità e libertà. Torino, 1956; Problemi di 
sociologia. Torino, 1959; Storia del pensiero scientifico. 
Vol. 1–3. Torino, 1951–1953; Dizionario di filosofia. Torino, 
1961; Мудрость философии и проблемы нашей жизни. 
Санкт-Петербург, 1998.

Літ.: Langiulli N. Possibility, necessity and existence. 
Philadelphia, 1992; Зорин А. Л. Экзистенциализм и пози-
тивный экзистенциализм // Аббаньяно Н. Структура 
экзистенции. Введение в экзистенциализм. Позитив ный 
экзистенциализм и другие работы. Санкт-Петербург, 
1998; Maiorca B. Nicola Abbagnano. Esistenza, ricerca, sag-
gezza. Roma, 2003; Старокожева М. С. Природа і мисте-
цтво як достеменна реалізація людини (за Н. Аббанья-
но)  // Мультиверсум: Філософський альманах. 2009. 
Вип. 83; Шевченко С. Л. Автентичність людського буття у 
філософії екзистенціалізму. Київ, 2012.

О. П. Варениця

Аббаньяно Нікола
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Абба ́с І Вели ́кий (перс. گُرُزب سابَع هاش; і27.01.1571, 
м. Герат, Афганістан — 19.01.1629, м. Казвін, 
Іран, похований у м. Кашані, Іран) — шах Ірану 
(1587–1629), представник династії Сефевідів. 
Вступив на престол у 16-річному віці у період 
внутр. чвар між феодалами та племенами кизил.-
башів (кочівників-тюрків, що сповідували шиш-
їзм і відігравали важливу роль в управлінні Сем-
февід. д-вою), повстань нар. мас, захоп лення зах. 
земель Ірану турками-османами, а сх. (майже 
весь Хорасан) — узбецькими ханами. А. І В. у 
1590 уклав з Османською імперією Стамбульську 
мирну угоду, за якою підвладні Ірану тер. Грузії, 
Вірменії, Ширвану, частина Азербайджану та 
Луристану відійшли до османів. Скориставшись 
відносною стабільністю в міжнар. ситуації, 
А. І В. приборкав феодалів, нар. бунтарів, роз-
бійників, відтак здійснив адм., подат., військ. 
реформи, налагодив торгов. зв’язки між регіона-
ми — і зміцнив країну. Розпочалося екон. зрос-
тання. У 1598 переніс столицю д-ви з м. Казвіна 
до Ісфагана, який став одним з найбільших по-
літ. і культ. центрів тогочас. світу. А. І В. створив 
120-тисячну регулярну армію, що складалася з 
піхотинців-мушкетерів (туфенгчів), гарматни-
ків і кіннотників (гулямів), які набиралися з 
юнаків-вірмен і грузинів. У 1603 розпочав війну 
проти Османської імперії, до 1607 відвоював 
усі втрачені раніше тер., що було закріплено но-
вим Стамбульським мирним договором (1612). 
У 1616–1618 османи намагалися взяти реванш у 
Сх. Закавказзі, проте знову зазнали поразки від 
іран. військ. На Сх., досягнувши миру з узбека-
ми, А. І В. здійснив похід проти Імперії Великих 
Моголів та 1621 вибив її війська з Кандагару. 
У 1622 за допомогою флоту Британської ост-
індської компанії звільнив від португальців пор-
тове м. Ормуз на пн. узбережжі однойм. острова 
в Ормузькій протоці, а поруч із ним, на конти-
нентальному узбережжі, заснував новий порт — 
Бендер-Аббас, через який пролягли шляхи тор-
гівлі шовком із Зх. Європою. У 1623 розпочав 
нову війну з турками, яка тривала зі змінним 
успіхом і закінчилася у 1639, вже після його 
смерті. Встановив і розвивав дипломат. відноси-
ни з багатьма європ. країнами та Росією, надав 
пільги християнам Ірану, зокрема вірменам — 
торговцям і духовенству, оскільки вони сприя-
ли налагодженню зв’язків з Європою. Помер у 
своєму палаці Фарахабад, згодом перевезений 
до м. Кашан, де донині зберігся мавзолей із 
гроб ницею. 

Літ.: Grantovski E., Dandamaev M. et al. Tarikh-e Iran az 
zaman-e bastan ta emruz [Історія Ірану з найдавніших ча-
сів до сьогодення (мовою фарсі)]. Tehran, 1359 [1980]; 
Кримський А. Історія Персії та її письменства. Як Пер-
сія, завойована арабами, народилася політично;  Пер-
ський театр, звідки він узявся і як розвивавсь; Хафиз та 
його пісні в його рідній Персії XIV в. та в новій Європі // 
Вибрані сходознавчі праці. Київ, 2010. Т. V.

В. А. Храновський

Абба ́с, Махму ́д [араб. محمود عباس, партійне пріз-
висько Абу Мазен (араб. ابو مازن); 26.03.1935, 
м.  Цфат, тепер Ізраїль]  — палестин. гро мад.-
політ. і держ. діяч. Під час арабо-ізраїл. війни 
1948–1949 разом із родиною втік до Сирії. За-
кінчив юрид. ф-т Дамаського ун-ту й аспіран-
туру Ун-ту дружби народів ім. Патріса Лумум-
би (Москва). У 1982 в Ін-ті сходознавства АН 
СРСР захистив канд. дис. на тему «Зв’я зок між 

нацистами й лідерами сіоністського руху», в 
якій стверджував наявність зазнач. таємних 
контактів у 1933–1939, заперечував існування 
газових камер у концтаборах, ставив під сумнів 
загальновизнану кількість жертв Голокосту. 
Спільно з Ясіром Арафатом взяв участь у ство-
ренні Руху за нац. визволення Палестини 
(ФАТХ) — ядро Організації визволення Палес-
тини (ОВП), підготував низку терактів, у т. ч. 
захоплення в заручники 11-ти ізраїл. атлетів на 
мюнхен. Олімпіаді 1972. У 1981 обраний членом 
виконкому ОВП, очолив департамент араб. та 
міжнар. зв’язків. Підтримував тісні контакти з 
рад. керівництвом і КДБ (агент Кротов). У січні 
1989 став співголовою рад.-палестин. (потім — 
рос.-палестин.) Робочого комітету з Близь кого 
Сходу, згодом — почес. головою Товариства па-
лестино-рос. дружби. Як лідер помірков. крила 
керівництва ОВП, дистанціювався від підтрим-
ки Я. Арафатом С. Хусейна й став співтворцем 
мирних домовленостей між ОВП та Ізраїлем: 
13.09.1993 підписав ізраїл.-палестин. «Деклара-
цію про принципи», очолив палестин. частину 
Комітету зі зв’яз   ку й відіграв ключову роль у 
виробленні угоди про впровадження тимчасо-
вого палестин. самоврядування в секторі Газа 
та м. Єрихоні. 28.09.1995 від імені ОВП підпи-
сав у м. Ва шинг тоні угоду з Ізраїлем про пере-
хідний період, але внаслідок розбіжностей з 
Арафатом не увійшов до керівництва Палес-
тин. нац. автономії (ПНА). У травні 1996 обра-
ний секретарем виконкому ОВП. 19.03.2003–
06.09.2003 — прем’єр-міністр і міністр внутріш-
ніх справ ПНА. Після смерті Я. Арафата 
11.11.2004 очолив виконком ОВП, з 15.01.2005 — 
голова Палестин. нац. адміністрації. На вибо-
рах у січні 2006 ФАТХ зазнав поразки від Іслам-
ського руху опору (ХАМАС), внаслідок чого 
втратив контроль над сектором Газа, проте За-
хідний берег річки Йордан залишився під вла-
дою А. У вересні 2011 А. ініціював розгляд пи-
тання про статус Палестини в ООН, наступно-
го місяця домігся прийняття її до Ю НЕСКО як 
повноправ. члена. 05.01.2013 підписав указ про 
перейменування ПНА на Державу Палестина, а 
посади голови ПНА — на Президента Держави 
Палестина.
 Літ.: Litvak M., Webman E. From Empathy to Denial: Arab 
Responses to the Holocaust. London, 2012; Schanzer J. State 
of Failure: Yasser Arafat, Mahmoud Abbas, and the Unmaking 
of the Palestinian State. New York, 2013.

В. І. Головченко 

Абба́с, Сахха ́т (Abbas, Səhhət; справжні прізви-
ще та ім’я — Abbasqulu Molla Əlabbas oğlu Mehdi-
zadə; 1874, м. Шемаха, Азербайджан — 11.07.1918, 
м. Гянджа, Азербайджан) — поет, драматург, пе-
рекладач, педагог, журналіст. Нар. у родині ше-
мах. мулли, який став першим вчителем А. Про-
довжив навчання в медресе в Ірані, закінчив 
курс мед. освіти в тегеран. школі «Музаффе-
рійе». Повернувшись 1901 до м. Шемахи, надає 
перевагу літ. творчості та пед. діяльності. Твори 
друкував під псевдонімом (тахаллус) Саххат 
(«Здо ров’я»), віддаючи належне своїй мед. осві-
ті. Тривалий час А. викладав у школах азерб. 
мову. Вільно володіючи перс., араб., франц. і рос. 
мовами, А. один із перших заклав основи школи 
худ. перекладу. На його творчість мала вплив 
поезія геніїв л-ри Сходу: Нізамі, Гафіза, Сааді, 
але як прогресивний представник ліберальної 

Аббас І Великий

Аббас Махмуд

Аббас Саххат
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тюрк. буржуазії тієї доби А. у своїх творах про-
пагував мотиви «мусульманського західництва». 
1903 А. друкувався у тбіліс. газ. «Шергі-Русі» 
(«Російський Схід»). 1905 виступив із про-
грамною ст. «Яка має бути нова поезія?» («Yeni 
poeziya necə olmalıdır?»), пізніше підтвердив 
свої ідейно-естет. переконання публікацією 
віршів «Ода прекрасній свободі», «Голос про-
будження», «Поетична мова». А. — палкий 
прибічник руху за «новометодну школу». Ав-
тор підручників «Нова школа» (у співавт. з 
А.  Махмудбековим; 1909) і «Перший крок до 
тюркської літератури» (1914). Як поет-роман-
тик приєднався до літ. групи, яка гуртувалися 
довкола часопису «Фйуюзат» («Fyüzat»; 1906–
1907), що його в добу СРСР наз. «буржуазно-
націоналістичним» через провідне гасло гол. 
редактора та ідеолога видання Алібека Гусейн-
заде (1864–1940): «Тюркізуватися, ісламізува-
тися, модернізуватися!». А. друкувався у май-
же всіх газетах і журналах м. Баку, публікував 
переклади творів рос. і франц. поетів. 1912 
видав зб. перекладів «Сонце Заходу» («Qərb 
günəşi»), кн. власних віршів «Розбитий саз» 
(«Sınıq saz»), поему «Мужність Ахмеда», а та-
кож комедії «Нафтовий водограй» і «Бідність 
не ґандж» («Kasıblıq eyib deyil») (за мотивами 
п’єси О.  М.  Островського). 1916 опублікував 
поему «Поет, муза й громадянин», яка потвер-
джує його славу поета-романтика. 1918 зму-
шений утікати з окупованого більшовиками 
м.  Шемахи. У 21  ст. А. — улюблений поет 
азерб. дітей, його вірші не сходять зі сторінок 
шкільних підручників та хрестоматій.

Тв.: Seçilmiş əsərləri. Bakı, 2005; Р о с. п е р е к л. — [Сти-
хи] // Антология азербайджанской поэзии. Москва, 1939; 
[Стихи]  // Антология азербайджанской поэзии. Баку, 
2009. Т. 2. 

Літ.: Anar. Odlar yurdu Azərbaycan. The Land of Fire. 
Азербайджан — страна огней. Bakı, 2009.

Г. І. Халимоненко

Абба ́с, Ферхат́ (араб. عباس  ,і; 24.08.1899فرحات 
м. Тахер, пров. Джиджель, тепер Алжир — 
24.12.1985, м. Алжир, Алжир) — алжирський 
громад.-політ. і держ. діяч. Народився в сім’ї 
каді, закінчив мед. ф-т Ун-ту Алжира (1933), під 
час навчання очолював Асоціацію студентів-
мусульман Пн. Африки. Працював фармацев-
том у м. Сетифі, де обирався до муніципальної 
ради, згодом до генеральної ради м. Константи-
ни. Спершу дотримувався поміркованих про-
франц. поглядів. Зі створенням у 1938 Алжир-
ського народ. союзу, який вимагав рівноправ-
ної держ. асоціації Алжиру з Францією, пере-
конання А. поступово стали радикальнішими. 
З початком Другої світової війни вступив доб-
ровольцем до франц. армії. 26.05.1943, як лідер 
лібералів-автономістів, А. вручив генерал-гу-
бернаторові Алжиру Ж. Катру «Проект ре-
форм» щодо звільнення всіх політ в’яз нів, на-
дання населенню громад. і політ. свобод та 
проведення по завершенні війни виборів до 
Установчих збо рів, які мали розробити консти-
туцію автономного Алжиру, але ці пропозиції 
були відкинуті. 14.03.1944 заснував асо ціацію 
«Друзі маніфесту та свободи», що домагалася 
федерації автономного Алжиру з «оновленою й 
антиколоніальною Францією», проте влада 
15.05.1945 розпустила асоціацію, звинуватив-
ши її в орг-ції народного повстання в Кабілії; 

Аббас Ферхат

А. був ув’язнений. Піс ля звільнення в березні 
1946 створив «Демократичний союз алжирсько-
го маніфесту», в червні обраний до Установчих 
зборів Франції, де виніс на обговорення власний 
проект конституції автономної Алжир. Респу-
бліки, але той був відхилений зібранням. З по-
чатком війни за незалежність Алжиру 1954–1962 
продовжив пошуки шляхів до діалогу з франц. 
урядом. Однак 25.04.1956 на прес-конференції в 
Каїрі заявив про приєднання до збройної бо-
ротьби Фронту нац. визволення (ФНВ), згодом 
увійшов до його керівництва й зосередився на 
дипломат. забезпеченні перемоги алжир. рево-
люції. 19.09.1958–27.08.1961 — Голова Ради мі-
ністрів Тимчас. уряду Алжирської Республіки в 
еміграції (Каїр), звільнений за готовність йти 
на політичні поступки Франції. 20.09.1962 об-
раний Головою Нац. установчих зборів Алжи-
ру. 25.09.1962 проголосив незалежну Алжир. 
Нар. Демократичну Республіку і того ж дня був 
обраний Головою її Нац. зборів. Через незгоду 
із запропонованим керівництвом ФНВ проек-
том конституції, що передбачав запровадження 
однопартійної системи, 14.08.1963 демонстра-
тивно подав у відставку. Був виключений із 
ФНВ і в липні 1964 посаджений під домашній 
арешт; звільнений у травні 1965. Після військ. 
перевороту 19.06.1965 відкинув пропозиції 
щодо співпраці з владою й не повернувся до 
активної політ. діяльності. За критику режиму 
одноосібної влади Голови Революційної ради 
Алжиру Х. Бумедьєна в 1976–1978 вдруге за-
знав домашнього арешту.

Тв.: Le Jeune Algérien: de la colonie vers la province. Pa-
ris, 1931; Guerre et révolution d’Algérie: la nuit colonia-
le. Paris, 1962; L’indépendance confisquée, 1962–1978. Pa-
ris, 1984; Le Manifest du peuple algérien: Suivé du Rappel 
au peuple algérien. Paris, 2014.

Літ.: Новейшая история арабских стран Африки: 
1917–1985. Москва, 1990; Political Leaders of the Contem-
porary Middle East and North Africa : A Biogra phical Dic-
tionary.  New York, 1990; Stora B., Daoud Z. Ferhat Abbas: 
Une utopie algérienne. Paris, 1995; Ruedy J. Chérif Benhab-
ylès and Ferhat Abbas: Case Studies in the Contradictions of 
the «Mission civilisatrice» // Historical Reflections / Réflex-
ions Historiques. 2002. Vol. 28. No. 2: France and Algeria: 
From Colonial Conflicts to Postcolonial Memories (Summer 
2002). 

В. І. Головченко

Абба́с, Ходжа ́ (Кхваджа ́) Ахма ́д (урду  احمد 
 англ. Khwaja Ahmad Abbas, гінді खवाजा ,خواجہ
अहमद अब्ास; 07.06.1914, м. Паніпат, тепер штат 
Хар’яна, Індія — 31.05.1987, м. Бомбей, тепер 
Мумбай, штат Магараштра, Індія) — письмен-
ник, журналіст, сценарист, режисер, громад.
діяч. Навчався в Аліґархському мусульманс. 
ун- ті. Писав мовами урду, гінді та англ. Почи-
нав творчу кар’єру як журналіст, але й згодом, 
досягнувши значних успіхів у красному пись-
менстві та кінематографі, не залишав журна-
лістської та публіцистичної праці (зокрема, 
1960 опублікував книжку про М. Хрущова). На-
писав бл. 200 оповідань мовою урду, які ввій-
шли до збірок «Дівчина» (1942), «Квіти шафра-
ну» (1948), «Червоне і жовте» (1953), «Пшениця 
й троянда» (1955), «Вечір в Аудху» (1956), «Но-
вий світ — нові люди» (1977) та ін. Не менш ві-
домими є його англомовні романи й повісті: 
дилогія «Революція» (1954) та «Світ — моє 
село» (1973); «Чотири друга» (1977), «Скляні 
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стіни» (1977), «Я не острів» (1977; експеримен-
тальна автобіографічна повість) та ін. Писав 
також п’єси. Укр. мовою перекладено романи 
«Син Індії» і «Завтра належить нам», новелу 
«Пан поліцейський інспектор»; перекладачі — 
В. Митрофанов, В. Андрушко, Е. Ржевуцька. 
Започаткував неореаліст. напрям в інд. кіно. 
У сценаріях та фільмах звертався до важливих 
сусп.-політ. тем. Водночас фільми соц. темати-
ки А. зберігають традиційну стилістику інд. кі-
номистецтва: музикальність, пісенність, чис-
ленні танцювальні сцени тощо. А. розглядав 
пісню як культ. та естет. особливість інд. кіно, 
яка надає йому нац. самобутності. Володів сту-
дією «Найя сансар» у м. Бомбей, яка займалася 
виробництвом та прокатом фільмів. Як сцена-
рист дебютував фільмом «Новий світ» (1941, 
реж. Н. Р. Ачар’я); як режисер і продюсер — 
стрічкою «Діти землі» (1946). Найвідоміші 
філь ми А.: «Бродяга» (1951, номінант на «Гран-
прі» Каннського фестивалю) та «Пан 420» 
(1955), які є найкасовішими в історії інд. кіно; 
«Не спіть!» (1956), «Тисячі ночей на ложі з ка-
меню» (1964), «Семеро індійців» та «Моє ім’я — 
клоун» (обидва — 1970), «Боббі» (1973) та ін. 
1958 здійснив спільну інд.-рад. постановку філь-
му «Ходіння за три моря» («Афанасій Нікітін», 
перший інд. широкоекранний фільм, співрежи-
сер — В. Пронін, співсценарист — М. Смир нова; 
номінований на «Золоту пальмову гілку» Канн-
ського фестивалю). Працював також у доку-
ментальному кіно. У фільмах А. грали «зірки» 
інд. кіно: Р. Капур, його батько П.Капур і брат 
Ш. Капур, Нарґіс та ін., а також брала участь 
визначна виконавиця пісень Л. Манґешкар. 
Учасник інд. нац.-виз вольного руху. Член Всес-
вітньої Ради Миру. Нагороджений однією з 
найвищих урядових нагород Індії — Падма Шрі 
(1969).

Тв.: Син Індії. Київ, 1958 (перевид. 1974); Завтра нале-
жить нам. Київ, 1959; Пан поліцейський інспектор // Опо-
відання письменників Індії. Київ, 1981.

Літ.: Інтерв’ю з Х.  А. Аббасом: «Пишу книгу про 
М. С. Хрущова» // Всесвіт. 1960. № 4; Архипов У. М., Исма-
илова Н.  Р. Ходжа Ахмад Аббас. Ташкент, 1983; Рангун-
валла Ф. Кино Индии: прошлое и настоящее. Панорама 
индийского кино / Пер. с англ. Москва, 1987.

Т. Д. Мороз, С. В. Камишан

Аббаси́ди (араб. العبّاسيّون) — династія арабських 
халіфів (750–1258). Засновник династії — нащаа-
док наймолодшого дядька пророка Магомета — 
Аббаса ібн Абд аль-Мутталіба (567–653) — Абуль-
Аббас ас-Саффах (722–754; халіф у 750–754) 
прийшов до влади шляхом перевороту, скинувши 
останнього правителя з династії Омейядів — 
Марвана ІІ (688–750; халіф у 744–750). Переворот 
готувався протягом кількох років: у 747–748 А. 
взяли під контроль більшу частину Хорасану, у 
749 — Іран, а в січні 750 у битві біля р. Великий 
Заб (тер. сучасного Іраку) розгромили армію 
Марвана ІІ. Омейяди зберегли владу тільки в Іс-
панії (Андалусії), створивши Кордовський емірат 
(згодом халіфат). Політ. центр Арабського халіфа-
ту перемістився із Сирії до Іраку. На відміну від 
Омейядів, А. відмовилися від збереження приві-
лейованого становища арабів у своїй д-ві, прагну-
чи балансу між ними й ін. народами, що прийня-
ли іслам. Основним наслідком цього кроку стало 
зростання культ. впливу персів на арабів і зага-
лом на іслам. культуру, а також прискорення тем-
пів поширення ісламу в Азії. За А. завершився 
процес створення Арабського халіфату. З 9 ст. 
вплив центр. влади суттєво зменшився, на окраї-
нах поступово набрали сили місцеві династії: 
Аглабіди — в Тунісі, Ідрисіди — в Марокко, Іхши-
діди і Тулуніди — в Єгипті, Тахіріди — у Хорасані, 
Саманіди — у Мавераннахрі. У 10 ст. реальна 
влада від А. переходить спочатку до Буїдів (ши-
їтська династія, яка позбавила А. світської вла-
ди), а згодом — до Сельджуків. Найвизначнішим 
представником А. вважається халіф Гарун ар-
Рашид (763 або 766–809; халіф у 786–809), герой 
багатьох оповідок і казок у збірці «Тисячі й одна 
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ніч». Останній халіф династії А. — аль-Мустасим 
Біллах (1213–1258; халіф у 1242–1258) — був 
убитий монголами у 1258 під час взяття ними 
Багдаду. Вцілілі А. знайшли прихисток у мам-
люцьких султанів Єгипту та Сирії. Остаточно 
династія урвалася в 1368. Часи правління А. ви-
різнялися бурхливим розвитком араб. архітек-
тури, л-ри, мист-ва каліграфії. Пожвавилися 
торгов. відносини Арабського халіфату із земля-
ми Сх. Європи, зокрема Київською Руссю, про що 
свідчать численні знахідки араб. срібних монет 
(дирхемів) та їхніх фракцій у скарбах, знайдених 
на тер. сучас. України.

Літ.: Мюллер Ф. А. История ислама с основания до но-
вейших времен. Санкт-Петербург, 1895. Т. II; Marçais G. 
L’art musulman. Paris. 1962; Мец А. Мусульманский Ренес-
санс. Москва, 1973; Kennedy H. The Prophet and the Age of 
the Caliphates: The Islamic Near East from the 6th to the 11th 
Century. Harlow, 2004. 

Г. М. Стариков

А́ббе, Ернст Карл (нім. Abbe, Ernst Karl; 23.01.1840, 
м. Айзенах, Німеччина — 14.01.1905, м. Єна, Ні-
меччина) — фізик-оптик та астроном, розроб-
ник технології важливих складників оптико-ме-
хан. пром-сті. У 1857 вступив до Єнського ун-ту, 
з 1859 продовжив навчання в Ґеттінґен. ун-ті. Із 
1870 працював у Єнському ун-ті (з 1879 — про-
фесор, у 1877–1901 — директор обсерваторії). 
Автор дифракц. теорії мікроскопа, згідно з якою 
зображення предметів формується в два етапи: 
1) утворення дифракц. картини методом Фраун-
гофера у фок. площині опт. системи; 2) створен-
ня в її супряженій площині опт. зображення з 
дифрагованих пучків променів. А. відкрив закон 
синусів, увів термін хромат. аберація та визна-
чив шляхи її подолання. Виявив функцію діа-
фрагм оптичних; розробив обладнання для ви-
мірювання параметрів опт. приладів і прозорих 
рідких і твердих середовищ: рефрактометр  — 
вимірювач заломлення показника; фокометр — 
вимірювач фокусних відстаней; апертометр — 
вимірювач діючого отвору оптичної системи, 
який обмежує світловий потік і визначається 
розмірами лінз або діафрагм; конденсор, ахро-
мат тощо. Удосконалив інтерференц. метод 
Фізо. У 1884 спільно з Ф. О. Шоттом і К. Цайсом 
заснував склохім. лабораторію, створив низку 
нових марок опт. скла. З 1888 — керівник опт. 
з-дів фірми К. Цайса. Удостоєний численних ти-
тулів і почесних ступенів: А. — член Академії 
натуралістів у Галле (1873), почесний член Коро-
лівського т-ва мікроскопістів у Лондоні (1878 ). 
У 1896 обраний чл.-кор. АН у Берліні по відді-
ленню фізики й математики. На честь А. названо 
астероїд 5224 і кратер на Місяці.

Пр.: Beiträge zur Theorie d. Mikroscops und mikro sco-
pischer Wahrnehmungen //Arch. Mikrosc. Anatomie. 1873. 9; 
Neue Beleuchtungs Apparate (ib., 1873, 9). Neue Apparate zur 
Bestimmung d. Brechungs und Zerstreu ungsvermögens fester 
und flussiger Körper (8, Jеnа, 1874; Relations of aperture and 
power in the microscope // Mic roscop. Journal. 1882 and 1883. 

Літ.: Гуриков В. А. Эрнст Аббе. Москва, 1985; Хра-
мов Ю. А. История физики. Киев, 2006.

Аббу́д, Мару́н (араб. مارون عبودi; 09.02.1886, с. Ейн 
Кіфаа, тепер Ліван — 03.06.1962, Ліван) — пись-
менник, літературознавець та журналіст. Нар. 
в сім’ї християн-маронітів. У дитинстві змінив 
кілька шкіл, у яких вивчав араб., сирійську та 
франц. мови. У 1900 вступив до школи св. Іоан-

на Марона, де, як сподівалися його батьки, 
хлопчика мали підготувати до священицького 
служіння. Проте А. відмовився від цього шляху 
і натомість почав публікувати свої вірші у газ. 
«Ар-Равда», а на останньому році навчання 
в школі видавати літ.-критичний журн. «Ас-
Саіка». У 1906 закінчив Ін-т права у м. Бей-
руті, а 1907 почав викладати араб. л-ру в Ун-ті 
святого Йосипа. Працював у газ. «Ар-Равда», 
«Ан-Насир» та «Аль-Хікма». Під час Першої 
світової війни призначений мером м. Гарзуз. 
Протягом 1923–1959 викладав араб. л-ру в Нац. 
ун-ті (м. Алей). 1959 залишив ун-т через хво-
робу й оселився в м. Джунія, де провів решту 
життя, редагуючи твори, які не вийшли друком. 
А. — передусім автор коротких новел, у яких 
змальовує побут та звичаї ліван. села. Перший 
прозовий твір «Вдова Маріка» опубл. 1953. У 
наступних зб. «Сторінки та оповідання» (1945) 
та «Карлики-богатирі» (1948) змальовує життя 
ліван. селян, які залишаються чесними та праце-
любними попри їхню бідність, щиро симпатизує 
їм, часом дещо ідеалізує сільську дійсність. Вис-
тупає проти феод. гніту й темних забобонів, що 
існують у середовищі фелахів, та проти духу зх. 
цивілізації, що, на думку письменника, є чужою 
для його батьківщини і змушує її відходити від 
своїх традицій. 1954 написав іст. роман «Черво-
ний емір». Твір охоплює період правління еміра 
Башира (1788—1840). Офіц. іст. джерела зобра-
жали правителя справжнім героєм та великим 
реформатором, який прагнув подолати феод. 
роздробленість у Лівані, але автор показує його 
кривавим і жорстоким тираном, який руйнує 
ліван. село і проти якого зрештою повстають 
фелахи. Стилю письменника притаманні лег-
кість, гумор та іронія, яскраві порівняння й точ-
ні описи. Автор будує глибокі психол. образи. 
У своїх творах використовує як літ. араб. мову, 
так і розмовну її форму, часто вдаючись до нар. 
приказок і прислів’їв для індивідуалізації мов-
лення персонажів. А. відомий своїми публіцист. 
працями, серед яких виокремлюють збірки ст. 
«Із торби» (1953) та «Чорнила на папері» (1957), 
у яких автор торкається проблем сусп. життя в 
Лівані, зокрема важкого становища селян, труд-
нощів на шляху молодого покоління. Досліджу-
вав араб. л-ру, є автором монографій про Абу 
аль-Аля аль-Маарі та А. Рейхані, а також ст. із 
історії середньовічної та сучас. араб. л-ри («В ла-
бораторії», 1952; «Нове й старе»). 1960 нагоро-
джений Премією президента Ліванської респу-
бліки, яку присуджують ліван. письменникам за 
найкращий літ. доробок. Був почес. членом араб. 
та європ. науково-освітніх установ (серед них 
Араб. наук. т-во в Дамаску та Академія В. Гюго у 
Франції). Оповідання та новели А. перекладено 
рос. та франц. мовами. Серед відомих творів 
пись менника зб. оповідань та спогадів «Сільські 
історії» (1957), літ.-критичні праці «Піонери 
су часного Відродження» (1952), «Баді аз-Заман 
аль-Гамзані» (1954), твір на сусп.-політ. тематику 
«Перед виверженням вулкану» (1958).

Літ.: Оде-Васильева  К. Рассказы писателей Ливана. 
Москва, 1958; Соловьев В. Арабская литература: краткий 
очерк. Москва, 1964. 

О. І. Кирпаль

А́бвер (нім. Abwehr — оборона, відсіч, захист) — 
орган військ. розвідки і контррозвідки Німеччи-
ни (1919–1944). Від 1919 до 1938 офіційно підпо-

 Аббе Ернст Карл

Аббуд Марун
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рядковувався військ. міністерству. У 1938, після 
ліквідації військ. міністерства, А. реорганізова-
но в управління розвідки і контррозвідки при 
штабі вермахту. У 1935–1944 А. очолював нім. 
адмірал, розвідник В. Ф. Канаріс. У центр. апара-
ті А. діяли 5 головних підрозділів: «Аб вер-І» — 
розвідка; «Абвер-ІІ» — організація саботажу, 
диверсій, терору й повстань на тер. противника, 
деморалізація його військ і тилу; «Абвер-ІІІ» — 
контррозвідка; «Абвер-аусланд (закордон)» — 
вивчення потенціалу інозем. держав; «Абвер-
центр» — загальноорганізац. відділ. Із поч. Дру-
гої світової війни вздовж нового кордону з СРСР 
було розгорнуто мережу спец. периферійних 
підрозділів — т.  з.  абверштеллє (АСТ) і підпо-
рядкованих їм абвернебенштеллє (АНСТ), які 
вели розвідув. діяльність та підготовку відповід-
них спеціалістів для перекидання на рад. тери-
торію. Майже половина з них функціонувала в 
регіонах, що межували з УРСР: абверштеллє 
«Краків», «Відень», «Бухарест» та ін. Напередод-
ні та в перші дні нім. агресії проти СРСР тер. 
органи А. в багатьох країнах і на зх. кордоні роз-
формовано або суттєво скорочено як такі, що 
виконали свої функції. Натомість створено нові 
підрозділи із завданнями, які були продиктовані 
веденням бойових дій та потребами окупаційної 
влади. У червні 1941 створено штаб «Валлі» — 
спец. орган, що безпосередньо керував розвідув. 
діяльністю на Східному фронті. Штабу підпо-
рядковувалися абверкоманди (спец. польові 
оперативні органи А.), а кожній абверкоманді — 
від 3 до 8 абвергруп. У 1942 під егідою «Валлі» 
для боротьби з партизан. рухом і ведення про-
паганди серед населення окупованої тер. був 
створений Зондерштаб «Р». Від жовтня 1943 цей 
підрозділ здійснював також агентурну розвід-
ку в тилу рад. військ і створював розгалужену 
резидентуру. А. мав також збройні формуван-
ня спец. призначення, зокрема полк (згодом 
дивізія) «Бранденбурґ-800», який здійснював 
диверсійно-терористичні акти і вів розвідув. 
роботу в тилу рад. військ. Наприкінці 1944 ди-
візія «Бранденбурґ-800» почала діяти як зви-
чайний військ. підрозділ; частину її складу пе-
редали у розпорядження винищув. підрозділів 
військ СС.
На окупованій тер. СРСР, здебільшого у великих 
містах, що мали важливе воєнно-політ. та екон. 
значення, діяли периферійні органи А., більшість 
із них — в Україні, зокрема: «Абверштеллє Украї-
на» та підпорядковані йому абвернебенштеллє 
«Київ» і «Дніпропетровськ», «Абверштеллє пів-
дня України», «Абверштеллє Крим», «Маріне Аб-
верштеллє Крим». Вони мали аналогічні структу-
ру й завдання, що й центр. відділи А. Найбільший 
із регіон. підрозділів «Абверштеллє Україна» 
складався з 5 рефератів (відділів) і мав кілька фі-
лій, дислокувався послідовно у м.  Ровно (нині 
Рівне), м. Полтаві, м. Здолбунів. У м. Києві діяв 
«Абвернебенштеллє Київ» — один із найбільш ді-
євих регіон. підрозділів, зашифрований під кодо-
вою назвою установи зв’язку («Фербіндунґсштел-
лє»). Він плідно співпрацював з іншими нім. 
спецслужбами, зокрема з київ. підрозділом СД 
(служби безпеки), мав філії у м. Біла Церква та 
районах Київської обл. Під час відступу німців із 
м. Києва передислокувався до м. Ровно, а потім 
до м. Здолбунова. Основну частину співробітни-
ків та агентів відправили до м. Познані та зараху-
вали до штату «Абверштеллє Познань». Восени 

1941 створено «Абверштеллє півдня України», 
який дислокувався у м. Миколаєві й діяв на тер. 
Миколаївської, Херсонської, Сталінської (тепер 
Донецька), Запорізької, Кіровоградської, Він-
ницької, Одеської обл. УРСР та Ростовській обл. 
РРФСР (тепер РФ); у жовтні–листопаді 1943 пе-
редислокувався до м. Одеси. У м. Сімферополі з 
червня 1942 до звільнення Криму від нім. окупан-
тів (1944) дислокувався військ.-мор. контрроз-
відув. регіон. орган А. «Маріне Абверштеллє 
Крим»; з 1942 до листопада 1943 працював також 
«Абверштеллє Крим».
Розгортання бойових дій на Сх. фронті супрово-
джувалося створенням та розширенням мережі 
розвідувально-диверсійних шкіл і курсів, підпо-
рядков. штабу «Валлі» та окремим командам А., 
які діяли при нім. армійських угрупованнях. 
Агентів для навчання вербували, насамперед, 
серед військовополонених та осіб, налаштова-
них проти рад. влади. Такі навч. заклади в різ-
ний час дислокувалися в Харківській, Полтав-
ській, Київській, Запорізькій, Сталінській, Сум-
ській, Кіровоградській та Вінницькій обл. Тер-
мін вишколу залежав від характеру подальшої 
діяльності.
У лютому 1944, через невдачі та конкурентну 
боротьбу з іншими спецслужбами Німеччини, 
В. Ф. Канаріса було усунуто з посади, упродовж 
весни-літа 1944 майже всі підрозділи А., як і 
центр. апарат, реорганізовано, більшість кадр. 
складу перейшла на службу до Головного управ-
ління імперської безпеки.

Літ.: Мадер Ю. Говорят генералы шпионажа. Отто 
Скорцени и секретные операции Абвера. Москва, 2000; 
Христофоров В. С. Органы госбезопасности СССР в 
1941–1945 гг. Москва, 2011; Органы государственной без-
опасности СССР в Великй Отечественной войне: Сб. до-
кументов. Москва, 1995. Т. 1. Накануне. Кн. 1 (ноябрь 
1938 г. — декабрь 1940 г.).

Т. В. Вронська

Абга́р, Дпір (вірм. Աբգար Թոխաթեցի; бл.1520, 
м. Євдокія, тепер м. Токат, Туреччина  — після 
1569) — друкар і священик. Відомий також як 
Абгар Євдокаці, Абгар Тохатеці (від назв міста, 
де він народився). Другий (після Акопа Мега-
парта) вірм. друкар; до 1890-х, поки не були ви-
явлені першодруки 1512–1513, вважався вірм. 
першодрукарем.
У м. Венеції (Італія) вивчав видавничу справу; 
згодом, у 1565, надрукував «Різноманітний ка-
лендар» і «Псалтир». Був одним із перших кни-
годрукарів у м. Стамбулі (Туреччина; 1567). Від-
крив там власну друкарню і протягом 1567–1569 
видав низку книг: азбуку вірм. мови «Маленька 
граматика, або Абетка» (1567), «Часослов і су-
дебник» (1568), «Книгу пісень», «Святці», «Мі-
сяцеслів», «Требник» (усі — 1569). У 1569 виру-
шив до м. Вагаршапата (Вірменія), після чого ві-
домостей про А. немає.

Літ.: Бабаян А. С. Армянская книга: Краткий ист. 
очерк. Ереван, 1956.

С. А. Купрієнко

Абгаро́вич, Кає ́тан (пол. Abgarowicz, Kajetan; 
07.08.1856, с.  Чернів, тепер Рогатинського р- ну 
Івано-Франківської обл., Україна — 27.07.1909, 
м. Трускавець, тепер Дрогобицького р -ну Львів-
ської обл., Україна)  — письменник, видавець. 
Писав польськ. мовою під псевдонімом Абґар 
Солтан (Abgar Sołtan). Народився в родині вірм. 
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походження, яка належала до стану зем’ян Бере-
жанського округу Королівства Галичини і Лодо-
мерії (Австрійська імперія). Закінчив гімназію у 
м. Львові, навчався в Львів. ун- ті. Не завершив-
ши навчання, в 1875–1889 спільно з матір’ю 
управляв маєтком Олексинець у Бучацькому 
повіті (тепер с.  Новий Олексинець Кременець-
кого р- ну Тернопільської обл.), який згодом пе-
редав чоловікові сестри. 1896 одружився із Со-
фією Лукасевич, отримавши маєток у с. Дубенки 
(тепер Монастириського р -ну Тернопільської 
обл.). Дебютував як літератор у періодиці 1889. 
З 1896 займався переважно письменницькою ді-
яльністю. У 1900 А.  — співзасновник газети 
«Przedświt» у Львові, упродовж короткого часу 
редагував її літ. частину. У цьому виданні поба-
чили світ його численні новели й кілька романів. 
Перша книга — роман у двох томах «Клуб кажа-
нів» («Klub nietoperzy»; 1892). Багато творів А. 
належать до жанру пригодницької белетристи-
ки. Також часто письменник звертався до сюже-
тів, пов’язаних із життям укр. селян, польськ. 
шляхти й зем’ян на тер. України. Твори А. друку-
валися в газетах і журналах: «Przedświt», «Słowo 
polskie», «Gazeta lwowska» (усі  — Львів), «Czas» 
(Краків), «Nowa reforma» (Краків), а також 
окремими виданнями. А. був прихильником 
польськ.-укр. порозуміння в Галичині, зокрема 
«Нової ери» — угоди між польськ. й укр. депута-
тами в Галицькому краєвому сеймі 1890–1894. Це 
спонукало його виступити з публіцистичними 
нарисами, зокрема, великою статтею «Осип-Юрій 
Гординський-Федькович: русинський поет на Бу-
ковині» («Józef Jerzy Hordyński-Fed’kowicz: poeta 
rusiński na Bukowinie») (в альманаху «Przegląd 
polski» (Краків, 1891), окреме видання  — 1892). 
Окр. твори укр. мовою переклав П. Кирчів.

Тв. і пр.: Klub nietoperzy. W 2 t. Lwów, 1892; Rusini: Szkice 
i obrazki. Kraków, 1893; Abgar-Sołtan. Ilko Szwabiuk. Dobra 
nauczka. Lwów, 1896; Ук р .  п е р е к л. — Осип-Юрій Федь-
кович  — руський народний поет на Буковині // Юрій 
Федь кович в розвідках і матеріалах. Київ, 1958.

Літ.: Полєк В. Літературно-мистецька і наукова Івано-
Франківщина. Каєтан Абгарович  // Архіви України. 1969. 
№ 4; Epsztein T. Z piórem i paletą: zainteresowania intelektualne 
i artystyczne ziemiaństwa polskiego na Ukrainie w II połowie 
XIX wieku. Warszawa, 2005; Микитин І. Образ мультикуль-
турного суспільства у прозовій творчості Каєтана Абгаро-
вича і Юрія Федьковича // Питання літературознавства: 
Наук. зб. Чернівці, 2010. Вип. 79; Lachowicz K. Kajetan Abga-
rowicz (Abgar-Sołtan) w galicyjskim tyglu etnicznym, narodo-
wym i społecznym: rozprawa doktorska. Kraków, 2011.

Абд аль-Кад́ір (араб. عبد القادر الجزائريі; 06.09.1808, 
м. Маскара, Алжир — 26.05.1883, м. Дамаск, 
Сирія) — арабський емір, полководець, учений, 
богослов, оратор і поет, нац. герой Алжиру. По-
ходив із давнього і знатного марабутського (свя-
щеницького) роду. Навчався в Маскарі, в духо-
вному училищі Хетне. У 1832–1847 очолював 
повстання в Алжирі проти франц. колонізаторів 
(у 1832 племена Зх. Алжиру визнали А. аль-К. 
своїм еміром). Провів низку реформ, серед яких 
військ. (створив регулярну армію), адм., суд. і 
податк. 22.12.1847, після поразки повстання, 
здався в полон і був відправлений до Франції, 
де жив під почесним наглядом. У 1852 звільне-
ний Наполеоном ІІІ, переїхав жити спочатку до 
Туреччини, потім до Сирії. Під час т. з. Дамась-
кої різанини (христ.-мусуль м. громадянського 
конфлікту, що виник у м. Дамаску 1860) вря-

тував життя тисяч християн. Завдяки таланту 
полководця, високим моральним принципам, 
шляхетному ставленню до ворогів, А. аль-К. ще 
за життя здобув популярність і повагу не лише 
серед мусульман, а й серед представників зх. 
цивілізації. На його честь названо м. Елькадір, 
штат Айова, США, засноване у 1846.

Літ.: Рубель В. А. Нова історія Азії та Африки. Пост-
середньо вічний Схід (ХVІІІ – друга половина ХІХ ст.). 
Київ, 2007.

А. О. Дорошева

Абд аль-Малі ́к ібн Марва́н (араб.   بن الملك   عبد 
 ,і; 646, м. Медіна, Омейядський халіфатمروان
тепер Саудівська Аравія — 08.10.705, м. Аль-
Сіннабра, тепер Ізраїль) — 5-й халіф (12.04.685–
08.10.705) з династії Омейядів. Народився в 
сім’ї 4-го халіфа Марвана І; отримав належну 
для керівника д-ви освіту, що дозволило йому 
успішно вирішувати численні політ. проблеми. 
Після успадкування престолу швидко поновив 
держ. єдність халіфату, придушив сепаратист. 
виступи Абдаллаха ібн аз-Зубейра в м. Мецці 
та його прихильників в Іраку (685–692), Амра 
ібн Саїда аль Ашдака в м. Дамаску (689), Аб-
даррахмана ібн аль Ашаса в Ірані (700–702), а 
також нар. повстання розкольників-хариджи-
тів в Іраку (692–697); організував подальші 
за воювання в Центр. Азії й Пн. Африці. Здій-
снив ряд реформ, зокрема податк. та фін., які 
зміцнили владу арабів. У 691–692 викарбував 
перші ісламські монети (динари). Зробив араб. 
мову офіційною замість грец. та середньопер. А. 
аль-М. ібн М. у 687–691 на місці зруйнованого 
Єрусалимського храму збудував мечеть Купол 
Скелі (Масджид Куббат ас-Сахра) — третю за 
значенням святиню іслам. світу (після Кааби 
в м. Мецці й мечеті Пророка в м. Медині). За 
переказами, саме з цієї мечеті пророк Магомед 
вознісся на небо (Мірадж).

Літ.: Фильштинский И. М. Халифат под властью ди-
настии Омейядов. Москва, 2005; Robinson C. Abd al-
Malik. Oxford, 2005. 

В. І. Головченко

Абд аль-Мумі́н (араб. عبد المؤمنі; 1094 або 1101, 
м. Тлемсен, тепер Алжир 1163, м. Сале, тепер 
Марокко) — халіф (1130–1163), засновник 
д-ви та династії Альмохадів. Походив із бідної 
сім’ї гончара, ще в юності виявляв здібності 
до теології. У 1117 або 1118 став учнем і по-
слідовником Ібн Тумарта — засновника нової 
іслам. секти, що виступала за очищення ісламу 
та суворе єдинобожжя. Разом вони пропові-
дували в містах Магрибу, створили об’єднання 
аль-Муваггідун, у союзі з бербер. племенами у 
1121 розпочали боротьбу проти правлячої ди-
настії Альморавідів. Після смерті Ібн Тумарта 
(1130) А. аль-М. — халіф та амір аль-мумінін 
(повелитель правовірних). Створив численну 
кінну армію з бербер. та араб. племен. Його 
війська оволоділи Ґібралтаром (1145), розбили 
війська Альморавідів і заволоділи Марокко 
(1147), вторглися до Іспанії та захопили міста 
Севілью, Кордову, Альмерію (1151), Ґранаду 
(1156). Під час військ. кампаній 1151–1153 
та 1159–1160 встановив свою владу над пів-
нічноафриканським узбережжям Алжиру, Ту-
нісу та Лівії (до м. Триполі). Задля зміцнення 
новоствореної держави А. аль-М. впровадив 
земельний кадастр (таксир), податки і військ. 

Абгарович Каєтан

Абд аль-Кадір
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службу для племен, успадкування влади. Опі-
кувався поширенням мист-в і наук. Образ А. 
аль-М. є в багатьох легендарних сюжетах наро-
дів Пн. Африки. У сучасному Алжирі А. аль-М. 
вважається нац. героєм.

Літ.: Грюнебаум Г. Э. фон. Классический ислам. Очерк 
истории (600–1258). Москва, 1986; Barton S. A History of 
Spain. London, 2009; Lugan B. Histoire du Maroc: Des ori-
gines à nos jours. Paris, 2011.

Л. О. Нестеренко

Абдалла ́х ібн Ясі́н аль-Гузулі ́й (араб. هللا  عبد 
ياسين  ,і; ?, Сус, тепер Марокко — 1059, Шавійяبن 
Марокко, похов. у м. Касабланці, Марокко) — 
засновник і духовний лідер руху братства аль-
моравідів, імам Альморавідів (1040 — бл. 1059). 
Вивчав правознавство в м. Кайруані (Туніс). 
Був затятим прихильником сунізму і пуритан-
ської моралі, великим знавцем мусульм. закону. 
Дос конало вивчив правила та постанови імама 
Маліка та його учнів. У 1039 переїхав до Зх. 
Сахари як духов. наставник сахар. берберів-
мусульман. Згуртував під прапором джихаду 
кочових берберів союзу Санхаджи; створив 
ду ховно-лицарську організацію борців за віру. 
Очолив священну війну проти Гани (тепер тер. 
Мавританії). Брав участь у походах і розправах 
над віровідступниками. Убитий у битві проти 
племені бергвата в Шавійї.

Літ.: Мюллер А. История ислама: от доисламской ис-
тории арабов до падения династии Аббасидов / Пер. с 
нем. В 2 т. Москва, 2004.

О. І. Предко
А́бдергальден, Емі ́ль (нім. Abderhalden, Emil; 
09.03.1877, комуна Оберуцвіль, кантон Санкт-
Ґаллен, Швейцарія  — 05.08.1950, м.  Цюрих, 
Швейцарія) — біохімік і фізіолог; президент 
академії Леопольдина (1931–1950), член Пап-
ської академії наук (1936), іноз. чл.-кор. АН 
СРСР (з 1925). Отримав мед. освіту в Базельськ. 
ун -ті (1902). У 1904–1945 працював у Німеччи-
ні й Швейцарії: стажувався в Берлін. ун-ті під 
керівництвом Е. Фішера, був зав. каф. в Цюрих. 
ун -ті. У 1904–1911 працював у Вищій ветери-
нарній школі в м. Берліні (з 1908 — професор), 
у 1911–1945 викладав фізіологію в ун-ті м. Гал-
ле; автор «Підручника фізіологічної хімії» 
(1906).
У 1909 А. експериментально здобув результати, 
які, на його думку, давали підстави стверджува-
ти наявність у крові т.  з. захисних ферментів. 
Відтак запропонував низку практичних застосу-
вань цього припущення, зокрема тест на вагіт-
ність (1912). Однак вже із середини 1910 -х у на-
уковій спільноті постали сумніви щодо «захис-
них ферментів» крові; згодом погляд А. був 
остаточно спростований як хибний. У 1916 син-
тезував оптично активний поліпептид з 19 амі-
нокислотних залишків і довів його тотожність 
природним білкам. Ці результати А. (як й анало-
гічні дослідження Г.  Е. Фішера), хоч і не мали 
значних практ. наслідків, посприяли руйнуван-
ню хибних уявлень про неможливість відтво-
рення біол. процесів in vitro. А. довів біол. цін-
ність низки білків та амінокислот, установив 
можливість заміни харч. білків сумішшю аміно-
кислот і білк. гідролізатів.
Під час Першої світової війни А. займався благо-
дійництвом, відкрив у нейтр. Швейцарії лікарню 
для потерпілих дітей. За нацистськ. режиму 
співпрацював з СС, брав участь у спробах ство-

рити біохім. методики розрізнення «арійської» 
та «неарійської» рас, однак особисто досліди над 
людьми не проводив. Також домагався, щоб очо-
лювана ним академія Леопольдина позбулася 
вчених «неарійського» походження. Після війни 
повернувся до Швейцарії й працював у Цюрих. 
ун- ті. Нагороджений медаллю Котеніуса (нім. 
Cothenius-Medaille)  — наук. премією академії 
Леопольдина.

Пр.: Handbuch der biochemischen Arbeitsmethoden. 
Bd.  1–9. Berlin, Wien, 1909–1919 (Hrsg.); Sehutzfermente 
der tierischen Organismus. Вerlin, 1912–1941; Lehrbuch der 
Physiologie. Вerlin, Wien, 1925–1927. Bd. 1–4; Handbuch der 
biologischen Arbeitsmethoden. Abt.  1–13, Berlin, Wien, 
1920–1936 (Hrsg.); Lehrbuch der physiologischen Chemie. 
Berlin, Wien, 1906, Вerlin, 1931.

Літ.: Deichmann U., Müller-Hill B. The fraud of Abderh-
alden’s enzymes // Nature. 1998. Vol. 393. No. 6681.

С. В. Камишан

Абдика ́ція (лат. abdicatio — зречення, відмо-
ва) — зречення престолу, відмова від влади, по-
сади або сану. Зазвичай відбувається з мораль-
них причин, за станом здоров’я або під приму-
сом з боку ворожої династії, спадкоємця, в умо-
вах громадянської війни або революції. У Старо-
давній Греції А. означала відлучення дорослого 
сина батьком від власної опіки. Це відбувалося, 
як правило, перед одруженням сина або якщо 
батько з певної причини позбавляв його спад-
щини. У римлян грецьк. А. трансформувалася в 
емансипацію, шляхом якої відбувалося звіль-
нення повнолітнього сина з-під жорсткої бать-
ківської влади. Закони XII таблиць (кодекс за-
конів у Стародавньому Римі) передбачали, що 
«якщо батько вчинить продаж сина, останній 
вважається вільним». Перший випадок А. в 
сучасному розумінні зафіксований у Китаї 
11.12.220, коли Лю Сє, останній імператор ди-
настії Хань, зрікся престолу. Останній випа-
док А. (станом на 01.10.2015) зафіксований 
02.06.2014, коли король Іспанії Хуан Карлос І пос-
тупився владою своєму сину принцу Феліпе. 
28.02.2013 відбулося зречення престолу Папою 
Римським Бенедиктом XVI (через вік і проблеми 
зі здоров’ям; перший подібний випадок після А. 
Папи Григорія XII у 1415).

Літ.: Wurm M. Apokeryxis, Abdicatio und Exheredatio / 
Michael Wurm. München. 1972; Абдикацията на цар Фер-
динанд. Документи, спомени, факти. София. 1993; Mach-
tan L. Die Abdankung: Wie Deutschlands gekrönte Häupter 
aus der Geschichte fielen // Lothar Machtan. Berlin, 2008; 
Thronverzicht. Die Abdankung in Monarchien vom Mitte-
lalter bis in die Neuzeit // Susan Richter, Dirk Dirbach (Hrsg.). 
Köln, 2010. 

М. П. Требін

А́бдо, Муха́ммад (араб. محمد عبدہі; 1849, с. Шабшир-
ель-Хісса, пров. Гарбія, Єгипет — 11.07.1905, 
м. Александрія, Єгипет) — мислитель, публі-
цист, реліг. та сусп. діяч, основоположник 
му сульманського модернізму. Закінчив Ун-т 
аль-Азхар (1877, Каїр, Єгипет), де був учнем фі-
лософа, ідеолога панісламізму Джамал ад-Діна 
аль-Афгані; залишився там викладати. За участь 
в англо-єгипет. війні (1882) на боці єгиптян був 
висланий з Єгипту та оселився у Франції, де ви-
пускав газету «Урва аль-Вуска» («Найміцніший 
зв’язок»); з 1885 жив у Лівані. У 1888 повернув-
ся до Єгипту; читав лекції в Ун-ті аль-Азхар. 
У 1899–1905 — головний муфтій Єгипту. У цій 

 Абдергальден Еміль

Абдо Мухаммад
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ролі прославився як реформатор ісламу, зокре-
ма, широкого розголосу набули такі його фетви 
(рішення муфтія): дозвіл зображати людей і 
тварин, отримувати відсотки з банк. операцій, 
носити європ. капелюхи тощо. Статті А. на ре-
ліг.-філос., соц.-політ. та моральні теми, опубл. 
у 1876–1905, стали взірцями сучас. араб. мови 
та нового публіцист. стилю. Основні теологічні 
праці: «Трактат про єдинобожжя» (1897) та «Ко-
ментарі до Корану» (1898–1905).

Літ.: Религия и общественная мысль народов Востока. 
Москва, 1971; Степанянц М. Т. Ислам в философской и об-
щественной мысли зарубежного Востока. Москва, 1974.

О. І. Предко

Абдо́мен (лат. abdomen — живіт, черевна по-
рожнина) — у хребетних — частина тіла між 
грудною кліткою й тазом, що містить черевну 

порожнину та нутрощі, включаючи більшість 
органів травлення. У членистоногих — черев-
це; містить органи розмноження і частину 
травної системи. У павуків і кліщів сегменти 
черевця злиті. У деяких членистоногих А. поді-
ляється на преабдомен і постабдомен. Похід-
ний від А. термін абдомінальний, що означає — 
черевний; найчастіше вживається в анатомії, 
напр., абдомінальна аорта, абдомінальна по-
рожнина, абдомінальне дихання. Абдомінальні 
пори — отвори на черевному боці тіла в круг-
лоротих і риб. Абдомінальні нутрощі — розта-
шовані в животі травні, сечові й статеві органи. 
Абдомінальні хвороби — хвороби черевних 
органів.

Літ.: Людина. Навч. посібник з анатомії та фізіології. 
Львів, 2002.

Абдраши́тов, Вади́м Юсу ́пович (рос. Абдраши-
тов, Вадим Юсупович; 19.01.1945, м. Харків, 
Україна) — кінорежисер, нар. арт. РФ (з 1992).
Народився в сім’ї військовослужбовця. У 1967 
закінчив Моск. фізико-тех. ін -т, у 1974 — режи-
сер. ф -т Всесоюзного (тепер Всеросійський) 
держ. ін -ту кінематографії (майстерні М. Ромма 
та Л. Куліджанова). Був запрошений на кіносту-
дію «Мосфільм», де у співавторстві з кіноре-
жисером і сценаристом О. Міндадзе створив 
11 філь мів. Митці подолали шлях від «кінемато-
графу моральної збентеженості» та «екзистен-
ційної драми» до картин, що оприявнюють ме-
тафізичне підґрунтя реальності, використовую-
чи наближену до притчі кіномову. Стрічки А. та 
О. Мі н дадзе вважаються взірцем використання 
постмодерної естетики та глибоких поетичних 
образів у межах аналітичного соціального кіно.
Головний приз кінофестивалю в Авелліно і спе-
ціальний приз фестивалю в Сан-Ремо (1984; 

«Парад планет»), Державна премія СРСР (1991), 
премія Альфреда Бауера (за відкриття нових 
шляхів у кіномист-ві) та Премії Екуменічного 
журі Берлінського кінофестивалю 1989 року 
(1988; «Слуга»), Золота медаль президента Сена-
ту Італії на Венец. МКФ (1987; «Плюмбум, або 
Небезпечна гра»), «Срібний ведмідь» Берлін. 
МКФ (1995; «П’єса для пасажира»), Спец. приз 
Локарн. МКФ (1998; «Час танцівника»); премія 
«Ніка» (2004, кращий режисер; «Магнітні бурі»). 
Спец. приз за видатний внесок у рос. кінемато-
граф (2013). Держ. премія СРСР (1991).

Літ.: Савицкий Н. Разговор начистоту. О фильмах Ва-
дима Абдрашитова и Александра Миндадзе. Москва, 
1986; Гербер А. Вадим Абдрашитов, Александр Минда дзе. 
Два портрета в одном диалоге. Москва, 1987.

Абду́кція (лат. abductio — відведення, від ab — з, 
від та ducere — водити) — 1) У біології — рух кін-
цівки або якої-небудь ін. частини тіла, спрямова-
ний убік відносно центральної осі тіла. Викону-
ється абдукторами — групами м’язів, які приво-
дять у рух певну частину тіла. А. ока — поворот 
ока в бік скроні; абдуктори ока  — латеральний 
(зовнішній) прямий м’яз та верхній і нижній косі 
м’язи. Ін. приклади А.: відведення ноги від другої, 
відведення мізинця від решти пальців, піднесен-
ня руки з положення висячи.

Літ.: Синельников Р. Д., Синельников Я. Р. Атлас анато-
мии человека. 2-е изд. В 4 т. Москва, 1996. Т. 4.
2) У логіці — пізнавальна процедура прийняття 
гіпотез, вид редуктивного висновку; полягає в 
тому, що з твердження, яке є умовним вислов-
люванням, і висновку випливає інше тверджен-
ня. Вперше виділено як метод дослідження 
Ч.  С.  Пірсом, який розглядав А. (абдуктивний 
висновок) поряд з індукцією та дедукцією. Він 
вважав, що відбираючи з величезної кількості 
гіпотез найсуттєвіші, дослідники реалізують 
«абдукційний інстинкт», без якого розвиток на-
уки неможливий. Тож методологія науки має 
розумітися як взаємодія А. (прийняття правдо-
подібних гіпотез, які можна пояснити); індукції 
(реалізації емпіричного тестування висунутих 
гіпотез) і дедукції (методу, шляхом якого з при-
йнятих гіпотез виводять нові твердження). 
Ч. С. Пірс створив ідейний ескіз теорії міркуван-
ня, яка пізніше була розвинута в дослідженнях зі 
штучного інтелекту, де абдуктивний висновок є 
видом автоматизованого правдоподібного мір-
кування. Ідея А., згідно з Ч. С. Пірсом, може 
бути сформульована так: D — багато фактів, 
Н  — багато висунутих гіпотез, Н пояснює D. 
Отже, гіпотези з Н правдоподібні. 

Літ.: Финн В. К. Синтез познавательных процедур и 
проблема индукции // Научно-техническая информация. 
1998. Cерия 2. № 1–2; Burks A.W. Pierce’s Theory of Ab-
duction // Philosophy of Science. 1946. Vol. 13. N 4; Peir-
ce C. S. Pnilosophical writings. New York, 1955.

О. В. Заєць

Абду́л Азі ́з ібн Сауд́ (араб. سعود بن  العزيز   ;іعبد 
повне ім’я — Абдул Азіз ібн Абдуррахман 
ібн Файсал аль-Сауд; 1870-ті, м. Ер-Ріяд, 
Неджд, тепер Саудівська Аравія — 09.11.1953, 
м. Таїф, Саудівська Аравія) — арабський держ. 
і реліг. діяч, емір Неджду в 1902–1926, король 
Саудівської Аравії у 1932–1953. Точна дата на-
родження невідома, у джерелах наведено різні 
дані — від 1867 до 1880, підтверджувані лише 
усними свідченнями; найімовірнішим є 1876, 

Абдрашитов Вадим 
Юсипович

Абдул Азіз ібн Сауд

Абдомен у людини і комахи

Абдомен
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про що стверджував брат А. А. ібн С. принц 
Абдулла. Походив із династії Саудитів, яка 
керувала знач. частиною Аравійського півост-
рова в 1824–1880. Після падіння династії Сау-
дитів А. А. ібн С. разом із родиною перебував 
у Кувейті. У 1902 він вирушив до м. Ер-Ріяда з 
групою прихильників; здійснив вдалий замах 
на намісника і захопив міську фортецю. На-
селення міста перейшло на його бік. Протягом 
кількох наступ. років він воював проти д-ви 
Ар-Рашидів. Перед Першою світовою війною 
А. А. ібн С. підтримав течію ваххабітів, зокре-
ма їхнє буквальне тлумачення Корану, і зробив 
це вчення офіц. на підконтрол. йому тер. Під 
час Першої світової війни налагодив контакти 
з брит. військ. командуванням. У 1920 А. А. 
ібн С. відновив бойові дії проти Ар-Рашидів. 
У 1924 взяв під контроль регіон Хіджазу (тепер 
Саудівська Аравія) з м. Мекка і Медіна. У 1927 
на підконтрол. А. А. ібн С. землях проголоше-
но Королівство Неджду і Залежних Територій 
(паралельна назва — Королівство Неджду і Хі-
джазу). У 1932 землі, що перебували під владою 
А. А. ібн С., об’єднано в Королівство Саудів-
ської Аравії, в країні встановлено абсолют. мо-
нархію. У подальші роки А. А. ібн С. розвинув 
співпрацю з амер. нафтовидобувними компані-
ями; прибутки використовував переважно для 
підтримки реліг. організацій.

Літ.: Twitchell. Saudi Arabia. Princeton, 1958; Al-Kahtani 
M. Z. The Foreign Policy of King Abdulaziz (1927–1953). 
A Study in the International Relations of an Emerging State. 
Leeds, 2004.

Абду ́л-Азі́з (тур. Abdülaziz; 08 або 09.02.1830, 
м.  Константинополь, тепер Стамбул, Туреччи-
на — 04.06.1876, м. Константинополь, Туреччи-
на) — султан Османської імперії (1861–1876), 
правління якого припадає на 2-у пол. періоду 
Танзимату. Син Махмуда ІІ. У 1861 успадкував 
владу від свого брата Абдул-Меджида І. А.-А. 
протягом першого десятиліття правління здій-
снив військ., законодав., фін. й освіт. реформи. 
У цей же час настав криз. період у житті Осман-
ської імперії: повстання в Чорногорії (1862) і на 
о.  Криті (1866–1969), об’єднання Валаського і 
Молдавського князівств (васальних Османській 
імперії) в Об’єднане князівство Валахії і Молдо-
ви (1861), повстання у Боснії і Герцеговині 
(1875), Болгарії (1876). А.-А. був першим осман. 
султаном, який здійснив офіц. візит до європ. 
країни: 1867 відвідав Велику Британію (під час 
візиту королева Вікторія присвоїла йому Титул 
лицаря ордена Підв’язки). В останні роки прав-
ління А.-А. утворилася опозиція йому як султа-
ну і керівникам Танзимату — течія Нових осма-
нів. На початку 1870-х Османську імперію охо-
пила криза, наслідком якої став держ. переворот 
30.05.1876. А.-А. був усунутий від влади, а султа-
ном став його племінник Мурад V. А.-А. наклав 
на себе руки 04.06.1876.

Літ.: Bozdağ I. Sultan Abdülhamid’in Hatıra Defteri. İs-
tanbul, 2000; Cleveland W. A History of the Modern Middle 
East. Boulder, Colorado, 2013.

Абду ́л-Гамі́д І (тур. I. Abdülhamit; 20.03.1725, 
м.  Константинополь, тепер Стамбул, Туреччи-
на — 07.04.1789, там само) — султан Османської 
імперії в 1774–1789. Син султана Ахмеда ІІІ. 
Успадкував трон від свого брата султана Муста-
фи ІІІ. За правління А.-Г. І Османська імперія 

продовжувала військ. боротьбу з Австрійським 
цісарством та Російською імперією за право во-
лодіння тер. на Балканах та Пн. Причорномо р’ї. 
У зв’язку з цим намагався реформувати осман. 
армію: запросив до країни інозем. військ. спеці-
алістів, розпочав ліквідацію сипахійської систе-
ми й реорганізацію яничарського корпусу. Після 
поразки 20.06.1774 від рос. армії під м. Козлуджі 
(тепер — Суворово, Болгарія) доручив великому 
візирю Мехмеду Мухсину-заде підписати з Ро-
сією Кючук-Кайнарджийський мирний договір 
(21.07.1774), що припиняв рос.-тур. війну 1768–
1774 і зафіксував відокремлення від Туреччини 
Кримського ханства (остаточно воно перейшло 
до Росії 1783). 21.03.1779 в султан. палаці Айна-
ли-Кавак (м. Константинополь) А.-Г. І підписав 
додаткову угоду (т. з. роз’ясню вальну Айнали-
Кавакську конвенцію) як частину тур.-рос. до-
говору 1774. Згідно з нею до Османської імперії 
поверталися землі між р. Дністром і Бугом, що 
належали татарам. У ст. 5 п. 3 цієї угоди султан 
обіцяв перевести козаків, які втекли до Туреч-
чини після розгрому Запорозької Січі 1775 (бл. 
12 тис. чол.), подалі від берегів Чорного моря, на 
правий берег р. Дунаю, де вони невдовзі засну-
вали Задунайську Січ. У квітні 1775 підписав до-
говір з імператором Фрідріхом ІІ Великим, за 
яким захоплена раніше австр. військами Буко-
вина, разом з м.  Сучава (тепер — Румунія) і 
м. Чернівці, відходила до Австрії. У серпні 1787 
А.-Г. І під впливом англ. дипломатії розпочав 
черг. війну з Рос. імперією. Протягом 1787–1789 
у битвах з військами Г. Потьомкіна та О. Суворо-
ва (в їхньому складі актив. участь брали підроз-
діли укр. козацтва) під м. Фокшані, м. Римніком 
(нині Румунія), м. Кінбурном, м. Очаковом та 
м.  Хаджибеєм (тепер м. Одеса) тур. війська 
отримали поразку. Після А.-Г. І влада перейшла 
до Селіма ІІІ.

Літ.: Дружинина Е. И. Кючук-Кайнарджийский мир 
1774 года (его подготовка и заключение). Москва, 1955; 
Мейер М. С. Османская империя в XVIII веке. Черты 
структурного кризиса. Москва, 1991; Лорд Кипросс. Рас-
цвет и упадок Османской империи. Москва, 1999; Чух-
ліб Т. Кючук-Кайнарджийський мир 1774 р.: український 
рахунок // Воєнна історія. 2006. № 1; История Османского 
государства, общества и цивилизации. Москва, 2006; Fa-
roqhi Suraiya N. The Cambridge History of Turkey. Cam-
bridge, 2006. Vol. 3: The Later Ottoman Empire, 1603–1839; 
Бачинська О. Козацтво в «післякозацьку добу» україн-
ської історії (кінець XVIII–ХІХ ст.). Одеса, 2009. 

Т. В. Чухліб

Абду ́л-Гамі́д ІІ (тур. II. Abdülhamid; 21 або 
22.09.1842, м. Константинополь, тепер Стамбул, 
Туреччина — 10.02.1918, м.  Константинополь, 
тепер Стамбул, Туреччина) — султан Османської 
імперії у 1876–1909, син Абдул-Меджида І. Прий-
шов до влади шляхом держ. перевороту, внаслі-
док якого з престолу було скинуто його брата 
Мурада V. Під час правління А.-Г. ІІ досягла піку 
політика Танзимату. Намагався протидіяти 
зростанню впливу європ. д-в на політику й сусп-во 
Османської імперії, звернувшись до ідей паніс-
ламізму. У 1876 запровадив першу конституцію 
Османської імперії, відповідно до неї 1877 було 
скликано парламент. 1878 цей орган було роз-
пущено, а дію конституції скасовано. Після ска-
сування конституції встановив абсолют. монар-
хію та деспот. режим зулюма, запровадив жор-
стку цензуру і систему стеження за політ. опо-

Абдул Азіз

Абдул Гамід І

Абдул-Гамід ІІ 
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нентами. Метою цих заходів було намагання за-
побігти спробам держ. перевороту. Намагався 
нещадно придушити повстання в Болгарії та на 
сусід. балкан. землях, однак був змушений від-
вести війська через збройне втручання в події 
західноєвроп. країн і Рос. імперії. У 1890-х при 
потуранні уряду А.-Г. ІІ відбулася хвиля погро-
мів християн. населення Османської імперії, 
внаслідок якої особливо постраждало грец. і 
вірм. населення. У 1900–1908 реалізував проект 
будівництва Хіджазької залізниці (лінія Да-
маск — Медіна), яка значно полегшила здійснен-
ня мусульманами хаджу. У 1908 внаслідок рево-
люції молодотурків відновив дію конституції 
1876. У 1909 здійснив спробу її скасувати, при-
душивши спротив молодотурків. Після поразки 
цих дій усунений від влади рішенням парламен-
ту. Новим султаном став його брат Мехмед V. 
У 1909–1912 А.-Г. ІІ мешкав у м. Селанік (тепер 
м. Салоніки); після передачі його Греції повер-
нувся до м. Константинополя. Останні роки 
життя провів під домашнім арештом у палаці 
Бейлербеї.

Літ.: Davison R. H. Reform in the Ottoman Empire, 1856–
1876. Princeton, 1963; Karpat K. The Politicization of Islam: 
Reconstructing Identity, State, Faith, and Community in the 
Late Ottoman State. Oxford, 2001; Somel S. Historical Dic-
tionary of the Ottoman Empire. Oxford, 2003.

Абду́л-Джаббар́ ібн Ахмад́ (араб. بن  عبدالجبار 
 ,і; 935, м. Асадабад, тепер пров. Хамадан  أحمد
Іран — 1025, м. Рей, тепер пров. Тегеран, Іран) — 
ісламський теолог, представник мутазилітсько-
го каламу, шафіїт. Автор численних творів із 
каламу, фікху та природн. наук. Праці А.-Дж. 
ібн А., разом із творами його учнів Абу Рашида 
ан-Нішапурі та Ібн Маттувайха, знайдено у сер. 
20 ст. Його праця у книзі «Захист Корану від на-
клепу» (видано 1911) посідає важливе місце в 
історії мутазилітського богослов. напряму. Як і 
інші його прихильники, автор твору підкреслює 
єдність Аллаха і верховенство людського розу-
му в розумінні його волі. Ці погляди викликали 
жваву полеміку, в якій мутазилітам протистояли 
раціоналістично налаштовані ашаріти й по-
слідовники іслам. містицизму (суфії). А.-Дж. ібн 
А. розглядає питання віри та моралі суголосно 
з приписами Корану, які він називає раціональ-
ними за своєю суттю. Питання і відповіді в цій 
книзі впорядковано відповідно до сур Корану. 
Відповідаючи на питання, філософ стверджує, 
що хай якими суворими є приписи Корану, Аллах 
створив для людини тільки найкраще, тож пра-
вовірний вільний вибирати правильний шлях. 
Крім цього, розглядаються теми шлюбу, азарт. 
ігор, вживання спирт. напоїв, смерті й джихаду 
(священної війни). А.-Дж. ібн А. належить також 
філос. праця «Звід принципів».

Літ.: Шаймухамбетова Г. Б. Арабоязычная философия 
средневековья и классическая традиция. Москва, 1979; 
Кирабаев Н. Социальная философия мусульманского 
Востока (эпоха средневековья). Москва, 1987; Ибра-
гим Т. К., Сагадеев А. В. Абдал-Джаббар // Ислам: энцикл. 
словарь. Москва, 1991; Боголюбов А. С. Шафиитский маз-
хаб // Ислам: энцикл. словарь. Москва, 1991.

О. І. Предко

Абдулжалі ́лов, Фазі ́ль Апа́сович (ногай. Аб-
дулжалилов, Фазиль Апас улы; 01.03.1913, 
с.  Кангли, тепер Мінераловод. р-ну Ставропол. 
краю, РФ — 1974, м. Черкеськ, тепер Карачаєво-

Черкеська Республіка, РФ) — поет, прозаїк, дра-
матург, один із засновників ногай. л-ри. 1932 за-
кінчив Черкес. пед. технікум (м. Баталпашинськ, 
тепер м. Черкеськ); 1961 — Вищі літ. курси при 
Літературному інституті ім. О. М. Горького в 
Москві. З початку 1930-х займався переважно 
журналіст. і літ. роботою. Перші твори — опові-
дання й вірші для дітей у періодиці. 1938 всту-
пив до Спілки письменників СРСР. Писав відпо-
відно до канонів соц. реалізму, переважно на іст. 
та соц. тематику. Найвідоміші твори — повість 
«Родина сильних» («Куьшлилердинъ аели», 
1950), роман «Бурхливий потік» («Каты агын», 
1956), зб. поезій «Шумить Кубань» («Шу выл-
дайды Кобансув», 1955). Активно перекладав 
твори рос. письменників ногай. мовою.

Тв.: Куьшлилердинъ аьели. Черкесск, 1955; Куба шанъ. 
Чер кесск, 1970; Мен йырымды йырлайман.  Махачкала, 
2013.

Літ.: Курмангулова Ш. А. Адабият толкынларында. 
Махачкала, 2002; Курмангулова Ш. Ф. А. Абдулжалилов: 
жизнь и судьба. Нальчик, 2014.

Абдулла́ аль-Анса́рі (араб. عبد هللا  -і; поاألنصاري 
вне ім’я — Абу Ісмаїл Абдаллах ібн Мухаммад 
аль-Ансарі аль-Хараві; 04.05.1006, м. Герат, тепер 
Афганістан — 08.03.1089, м. Герат, Афганіс-
тан) — поет, богослов, суфійський мислитель, 
автор поет. творів перс. і араб. мовами. Батько 
А. а.-А. займався торгівлею, однак захоплювався 
суфійським містицизмом. З дит. віку А. а.-А. ви-
вчав хадиси, тафсир та іслам. теологію під керів-
ництвом відомих герат. богословів, перебував 
під сильним впливом суфія Абу аль-Гасана аль-
Харакані. Хоча в Гераті більшість богословів і, зо-
крема, вчителі А. а.-А. належали до шафіїт. маз-
хабу, він став прихильником ханбаліт. напрямку 
в шаріаті. А. а.-А. писав про суфізм та іслам. 
богослов’я, зокрема полемічний трактат «Осуд 
[вчення] каламу і його послідовників» («Замм 
аль-калам ва ахліхі»), у якому виступав проти 
поширених на той час раціоналіст. напрямків у 
іслам. теології (твори їхніх представників мають 
спільну назву «калам», тобто «промова», «сло-
во»). Ідеї своїх супротивників визначав як єре-
тичні («біда», букв. — «нововведення»), вважав, 
що суфійське вчення дає змогу краще зрозуміти 
Коран і Сунну. А. а.-А. писав вірш. твори на реліг. 
тему. Найвідоміший літ. текст — «Книга моли-
тов» («Мунаджат-наме»), яку вважають одним із 
найвизначніших творів середньовічної перс. літ. 
Серед послідовників і учнів А. а.-А. відомі му-
сульман. теологи, зокрема Юсуф аль-Хамадані. 
Після смерті А. а-А. став відомий як Гератський 
пір (тобто «старець», суфійський авторитет) та 
Шейх аль-іслам. Його могила перетворилася на 
популярне місце паломництва. У 15 ст. на її місці 
споруджено мавзолей із мечеттю, який дотепер 
є одним із центрів суфізму (суттєво пошкодже-
ний під час Афганської війни 1979–1989, частко-
во відновлений у 2000-х).

Тв.: The Persian Mystics. The Invocations of shaykh 
‘Abdullah Ansāri of Herat.   London, 1939; Abdallah Ansari. 
Gebete.  Amsterdam. 1991; Chemin de Dieu: Les cent ter-
rains — Les étapes des itinérants vers Dieu — Les déficiences 
des demeures: Trois traités spirituels. Paris, 1997.

Літ.: Beaurecueil S. de. Khwādja ‛Abdullāh An ārī (396–
481 H./1006–1089): mystique hanbalite. Beyrouth, 1965; Hal-
verson J. Theology and Creed in Sunni Islam. The Muslim 
Brotherhood, Ash’arism, and Political Sunnism.  London, 
2010. 
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Абдулла́ Ібн аль-Му’та ́зз (араб. المعتز بن  عبد هللا 
і‘Abd Allāh bin al-Mu‘tazz; 861, м. Самарра, тепер 
Ірак — 908, м. Багдад, тепер Ірак) — поет і фі-
лолог. Син аббасид. халіфа аль-Му’тазза й пра-
правнук халіфа Гаруна Ар-Рашида. Унаслідок 
династійної боротьби на один день і ніч став 
багдад. халіфом. Наступного дня племінник 
скинув його з престолу та невдовзі стратив. А. 
І. а.-М. — автор розвідки про араб. поет. форми 
«Кітаб аль-Баді’» — одного з перших теорет. 
досліджень у галузі теорії араб. л-ри і крити-
ки. У своїй творчості послідовно розробляв 
традиції давньоараб. поезії, водночас приділяв 
увагу новим на той момент поет. тенденціям. 
Власні твори А. І. а.-М. представлено переважно 
любовною лірикою, описами природи, застіль-
ними піснями. У араб. літ. традиції його стиль 
вважають зразком досконалості й елегантнос-
ті, манеру віршування — бездоганною. В укр. 
сходознавстві творчість А. І. а.-М. досліджував 
А. Кримський.

Тв.: Kitāb al-Badi / Ed. by Ignatius Kratchkovsky. London, 
1935; Англ. перекл: — Classical Arabic Poetry: 162 Poems 
from Imrulkais to Ma‘arri / Trans. by Charles Greville Tuety. 
London, 1985.

Літ.: Крымский А. Е. История арабов и арабской ли-
тературы, светской и духовной (Корана, фикха, сунны и 
пр.) Москва, 1912. Ч. 2; Крачковский И. Ю. Книга о вине 
Ибн ал-Му’тазза // Известия Академии наук СССР. VI се-
рия, 1927. Т. 21. Вып.  7; Фильштинский И.  М. История 
арабской литературы V–X вв. Москва, 1978; Lacher P. Ara-
bic Linguistic Tradition II: Pragmatics // The Oxford Handbook 
of Arabic Linguistics / Ed. by Jonathan Owens. Oxford, 2013. 

О.О. Хамрай
Абдулла ́єв, Гаса ́н Мамедбаги ́р огли ́ (азерб. Ab-
dul layev, HƏsƏn MƏmmƏdbağır oğlu; 20.08.1918, 
с. Яйджи, тепер Джульфин. р-ну Нахічеван. ав-
тоном. республіки, Азербайджан — 01.09.1993, 
м. Баку, Азербайджан) — фізик; з 1967 — дій-
сний член, у 1970–1983 — президент АН Азер-
байджану, чл.-кор. АН СРСР (з 1970). У 1941 
закінчив Азерб. педагогічний ін- т (тепер Азерб. 
держ. педагогічний ун -т). З 1950 працював в 
Ін -ті фізики АН АзРСР, із 1954 обіймав посаду 
директора. Був професором Азерб. ун -ту. Сфе-
ра досліджень  — фізика напівпровідників та 
біофізика. А. дав пояснення аномальним яви-
щам у селені та розробив підходи до керування 
його властивостями. Провів комплекс робіт, що 
мали на меті отримання напівпровідникових 
монокристалів складної будови для лазерів та 
елементів пам’яті. Виконав дослідження фіз. 
властивостей нових складних напівпровідників, 
які завершилися створенням керованих діодів з 
електричною пам’яттю. Розробив нові напів-
пров. матеріали для термоперетворювачів.

Пр.: Электрон јарымкечириҹыләр вә орларын тәдҝиҝи. 
Бакы, 1952; Полупроводниковые выпрямители. Баку, 
1958; Физические процессы, происходящие в селене и се-
леновых приборах. Баку, 1959; Сложные полупроводни-
ки. Баку, 1966; Радиационная физика неметаллических 
кристаллов. Киев, 1971; Физика селена. Баку, 1975; Атом-
ная диффузия в полупроводниковых структурах. Мо-
сква, 1980; Atomic Diffusion in Semiconductor Structures. 
Chur, London, Paris, New York, Melbourn, 1987.

Літ.: Храмов Ю. А. История физики. Киев, 2006; Quli-
yev R. Ə. Akademik Həsən Abdullayev. Bakı, 2008.

Ю. А. Храмов

Абдулла́єв, Ілья́с Кері ́м огли ́ (азерб. Abdullayev, 
İlyas Kərim oğlu; 23.03.1913, м. Акстафа, тепер 

Азербайджан — 30.04.1985, м. Баку, Азербай-
джан) — генетик, селекціонер рослин, академік 
АН АзРСР (з 1955), держ. і наук. діяч. Освіту 
здобув у Азерб. с.-г. ін-ті (1934). Працював зав. 
сектором, а потім директором на Азерб. наук.-
досл. станції шовківництва (1934–1942). Зав. 
від ділом в Ін-ті генетики і селекції АН АзРСР 
(1956–1985), міністр с. г. АзРСР (1953–1954), го-
лова Президії Верховної Ради АзРСР (1958–
1959), голова Т-ва генетиків і селекціонерів 
Азер байджану (1966–1985). Автор понад 350 на-
укових праць і 4 винаходів у галузі генетики і 
селекції. Відкрив закон поліплоїдних рядів спад-
кової мінливості та розробив методику визна-
чення автополіплоїдії та алополіплоїдії. Вивів 
високоврожайні сорти шовковиці «Заріф-тут», 
«Сихгез-тут», «Азері-тут» та ін., якими засадже-
но більшість шовковичних плантацій в Азер-
байджані, 8 сортів винограду («Шараба», «Фара-
ші», «Атірлі», «Фікрет» й ін.), нові сорти суниці 
та інших багаторічних культур. Нагороджений 
орденом Трудового Червоного прапора (1943) та 
ін. відзнаками.

Пр.: Селекция и сортоиспытание шелковицы в Азер-
байджанской ССР // Селекция и сортоиспытание шелко-
вицы. Москва, 1940; Эффективность удобрения кормо-
вой шелковицы в Азербайджанской ССР // Шелк. № 7; 
Селекция шелковицы в Азербайджане // Науч. сессия, 
1955, 23–27 апр. Баку, 1957; Абдуллаев И. К., Ширие-
ва Л. А. Анатомические особенности полиплоидной шел-
ковицы. Баку, 1984.

Літ.: Ильяс Абдуллаев Карим // Энциклопедия ви-
ноградарства. В 3 т. Кишинев, 1986; Ступак В. Б. Ильяс 
Карим Абдуллаев. Библиография. Санкт-Петербург, 
2008.

Абдулла́єв, Мікаї́л Гусе ́йн огли ́ (азерб. Abdul-
layev, Mikayıl Hüseyn oğlu; 19.12.1921, м. Баку, 

Адуллаєв 
Гасан Мамедбагир огли

Абдуллаєв Ільяс Керім огли

Абдуллаєв Мікаїл Гусейн огли

Абдуллаєв Мікаїл Гусейн огли. 
Тренування Бадалбейлі Фархада, 1977
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тепер Азербайджан — 21.08.2002, м. Баку, Азер-
байджан) — живописець, графік, нар. художник 
СРСР (з 1963), засл. діяч мист-в АзРСР (1959), 
член Академії мист-в СРСР (з 1988). У 1949 за-
кінчив Моск. худ. ін- т ім. В. І. Сурикова, де на-
вчався у С. Герасимова. З 1965 викладав в Азерб. 
ін -ті мист-в ім. М. Алієва (тепер Азерб. держ. 
ун- т культури і мист-в). Працював у жанрі пей-
зажу, портрета, натюрморту та ін. У творчості 
поєднував традиції класичного живопису і нац. 
особливості азерб. мист- ва. Відмітні риси твор-
чого стилю А. — яскрава, насичена гама кольо-
рів, декоративність, притаманна народному 
мистецтву. Долі людей різних поколінь, сільська 
праця, краса рідного краю були основними те-
мами його картин. Ще студентом на Всесоюз. 
виставці у Москві (1947) представив картину 
«Вечір», де зобразив повернення до мирного 
життя у повоєнні роки. Автор ліричних картин: 
«Вогні Мінгечаура» (1948), «Будівники щастя» 
(1951), триптиха «На полях Азербайджану» 
(1963–1965), картини «Великий поет Вагіф» 
(1968), диптиха «Дівчата-рисоводи» (1970). У 
картині «Радість» (1956) зобразив образ матері з 
дитиною в оточенні південної природи. Серед 
творів А. також портрети М. Ахундова, І. Ґанді, 
М. Горького, Р. Ґуттузо, А. Моравіа та ін. У 1957–
1960 А. створив цикл картин «Індійська серія», 
який був осн. частиною його персональних ви-
ставок у Берліні (1966) та Лейпцигу (1967); за ці 
твори удостоєний Міжнарод. премії ім. Дж. Неру 
(1970). Ілюстрував епос «Кітабі Деде -Коркут» 
(1956) і поему «Лейлі та Меджнун» Фізулі (1973). 
Оформив станцію метро «Нізамі» в Баку (1973–
1976). Картини А. експонувалися на персональ-
них виставках у Делі, Мадриді, Мілані, Кіото та 
ін. містах, зберігаються у Третьяковській галереї 
(Москва, РФ), Дрезденській галереї (ФРН), ін. 
музеях. Нагороджений рад. орденом Леніна 
(1959), азерб. орденом Незалежності (1997), ін. 
відзнаками. Держ. премія АзРСР (1974).

Тв.: Глазами бакинца. Баку, 1962; Женщины Индии: 
[альбом репродукций]. Москва, 1976.

Літ.: Микаил Гусейн оглы Абдуллаев: [статьи о творче-
стве художника и репродукции произведений]. Москва, 
1956; Микаил Абдуллаев, народный художник СССР, 
член-корреспондент Академии художеств СССР: Ката-
лог. Москва, 1973.

С. В. Глухова

Абдулла ́єв, Хабі ́б Мухамме ́дович (узб. Abdul-
layev, Habib Muhammedovich; 31.07.1912, киш-
лак Араван Ферганської обл., тепер Узбекис-
тан  — 20.06.1962, м.  Ташкент, Узбекистан) — 
геолог, академік АН УзРСР, чл.-кор. АН  СРСР 
(з  1958). У 1935 закінчив Середньоазіат. ін-
дустр. ін- т (тепер Ташкент. держ. тех. ун- т). 
У 1937–1939 навчався в аспірантурі Моск. гео-
логорозвід. ін -ту; 1939 у цьому ж закладі захис-
тив канд. дис. на тему «Геологія та генезис лан-
гарського вольфрамового родовища». Після 
опублікування карт родовища, розроблених А., 
почалася його експлуатація. Працював у Серед-
ньоазіат. індустр. ін -ті: з 1940 — доцент каф. 
корисних копалин гірничого ф- ту, а 1940–
1941 — директор ін -ту. З 1941 — завідувач пром. 
відділу ЦК КП УзРСР. У 1942–1947 — заст. Голо-
ви Ради Міністрів УзРСР, водночас голова Держ-
плану УзРСР. У роки Другої світової війни ку-
рував важку й оборонну пром-сть та розміщен-
ня евакуйованих підприємств, також опікувався 

буд-вом Бекабадського металург. комбінату. 
У  1946 захистив доктор. дис. «Шеєлітоносні 
скарни Середньої Азії», яка започаткувала но-
вий напрям у науці — металогенію. Засновник 
металогенічної наукової школи в Узбекистані. 
У 1947–1955 — віце-президент, у 1952—1955 — 
голова відділення тех. і геоло- хім. наук, у 1956–
1961 — президент АН УзРСР. Опублікував по-
над 130 наук. праць, зокрема 7  великих моно-
графій. Осн. праці А. присвячені петрології 
рудних родовищ. Висунув теорію закономір-
ностей формування й розподілу в земній корі 
головних корисних копалин. Серед праць: «Ге-
ологія шеєлітоносних скарнів Середньої Азії» 
(1947), «Нарис з металогенії Середньої Азії» 
(1949), «Генетичний зв’язок зруденіння з гра-
нитоїдними інтрузіями» (1954), «Дайки і зру-
деніння» (1957), «Магматизм і зруденіння в 
Середній Азії» (1960) та ін. Удостоєний Ленін-
ської премії за монографію «Генетичний зв’я-
зок зруденіння з гранітоїдними інтрузіями» 
(1959) та Держ. премії УзРСР за монографію 
«Металогенія — геологічна основа пошуків 
родовищ корисних копалин» (1970, посмерт-
но). У 1960 був обраний членом Геолог. т -ва 
Франції та дійсним членом Мінералог. т -ва Ве-
ликої Британії. Ім’я А. присвоєно Ін- ту геології 
і геофізики АН УзРСР, в якому відкрито його 
мемор. музей, геол. ф -ту Ташкент. держ. ун-ту. 
У 1992 засновано Золоту медаль ім. Х. М. Аб-
дуллаєва, якою нагороджують геологів за важ-
ливі відкриття. Нагород жений узб. орденом 
«За великі заслуги» («Буюк хізматларі учун»; 
2002, посмертно). 

Пр.: Собр. соч. В 7 т. Ташкент, 1964–1969.
Літ.: Qahhorov A., G‘afforova M. Akademik Habib Abdul-

layev. Toshkеnt, 1981; Каюмов А. Академики Узбекистана. 
Ташкент, 2014.

Н. В. Вергельська

Абдулла́х бін Абду ́л Каді́р Мунші ́ (малайс. 
Abdullah bin Abdul Kadir Munshi; 1796, Малакка, 
Малайзія — 1854, м. Джидда, Мекка, Саудівська 
Аравія) — письменник, основоположник сучас-
ної малайської л-ри, мислитель, просвітитель, 
перекладач. Володів мовами: гінді, таміл., іспан., 
кит., араб. та англ. Послідовно критикував від-
сталість малайз. держ. ладу, долучився до роз-
будови системи освіти (брав участь у заснуванні 
Англо-китайського коледжу, писав твори для 
вивчення дітьми малайс. мови). Вперше у ма-
лайськ. л-рі звернувся до реалізму та іст. фактів 
на противагу фольклор. міфологічності. Писав 
чотирирядкові вірші, що мають назву «пантун». 
Головний твір — «Повість Абдулли» («Історія 
Абдулли», «Hikayat Abdullah», 1843, опубл. 1849, 
має кілька перевидань) — з 1903 обов’яз ково 
вивчають в ун-тах Сінгапуру, Пенанга та на Ма-
лайському п-ові. Твір поєднує автобіограф. на-
ратив з аналізом сусп. проблем і пропонує шля-
хи їх вирішення; до сьогодні є актуальним дже-
релом з історії Малайзії. У кн. нарисів «Історія 
круїзу Абдулли в Келантан» («Kisah Pelayaran 
Abdullah ke Kelantan»; 1838) висвітлено різницю 
між малайз. сист. правління та брит. на користь 
останньої. Твір написано зрозумілою та «чи-
стою» мовою в поєднанні з «палацовою», тому 
його використовували як посібник для вивчен-
ня малайської. Кн. «Історія морської подорожі 
до Мекки» («Kisah Pelayaran Abdullah ke Mekah», 
1858—1859) притаманні більш цілісний літ. ви-

Абдуллаєв Хабіб 
Мухаммедович

Абдуллах бін Абдул Кадір 
Мунші
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клад та незалежність позиції автора, до стиліс-
тики введено модерні елементи; з 1859 до 1915 
твір витримав 19 перевидань.

Літ.:  Zahari A Rashid. Kenangan-kenangan Abdul lah 
Mun syi. Bahdad, 2008.

О. А. Буровська 

Абду ́л-Меджи́д I (тур. Birinci Abdülmecit; 
23.04.1823, м. Константинополь, тепер Стамбул, 
Ту реччина — 25.06.1861,  м.  Константинополь, 
Туреччина) — султан Османської імперії у 1839–
1861, один із найзначніших правителів в історії 
цієї д-ви, з ім’ям якого пов’язаний поч. періоду 
Танзимату. Владу успадкував від батька Махму-
да II. За правління А.-М. I взято за мету подола-
ти відставання Осман. імперії від зх. д-в шляхом 
всебічної модернізації. За його правління були 
прийняті цивіл. та кримінал. кодекси (1840); 
офіц. затверджено осман. нац. прапор і гімн 
(1844); створено перший Меджліс (1841); повніс-
тю відмінено рабство та заборонено работоргів-
лю (1847). Едикт від 1856 проголошував рівність 
у правах всіх громадян імперії незалежно від 
реліг. приналежності, але на практиці не викону-
вався. У ході реформ армії введено заг. військ. 
обо в’язок, що поширювався також на немусуль-
ман. населення; термін служби скорочено з 15 до 
6–7 років. До найважливіших екон. реформ 
А.-М. I належать: реорганізація м-ва фінансів; 
започаткування першої фонд. біржі та акціонер. 
товариств; випуск перших банкнот і заснування 
прототипу центр. банку; поява механ. фабрик, 
заводів, індустріал. парків; будівництво з-ць, те-
леграф. ліній. Податкова політика характеризу-
валася запровадженням сталого прибуткового 
податку та тривалою боротьбою з системою від-
купів. Проведено реформи в галузі освіти: ство-
рено відповідне мін-во (1857), першу мережу 
світських шкіл та ун-тів, легалізовано приват. 
друк. У 1851 засновано Академію наук. Закон 
1858 значно розширив права селян на землю, 
але залишав вище право власності за д-вою. 
Модернізац. політика А.-М.  I, незважаючи на 
значні здобутки, мала суперечливі результати. 
Реальна влада султана була суттєво обмеже-
ною. Значна частина старої знаті була не заці-
кавлена в реформах і далека від розуміння їх 
стратег. значення. Феодальні пережитки галь-
мували прогрес. тенденції. Реформи проводи-
лися непослідовно та супроводжувалися знач. 
зловживаннями чиновників. Але найбільш не-
гативним наслідком для Османської імперії 
стала зростаюча екон. та політ. залежність від 
Англії та Франції (концесії, зовнішні борги 
тощо). Тож найважливішою подією зовнішньо-
політ. діяльності А.-М.  I стала Кримська війна 
(1853–1856), що обернулася для османів важким 
екон. випробуванням та черговими мільйон. по-
зиками. У 1858 сукуп. доходів вже не вистачало 
для обслуговування числен. зовніш. боргів, що 
призвело до оголошення банкрутства держ. 
скарбниці. Значні кошти були витрачені султа-
ном на будівництво нового палацу Долмабахче. 
Помер у Константинополі від туберкульозу. 
Піс ля смерті А.-М. І султаном став його брат 
Абдул-Азіз. 

Літ.: Quataert D. The Ottoman Empire, 1700–1922. Cam-
bridge, 2005; Lafi N. The Ottoman Municipal Reforms be-
tween Old Regime and Modernity. Istanbul, 2007; Mar-
cinkowski M. Die Entwicklung des Osmanischen Reiches 
zwischen 1839 und 1908: Berlin, 2007; Gelvin J. The Modern 

Middle East: Oxford, 2008; Bunton M. History of the Modern 
Middle East. Westview, 2009. 

Абдýлов, Олекса ́ндр Гаври́лович (рос. Абдулов, 
Александр Гаврилович; 29.05.1953, м. Тобольськ 
Тюменської обл., тепер РФ — 03.01.2008, м. Моск-
ва, РФ) — актор театру і кіно, кінорежисер, нар. 
арт. Росії (з  1991). Народився в мист. родині, 
батько був режисером місцевого театру. 1975 за-
кінчив Держ. ін -т театр. мист-ва (ДІТМ; тепер 
Рос. ін-т театр. мист- ва — ДІТМ, м.  Москва). 
Студентом 4 -го курсу зіграв роль лейтенанта 
Плужникова у виставі за повістю «У списках не 
зазначений» Б. Васильєва на сцені Моск. театру 
ім.  Ленінського комсомолу (тепер театр «Лен-
ком»). Відтоді вся його театральна кар’єра по в’я-
зана з «Ленкомом». Велику роль у творчому ста-
новленні актора зіграв гол. режисер театру 
М. Захаров. Ролі у театрі: Хоакін («Зірка і смерть 
Хоакіна Му р’єти» О. Рибникова, за драм. канта-
тою П. Неруди, 1976), Фернандо Лопес, Людина 
театру, Палаючий єретик («„Юно на“ і „Авось“» 
О. Рибникова та А. Вознесенського, 1981), Сип-
лий («Оптимістична трагедія» В. Вишневського, 
1983), Менахем-Мендл («Поминальна молитва» 
Г. Горіна, 1989), Олексій Іванович («Варвар і єре-
тик» за Ф. Достоєвським, 1997) та ін. Став широ-
ко відомим після виконання ролі Ведмедя у теле-
фільмі «Звичайне диво» (1978, реж. М. Захаров). 
Знявся у понад 120 фільмах; знакові серед них — 
стрічки режисерів М.  Захарова («Той самий 
Мюнх гаузен», 1979, «Дім, який збудував Свіфт», 
1982, «Формула кохання», 1984, «Убити драко-
на», 1988) та В. Сергєєва («Геній», 1991, «Ши  зо-
френія», 1997).
Про широкий творчий діапазон актора свід-
чать фільми за його участю: «Карнавал» (1981), 
«Майстер і Маргарита» (2005) та ін. Знімався на 
укр. кіностудіях: Одеській кіностудії («У пошу-
ках капітана Гранта», 1985, «Десять негренят», 
1987, обидва — реж. С. Говорухін), Нац. кіно-
студії імені О. Довженка («Бережи мене, мій 
талісмане», 1986, реж. Р. Балаян). Простежуєть-
ся трансформація героя А. на сцені та екрані: 
від емоційного й темпераментного героя-лица-
ря (1970-ті), самозаглибленого шукача пригод 
(1980-ті) — до жорсткого, холодного прагмати-
ка 1990-х.
А.  — автор проекту «Антреприза Олександра 
Абду лова» (1993), в рамках якого поставив ви-
ставу для дітей «Бременські музиканти». Як ре-
жисер ігрового кіно дебютував 2000 мюзиклом 
«Бременські музиканти & Co». Відомий як орга-
нізатор фестивалю «Задвірки» (1993), більша 
частина прибутків від якого йшла на благодій-
ність. У 2-й пол. 1990-х А. — генеральний дирек-
тор Моск. міжнар. фестивалю. Автор книжки 
«Хочу залишитися легендою» (2008). Лауреат 
Нац. кінематограф. премії «Ніка» (2007), премій 
«Кришталева Турандот» (1997), «Золотий овен» 
(1998) та ін. відзнак. Нагороджений орденами 
Пошани (1997), «За заслуги перед Вітчизною» 
IVступеня (2007).

Тв.: Хочу остаться легендой. Москва, 2008.
Літ.: Баженова Л. Александр Абдулов // Ленком. Мо-

сква, 2000; Александр Абдулов глазами друзей / Сост. 
Б. Поюровський. Москва, 2008.

Т. Д. Мороз

Абдурахмáнов, Ісá (псевдонім — Ісá Абду ра-
мáн; 05.05.1937. м. Кезльов, тепер м. Євпаторія, 

Абдулов Олександр 
Гаврилович
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Крим, Україна) — письменник і журналіст, 
засл. журналіст Узбекистану (з  1992). Пише 
кримськотатар. та узб. мовами. 1944 висланий 
з родиною до Узбекистану. Закінчив ф-т узб. і 
тадж. філології Самарканд. держ. ун-ту (1967). 
Почав публікуватися 1961 у газ. «Ленін байра-
гии». Працював у самарканд. обл. газ. «Зарав-
шан» (1967–1997). Член Спілки письменників 
СРСР з 1979, автор понад 20 зб. поезії й малої 
прози. Репатріювався до АР Крим 1997. У Кри-
му опублікував поетичну збірку «Здрастуй, 
новий день!» («Янъыкунь, селям!»; 2000). Пе-
рекладав твори Т. Шевченка кримськотатар. 
мовою. Член Нац. спілки письменників Украї-
ни (1997), член ревізійної комісії Спілки крим-
ськотатар. письменників (2010). Нагородже-
ний орденом «Знак Пошани», Почесною від-
знакою Нац. спілки письменників України, 
Почесною грамотою Президії Верховної Ради 
УзРСР.

Тв.: Чыракъ. Ташкент, 1972; Танъшавлеси. Ташкент, 
1976; Мушкюльеллар.  Ташкент, 1978; Янъыкунь, селям!: 
Шиирлер, балладалар, поема. Акъмесджит, 2000; Бахткъ 
ушуны ушкютме!: Повесть, икяелер, юмористик икяелер. 
Симферополь, 2002.

Літ.: Аблякимов И. «Янъыкунь, селям!»: [Презентація 
нової книги] // Къырым. 2000. 13 мая; Аметова Н. Языджы 
эсеринен эбедийдир: [Письменник відомий своїми тво-
рами] // Къырым. 2000. 13 мая; Усеинова Г. Презентація 
нової книги: [Іса Абдураман. Янъыкунь, селям!] // Голос 
Криму. 2000. 5 трав.

А. М. Зубар

Абдуррахма́н (перс. عبدالرحمنخانі; бл. 1830–
1844, м. Кабул, Афганістан — 01.10.1901, Аф0-
ганістан) — емір Афганістану в 1880–1901, син 
еміра Мухаммеда-Афзаля. Точна дата нар. неві-
дома, у джерелах наведено різні дані — від 1830 
до 1844. У 1868–1869, після смерті батька та не-
вдачі в клановій боротьбі за владу в правлячій 
родині, був змушений залишити тер. країни. До 
Другої англо-афганської війни 1878–1880 пере-
бував у вигнанні в Рос. Туркестані (м. Самар-
канд, тепер Узбекистан). 1880 повернувся на 
батьківщину. Проголошений еміром 22.07.1880. 
А. користувався підтримкою нас. більшої час-
тини Афганістану. Командування брит. військ 
визнало А. еміром Афганістану й погодилося 
вивести війська з країни. В обмін на це А. зго-
дився передати брит. адм. право представляти 
Афганістан на міжнар. рівні. Протягом 1880–
1887 придушив низку повстань, відтак зосе-
редив у своїх руках владу над країною. У 1893 
після переговорів між представниками Росій-
ської імперії, брит. адм. та А. було встановлено 
остаточну лінію кордону між Афганістаном і 
Рос. Туркестаном. У період правління А. ре-
алізовано вдалу політику балансування між 
інтересами Брит. й Рос. імперій. А. реформу-
вав систему управління, закупив обладнання 
та розвинув вир-во боєприпасів, створив 
першу лікарню в країні, стимулював розвиток 
легкої пром-сті. Спадкоємцем став його син 
Хабібулла-хан.

Літ.: Murray J. The Life of Abdur Rahman, Amir of 
Afghanistan.  London, 1900; Kakar H. Government and 
Society in Afghanistan: The Reign of Amir ‘Abd al-Rahman 
Khan. Austin, 1979; История Афганистана с древней-
ших времен до наших дней. Москва, 1982; Kakar H. A. 
Political and Diplomatic History of Afghanistan, 1863–
1901. Leiden, 2006. 

А́бе, Ко́бо (яп. 安部公房; справжнє ім’я — Абе 
Кіміфуса; 07.03.1924, м.  Токіо, Японія — 22.01 
1993, Японія) — письменник, драматург, сцена-
рист, почесн. доктор наук Колумб. ун-ту (США), 
почесн. член Амер. академії мист-тв і наук. Ди-
тинство А. провів у Маньчжурії, де його батько 
працював у Мукденському ун-ті. Після закінчен-
ня серед. шк. в Японії вступив на мед. ф-т Токій-
ського імператор. ун-ту. Отримав диплом у 1948, 
але за фахом не працював, бо ще студентом ви-
рішив стати письменником. Першу поет. зб. 
«Анонімні вірші» (1947) видрукував сам на мі-
меографі. 1948 журн. «Індивідуальність» («個
性») опубл. першу частину роману «Дорожній 
знак в кінці вулиці» (первісна назва — «Глиняні 
стіни»), роком пізніше весь твір видано окр. 
книжкою. Визнання літ. таланту А. відкрило 
йому шлях до літ.-мист. світу: письменника за-
просили до спілки «Ніч», а в 1950 він став одним 
із засновників творчого об’єднання «Століття». 
Особливу популярність мала повість «Стіна. 
Злочин S. Карми», натхненна «Пригодами Аліси 
в Країні чудес» (1951): за підтримки Я. Кавабати 
та К. Такії її відзначено однією з найпрестижні-
ших нагород сучасної Японії — премією Р. Аку-
тагави. Згодом А. додав до повісті ще дві части-
ни («Борсук із Вавилонської вежі» й «Червоний 
кокон») і перевидав твір із назвою «Стіна». 1950-ті 
роки в житті письменника позначені не лише 
літ. активністю: після вступу до об’єднання «На-
родна література», згодом — «Спілки нової 
японської літератури» А. став членом Компартії 
Японії, з якої, щоправда, був виключений 1961 
за гостру критику нового курсу партії, ухвалено-
го на 8-му з’їзді КПЯ. Результат повернення до 
письменницької праці — роман «Четвертий льо-
довиковий період» (1958) і доконечне ствер-
дження позицій у літ. світі бундан. Саме в цей 
час створено п’єси «Чоловік, що перетворився 
на палицю» (1957) і «Привиди серед нас» (1958). 
Зенітом творчості А. вважають 60–70-ті роки: 
герої романів «Жінка в пісках» (1962), «Чуже об-
личчя» (1964), «Спалена карта» (1967), «Людина-
ящик» (1973), «Таємне побачення» (1977) стали 
символами самотності, ескапізму і кризи міжо-
собистісних стосунків у технократ. сусп-ві. На-
писані в детективному жанрі з домішками інте-
лектуального роману історії виснажених соціу-
мом і рутиною щодення одинаків увійшли до 
золотого фонду світ. л-ри. 1973 відкрив і очолив 
театр «Студія А.», творчий колектив якого — 
12  акторів. Попри широкий резонанс у театр. 
світі країн, де з шаленим успіхом відбувалися 
гастролі, авангардні постановки й театр. екс-
перименти в самій Японії не викликали відпо-
відної реакції. 1982 «Студія» припинила своє 
існування. Після семи років мовчання А. опуб. 
роман «Ковчег Сакура» (1984). У 1986 на 10-й 
Міжнар. виставці винахідників отримав срібну 
медаль за зручний ланцюг проти ковзання 
«Chainiziee» для автомобіля. Упродовж життя 
фанатично захоплювався фотографією і музи-
кою. Лауреат Нобелівської премії з л-ри К. Ое 
назвав його одним із найкращих письменників 
20 ст. поряд із Кафкою і Фолкнером та був пере-
конаний, що саме А., якби дожив, отримав би в 
1994 Нобелівську премію. Укр. мовою твори А. 
перекладав І. Дзюб.

Тв.: Повне зібрання творів: 安部公房. 全集. 全30巻.–

東京: 新潮社,1997年–2009年. Ук р. п е р е к л. — Спалена 
карта: Роман. Київ, 1969; Людина-коробка: Роман // 

Абдурахманов Іса
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«Всесвіт». 1975. № 6; Жінка в пісках. Чуже обличчя. Спа-
лена карта: Романи. Київ, 1988; Жінка в пісках: Роман. 
Київ, 2004.

Літ.: Нестелєєв М. А. Самотність і свобода у творчості 
Кобо Абе // Науковий вісник МДУ ім. В. О.  Сухомлин-
ського.  Філол. науки. 2013. Вип. 12; Hock Soon Ng A. 
Confronting The Modern: Kоbо Abe’s «The Box Man» аnd 
Yumiko Kurahashi’s «Thе Witch Mask» // Criticism. 2009.  
Vol. 51. № 2 (Spring). 

Ю. В. Осадча

А́беґґ, Рі ́хард Вільге́льм Ге ́нріх (німец. Abegg, 
Richard Wilhelm Heinrich; 09.01.1869, м. Данциг, 
тепер Ґданськ, Помор. воєводство, Польща  — 
03.04.1910, біля с.  Цєшин, тепер Західнопомор. 
воєводство, Польща) — хімік, один з основопо-
ложників теорії валентності. Навчався в ун-тах 
Кіля, Тюбінґена та Берліна (1886–1891), учень 
А. В. фон Гофманна. У 1891 захистив докторську 
дис. з орган. хімії. З 1894 працював у Геттінґен-
ському ун-ті (з 1897 — професор). З 1899 — при-
ват-доцент Хім. ін -ту в Бреслау (тепер м. Вроц-
лав, Польща). Спеціалізувався спочатку як хі-
мік-органік, пізніше під керівництвом С. А. Ар-
реніуса, В. Г. Нернста, В. Ф. Оствальда працював 
у царині фіз. хімії, зокрема досліджував знижен-
ня точки замерзання рідини внаслідок утворен-
ня розчину. Зробив вагомий внесок у розвиток 
теорії валентності  — сформулював правило, 
згід но з яким різниця між найбільшим та най-
меншим ступенем окислення хім. елементу тя-
жіє до числа 8 (правило А.; згодом розвинуте 
Ґ. Н. Льюїсом в правило октету). Уклав чотири-
томний довідник із неорган. хімії. Був відомий 
також як повітроплавець; загинув під час ката-
строфи повітряної кулі.

Пр.: Über das Chrysen und seine Derivate. Berlin, 1891; 
Anleitung zur Berechnung volumetrischer Analysen. Breslau, 
1900; Die Theorie der elektrolytischen Dissociation. Stuttgart, 
1903; у співавт. з Бодлендером: Die Elektronaffinität, ein 
neues Prinzip der chemischen Systematik // Zeitschrift für 
anorganische Chemie. 1899. Bd.  20. H.  5; Physi ka lisch-che-
mische Rechenaufgaben. Berlin; Leipzig, 1914.

Літ.: S. Arrhenius. Richard Abegg // Zeitschrift für Elek-
tro chemie. 1910. Bd. 16. Nr. 14; W. Nernst. Richard Abegg // 
Berichte der deutschen chemischen Gesellschaft. 1913. Bd. 46, 
Nr. 1. 

Абекассі́с, Еліє ́тт (франц. Abécassis, Éliette; 
27.01.1969, м. Страсбурґ, тепер рег. Ґранд-Ест, 
Франція) — письменниця, сценаристка. Пише 
франц. мовою. Походить із родини науковців: 
батько — професор філософії, автор праць з 
юда їзму, мати — викладач психології. Виховува-
лася в реліг. традиціях юдаїзму. З 1986 навчалася 
в ліцеї Генріха ІV, згодом закінчила Вищу нор-
мальну школу (обидва навч. заклади — у Пари-
жі), де 1993 здобула ступінь агреже з філософії. 
У 1992 протягом року завдяки стипендії жила у 
м.  Кембриджі (США) і займалася наукою. У 
1997–2000 викладала філософію в ун-ті м. Кана 
(рег. Нижня Нормандія). Регулярно співпрацює 
у газетах («Ле Монд де Реліжйон», «Ле Фігаро 
літтерер»), журналі «Елль» та ін., на телебаченні. 
Живе у м. Парижі, займається літ. творчістю. 
Перший написаний А. роман «Кумран» («Qum-
ran»; 1996) — іст. метафізичний трилер, присвя-
чений рукописам Мертвого моря. Твір перекла-
дений багатьма мовами і став світовим бестселе-
ром. Це перша частина трилогії, до якої увійшли 
також романи: «Скарб храму» («Le trésor du 

temp le»; 2001) і «Останнє плем’я» («La dernière 
tribu»; 2004). Романи «Розлучена» («La répudiée», 
2000; премія віруючих письменників, 2001), 
«Мій батько» («Mon père»; 2002), «Підпільний» 
(«Clandestin»; 2003), «Щаслива подія» («Un heu-
reux événement»; 2005), «Мати і дочка, роман» 
(«Mère et fille, un roman»; 2008), «Сімейна спра-
ва» («Une affaire conjugale»; 2010)», «І ось ти мо-
жеш бути обіцяною будь-якому чоловікові» («Et 
te voisi permise à tout homme»; 2011), «Філотера-
пія» («Philothérapie»; 2016) присвячені темам 
кохання, сімейних стосунків, народження й  ви-
ховання дітей, розлучення. У романі «Алія» 
(«Alyah»; 2015), написаному після терористич-
них актів у Парижі 7 і 9.01.2015, порушено про-
блему антисемітизму. Авторка романів: «Золото 
і попіл» («L’ or et la cendre»; 1997), «Сефард» («Se-
pharade»; 2009), «Палімпсест Архімеда» («Le pa-
limpseste d’Archimède»; 2013), «Таємниця докто-
ра Фрейда» («Un secret du docteur Freud»; 2014) 
та ін.; нарисів «Непомітний корсет: маніфест 
нової французької жінки» («Le corset invisible: 
manifeste pour une nouvelle famme française»; 
2007; у співавт.), «Книга проводирів: від Біблії до 
Філіпа Рота, три тисячі років єврейської літера-
тури» («Le livre de passeur: De la Bible à Philip 
Roth, trois mille ans de littérature juive»; 2007, у 
співавт. з батьком А. Абекассісом). У творчому 
доробку А. книжки для дітей: «У нього є все, а у 
мене — нічого» («Il a tout et mois j’ai rien»; 2009), 
«Я не хочу спати!» («Je ne veux pas dormir!»), «Ти 
більше не моя мама! («T’es plus ma maman!»; оби-
дві — 2011) та ін. Як режисер зняла фільми «Ніч 
весілля» (короткометражний, 2001), «Тель-Авів, 
життя» (2007). Авторка сценаріїв фільмів «Ка-
дош» (1999), «Щаслива подія» (2011).

Тв.: Qumran. Paris, 1998 ; Philothérapie. Paris, 2016 ; Р о с. 
п е р е к л. — Кумран. Москва, 2000; Сокровище храма. 
Москва, 2005; Счастливое событие. Москва, 2008.

Літ: Trierweiler V., Schwaab C . Eliette Abécassis : «Le di-
vorce toujours une guerre» // Paris Match. 2011. 7  février; 
Lamotte C., Siger A. Eliette et Armand Abecassis // Point. 
2011. 24 novembre; Depuis N. Le livre de l’ exode? // Elle. 
2015. 29 mais.

С. В. Глухова

А́белева гру ́па  —  група з перестановочною 
дією. Названа на честь норвезьк. математика 
Н. Абеля, який визначив роль цих груп у теорії 
розв’язуваності алгебраїчних рівнянь у радика-
лах. Сучасну теорію А.  г. застосовують у різн. 
розділах математики.

Літ.: Frobenius G., Stickelberger L. Uber Gruppen von 
vertauschbaren Elementen // J. Reine Angew. Math. 1879; 
Фукс Л. Бесконечные абелевы группы. Москва, 1974; Ку-
рош А. Г. Теория групп.  Санкт-Петербург; Москва; Крас-
нодар, 2005.

А ́белева катего ́рія  —  група, в якій існує ну-
льовий елемент та кожний морфізм володіє 
ядром і коядром. Назву А. к. дано на честь нор-
везьк. математика Н.  Абеля. А.  к. введені як 
основа абстрактної побудови гомологічної ал-
гебри.

Літ.: Freyd P. Abelian Categories.  New York, 1964.

А́белева фу ́нкція  —  узагальнення еліптичної 
функції однієї комплексної змінної на випадок 
багатьох комплексних змінних. Назву А. ф. дано 
на честь норвезьк. математика Н.  Абеля. А. ф. 
мають велике значення в геометрії алгебраїчній 

Абеґґ Ріхард Вільгельм Генріх

Абекассіс Елієтт
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як засіб уніформізації многовидів алгебраїчних 
певних класів.

Літ.: Чеботарев Н. Г. Теория алгебраических функций. 
Москва; Ленинград, 1948; Зигель К. Автоморфные функ-
ции нескольких комплексных переменных. Москва, 1954; 
Спрингер Дж. Введение в теорию римановых поверхнос-
тей. Москва, 1960; Маркушевич А. И. Введение в класси-
ческую теорию абелевых функций. Москва, 1979.

А́белєв, Га ́ррі Ізра́їльович (рос. Абелев, Гарри 
Израилевич; 10.01.1928, м. Москва, тепер РФ — 
23.12.2013, м.  Москва, РФ)  — біохімік, доктор 
біологічних наук, професор, акад. РАН (з 2000), 
засл. діяч науки РФ (з 1998). Освіту здобув у 
Моск. держ. ун-ті (1950). Працював зав. лабора-
торією, зав. відділу Ін-ту експериментальної ме-
дицини АМН СРСР (з 1950), на професорській 
посаді в МДУ ім. М. В. Ломоносова (1964), зав. 
відділу імунохімії Рос. онкологічного наук. цент-
ру ім.  М.  М.  Блохіна РАМН (1977). Напрям 
наук. діяльності А. —  імунологія пухлин, іму-
нохімія, клітинна біохімії. Відкрив синтез ем-
бріонального білка (альфа-фетопротеїну) пух-
линами, розробив систему аналізу структури 
тканин на рівні індивідуальних антигенів, вия-
вив і виділив перший специфічний пухлинний 
антиген, створив перший діагностичний тест 
на рак. Запропонував новий погляд на рак як 
зворотне перепрограмування дорослої клітини 
на ембріональну (раково-ембріональна теорія). 
Автор понад 600 публікацій, присвячених пи-
танням імунології пухлин, імунохімії, клітин-
ної біохімії.
У 2007 брав участь у підписанні відкритого «Лис-
та десяти академіків», зверненого до президента 
РФ В. В. Путіна, в якому йшлося про проблему 
клерикалізації рос. сусп-ва.
1975 рішенням Ін-ту дослідження раку в Нью-
Йорку визнаний одним із 15 основоположників 
імунології раку і нагороджений пам’ятною зо-
лотою медаллю, лауреат І премії з імунології 
раку. Удостоєний нагороди Міжнар. т-ва ра ко-
во-ембріональної біології та медицини (1976); 
нагороджений медаллю Міжнародної акаде мії 
пухлинних маркерів (1990). Лауреат Держ. пре-
мії СРСР (1978). Лауреат Аб бо товської премії 
Міжнар. т-ва онко-ембріо нальної біології та 
ме дицини (1991). Лауреат премій «Тріумф» 
(2001), «Покликання» (2004) та ін. 

Пр.: Зильбер Л. А., Абелев Г. И. Вирусология и иммуно-
логия рака. Москва, 1962; Альфа-фетопротеин: взгляд в 
биологию развития и природу опухолей // Соросовский 
образовательный журнал. 1988. № 9; 25 лет изучения 
α-фетопротеина // Онтогенез. 1989. Т. 20. № 6; Альфа-фе-
топротеин: биология, биохимия, молекулярная генети-
ка  // Иммунология. 1994. № 3; Очерки научной жизни. 
Mосква, 2006. 

Літ.: Гудков А. В.  Живая часть судьбы. Памяти Г. И. Абе-
лева  // Троицкий вариант — Наука. 2014. 14 янв. № 145.

А́белів многови́д — проектний многовид алге-
браїчний, що є алгебраїчною групою (тобто закон 
композиції задається регулярною функцією). 
Назву А. м. дано на честь норвезьк. математика 
Н.  Абеля. А.  м. є добре вивченими об’єктами в 
гео метрії алгебраїчній. Це поняття використову-
ється в різних розділах алгебраїчної геометрії і 
чисел теорії.

Літ.: Мамфорд  Д. Абелевы многообразия. Моск-
ва, 1971; Birkenhake Ch., Lange H. Complex Abelian Variet-
ies. Berlin, 2004.

А́белль, К’єлль (дан. Abell, Kjeld; 25.08.1901, 
м. Рібе, рег. Пд. Данія, Данія — 05.03.1961, м. Ко-
пенгаген, Данія) — драматург і театр. художник, 
основоположник філос.-символічної драми, 
пер ший представник модернізму у дан. театр. 
мист -ві. Протягом 1927–1932 працював театр. 
художником у Парижі, Копенгагені та Лондоні. 
У 1935 дебютував як драматург п’єсою «Втраче-
на мелодія» («Melodien der blev vœk»), в якій ви-
сміяв міщанський спосіб життя. Наступний пе-
ріод творчості А. пов’язаний з критикою нациз-
му, виступами проти тиранії та пасивного гума-
нізму (п’єса «Анна Софі Гедвіґ» («Anna Sophie 
Hedvig», 1939). Після Другої світової війни твори 
А. набули рис містики, почасти песимізму, що 
демонструє найвідоміший твір А. — п’єса «Сіль-
кеборґ» («Silkeborg», 1946), в якій порушені про-
блеми моральної відповідальності та пасивності 
сусп-ва перед зовн. загрозою.

Тв.: Fire skuespil. København, 1955; Dyveke. København, 
1967.

Літ.: Kristensen S. M. Dansk litteratur 1918–1952. Copen-
hagen, 1965; Marker F. J. Kjeld Abell. Gloucester, 1976.

А́бель, Карл Фрі́дріх (нім. Abel, Carl Friedrich; 
22.12.1723, м. Кетен, тепер земля Саксонія — Ан-
гальт, ФРН — 20.06.1787, м. Лондон, Велика Бри-
танія) — композитор, музикант (виконавець на 
віолі да гамба), педагог. Першим учителем А. був 
батько — гамбіст і віолончеліст, який грав у Ке-
тен. придворній капелі (є припущення, що саме 
для нього Й.  С. Бах написав сюїти для віолончелі 
соло). Згодом А. навчався в школі при церкві св. 
Фоми у м. Лейпцигу і, можливо, також брав уро-
ки хорового співу, композиції у Й.  С.  Баха. 
У 1748–1758 А. — соліст (на віолі да гамба) Дрез-
ден. придворної капели під орудою Й.-А. Гассе. 
З 1759 А. — соліст придворної капели королеви 
Шарлотти в Лондоні. Разом із молодшим сином 
Й. С. Баха — Йоганном Крістіаном («лондон-

Абелєв Гаррі Ізраїльович

Абелль К’єлль

Абель Карл Фрідріх.  
Томас Гейнсборо.  

Карл Фрідріх Абель, 1777
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ським Бахом»), який керував цією капелою,— А. 
організував абонементні концерти (1765–1785) і 
виступав на них солістом. У 1-й пол. 1780-х А. 
гастролював Німеччиною та Францією з кон-
цертними циклами «Професійні концерти», 
«Передплатні концерти». Його виконавська ма-
нера (грав на 6-струнній віолі да гамба без поді-
лу на лади) вирізнялася інтонаційною чистотою 
й технічною досконалістю. В Англії А. активно 
займався композитор. і пед. діяльністю. Його 
твори належать до мангейм. ранньокласич. шко-
ли. Автор симфоній, 6 симф. увертюр, концертів 
для клавесину, скрипки, віолончелі, флейти, 
тріо-сонат, сонат для віоли да гамба, струнних 
квартетів, численних п’єс, ансамблів, 2 опер, му-
зики до театр. вистав.

Літ.: Гинзбург Л. История виолончельного искусства. 
Москва, Ленинград, 1950. Кн. 1.

Н. М. Кушка

А́бель, Нільс Ге́нрік (Abel, Niels Henrik; 05.08.1802, 
Калігула Фінной, Норвегія — 06.04.1829, Калігу-
ла Фроланн, Норвегія)  —  норвезький матема-
тик. Довів не розв’язність у радикалах заг. алгебр. 
рівнянь 5-го та вищ. степенів. У інтегр. численні 
знайшов функції, що не інтегруються за допо-
могою елементарних функцій; це привело А. до 
відкриття т. з. еліпт. і гіпереліпт. функцій. Вив-
чав інтеграли від алгебр. функцій (абелеві інте-
грали). Інші важливі праці А. стосуються теорії 
рядів. Дослідження А. заклали основи низки 
математ. дисциплін (Галуа теорії, теорії алгебр. 
функцій), сприяли заг. визнанню теорії функцій 
комплексн. змінної. 
Народився в невеликій комуні Фінной побл. 
м.  Ставангера в родині пастора лютеранської 
церкви й доньки торговця-судновласника. Поч. 
освіту отримав за наставництва батька. У 13-річ-
ному віці пішов до кафедральної школи Христи-
анії (тепер Осло), де навчався держ. коштом: ро-
дина пастора мала сімох дітей і потерпала від 
екон. кризи, що охопила в ті часи Норвегію. Че-
рез посередню якість викладання, зумовлену 
переведенням найкращих учителів до Ун-ту 
Хри стианії (відкритий 1811), у перші шкільні 
роки А. більше цікавився театром і шахами, 
аніж навчанням. Інтерес до математики виявив 
у 1818, після приїзду нового вчителя — Бернта 
Мікеля Хольмбое, який заохотив юнака до ви-
вчення робіт І. Ньютона, Л. Ейлера, Ж. Л. Ла-
гранжа, К. Ф. Гаусса та ін., а також до самостій-
ного розв’язання задач. У 1821 А. вступив до 
Ун-ту Христианії: кошти на це з ініціативи Холь-
мбое зібрали університетські викладачі. Нав-
чання закінчив за рік і вже 1823 опублікував 
роботу, в якій уперше сформулював та розв’я зав 
інтегр. рівняння. У 1824 довів нерозв’язність у 
радикалах алгебр. рівняння 5-го та вищих степе-
нів у заг. випадку; нині це твердження відоме як 
Абеля теорема, або теорема Абеля—Руффіні 
(італійський математик, у 1799 навів неповне до-
ведення). Ці результати дали А. змогу отримати 
держ. грант і здійснити подорож Європою 
(1825–1827), зокрема, відвідати Берлін і Париж. 
Але мрії здобути визнання очільників відом. 
наук. шкіл не справдилися: надіслані О. Л. Коші 
та К.  Ф. Гауссу статті залишилися без відгуків. 
Протягом 1825–1827 А. допрацював і скоротив 
доведення нерозв’язності в радикалах рівняння 
5-го порядку; сформулював основи теорії еліпт. і 
т. з. абелевих функцій, центральну теорему теорії 

інтегралів від алгебр. функцій тощо. Витрати 
на переїзди майже вичерпали держ. стипендію, 
тож А. змушений був обмежувати себе навіть в 
їжі; через це його слабке з малоліття здоров’я 
погіршилося. Після повернення додому, вже, 
ймовірно, хворий на туберкульоз легень, А. 
продовжував дослідження в суперництві з нім. 
математиком К. Г. Я. Якобі. Тимчасова робота в 
Ун-ті Осло, яку зміг дістати А., полегшила його 
фін. становище, але сподіватися на професор-
ську посаду в Норвегії було марно: в країні був 
лише один ун-т. На поч. 1829 ім’я А. було знане 
в наук. колах, і німецькі колеги виклопотали 
для нього місце в Берліні. Звістка про це надій-
шла 08.04.1829, однак А. не дізнався про це: 
06.04.1829 він помер у будинку друзів сім’ї у 
Фроланні.
Дослідження А. були продовжені в роботах 
Е. Галуа та багатьох ін. математиків, сприяли об-
ґрунтуванню засад математ. аналізу (передовсім 
доведення збіжності функціон. рядів та непе-
рервності їхніх сум).

Літ.: Оре О., Замечательный математик Нильс Хенрик 
Абель / Пер. з англ. Москва, 1961; Замечательные ученые. 
Москва, 1980.

О. С. Волкова

А́бель, Рудо ́льф Іва́нович (рос. Абель, Рудольф 
Иванович, англ. Abel Rudolf, справжнє ім’я — 
Фішер Вільям Генріхович; 11.07.1903, м. Нью-
касл-апон-Тайн, Англія, Велика Британія — 
15.11.1971, м. Москва, тепер РФ)  — розвідник-
нелегал, полковник КДБ СРСР. Походив із роди-
ни марксистів-політемігрантів, висланих у 1901 
з Російської імперії. З 15-річного віку працював 
на судноверфі; склав вступ. іспит до Лондон-
ського ун-ту, хоча підтвердження про навчання 
немає. У 1920 з родиною повернувся до СРСР. 
Працював перекладачем у виконкомі Комінтер-
ну. Навчався у Вищих худ.-тех. майстернях у 
м.  Москві. Служив у Червоній Армії і працював 
радистом. З  травня 1927 — в ОДПУ (з 1934 — 
НКВС СРСР). У 1930 повернувся до Великої 
Британії, працював по лінії нелег. розвідки під 
власним ім’ям; у 1930–1935 виконував обо в’яз ки 
радиста рад. резидентур у Норвегії; в 1935–
1937 — у Великій Британії (працюючи тут, схи-
лив до повернення в СРСР фізика П. Капіцу). 
31.12.1938 звільнений із НКВС; працював у Все-
союзній торговельній палаті та на авіазаводі. 
З  1941 — знову в НКВС СРСР, організовував 
пар тизан. рух і розвідгрупи, які засилали в 
окуп. Німеччиною країни. У листопаді 1948 пе-
реїхав до м. Нью-Йорка (США), де керував рад. 
нелег. резидентурою. У 1957 через зраду радис-
та був заарештований; засуджений до 32 років 
тюрем. ув’язнення. 10.02.1962 на мосту Ґлінік 
на кордоні між Зх. і Сх. Берліном був обміня-
ний на амер. льотчика-розвідника Ф. Пауерса, 
збитого 1.05.1960 під м. Свердловськом (тепер 
Єкатеринбург, РФ). Згодом працював у центр. 
апараті Першого гол. управління (зовн. розвід-
ка) КДБ СРСР, брав участь у підготовці розвід-
ників-нелегалів. Вис тупив із передмовою як 
консультант до першого в СРСР худ. фільму, 
присвяч. діяльності рад. розвідки в роки «хо-
лодної вій ни» — «Мертвий сезон» (1968). Образ 
А. відтворено у фільмі С. Спілберґа «Міст шпи-
гунів» (2015).

Літ.: Долгополов Н. Абель-Фишер. Москва, 2011.
Ю. І. Шаповал

Абель Нільс Генрік

Абель Рудольф Іванович
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А́бель, Фредерік Оґастес (англ. Abel, Frederick 
Augustus; 17.07.1827, м.  Лондон, Велика Брита-
нія — 06.09.1902, м. Лондон, Велика Британія) — 
хімік-технолог і винахідник, член Лондонського 
королівського т-ва з розвитку знань про приро-
ду (з 1860). Баронет (з 1893, за заслуги в розвит-
ку моці брит. армії).
Навчався в Королівському хім. коледжі в м. Лон-
доні, одним з його наставників був відомий хі-
мік А.  В.  Гофман; по завершенні студій (1846) 
залишився в коледжі працювати. З 1851 працю-
вав у госпіталі Св. Варфоломія, 1852–1888  — 
у Королівській військ. академії, де з 1854 обіймав 
посаду головного хіміка з вибухових речовин. 
Був президентом Лондонського хім. т- ва (1875–
1877), Ін-ту хімії (1881–1882), Т -ва хім. пром . 
Великої Британії (1883), Комітету з вибух. речо-
вин (1888), Ін -ту заліза та сталі (1891) в Лондоні. 
Досліджував питання застосування хімії у 
військ. справі. Розробив відкритий (1868) і за-
критий (1879) прилади для визначення темпера-
тури спалаху нафти. Удосконалив отримання 
тринітроцелюлози (1886), зробивши кінц. про-
дукт стабільнішим і безпечнішим у використан-
ні. Спільно з Дж. Дьюаром винайшов для брит. 
армії новий тип пороху — кордит (1889), який, 
крім тринітроцелюлози й тринітрогліцерину, 
містив стабілізувальні добавки (камфору й гас). 
Разом із шотландським фізиком Е.  Ноблем ви-
вчав залежність швидкості кулі від розміру та 
форми зерен пороху в набої. Досліджував про-
блему зміцнення гарматної сталі.

Пр.: Gun cotton // Science lectures for the people. Man-
chester; London. 1875. 5th series. Vol. 3; The modern history 
of gunpowder // Science lectures for the people. Manchester; 
London. 1879. 10th series. Vol. 5.

Літ.: Smith H. M. Torchbearers of chemistry. New York, 
1949.

С. В. Камишан

А́бельсон, Фі́ліп Га́уґе (англ. Abelson, Philip 
Hauge; 27.04.1913, м.  Такома, шт.  Вашинґтон, 
США  — 01.08.2004, м.  Бетесда, шт.  Меріленд, 
США)  — фізик і геохімік, член НАН США (з 
1959). У 1935 закінчив коледж штату Вашинґтон 
(тепер Ун -т штату Вашинґтон). Протягом 1939–
1978 (за винятком 1941–1946) працював у Техно-
лог. ін- ті Карнеґі у Вашинґтоні: в 1953–1971 — ди-
ректор геофіз. лабораторії, у 1971–1978 — прези-
дент цього закладу. У 1972–1976 — Президент 
міжнар. союзу геолог. наук. Комплексно дослі-
джував проблеми ядерної фізики, ядерної хімії, 
біофізики, орган. геохімії і мікробіології; розроб-
ляв також питання виникнення життя. Має ро-
боти з вивчення процесів біосинтезу в мікроорга-
нізмах, займався виділенням амінокислот зі ска-
м’я нілостей і гірських порід. Разом з Е.  Мак-
Мілланом є піонером вивчення трансуранових 
елементів: у 1940 вони відкрили перший трансу-
рановий елемент  — нептуній. А. запропонував 
метод термодифузії для розділення ізотопів ура-
ну; незалежно від інших виділив чистий уран-235 
і довів, що він ділиться повільними нейтронами 
(1940). Нагороджений медаллю ім.  Дж.  Прістлі 
(1973), премією ім. Калінґи (1973) та ін. 

Пр.: Cleavage of the uranium nucleus // Phys. Rev. 1939. 
Vol.  55. No.  4; Paleobiochemistry // Scientific American. 
1965. Vol.  195. No.  1; Energy for tomorrow. Seattle, 1975; 
Need for enhanced nuclear safeguards // Science. 1994. 
Vol. 263. No. 5153.

Літ.: Храмов Ю. А. История физики. Киев, 2006.

А́беля інтегра ́л — інтеграл такого виду, де ін-
тегрування проводиться вздовж деякого спрям-
люваного шляху L, що з’єднує точки z0 і z1 в 
z-площині, а R(z,  w)  —  функція раціональна 
змінних z і w, пов’язаних поліноміальним рів-
нянням F(z, w) = 0. Це рівняння визначає деяку 
ріманову поверхню F, і А. і. може бути розгляну-
тий як інтеграл від деякого шляху L на F, що нак-
риває шлях L. Назву А. і. дано на честь Н. Абеля, 
який заклав основи А. і. теорії. Багатомірні уза-
гальнення теорії А. і. вивчаються в геометрії ал-
гебраїчній і теорії комплексних многовидів.

Літ.: Чеботарев  Н.  Г., Теория алгебраических функ-
ций. Москва; Ленинград, 1948.

А́беля ме́тод підсумо́вування — один з мето-
дів підсумовування рядів, названий на честь 
норвезьк. математика Н. Абеля. А. м. п. обґрун-
тований Абеля  теоремою про безперервність 
суми степеневого ряду, є цілком регулярним 
методом підсумовування.

Літ.: Никольский С. М. Курс математического анали-
за.  Москва, 1990. Т. 1. 

А́беля теоре́ми — результат теорії степеневих 
рядів, названий на честь норвезьк. математика 
Н. Абеля: 1) теорема про алгебраїчні рівняння;
2) теореми з теорії степеневих рядів (про радіус 
збіжності й неперервність); 3)  теорема для Ді-
ріхле рядів.

Літ.: Abel N. J. Reine und angew. Math, 1826; Маркуше-
вич А. И. Теория аналитических функций. 2 изд. Моск-
ва, 1967. Т. 1.

Абеля́р, П’єр [франц. Abélard (Abailard), Pierre, 
лат. Abaelardus, Petrus; 1079, с.  Ле Палле, тепер 
рег. Пеї де ла Луар, Франція — 1142, абатство 
Сен-Марсель, біля м. Шалон-сюр-Сон, тепер рег. 
Бурґундія, Франція] — теолог-схоласт, філософ, 
монах, поет і музикант. Один із засновників ме-
тоду схоласт. діалектики, який зводився до по-
шуків аргументів «за» і «проти». На підтвер-
дження своєї тези А. наводив приклади супереч-
ностей з праць отців церкви, що розкривали 
глибину христ. розуміння речей, явищ, процесів 
у силу їх одночасного сакрально-профанного іс-
нування. У дискусії про універсалії дотримував-
ся концептуалізму як третього шляху між номі-
налізмом та реалізмом: заг. поняття не є ні ре-
альностями, ні словесними визначеннями  — 
вони входять до значення слова і виражають 
зміст думки, що стосується багатоманітності 
окремих речей на основі подібності або збігу 
між ними. Критерій моральності А. вбачав у її 
згоді з совістю, тому дії, що відповідають цьому 
критерію, не вважав гріховними.
У теології намагався примирити віру і знання. 
Основні принципи теології як особливої дисци-
пліни почали формуватися саме з А., який на-
магався вирішити теол. питання на основі не 
авторитету, а розуму. А. з позицій раціоналізму 
спростовував догмат. сприйняття христ. істин, 
вважав можливим критично розглядати все на-
писане (праці отців церкви також), крім Святого 
Письма, яке вважав богонатхненним. А. налаш-
тував проти себе церк. ортодоксів формулою 
«розумію, щоб вірити» на противагу офіц. церк. 
тезі «вірю, щоб розуміти». Вчення А. було засу-
джене соборами катол. єпископів (1121 і 1140). 
А. був адептом ідеї віротерпимості, доводячи, 
що кожна релігія має в собі зерно істини. За-

Абель Фредерік Оґастес

Абельсон Філіп Гауґе
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Абера́ції опти́чних систе́м (від лат. abberatio — 
відхилення, віддалення)  — спотворення зобра-
ження предмета, яке утворюється реальними 
оптичними системами. А.  о.  с. проявляється в 
тому, що оптичне зображення неточно відпові-
дає предмету, виглядає розмитим або забарвле-
ним. Відповідно, розрізняють два типи А. о.  с.: 
монохроматичну, або геометричну (зображення 
розмите) та хроматичну (зображення забарвле-
не). Зазначені аберації проявляються здебільшо-
го одночасно.
Причиною виникнення А. о. с. є порушення пра-
вил параксіальної оптики — відхилення проме-
ня від того напрямку, яким він мав би йти в іде-
альній оптичній системі. Якщо параксіальні 
промені утворюють невеликі кути з головною 
оптичною віссю системи, а також коли заломлен-
ня показник незмінний для всіх променів, оп-
тич на система близька до ідеальної, тобто дає 
різке зображення; кожній точці предмета при 
цьому відповідає лише одна точка зображення: 
прямій лінії — пряма, площині — площина. Од-
нак за скінченної ширини пучків променів (що 
необхідно для підвищення освітленості зобра-
ження) і скінченного віддалення точок предмета 
від оптичної осі правила параксіальної оптики 
порушуються: промені, випромінювані однією 
точкою предмета, не перетинаються в одній точ-
ці площини зображення, тож кожна точка пред-
мета в реальних оптичних системах зображуєть-
ся у вигляді кіл або розмитих плям — виникає 
аберація.
Монохроматична (геометрична) аберація свід-
чить про недосконалість оптичних систем у мо-
нохроматичному світлі. Її походження та залеж-
ність від властивостей певної системи можна 
зрозуміти, розглянувши проходження монохро-
матичних променів крізь центровану оптичну 
систему. 

На рис.: L — центрована оптична система, ОО1, 
′ ′O O1 , РР1, ′ ′P P1  — площини предмета, зображен-

ня, вхідної та вихідної зіниць відповідно. В іде-
альній оптичній системі всі промені, що вихо-
дять з будь-якої точки C(y, z) предмета, прой-
шовши крізь систему, збираються знову в одній 
точці ′ ′ ′C y z( , )0 0  — зображенні точки С. У реаль-
ній оптичній системі ці промені перетинають 
площину зображень у різних точках. При цьому 
координати ′ ′y z,  точки В перетину променя з 
площиною зображення залежать від напрямку 
променя, що виходить з точки С. Якщо точка С 
лежить у площині на відстані l від осі, то в зазна-
ченій системі її координати y = l, z = 0, напрямок 
деякого променя, що виходить з точки С, зада-
ється точкою А перетину його з площиною PP1 
вхідної зіниці. Координати цієї точки позначимо 
P

y
, P

z
. Відповідна точка ′A  в площині вихідної 

зіниці ′ ′P P1  матиме координати ′ ′P Py z, . В ідеаль-

ймався також викладацькою діяльністю, навчав 
молодих монахів.
А. пережив особисту трагедію, що відображено 
в його літ. творчості. В автобіограф. творі «Істо-
рія моїх страждань» (1132–1136) йдеться про 
трагічне кохання А. до Елоїзи, учениці, згодом 
його дружини, потім черниці. Збереглося листу-
вання А. з Елоїзою, а також присвячені їй лати-
номовні поезії. Історія кохання А. та Елоїзи зна-
йшла відгук у л-рі (твори Ф. Війона, Ф. Петрар-
ки, Ж.  Ж. Руссо, Ж. Теле та ін.; в укр. л-рі — вірш 
Є. Плужника «В листопаді, місяці тихім…»). 
Твори А. укр. мовою переклав Р. Паранько.
А. — автор любовних пісень (не збереглися), 
гімнів (ноти кількох із них зберігаються у Вати-
кан. бібліотеці).

Тв.: Lettres d’Abelard et Héloїse. Paris, 2007; Ук р. п е -
р е к л.  — Історія моїх страждань. Утішне послання до 
друга. Листування Абеляра й Елоїзи. Ісповідь віри Елоїзі. 
Львів, 2004.

Літ.: Федотов Г. П. Абеляр. Петербург, 1924; Брагі-
нець А. С. Нариси історії філософії. Львів, 1967; Gilson E. 
Hé loїse et Abélard. Paris, 1997.

Є. А. Харьковщенко

А́бендрот, Ге ́рманн Па ́уль Максиміліа́н (нім. 
Abendroth, Hermann Paul Maximilian; 19.01.1883, 
м. Франкфурт-на-Майні, тепер земля Гессен, 
ФРН — 29.05.1956, м. Єна, тепер земля Тюринґія, 
ФРН) — диригент, культ. діяч, член Нім. академії 
мист-в у м. Берліні (з 1952). Батько А. був книго-
продавцем, тому спочатку А. обрав фах бібліоте-
каря й видавця. Згодом усупереч бажанню бать-
ків А. вступив до консерваторії у м. Мюнхені, де 
навчався 1900–1903 (клас композиції Л. Тюйє, 
диригування Ф. Моттля та ф- но А. Гірцель-Лан-
ґенхан). У 1903 А. працював диригентом у 
Мюн  хен. оркестр. т -ві. 1904–1911 диригував 
ор кестрами у міському театрі, філармон. хорі та 
Спілці друзів музики м.  Любека. У 1911–1914 
жив у м. Ессені, обіймав посаду генеральмузик-
директора (водночас керував міськими симф. 
оркестром, оперною трупою, хором, а також 
організовував концерти та муз. освіту). З 
1915 — у м. Кельні: керівник Ґюрценіх-концер-
тів, директор консерваторії, згодом генераль-
музикдиректор міста (з 1918), професор (з 
1919). Протягом 1930–1933 — диригент симф. 
оркестру в м. Бонні. З 1934 — керівник пед. від-
ділу Імператор. муз. палати в м. Лейпцигу та 
симф. оркестру Ґевандхауза, професор Лейп-
циз. консерваторії. З середини 1940-х — гене-
ральмузикдиректор м. Веймара і професор 
місцевої Вищої школи музики. У 1949 повер-
нувся до Лейпцига, працював диригентом 
симф. оркестру радіо. З 1953 — керівник орке-
стру Берлін. радіо. У 1925–1935 та 1945–1954 
активно гастролював країнами Зх. та Сх. Євро-
пи, пропагуючи найкращі зразки симф. музики 
різних народів, стилів і жанрів. Талановитий 
інтерпретатор музики Л.  Бетховена, В.-А. Мо-
царта, Ф. Шуберта, Й. Брамса, А. Брукнера, 
П.  Чайковського, С.  Прокоф’єва, Д. Шостако-
вича, Р. Ваґнера. Його виконавська манера при-
ваблювала цілісністю худ. задуму, чіткістю 
фор ми та ясністю засобів виразності. Націо-
нальна премія НДР (1949).

Літ.: Заломов В. Г. Абендрот // Советская музыка. 
1956. № 8; Заломов В. Г. Абендрот // Музыкальная жизнь. 
1962. № 23. 

Н. М. Кушка

Абеляр П’єр. Статуя на будівлі 
Луврського палацу в Парижі

Абендрот Германн Пауль 
Максиміліан
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ній оптичній системі точка В збігалася б із точ-
кою С ′, тож поставали би співвідношення (1): 
y′ = βy, z′ = βz, де β — збільшення системи. Від-
тинок C ′β характеризує спотворення зображення 
певною оптичною системою. Проекції цього від-
тинку на осі координат дорівнюють δy′ = y′ – y′0 та 
δz = z′ – z′ 0 і характеризують поперечну аберацію 
системи. Для певної оптичної системи і заданих 
площин предмета та вхідної зіниці величини 
δy′ і δz′ є функціями координат падного про-
меня СА: δy′ = f1(l, p

y
, p

z
); δz′ = f2(l, p

y
, p

z
). Вважа-

ючи координати малими, можна розвинути ці 
функції в ряди за l, p

y
, p

z
. Лінійні члени цього 

розвинення відповідають параксіальній оптиці, 
тому коефіцієнти при них мають дорівнювати 
нулю. Коефіцієнти при всіх парних степенях та-
кож мають дорівнювати 0 через симетричність 
системи щодо оптичної осі. Тим часом у розви-
ненні функцій f1 і f2 в ряди залишаться тільки 
непарні степені, починаючи з 3-го. Аберацію 
5-го порядку та вище переважно не розгляда-
ють, тому первинні А. о. с. називають аберація-
ми 3-го порядку. Після спрощень для δy′ і δz′ 
отримуємо формули

δ

δ

′ = +( ) + +( ) + +

′ = +( ) +

y Ap p p Bl p p Cl p El

z Ap p p B

y y z y z y

z y z

2 2 2 2 2 3

2 2

3 ,

ll P P Dl py z z2 2+





.
 (2). 

Коефіцієнти А, В, С, D i E залежать від характе-
ристик оптичної системи: радіусів кривини, від-
станей між оптичними поверхнями, показників 
заломлення.
Монохроматичну (геометричну) А. о. с. класифі-
кують, розглядаючи доданки, пов’язані з кож-
ним із коефіцієнтів формули (2) окремо; при 
цьому вважають, що інші коефіцієнти дорівню-
ють нулеві. Відповідно до зазначеного розрізня-
ють 5  типів аберацій: 1)  сферичну аберацію; 
2)  кому; 3)  астигматизм; 4)  кривину поля зо-
браження; 5) дисторсію. 
Хроматична аберація виникає як результат за-
лежності показника заломлення оптичного се-
редовища від довжини хвилі λ — у нехроматич-
ному світлі зображення виявляється кольоро-
вим. На відміну від геометричної, хроматична 
аберація виникає й у параксіальних пучках. За-
лежно від дисперсії світла, розрізняють 2  види 
хроматичної аберації: 1) хроматизм положення 
фокусів  — паралельні промені різних кольорів 
збираються кожний у своєму фокусі; 2) хрома-
тизм збільшення, пов’язаний із різними фокус-
ними відстанями для променів різних кольорів.

Літ.: Слюсарев Г. Г. Методы расчета оптических сис-
тем. Изд. 2. Ленинград, 1969; Борн М., Вольф Э. Основы 
оптики / Пер. с англ. Москва, 1973; Сивухин Д. В. Общий 
курс физики. Москва, 1985.

Л. А. Косяченко

Абера́ції хромосо ́м (від лат. aberratio — відхи-
лення, віддалення), мутації хромосом, хромо-
сомні перебудови  — порушення структури 
(структурна перебудова) хромосом (хроматид), 
що супроводжується їхнім розривом, після яко-
го зазвичай розірвані кінці з’єднуються у нових 
поєднаннях (комбінаціях). А. х. призводять до 
переміщення генетичного матеріалу та до зміни 
структури хромосом у межах каріотипу. Вини-
кають спонтанно або індукуються дією мутаген-
них факторів. А. х. можуть відбуватись як у ме-
жах однієї хромосоми, так і між гомологічними і 
негомологічними хромосомами. Відповідно до 

цього критерію виділяють аберації внутріш-
ньохромосомні і міжхромосомні. 
Внутрішньохромосомні перебудови — це делеції 
(втрата ділянки хромосоми, що не зачіпає тело-
меру), дефішенсі (втрата кінцевої ділянки хро-
мосоми), дуплікації (подвоєння або помножен-
ня ділянки хромосоми), інверсії (зміна порядку 
розташування генів на ділянці хромосоми на 
зворотний унаслідок повороту цієї ділянки на 
180⁰). Міжхромосомні перебудови вкл. трансло-
кації (перенесення ділянки однієї хромосоми на 
ін., не гомологічну їй). Транспозиції та інсер-
ції — зміни локалізації невеликих ділянок гене-
тичного матеріалу (послідовності нуклеотидів), 
що включає один або декілька генів. Транспози-
ції можуть відбуватися як між гомологічними 
хромосомами, так і в межах однієї хромосоми. 
Окремо виділяють міжхромосомні перебудо-
ви  — дицентричні хромосоми та внутрішньо-
хромосомні перебудови — кільцеві хромосоми 
та ізохромосоми (мають два однакових плеча).
Розрізняють А. х. еуцентричні (порядок розта-
шування генів у даному сегменті відносно цен-
тромери не змінюється) та анеуцентричні (сег-
мент, що мутував, повертається на 180⁰ віднос-
но свого вихідного положення і положення 
центромери). Наслідок А. х. — переміщення 
або втрата значних за розміром генних блоків і 
відповідно  — зміна груп зчеплення генів. Хро-
мосомні перебудови поділяють також на зба-
лансовані і незбалансовані. Збалансовані пере-
будови (інверсії, реципрокні транслокації) не 
призводять до втрати чи додавання генетично-
го матеріалу, тому їх носії часто фенотипово 
нормальні. Незбалансовані перебудови (делеції 
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і дуплікації) змінюють співвідношення дози 
генів і зазвичай їхні носії мають істотні відхи-
лення від норми. 
А. х. поділяють на хромосомні й хроматидні. 
Хромосомні аберації відбуваються у хромосо-
мах у період, коли вони ще не розділені й функ-
ціонують як однонитчасті структури, тобто до 
реп лікації хромосом. Інколи А. х. називають весь 
комплекс порушень геному на рівні окремих 
хромосом. Хроматидні аберації — це структурні 
зміни однієї або одночасно двох хроматид хро-
мосоми після її реплікації. Вони можуть бути 
трьох типів: хроматидні розриви, ізохроматидні 
розриви (одночасний розрив обох хроматид в 
ідентичних локусах) і хроматидні транслокації 
(обмін рівними хроматидними сегментами у 
двох різних хромосом із возз’єднанням ацен-
тричних і центричних фрагментів або з возз’єд-
нан ням кінців двох ацентричних і двох центрич-
них фрагментів між собою відповідно). 
А. х. відіграють істотну роль в еволюційному 
процесі та видоутворенні, у порушенні фер-
тильності, в онкологічних і вроджених спадко-
вих захворюваннях людини. Дуплікації постача-
ють матеріал для створення нових генів у про-
цесі природного добору. Інверсії і транслокації 
сприяють генетичній ізоляції нових форм у 
процесі їх дивергенції. Механізм виникнення 
хромосомних перебудов тривалий час був неві-
домий, і А. х. вважали нерегулярними подіями, 
про що свідчить сам термін «аберація», тобто 
відхилення від норми. Нині встановлено, що 
основним джерелом перебудов хромосом є ме-
ханізм рекомбінації. Оскільки хромосомні пере-
будови, що традиційно розглядалися як один із 
типів мутацій, виявилися пов’язаними з проце-
сами рекомбінації, наразі обговорюється мож-
ливість вилучення хромосомних перебудов із 
категорії мутацій. Значний внесок у досліджен-
ня А. х., особливо актуальні для людини після 
Чорнобильської катастрофи, зробили укр. вчені 
(І. Р. Бариляк, М. А. Пілінська, Л. А. Налєскіна, 
Е. А. Дьоміна, Т. Т. Глазко, І. М. Гудков, Л. Л. Лу-
каш та ін.). Пріоритетні дослідження особливос-
тей і механізмів виникнення А. х. у популяціях 
культивованих клітин у 1970–1980-х виконав 
В. А. Кунах, який встановив, що підвищений рі-
вень аберацій хромосом у культивованих кліти-
нах забезпечується циклом розрив-злиття-міст 
на фоні зниженого тиску негативного добору 
клітин з хромосомними перебудовами. 

Літ.: Глазко В. И., Глазко Г. В. Русско-англо-украин-
ский толковый словарь по прикладной генетике, ДНК-
техно логии и биоинформатике. Киев, 2001; Кунах В. А. 
Біотехнологія лікарських рослин. Генетичні і фізіолого-
біохімічні основи. Київ, 2005; Тоцький В. М. Генетика. 
Вид. 3. Одеса, 2008; Инге-Вечтомов С. Г. Генетика с осно-
вами селекции. Санкт-Петербург, 2010; Кунах В. А. Мо-
більні генетичні елементи і пластичність геному рослин. 
Київ, 2013; Стегний  В.  Н. Цитогенетика эволюционного 
процесса. Томск, 2013.

В. А. Кунах

Абераці́йний час — в астрономії — час, за який 
світло від природн. або штучн. небесних об’єк-
тів доходить до спостерігача. А. ч. визначають за 
світловим рівнянням: t

А
 = 499,004 786 3852R, де 

t
A
 — А. ч. (с), R — відстань до небесн. об’єкта 

(астр. одиниці). Дані про А. ч. використовують 
для обчислення орбіт планет, супутників пла-
нет, супутників штучних Землі тощо.

Літ.: Астрономічний енциклопедичний словник. 
Львів, 2003.

Абера́ція сві́тла — в астрономії — явище, яке 
полягає в зміні видимого положення зорі (зірки) 
на небосхилі внаслідок того, що Земля рухається 
навколо Сонця й неперервно змінює напрямок 
свого руху відносно зір. Розрізняють А. с. добо-
ву, річну й вікову. Добова А. с. зумовлена обер-
танням Землі навколо своєї осі, річна — рухом 
Землі навколо Сонця, вікова — рухом Сонячної 
системи у просторі. 
А. с. відкрив 1725 англ. астроном Дж. Брадлей і 
пояснив її 1728. Він виходив з того, що коли б 
астр. труба була нерухома, то зображення зорі S 
(мал.), на яку вона наведена, збігалося б з пере-
хрестям ниток F окуляра (О — центр об’єк тива). 
Але оскільки астр. труба рухається з Землею в 
напрямі апекса А, то за час, протягом якого світ-
ло йде від О до F, окуляр переміститься в F′. Для 
того, щоб зображення зорі збіглося з перехрес-
тям ниток, трубу треба нахилити в бік її руху на 
кут ОFО′ = α.
Строга теорія А. с. ґрунтується на Лоренца пе-
рет воренні.

Літ.: Андрієвський С. М., Климишин І. А. Курс загаль-
ної астрономії. Одеса, 2010.

Аберди́но-ангу́ська поро ́да — класична бри-
танська м’ясна порода ВРХ світового значення. 
Виведена в сер. 19 ст. у Шотландії (графства 

Абердин та Ангус) методом селекції місцевої ко-
молої (безрогої) худоби за м’ясними якостями. 
Завдяки добрій здатності до акліматизації, лег-
кому отеленню, невибагливості до кормів і ніж-
ному, з вираженою мармуровістю, м’ясу, А.-а. п. 
набула популярності в усьому світі. Масть тва-
рин здебільшого чорна, проте в США та Канаді 
розводять червоних ангусів. Характерною особ-
ливістю породи є шутість (відсутність рогів), 
яка при схрещуванні з іншими породами пере-
дається помісям. Сучасні тварини мають ком-
пактний, добре обмускулений тулуб, короткі 
ноги. Жива маса дорослих корів — до 500 кг, бу-
гаїв — 700–750 кг, телят у 7–8-місячному віці 
(період відлучення) — до 200 кг. Худоба скоро-
спіла, добре і швидко відгодовується. На гарних 
пасовищах телята (до 8 міс.) здатні набирати в 
середньому 900–1000 г маси за добу.
В Україну корів А.-а. п. почали завозити з 1955. 
Їх використовували у складному відтворному 
схрещуванні з місцевою худобою для виведення 
волинської, поліської та південної м’ясних порід 
ВРХ. Наразі поголів’я А.-а. п. становить 30,6 % 
вітчизняного генофонду порід ВРХ м’ясного на-
пряму продуктивності.

AF

O

α

S

F′

O′

S′

Аберація світла

Абердино-ангуська 
порода великої рогатої худоби
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Літ.: Дмитриев Н. Г.  Породы скота по странам мира. 
Ленинград, 1978; Племінні ресурси України / Упоряд. 
Мельник Ю. Ф., Агофонов М. І. Київ, 1998; Пабат В. О. та ін. 
Програма селекції великої рогатої худоби породи абердин-
ангус на 2003–2012 роки. Київ, 2005; Сірацький Й. З. та ін. 
Історія, селекція та біологічні особливості абер дин-ангусів 
України. Корсунь-Шевченківський, 2011.

І. С. Бородай

Аберди́нський університе́т (University of Aber-
deen) — вищий навчальний заклад у м. Абер дині 
(Шотландія, Велика Британія). Засн. 1495 єпис-
копом м. Абердина і канцлером Шотландії В. Ел-
фінстоуном як Королівський коледж для підго-
товки лікарів, учителів, юристів, адміністрато-
рів, духівництва. Тут вивчалися мист-во, бо го  -
с лов’я, канонічне та цивільне право, а 1497 
вперше у Великій Британії утв. каф. медицини. 
Пер шим ректором ун -ту обрано шотланд. гума-
ніста, історика, реліг. філософа Г. Боеція (Бойса). 
Символ ун-ту — папська тіара, яка височіє над 
Вежею Корони, зведеною на кошти Боеція. 1593 
шотланд. граф Марішаль заснував Марішаль-

коледж. Цей заклад 1860 об’єднано з Королів-
ським коледжем, унаслідок чого постав сучас-
ний А.  у. На час об’єднання в коледжах була 
приблизно однакова кількість студентів. Спо-
чатку дисципліни з мист-ва і богослов’я викла-
далися в Королівському коледжі, а право і меди-
цина — в Марішаль-коледжі. Окремі ф-ти в А. у. 
засновано 1892. Тоді ж усі ф-ти відкрито для на-
вчання жінок. 1894 в А. у. розпочали заняття 
перші 20 студенток, 1898 ф-т мист-в закінчили 
4 студентки, а в 1899 частка жінок на цьому ф-ті 
становила чверть від заг. кількості студентів. Від 
початку 20 ст. кількість студентів поступово 
зростала. На 2015 в А. у. навчалося понад 16 тис. 
студентів (юнаків  — 46 %, дівчат  — 54 %); іно-
земні студенти — із 120 країн світу. У структурі 
ун -ту 3 коледжі: мист-в і соц. наук (у його складі 

6 шкіл); мед. наук (3 ін -ти); фіз. наук (3 школи). 
Основні галузі навчання в А. у.: гуманітарні на-
уки, біологія, екон. та соц. науки, інженерія, 
право, міське та сільське планування, матема-
тика, фізика, медицина. Відмітна риса навчання 
в ун -ті — комплексність, суміщення теор. ви-
кладу з активним включенням студентів у 
практику. В А у. є спортивні клуби, новітні ла-
бораторії, наукова б-ка, проводяться наук. дос-
лідження. Ректорами А.  у. були філантроп 
Е. Карнеґі (1911) і політ. діяч В. Черчилль (1914). 
Серед випускників і співробітників ун -ту — лау-
реати Нобелівської премії: Дж. Дж. Р. Маклеод 
(медицина), Ф. Содді, Р. Л. М. Сінґ (обидва — хі-
мія), Дж. П. Томсон (фізика), Дж. Б. Орр (премія 
миру). На кошти ун -ту засновано Ін- т мед. наук 
(2002), Будинок мед. наук (2006), Центр викладан-
ня та навчання у сфері охорони здоров’я (2009).

Літ.: Bulloch J. M. A History of the University of Aberdeen: 
1495–1895. London, 1895; Hargreaves J., Forbes A. Aberdeen 
University 1945–1981: Regional Rolesand National Needs. 
Aberdeen, 1989.

А. В. Лебедєва

Аберді́н, Джордж Га ́мільтон-Ґо́рдон (англ. 
Aberdeen George Hamilton-Gordon; 28.01.1784, 
м.  Единбург, Шотландія, Велика Британія — 
14.12.1860, м. Лондон, Англія, Велика Брита-
нія) — політик і дипломат, 34-й прем’єр-міністр 
Великої Британії у 1852–1855. Походив із старо-
винного шляхетного шотланд. роду Ґордонів, у 
1801 успадкував від діда титул графа Абердіна. 
Закінчив Кембридж. ун-т (1804, магістр мист-в). 
З 1806 — член палати лордів брит. парламенту; 

з 1812 — на дипломат. службі. Як посол у Відні 
(1813) та Неаполі (1814) проводив активну ди-
пломат. роботу в межах антинаполеон. коаліції, 
ставши однією з ключ. постатей європ. диплома-
тії. Після 1815 відійшов від актив. політ. і дипло-
мат. діяльності, до якої повернувся через 13 р. 
У  1828–1830 — міністр закорд. справ Великої 
Британії. На цій посаді вороже ставився до бо-
ротьби греків за незалежність, підтримував пре-
тендента на португал. престол Міґеля І, а також 
франц. уряд Ж. Поліньяка. У 1834–1835 — держ-
секретар з питань війни і колоній. У 1841–
1846 — знову міністр закордон. справ; дотриму-
вався ліберал. поглядів, намагався відновити 
добрі стосунки з Австр. та Рос. імперіями. 
У  1852–1855 — пре м’єр-міністр, очільник коа-

Абердинський університет Абердін, Джордж Гамільтон-Ґордон. Джон Партрідж. Портрет 
Джорджа Гамільтона-Ґордона, бл. 1847
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ліц. уряду, до якого входили піліти (прибічники 
Р. Піля), віги, радикали та ірланд. ліберали. Під 
час Східної кризи оголосив війну Рос. імперії 
(Кримська війна 1853–1856); згодом був звину-
вачений опо зицією в невправному її веденні. 
Після відставки користувався авторитетом: до 
нього як приват. особи зверталися за порадами 
парламентарі та королева Вікторія. Лицар ор-
дену Під  в’язки (1855). 

Літ.: Balfour F. The Life of George, Fourth Earl of Aber-
deen. London, 1922; Chamberlain M. E. Lord Aberdeen. Lon-
don, New York, 1985.

Я. О. Чорногор

А́берт, Йо ́ганн (Ян) Йо́зеф (нім. Abert, Johann 
Joseph, чес. Abert, Jan Josef; 20.09.1832, с. Кохові-
це, тепер у складі м. Хостка, р-н Літомеріце, Че-
хія — 1.04. 1915, м. Штутґарт, тепер земля Баден-
Вюртемберґ, ФРН) — композитор, музикант 
(контрабасист), диригент, педагог. Виховувався 
в августин. монастирі, але, не бажаючи прийма-
ти духовний сан, 1847 втік до родичів у Прагу і 
вступив до Праз. консерваторії, де вивчав ком-
позицію (Я. Б.  Киттль, А. В. Амброс) та гру на 
контрабасі (Й. Грабе). По закінченні (1852 або 
1853) А. отримав місце контрабасиста в придво-
рній капелі м. Штутґарта, тоді ж з’явилися його 
перші муз. твори. Задля поглиблення знань ви-
рушив до м. Парижа, де консультувався у найкра-
щих викладачів консерваторії. Велике значення 
для становлення А. як музиканта мали зустрічі з 
Дж. Россіні, Дж. Мейєрбером, Ф. Галеві, Ф. Обе-
ром. Наприкінці 1850-х — на початку 1860-х А. 
написав низку творів, які принесли йому успіх у 
країнах Зх. Європи, зокрема оперу «Король Ен-
ціо» (нім. «König Enzio», 1862) і симфонію «Ко-
лумб» (1865). У 1853–1869 А. грав на контрабасі 
в придворному оркестрі м. Штутґарта, а в 1867–
1888 був його капельмейстером. Новий етап 
творчого піднесення (кін. 1860- х–1890) позна-
чився створенням Симфонії до мінор (1870) та 
опер «Асторґа» (нім. «Astorga»; 1866), «Енціо 
фон Гоенштауфен» (нім. «Enzio von Hohenstau-
fen»; 1875), «Еккехард» (нім. «Ekkehard»; 1878) 
«Аль  мохади» (нім. «Die Almhoaden»; 1890). 
У  1890-х зосередився на написанні симфоній, 
серед яких «Лірична» (1890) та «Весняна» (1894). 
Загалом А. написав 6 опер, 7 симфоній, а також 
камерні твори, п’єси для контрабаса, кантати, 
хори, пісні та ін. У творчості А. переважають 
риси романтичного стилю та «великої опери».
А. був учителем свого сина Германна (1871–
1927), який став музикознавцем, автором чис-
ленних статей та книг з історії муз. культури, 
написав першу біографію батька та передав ру-
кописи його творів б-ці Штутґарта, де вони й 
зберігаються. Онука А. Анна-Амалія (1906–
1996) теж була музикознавцем.

Літ: Abert H. Johann Joseph Abert (1832–1915): Seine 
Lebenund SeineWerke… Charleston, 2012. 

Н. М. Кушка

Абеса ́дзе, Ні́я (груз. ნია აბესაძე; 09.09.1929, 
м. Тбілісі, Грузія — 24.01. 1992, м. Тбілісі, Грузія), 
поетеса, літературознавець, журналістка, пере-
кладачка з укр. мови. Закінчила Тбіліс. ун-т 
(1953), з 1963 — канд. філол. наук. Відповідала за 
навчання укр. студентів, що опановували груз. 
мову в Тбіліс. ун-ті. Автор поет. зб. «Завжди схо-
дить сонце» («მზე მუდამ ამოდის») (1975) і 
«Тиша на вершині» («სიჩუმე მწვერვალზე») 

Аберт Йоганн Йозеф

(1985) та ін. Поезії А. притаманне проникливо 
ліричне сприйняття світу, інтимні мотиви наси-
чені бунтівливим почуттям ліричної героїні, 
громадянська пристрасність потверджується 
високою філолог. культурою слова. З 1964 пра-
цювала в царині груз.-укр. літ. взаємин. Із про-
фесором-україністом О.  Баканідзе заснувала 
клуб «Україна» при Тбіліс. ун-ті ім. І. Джавахіш-
вілі, була його вченим секретарем. Організатор 
наук. конференцій і круглих столів в ун-ті, на 
радіо й ТБ. Доповіді та статті про майстрів укр. 
слова публікувала в газ. «Літературулі Сакартве-
ло» («ლიტერატურული საქართველო»), журн. 
«Ціскарі» («ცისკარში»), альм. «Саундже» 
(«საუნჯის»), двомовних виданнях клубу «Укра-
їна», першим із яких була зб. тв. Лесі Українки 
«Світла, світла!» («სინათლე! სინათლე!»), при-
свячена 100-річному ювілею поетеси (1971). Пе-

рекладала вірші М. Бажана, М. Вінграновського, 
І. Драча, В. Коротича, Л. Костенко, Б. Олійника, 
М.  Рильського, П.  Тичини та ін. (двомовна 
зб. «Доб ридень тобі, Україно», 1989, перевидання 
в м. Києві — 2001). Високий рівень роботи поете-
си-перекладачки відзначено на Всесоюз. нараді 
перекладачів укр. літ. у Києві (1982). Укр. мовою її 
вірші перекладали Л. Грицик та Г. Халимоненко.

Тв.: Ук р. п е р е к л а д — Сонячне гроно. Київ. 1970.
Літ.: Мчеделадзе І. Рефлексії художніх образів Кавказу 

та Прометея в українській літературі // Шевченкознавчі 
студії. 2014. Вип. 18; Чхатарашвілі С. Грузинська тема у 
творчості Тараса Шевченка й українських шістдесятни ків 
(Л. Костенко, І. Драч) // Шевченкознавчі студії. 2014.  
Вип. 18.

Г. І. Халимоненко 

Абе́тка, алфавіт, азбука — сукупність усіх літер 
або складових знаків, прийнятих у писемності 
якої-небудь мови та розміщених у певному уста-
леному порядку. А. виникли в серед. 2 тис. до н. е. 
в консонантно-звукових системах письма. Най-
давніша давньосеміт. фінікійська А., що стала 
основою більшості давніх і нинішніх літерно-зву-
кових А., у т. ч. пунічної, давньоєвр., арамейської, 
грец. (кін. 2 тис. до н. е.), складалася з 22 графіч. 
знаків, розташованих один за одним у чіткій пос-
лідовності. Вони позначали приголосні звуки або 
напівголосні звуки й дістали назви за акрофоніч. 
принципом (звукове значення літери відповідало 
першому звукові в назві літери). Можливість 
письма без літер на позначення голосних звуків 
зумовлював характер семіт. мов, де семантика 
кореня пов’язана з приголосними, а голосні ви-
ражають словотв. і грамат. елементи слова. То-

Абесадзе Нія (друга 
праворуч). Всесоюзний 
симпозіум перекладачів, 1981
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тожним із фінікійським було розташування літер 
грец. арх. А., яка виникла, очевидно, у 8 ст. до н. е. 
Спочатку вона майже повністю збігалася з фіні-
кійською, а згодом до неї було введено дод. літери. 
Для позначення голосних у грец. А. було вико-
ристано, зокрема, ті літери, що позначали фіні-
кійські приголосні, чужі грец. фонетиці.
Поступово, із виникненням західногрец. і схід-
ногрец. письма, певних змін зазнали й А. (у фор-
мах і вживанні деяких літер). На основі західно-
грец. виникли італ. А., зокрема етруська (7 ст. до 
н. е.), з якої походять давньогерм. руни (3 ст. до 
н. е.) і лат. А. (6 ст. до н. е.). За часів Рим. імперії 
та Середньовіччя лат. А. у зв’язку з поширенням 
впливу катол. церкви набула міжнар. характеру, 
закріпилася в писемності багатьох країн Зх. і 
Центр. Європи, а пізніше стала основою ство-
рення франц., нім., англ., італ. та ін. А. європ. 
народів. Зі старогрец. у 5–4 ст. до н. е. виникла 
грец. класична А., а потім — греко-візант. пись-
мо. На 403 р. до н. е. грец. класична А. складалася 
з 24 літер (на позначення 17 приголосних і 7 го-
лосних звуків). Класичне грец. письмо стало 
основою коптської (христ.-єгипет.), готської, 
груз., вірм. та слов’ян. алфавітів. Зокрема, на 
основі візант. скоропису було створено глаголи-
цю, а на основі греко-візант. уставного письма 
9–10 ст. — кирилицю. Глаголична А. складалася з 
40 літер, кирилична — спочатку з 38, згодом — із 
44; із них 24 літери запозичено з греко-візант. 
уставу, а інші 20, що передавали відсутні в грец. 
мові звуки слов’ян. мовлення, взято з ін. писем-
них систем (зокрема, літеру ц — з євр. А., ч і ш — 
з глаголиці) або утворено шляхом видозміни 
грец. літер (пор. б як видозміна грец. β, @ і # — 
видозміни грец. уставного А) та використанням 
лігатурних сполучень кирилич. літер (ь від ки-
рилич. і; ъ, ѣ — результат графіч. ускладнення ь; 
m — лігатурне поєднання ш і т; r — поєднання 
літер ь та і; йотовані ~, ", >, \, ю — лігатурні 
сполуки кирилич. і з відповідними літерами є, а, 
#, \, оу тощо). Кирилич. А. поширилася серед 
правосл. слов’ян у Сербії, Болгарії та Київ. Русі, 
ставши основою писемних систем сербської, 
болг. та східнослов’ян. мов. До 19 ст. кирилиця 
вживалася також у румунів.
Хоча кирилич. А. утвердилася в Русі в 10–11 ст. 
із запровадженням християнства, грец. літери, а 
потім — первісну кирилицю, цілком імовірно, 
стали вживати на давньорус. землях значно ра-
ніше, можливо, з 6–7 ст. н. е. Азбуку, очевидно, 
значно давнішу від азбуки, згаданої Храбром, і 
«Мюнхенського абецедарія», виявлено на стіні 
Софійського собору в Києві (27 літер, із яких 
23 збігаються з грец. А., і 4 слов’ян. — б, ж, ш, щ). 
Вона, можливо, відбиває «передкириличний» 
етап поступового освоєння грец. А. і введення 
до нього перших слов’ян. літер.
Графіка кирилиці упродовдж 10–18 ст. зазнавала 
змін. У серб. письмі до неї було додано літери љ, 
њ, ћ, ђ, џ та ін. На Русі кирилиця також не по-
вністю відповідала живій мові, тому з самого 
початку її застосування відбувався інтенсивний 
процес пристосування слов’ян. писемності до 
звукового ладу давньорус. вимови: рано вийшов 
з ужитку юс великий (@) на позначення носово-
го , і в пам’ятках кін. 12–13  ст. він майже не 
трапляється, а натомість вживають літери оу. 
Юс малий (#) почали використовувати пере-
важно для позначення голосного а після м’яких 
приголосних (п#ть, м#со, оув#дати). Після по-

ширення книгодрукування виникла сусп. необ-
хідність в упорядкуванні А. й правопису. За рос. 
реформою 1708–1710 було запроваджено граж-
данський шрифт, з А. усунено декілька непотріб-
них літер: омегу ( ), псі (ψ), ксі (k), земля (з), 
іжицю (ν), остаточно вилучено юс великий та юс 
малий (@, #), замість ~, >, (") введено е, я, уза-
конено спорадично вживані з 16 ст. літери э та я. 
Проте окремі з них (напр., @, ψ, ѵ) то знову по-
новлювали, то вилучали.
Протягом 18–19  ст. гражданський шрифт було 
прийнято за основу білорус., болг. і серб. А. На-
прикінці 18 ст. він став також основою нової 
укр. А., а в Зх. Україні витіснив кирилицю лише 
наприкінці 19  ст. Упродовж 19  ст. поступово 
вий шли з ужитку літери ѣ, ы, ъ і закріпилися в 
сучасному звуковому значенні є та ї, літерою и 
почали позначати звук [и] з давніх ы та і (дим, 
диво), а літерою і — звук і з ѣ та з о, е в нових 
закритих складах (ліс, сік, ніч). 10.10.1918 відбу-
лася реформа рос. А., що сприяло остаточному 
впорядкуванню укр. А. у 1920-х.
Див. Українська абетка. 

Літ.: Беляев Д. Ф. История алфавита и новое мнение о 
происхождении глаголицы. Казань, 1885; Видеман Ф. На-
чатки ист. греч. письма. Опыт исследования в области 
древнейшего греч. алфавита. Лейпциг, 1908; Струве В. В. 
Происхождение алфавита. Петроград, 1923; Георгиев В. 
Происхождение алфавита // Вопросы языкознания. 1952. 
№ 6; Георгиев Е. Славян. письменность до Кирилла и Ме-
фодия. София, 1952; Дирингер Д. Алфавит. Москва, 1963; 
Мусаев К. М. Алфавиты языков народов СССР. Москва, 
1965; Истрин В. А. Возникновение и развитие письма. 
Москва, 1965; Різник М. Г. Письмо і шрифт. Київ, 1978; 
Опыт совершенствования алфавитов и орфографий язы-
ков народов СССР. Москва, 1982; Павленко Н. А. История 
письма. Минск, 1987.

Г. П. Півторак

Абе́тка Бра́йля — див. Шрифт Брайля.

Абетко́вий вірш, абецедарій — поетична фор-
ма, різновид акровірша, віршований твір, перші 
літери рядків якого подано відповідно до поряд-
ку літер у абетці. Рідше в А. в. за алфавітом на-
писано перші літери першого рядка кожної 
строфи або всі слова. Найдавнішими зразками 
А. в. вважають псалми 25 і 34 Книги Псалмів, в 
оригінальних іврит. текстах яких перші рядки 
починають літери, що послідовно складаються в 
давньоєвр. алфавіт, однак у жодному перекладі 
Біблії цю особливість форми не відтворено. 
Най ранішим зразком А. в. в європ. л-рі вважа-
ють «Азбучну молитву» болг. письменника й 
реліг. діяча 9  ст. Костянтина Преславського  — 
молитва, перші літери рядків якої відтворюють 
кирилицю (укр. мовою твір зі збереженням абет-
кового порядку рядків переклав Д. Білоус, із по-
рушенням алфавітного поряд ку  — І.  Франко). 
Пізніше А. в. поширився в середньовічній європ. 
латиномовній поезії. Зазвичай твори, написані 
відповідно до цієї форми, мали дидактичний 
зміст, однак створювали їх із мнемотехнічною 
метою (запам’ятовування алфавіту). Одним із 
найвідоміших зразків А. в. в європ. л-рі є «Алфа-
віт» (або «Молитва до Богоматері») Дж. Чосера. 
У цьому творі в алфавіт складаються перші літе-
ри перших рядків кожної строфи. Кілька кла-
сичних зразків А. в. представлено в польс. серед-
ньовічній л-рі, зокрема анонімна «Скарга люди-
ни, що вмирає» (15 ст.) та епічний твір Владисла-
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ва з Ґельнова «Август коли коронувався» про 
народження Ісуса Христа (межа 15–16  ст.). У 
но вій польск. л-рі як А. в. написано «Облогу Бел-
града» Ю. Тувіма. В укр. л-рі А. в. з’я вив ся в Ран-
ньомодерну добу. У «Букварі» І. Федорова (львів. 
видання 1574) вміщено анонімний вірш «Азъ 
есмь всему миру свѣтъ». Класичний приклад 
техніки А. в. в укр. бароковій поезії — «Азбуч-
ний єст вірш» І. Величковського. У новій і новіт-
ній укр. л-рі до цієї форми поети зверталися пе-
реважно у творах для дітей, напр., «Алфавіт ві-
ршами, написаними для сина» (О. Олесь), «Весе-
ла абетка» (Н. Забіла) та «Молитва абеткова» (Д. 
Білоус).

Літ.: Качуровський І. Фоніка. Мюнхен, 1984; Фе-
ренц Н. С. Основи літературознавства. Київ, 2011.

С. І. Гірік

Абецеда ́рій (від лат. abecedarius  — абетко-
вий) — див. Абетковий вірш.

Абжолто ́вська, Властиміла [чеськ. Abžoltovská, 
Vlastimila; ін. псевдонім Абжолтовська-Кліхова 
(Abžoltovská-Klichová); справжнє прізв. Абданк-
Абжолтовська (Abdank-Abžoltovská); 01.10.1904, 
с.  Вільшанка, тепер Чуднівського р-ну Жито-
мирської обл., Україна — 11.06.1995, м.  Прага, 
Чеська Республіка] — перекладачка. Народилася 
в родині чеських поселенців. 1920 виїхала з бать-
ками до Польщі, з 1924 — у Празі. 1932 закінчила 
філос. ф-т Карлового ун-ту (м. Прага), спеціалі-
зувалася на порівняльному літературознавстві. 
Володіла укр. і рос. мовами. З 1953 перекладала 
чеськ. мовою худ. твори, зокрема О.  Гончара, 
Є.  Гуцала, П.  Загребельного, Ю.  Мушкетика, 
П. Панча, М. Стельмаха, Ю. Щербака, Ю. Янов-
ського та ін. Автор літ.-критичних нарисів про 
М. Стельмаха, С. Скляренка, спогадів про праз. 
період життя й діяльності О. Стефановича, спо-
гадів про с.  Вільшанку. З 1991 — почес. член 
Чесь кої асоціації україністів.

Тв.: Спомини про О.  Стефановича // Дукля. 1991. 
№ 3–4.  

Літ.: Щербак Ю. Властиміла Абжолтовська // Всесвіт. 
1984. № 10. 

Абза́ц (нім. Absatz, букв. — уступ) — 1) Відступ 
на початку ряду друкованого чи рукописного 
тексту. З цим же значенням вживають термін 
«новий рядок». 2) Частина зв’язного тексту з 
кількох (рідше — з одного) речень, що характе-
ризується темат. цілісністю і відносною закінче-
ністю змісту. В А. реалізується певна мікротема. 
Сукупність таких мікротем формує тему всього 
тексту. Візуально А. — це словесний масив між 
двома відступами (двома А. в першому знач.). 
Синонімами терміна «А.» у цьому розумінні є 
поняття «надфразова єдність», «довгий період», 
«складне синтаксичне ціле», «великі синтаксич-
ні сполуки». А. — одна з осн. (за своїм характе-
ром — комплексних) одиниць синтаксису тек-
сту. Він є складником словесних масивів, що 
можуть належати до різних функціональних ти-
пів мови. У прийомах організації, структурі та 
обсязі А. відображають як загальностильові 
особливості тексту, так і риси індивід., автор. 
ма нери викладу. 

Літ.: Білодід І. К. Стилістика великих синтаксичних 
сполук // Українська мова і література в школі. 1970. № 12; 
Сучасна українська літературна мова. Стилістика. Київ, 
1973; Білодід І. К. Надфразні єдності як елемент тексту в 

функціональних стилях української мови // Мовознав-
ство. 1979. № 2.

М. І. Навальна

Абзе́тцер (нім. Absetzer, від аbsetzen — відсува-
ти)  — самохідний багатоківшевий агрегат, від-
вальний екскаватор. Виконує операції екскавації 
відвальної гірської маси. А. складається із забір-
ного (ківшевий ланцюг або ротор) і розвантажу-
вального пристроїв і зазвичай обладнаний 
стріч ковим конвеєром. У деяких А. забірний 
при стрій є окремою установкою, а консольний 
стрічковий конвеєр обладнаний рейковим хо-
дом (інколи гусеничним). Під час роботи А. 
переміщується по рейковому шляху вздовж 
відвального тупика. Розрізняють А. таких кон-
струкцій: а) ківшеві (розвантажувальний меха-
нізм — горизонтальна ківшева рама) і ківшево-
стрічкові (розвантажувальний механізм — кон-
сольний стрічковий конвеєр); б) черпакові А. — 
неповоротні, призначені лише для нижнього 
відсипання. A. застосовують переважно в райо-
нах із м’яким кліматом під час розроблення не-
міцних розкривних порід, а також проводячи 
розкривні роботи у великих обсягах. Ківшево-
стрічкові А. використовують для верхнього і 

нижнього відсипання. Перші A. неповоротного 
типу створені на поч. 20 ст. у Німеччині, де їх і 
нині широко застосовують у буровугільних ка-
р’є рах. В Україні кількість кар’єрів, де викорис-
товують A., є незначною.

Літ.: Ржевский В. В. Технология, механизация и авто-
матизация процессов на карьерах. Москва,  1966; Мала 
гірнича енциклопедія. У 3 т. Донецьк, 2004–2013.

Є. А. Мачуський 

Аби́з (татар., казах. abyz — мулла), абис — у се-
редньовічних рос. письмових джерелах — му-
сульманський священик; те саме, що й мулла.

Абіджа ́н (франц. Abidjan) — місто, адм. ц. од-
нойм. департаменту обл. Лаґюн країни Кот-
д’Івуар. Найбільше місто, екон. і культ. центр 
країни; третє за кількістю населення франко-
мовне місто в світі (після Парижа і Кіншаси). 
Розташоване на 4 півостровах на березі лагуни 
Ебріє на Пн. Ґвінейської зат. Атлантич. ок., на 
Пд. Сх. країни. Тер. — 2119 км2. Нас. — 
4395,2 тис. осіб (2014), густота нас. — 2074 осо-
би/км2. Клімат субекваторіальний з двома во-
логими (квітень–липень, жовтень–листопад) і 
сухими (грудень–квітень, серпень–вересень) 

Абжолтовська Властиміла

Абзетцер
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сезонами. Опадів випадає в середньому 
2000  мм/рік, найсухіший місяць — січень 
(40 мм), найвологіший — червень (500 мм). Се-
редньорічна т-ра +27  °C, найхолодніший мі-
сяць — серпень (+25 °C), найтепліший — бере-
зень (+28 °C). 
А. засн. у 1896 франц. колоністами на місці кіль-
кох рибальських хуторів народу ебріє. З 1903 — 
місто, з 1934 — адм. ц. франц. колонії Берег 
Слонової Кістки. У 1960–1983 А. — столиця Рес-
публіки Берег Слонової Кістки (від часу здобуття 
країною незалежності до офіц. перенесення сто-
лиці до новозбудованого м. Ямусукро в центр. 
частині країни). Розвитку А. сприяло відкриття (у 
1900 -ті) проведеної вглиб материка з-ці та буд-во 
каналу Вріді (1950), що з’єднав місто з океаном, 
перетворивши його на глибоководний порт. 
А. — торг. і пром. центр країни, її гол. морський 
порт, вузол автомобільних доріг і початковий 
пункт з-ці А. — Кая (Буркіна-Фасо); міжнар. 
аеро порт Порт-Буе. Розвинені нафтопереробна 
(найбільший у Зх. Африці нафтопереробний за-
вод), харчова (вир-во консервів, розчинної кави 
та ін.) і легка пром -сть (вир-во тканин, трикота-

жу, взуття); також діють підприємства хімічної, 
деревообробної, металообробної, суднобудів-
ної пром -сті. Електроенергія виробляється на 
ТЕС. Зберігаються традиц. кустарні промисли. 
У місті розташовані гол. офіси багатьох нац. і 
представництва великих закорд. компаній. Ді-
ють ун -т Кокоді (засн. 1958), Вищий нац. ін -т 
мист-тв і культ. акцій (засн. 1974, діє з 1984), 
Нац. б-ка Кот- д’Івуару (засн. 1968), Музей циві-
лізацій Кот д’Івуару (засн. 1942), художні гале-
реї.

А. С. Івченко 

А́бідос (давньоєгипет. Абджу, сучасна араб. на-
зва Ель-Араба Ель-Мадфуна) — місто в центр. 
Єгипті на лівому березі р.  Нілу, розташоване в 
сучас. пров. Согаґ. За давньоєгипет. тер. поділом 
було розташоване у 8 номі Верх. Єгипту. Одне із 
найдавніших і найбільш значущих міст Старод. 
Єгипту, центр загальнодерж. культу бога Осіріса 
(раніше — місце вшанування місцевого бога 
Хенті-іментіу, культ якого злився із культом 
царя потойбічного світу). Припускали, що Осі-
ріс похований в А., місцем захоронення вважали 
гробницю царя І династії Джера. Найдавніші 
поселення в А. належать до передіст. доби (На-
када І), в епоху перших династій столицею дер-
жави було м. Тін, розташоване поблизу, в А. ж 
був некрополь із гробницями царів І та ІІ динас-

тій. Місто функціонувало упродовж усієї історії 
Старод. Єгипту, є багато свідчень про володарів, 
які будували, перебудовували і реконструювали 
А., закладали нові храми; це, зокрема, майже всі 
царі Давнього Царства (зокрема, Пепі ІІ), Серед. 
Царства (Монтугетеп ІІ, Сенусерт  І, Сену-
серт ІІІ), Нового Царства (Тутмос ІІІ, Аменготеп 
ІІІ, Сеті І, Рамзес ІІ) і пізнішої доби (Апрій, Ама-
сіс і Нектанеб І). Топографічно А. поділено на 
три сектори: пн. («Ком ель-Сул тан»  — старо-
давнє місто, храм Осіріса-Хенті-іментіу з при-
леглим некрополем; функціонував від І динас-
тії), центр. (основою є «Умм ель-Кааб» — цар-
ський та приватний некрополі доби перших 
династій), пд. (храми, кенотафи та інші будівлі 
царів Серед. і Нового Царства, зокрема храми 
Сеті І та Рамзеса ІІ). В А. влаштовували місте-
рії Осіріса, свято, яке символічно відтворюва-
ло епізоди міфу про смерть і воскресіння цьо-
го бога, що давало кожному єгиптянину надію 
на посмертне відродження. Від доби Серед. 
Царства А. став місцем паломництва; прочани 
залишають тут розбиту вотивну кераміку та 
кенотафи-моделі своїх «поховань», є декілька 
царських кенотафів (Сенусерт  ІІІ, Ягмес, 
Сеті І). За птолемеївської та рим. доби А. став 
турист. місцем, яке відвідували греки та рим-
ляни. Ін. іст. періоди теж залишили пам’ятки 
на території А. Під час розкопок 1818 Вільям 
Джон Бенкс знайшов «Абідоську скрижаль», 
де перераховано 18 перших династій єгипет-
ських царів.

Літ.: David A. R. A Guide to Religious Ritual at Abydos. 
Warminster, 1981; O’Connor D. Abydos : Egypt’s First Pha-
raohs and the Cult of Osiris. New York, 2011.

О. О. Романова

А́бії (Abia) — рід комах родини пильщиків-цим-
біцид ряду перетинчастокрилих. Представники 
А. мають блискуче гладеньке тіло. Вусики була-
воподібні. У самців на черевці є 4 плями. Жив-
ляться пилком і нектаром квіток зонтичних. 
Личинки розвиваються на рослинах родин чер-
сакових і жимолостевих. В Україні літ імаго три-
ває з кінця травня по кінець липня. Відомо по-
над 10 видів, два з яких занесено до Червоної кн. 
України [А. блискуча (Abia nitens) та А. виблиску-
юча (Abia fulgens)]. В Україні трапляється в За-
карпат., Івано-Франків., Хмельниц., Житомир., 
Київ., Черкас. та Харків. обл. А. — рідкісні кома-
хи. Причини зміни чисельності: застосування 

Фрагмент таблиці Абідоса  
з храму Рамзеса II. 
Реконструкція

Абія виблискуюча (Abia fulgens)

Абіджан. Центральний 
діловий район Плато
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пестицидів, знищення кормових рослин, випа-
лювання трави, суцільне викошування трави на 
узліссях і лісових галявинах.

Літ.: Гусаковский А. В. Фауна СССР. В 2 т. Насеко мые 
перепончатокрылые / Пилильщики (Tenthredinoidea). 
Моск ва, Ленинград, 1947. Т. 2. Вып. 2. Ч. 2; Червона книга 
України. Тваринний світ. Київ, 2009.

Абіогене ́з (від а… — заперечний префікс і біо-
генез) — ідея передбіол., або хім., еволюції, згід-
но з якою життя на Землі виникло з неорган. 
матерії мільярди років тому в особливих умовах. 
У результаті спрямованих перетворень хім. спо-
лук утворилися макромолекули, з яких почали 
формуватися протоклітини. Тож іст. розвиток 
життя на Землі відбувався поступально — від А. 
до біогенезу (власне біол. еволюції, коли живі 
орг-ми стали виникати тільки від живих  
орг-мів).
Згідно з концепцією А., життя на Землі виникло 
природним шляхом з неорган. речовин із витра-
тою енергії, що надходила ззовні. Життя поста-
ло внаслідок появи нових хім. сполук, які спо-
чатку утворювалися з неорган. речовин, а також 
нових хім. реакцій. Хім. еволюція відбувалася 
протягом тривалого часу: сотень мільйонів, а, 
може, й мільярдів років у специфічних умовах, 
під впливом потужних зовнішніх джерел енер-
гії. Важливу роль у хім. еволюції відіграв перед-
біол. добір, що сприяв виникненню насамперед 
складних сполук, у яких здатність до обміну ре-
човин поєднувалася зі здатністю до самовідтво-
рення. Ключовим у процесі хім. еволюції був 
фактор самоорганізації, властивий усім склад-
ним системам, до яких належать й орган. моле-
кули.
Зазвичай розглядають чотири етапи А.
Перший етап А.: синтез орган. мономерів (орган. 
кислот, амінокислот, вуглеводів, азотистих 
основ). Для цього на той час на Землі були всі 
необхідні неорган. сполуки: вода, метан, амоніак 
й ціаніди, відсутність вільного оксигену  й ін. 
окиснювачів (атмосфера ма ла відновний харак-
тер), а також надлишок вільної енергії у вигляді 
ультрафіолетового світла, електр. розрядів і вул-
каніч. діяльності.
Другий етап А.: синтез орган. полімерів з наявних 
мономерів. Каталізаторами могли бути йони мета-
лів, а матрицею — часточки глини. У  результаті 
утворився «первинний бульйон», в якому плавали 
різні поліпептиди й ліпіди, що сполучалися один з 
одним, утворюючи коацервати у вигляді крапель із 
чіткими межами. Автор ідеї коацерватних кра-
пель — акад. А. І. Опарін (1894–1980).
Третій етап А.: утворення комплексів білків і 
нуклеїнових кислот і пов’язана із цим поява 
реак цій матричного типу й виникнення ліпід-
них мембран. На певному етапі коацервати 
вступили у «симбіоз» з колоніями молекул, здат-
ними до самовідтворення, що й призвело до 
формування первісних автономних біол. сис-
тем — протобіонтів.
Четвертий етап А.: поява перших біол. систем 
та орг-мів. Він тривав понад 3,5 млрд років. 
Першими орг-ми були архебіонти, що мали три 
осн. клітинні компоненти: клітинну мембрану, 
цитоплазму й генетичний апарат. В архебіонтів 
з’явилися електронно-трансп. лан цюги, вини-
кла реплікація нуклеїнових кислот і біосинтез 
білка, що відбувався на підставі генетичного 
коду.

Передбіол. еволюція як гіпотеза становить ве-
ликий наук. інтерес, хоч дотепер у лаб. умовах 
не синтезовано живих орг-мів. Утім, конкретні 
успіхи є: з неорган. речовин вдалося не тільки 
одержати амінокислоти і синтезувати з них 
найпростіші поліпептидні ланцюги, а із цих по-
ліпептидів і води створити протоклітини, 
здатні збільшуватися в розмірах, ділитися й 
брунькуватися, які мають ферментативну ак-
тивність.
Нині актуальною концепцією передбіол. ево-
люції є гіпотеза РНК-світу, яка описує етап ви-
никнення життя, на якому і функцію зберіган-
ня генетичної інформації, і каталіз хім. реакцій 
виконували ансамблі молекул РНК. Адже відо-
мо про існування рибозимів (або РНК-фер-
ментів, або каталіт. РНК) — молекул РНК, що 
каталізують хім. реакції. Явище спонтанного 
виникнення РНК, які самореплікуються, і здат-
ність молекул РНК до еволюції були на очно 
продемонстровані в низці експериментів. Гіпо-
теза РНК-світу передбачає подальше виник-
нення з асоціацій рибозимів ДНК-РНК-білко-
вих комплексів, відокремлення яких мем бра-
ною від зовн. середовища сформувало перші 
клітини. Ідею РНК-світу вперше висловив 
К. Воуз у 1968 і остаточно сформулював У. Ґіль-
берт у 1986.

Літ: Чек Томас Р. РНК — фермент // В мире науки 
(рус. изд. Scientific American). 1987.  № 1; Албертс Б. и 
др. Эво люция клетки / Молекулярная биология клетки: 
В 3 т. 2  изд. Москва, 1994; Morgulis S., Oparin A. The 
origin of  life. New York, 2003; Paul F. Lurquin. The origin 
soflife and the universe. 2003; Спирин А. С. Рибо нукле-
иновые кис лоты как центральное звено живой мате-
рии // Вестник РАН. Т. 73. 2003. № 2; Крицкий  М. С., 
Телегина Т. А. Ко ферменты и эволюция мира РНК // 
Успехи биологической химии. 2004. Т. 44; Rauchfuss H. 
Chemical Evolution and the Origin of Life. Springer, 2008; 
Марков А. В. Рождение сложности. Эволюционная би-
ология сегодня: неожи данные открытия и новые во-
просы. Москва, 2010; Марков А. Рождение сложности. 
Москва, 2012.

С. В. Межжерін

Абіоти́чні екологі ́чні фа́ктори — впливи на 
орг-ми, популяції, біоценози різноманітних 
агентів неживої природи. Це клімат., геол., ге-
огр. фактори, фіз. й хім. агенти, також катастро-
фи — повені чи пожежі. Клімат., фіз., хім. чинни-
ки впливають безпосередньо на орг-ми, а геол. 
та геогр. — більш опосередковано, визначаючи 
тем пературні й інші клімат. режими. Температу-
ра — найважливіший А. е. ф., на який реагують 
усі живі істоти, адже вона визначає швидкість 
хім. реакцій у навколишньому середовищі й ме-
таболізму в більшості живих орг-мів. Особливе 
значення має сезонне підвищення температури 
в зонах із холодним кліматом. Однак критичні-
шою для життя орг-мів на Землі є верхня межа 
температур. Сонячна енергія і світло не тільки 
зумовлюють температуру на поверхні Землі, але 
й є первинним джерелом енергії та фотосинтезу 
для рослин. Визначальний для життя рослин — 
нижній поріг освітленості. Вода — ключова ре-
човина живих систем — обумовлює вологість 
середовища на суходолі. Дефіцит прісної води 
(джерелом якої є опади) є визначальним факто-
ром для життя суходольних орг-мів. Хімізм нав-
колишнього середовища є важливим чинником, 
особливо для гідробіонтів, які чітко поділяють-

Абія блискуча (Abia nitens)
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ся на морські та прісноводні. Для рослин також 
важливим є хімічний склад ґрунту, зокрема і 
наявність у ньому макро- і мікроелементів. 
Тиск  — визначальний фактор для водних тва-
рин, що обмежує їх проникнення в глибини 
Світового океану.
Зазвичай у природі на орг-ми діє низка А. е. ф., 
один з яких є вирішальним, або лімітуючим. 
Лібіха мінімуму закон стверджує, що для орг-му 
або популяції, які перебувають у стабільному 
стані, найважливішим є екол. фактор, що пере-
буває на своїй мінімальній межі. Збільшення 
дози цього фактора призводить до швидкої 
зміни стану біол. систем. Пізніше В.  Шелфорд 
розвинув цей закон. Шелфорда закон толерант-
ності стверджує, що лімітуючим фактором, 
який визначає оптимальні умови для орг-му, 
може бути як мінімум, так і максимум екол. 
впливу певного екол. фактора, причому діапа-
зон між крайніми значеннями й визначає сту-
пінь витривалості толерантності орг-му до 
цього фактора. 

Літ.: Одум Ю. Экология. В 2 т. Москва, 1986; Rick-
lefs  R.  E. The Economy of Nature. 6th ed. Gordonsville, 
2005; Сhapin F. S. et al. Prin ciples of terrestrial ecosystem 
ecology. New York, 2011. 

С. В. Межжерін 

Абіса́ль (від грец. ἄβυσσος — безодня, прір-
ва) — глибоководна зона Світового океану, час-
тина бенталі, зона морського дна, що відповідає 
ложу океану та простягається від підніжжя кон-
тинент. схилу. Розташовується в середньому на 
глибинах 3000–6000 м; охоплює понад 75 % пло-
щі океану. Характеризується цілковитою відсут-
ністю денного світла, відносно слабкою рухли-
вістю води, стабільно низькою т-рою від 0 до 
2 °С, постійною солоністю (34,7–34,9 ‰), величез-
ним тиском (20–110 Мн/м2, або 200–1100 кг/см2). 
Ґрунти  — різні мули органогенного або міне-
рального походження.
Через такі специфічні умови в абісальній зоні 
сформувався своєрідний орган. світ. Рослин-
ності та будь-яких фотосинтезуючих орг-мів 
немає. Мікрофлора представлена гетеротроф-
ними і хемотрофними бактеріями. Тваринний 
світ А. існує, споживаючи детрит, фекалії, 
рештки відмерлих рослин і тварин — орган. ре-
човину, що надходить із поверхневих шарів оке-
ану та багатого на життя мілководдя (т.  з.  дощ 
трупів). Фауна А. збіднена, число видів тварин 
не перевищує 1,5–3 % усього різноманіття видів 
морської фауни, а біомаса бентосу А. варіюється 
від 0,01–0,05  г/м2 в оліготрофних районах і до 

1 г/м2 в евтрофних. Фауну А. представляють де-
тритоїди і хижаки: скляні губки, багатощетин-
кові черви, голотурії, морські зірки, морські лі-
лії, рівноногі раки, бокоплави, деякі двостулкові 
молюски, риби. Через нестачу їжі більшість 
представників фауни А. малі за розмірами. Тва-
рини А. або сліпі, або в них дуже розвинені 
(телескопічні) очі. Багато видів мають органи 
світіння — фотофори. Глибоководні ри би при-
стосувалися до складних умов ловіння здобичі. 
У риб-вудильників є відростки-приманки, 
оснащені фотофорами. У мішкоротів і велико-
ротів  — величезні пащі, часто з гострими за-
гнутими всередину довгими зубами. Живогло-
ти мають стінки тіла і шлунок настільки елас-
тичні, що можуть заковтувати здобич, більшу 
від себе вдвічі-втричі. Тваринний світ А. харак-
теризується низькою плодючістю, пізнішим 
дозріванням, більшою тривалістю життя та ін. 
Глибоководні вудильники А., де відсутні будь-
які сезонні зміни, розмножуються навесні і 
влітку. Більшість тварин нижніх горизонтів А. 
не витримують сильних змін гідростатичного 
тиску і не здатні існувати на менших глибинах. 
Товща води в межах глибин А., населена пела-
гічними тваринами, називається абісопелагіал-
лю. Нижче абісальної зони розташована зона 
ультраабісалі.

Літ.: Gradziński R. Et al. Zarys sedymentologii. 
Warszawa, 1986; Реймерс Н. Ф. Основ ные биологические 
понятия и термины. Москва, 1988.

Я. О. Межжеріна 

Aбіса́льні ві ́дклади — глибоководні морські 
та океанічні відклади, що займають бл. 90 % пло-
щі дна Світового океану та бл. 56 % площі Земної 
кулі. Термін А. в. запропонував у 1907 нім. до-
слідник О. Крюммель. А. в. акумулюються в абі-
салі в умовах окисного середовища. Нагрома-
дження А. в. відбувається повільно: за 100 років 
у середньому відкладається шар червоної глини 
завтовшки 0,86 мм. В абісальній області рельєф 
дна дуже різноманітний — глибоководні жоло-
би, хребти, гори, окремі острови, що впливає і 
на характер осадків. 
Найчастіше А. в. — це мул із скелетних утворень 
форамініфер, діатомових водоростей, радіолярій 
та ін. організмів, дрібних частинок зруйнованих 
кристалічних порід і космічного пилу, а також 
глибоководна червона глина. Залежно від складу 
А. в. поділяються на органогенні глибоководні 
глини (пухкі або ущільнені осади, утворені най-
частіше із скелетів планктонних організмів, 
напр., вапнякові й кременисті мули) та полігенні 
червоні глибоководні глини. Рух води в абісаль-
них зонах спричинюють тільки підводні течії. 
Мутьєві течії спостерігаються лише в крайових 
зонах, поблизу океанічних хребтів. Тому в першо-
му типі А. в. грубого і навіть піщано-алевритово-
го матеріалу, принесеного із суші, або взагалі не-
має, або він наявний у мінімальній кількості. 
Майже немає і донної фауни. Роль місцевого 
планктонного матеріалу зростає. Карбонатність 
відкладів низька, тільки на фораміні ферових ді-
лянках підвищується до 30 %. Орган вуглецю 
також мало — не більше 0,5 %, натомість підви-
щена концентрація заліза — від 3 до 10 %, мар-
ганцю — від 0,2 до 3 %. Підвищений також вміст 
Co, Ni, Cu, Mo, Pl та ін. Часто в цих глинах — цілі 
поля залізо-марганцевих конкрецій. Загалом у 
Світовому океані зміна нижніх границь поши-
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рення вапнякових мулів червоною глиною від-
бувається на глибинах 4500–4700 м. Другий 
тип — це кремнисті (радіолярієві) мули, в складі 
яких — глибоководна глина з підвищеним вміс-
том черепашок радіолярій та аморфного кремне-
зему (від 5 до 30 %). Ці відклади поширені в аква-
торіальній зоні Індійського і Тихого ок. на глиби-
нах 4500–6000 м і більше. На менших глибинах 
відбувається фаціальне заміщення кремнисто-
карбонатними і карбонатними формуваннями. 
Діатомові мули на 70 % складаються з опалових 
панцирів діатомових водоростей і поширені зде-
більшого в помірних широтах пд. півкулі. Анало-
гічні осадки трапляються в деяких глибоковод-
них жолобах екваторіальної зони.

Літ.: Биховер Н. А. Экономика минерального сырья. 
Т. 1–3. Москва, 1967–1971; Биология океана. Т. 1–2. Моск-
ва, 1977; Минеральные ресурсы мира. Москва, 1997.

Н. В. Вергельська

Абіса́льні рівни ́ни — глибинні рівнинні фор-
ми рельєфу дна Світового ок. Зазвичай розташо-
вуються біля підніжжя континент. схилів. Існу-
ють три осн. типи зчленування континентів з 
А.  р.: а) пасивні околиці континентів, в яких 
шельф має в підмурівку континент. кору; у ме-
жах континент. схилу розвинена кора перехідна 
від континент. до океанічної; в зоні підніжжя 
перехідна кора змінюється на звичайну океаніч-
ну (Атлантичний ок., Зх., Пд. і Пд Сх. Індійсько-
го ок. і Північний Льодовитий ок.); б) зчлену-
вання через поперечний трансформац. розлом, 
подіб не до пасивних околиць, але відрізняється 
вузькістю і крутим континент. схилом, пов’я-
заним із  розломами (пн. окраїна Ґвінейської за-
токи і пд. околиця Ньюфаундленду в Атлантич-
ному ок., крайня пд. ділянка африканської око-
лиці Індійського ок.); в) зони субдукції, на яких 
зчленування відбувається через океанічні гли-
боководні жолоби, зазвичай через пологі крайо-
ві вали (зони, що обмежують майже з усіх сто-
рін, крім пд., Тихий ок., сх. частину Індійського 
ок. та окремі околиці Атлантичного ок.). При 
аналізі мор. фацій виникають певні труднощі: 
важ ко простежити перехід від шельфу до батіалі 
та абісалі. Батіальні та абісальні відклади мають 
значне поширення у викопному стані. Це перм-
ські відклади Передуральського крайового 
прогину (глибини від 300–400 до 1000–1200 м), 
ландаверійсько-нижньолудловські граптолітові 
слан ці Прибалтики (материковий схил). Фації 
глибоководних схилів і геосинклінальних про-
гинів — це флішеві комплекси верхньодевон-
ських і турнейських порід зілаїрської світи Пів-
денного Уралу, крейдяний фліш Кавказу та ін.

Літ.: Леонтьев О. К. Краткий курс морской геологии. 
Москва, 1963; Биховер Н. А. Экономика минерального 
сырья. Т.  1–3. Москва, 1967–1971; Биология океана. 
Т. 1–2. Москва, 1977; Минеральные ресурсы мира. Моск-
ва, 1997.

Н. В. Вергельська 

Абіссі́нія — рідковживана назва сучасної Ефіо-
пії.

Абіссі́нська мо́ва — див. у ст. Ефіосемітські 
мови.

А́біх, О́тто Вільге ́льм Ге ́рманн фон (нім. Abich, 
Otto Wilhelm Hermann von; рос. Абих, Герман 
Вильгельмович; 11.12.1806, м. Берлін, тепер 

ФРН — 01.07.1886, м. Відень, тепер Австрія; по-
хов. у м. Кобленц, тепер земля Рейнланд-Пфальц, 
ФРН) — геолог, мінералог, академік (з 1853), по-
чес. член (з 1866) Санкт-Петербур. АН. У 1831 
закінчив Берлін. ун- т, того ж року захистив у 
ньому дис. з мінералогії та здобув ступінь докто-
ра філософії. У 1833–1836 в Італії вивчав діючі й 
згаслі вулкани — Везувій, Етну, Стромболі та ін. 
У 1841–1844 А. — ординар. професор каф. гео-
логії та мінералогії Дерптського (Тартуського) 
ун -ту. Навесні 1844 за рішенням рос. імп. Мико-
ли І А. вирушив у 10- мі  сяч  не відрядження до За-
кавказзя. Всебічно дослідив руїни давньої ві-
рмен. столиці Ані й склав перший детальний 
план городища. 28.07.1844 експедиція, очолюва-
на А., першою з проф. геол. експедицій підкори-
ла вершину Великого Арарату. Досліджуючи 
причини природної катастрофи у с. Акор (Вір-
менія), А. дійшов висновку, що її викликав пош-
товх, спровокований тектонічним землетрусом, 
а не виверженням, а землетрус спричинив селе-
вий винос. Подальша наук. діяльність вченого 
на Вірм. нагір’ї стосувалася майже всіх теоре-
тичних і прикладних аспектів геології та фізич-
ної географії: палеонтології, стратиграфії, текто-
ніки, мінералогії, літології, петрографії, гео-
ботаніки, орографії, кліматології, гляціології, 
четвертинної геології та гідрогеології, вивчення 
корисних копалин, геол. картування. Результати 
досліджень Великого Арарату опубл. у книзі 
«П’я   тий Археологічний З’їзд у Тифлісі» (1879). 
У 1877 переїхав до Відня, де зайнявся зведенням 
і виданням своїх праць.
Наук. спадщина А. — понад 200 опубл. статей та 
монографій, неопубл. рукописи, листи і подо-
рожні нотатки, архівні матеріали та палеонтоло-
гічні колекції, що зберігаються в архівах і музеях 
Росії, Німеччини та Австрії. Опубл. у Німечччи-
ні після смерті А. його листи (2 т.) не були об’єк-
том спеціального дослідження і не перекладали-
ся іноз. мовами (окрім фрагментів, перекл. вірм. 
А. Мушегяном). На честь А. один із мінералів 
названо абіхитом.

Пр.: Vues illustratives de quelques phénomènes géolo-
giques, prises sur le Vésuve et l’Etna, pendant les années 1833 
et 1834. Berlin, 1836; Ueber die Natur und den Zusammen-
hang der vulcanischen Bildungen. Brunswick, 1841; Отчёт по 
исследованию месторождений нефти в Закавказском 
крае и на Таманском полуострове. Тифлис, 1867; Geolo-
gische Forschungen in den Kaukasischen Ländern . 3 v. Vien-
na, 1878–1887. Vol. 3; Геология Армянского нагорья. За-
падная часть… [б. м.]. 1899.

Літ.: Богачев С. С. Герман-Вильгельм (Герман Василье-
вич) Абих // Тр. Геологич. ин-та Азерб. филиала АН 
СССР. 1939. Т. 12/63.

Н. В. Вергельська

А́бкін, Абра́м Дави́дович (рос. Абкин,  Абрам Да-
выдович;  02.02.1903, м.  Полоцьк, тепер Біло-
русь  —  19.02.1983, м.  Москва, СРСР, тепер 
РФ)  — фізико-хімік, доктор хім. наук (1952), 
засл. діяч науки РРФСР (1974). 1923 вступив до 
Крим. ун -ту, після його закриття (1924) переве-
дений до Казан. ун- ту (тепер Татарстан), який 
закінчив 1928. Працював у Фіз.-хім. ін-ті 
ім. Л. Я. Карпова (м. Москва). Досліджував меха-
нізми полімеризації. У 1935, використавши луж-
ні метали як ініціатори полімеризації, відкрив 
т.  з. «живі полімери» (зберігають активний 
центр після завершення реакції полімеризації, 
тож з додаванням нової порції мономера реак-

Абіх Отто Вільгельм 
Герман фон

Абкін Абрам Давидович
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ція поновлюється). Розробив кількісну теорію 
співполімеризації (1951). Відкрив і дослідив 
йон ну радикальну полімеризацію. Запропону-
вав оригінальний метод отримання поліакрила-
міду — із додаванням твер дих оксидів. Здійснив 
твердофазну полімеризацію за температури 4 K і 
показав, що бл. абс. нуля швидкість реакції не 
залежить від температури й досягає кінцевого 
граничного значення (1963; Ленінська премія, 
1980). У 1980 відкрив фотосенсибілізовану полі-
меризацію за гелієвих температур.

Пр.: Гиндин Л. М., Абкин А. Д. Некоторые вопросы би-
нарной сополимеризации // Докл. АН СССР. 1947. Т. 56. 
№ 2; Мунд С. Л., Брук М. А., Абкин А. Д. Некоторые зако-
номерности раздельной и совместной радиационной по-
лимеризации винилацетата и акрилонитрила в адсорби-
рованном слое на поверхности аэросила // Высокомол. 
соед. Сер. А. 1976. Т. 18. № 12.

Літ.: Развитие органической химии в СССР. Москва, 
1967; [Некролог] // Высокомолекулярные соединения. 
1983. Т. 29. Вып. 7. 

Абла́єв, Еміралі ́ Хаджі́ Сеітібраї́мович (11.07. 
1962, кишлак Дальверзин, тепер Узбекистан) — 
реліг. і громад. діяч, муфтій мусульман Криму (з 
1999). У 1988 А. оселився в с. Ак-Чора Іслям-Те-
рекського (Кіровського) р -ну АР Крим. З 1993 в 
місцевій мечеті навчався релігії у авторитет. іс-
лам. богослова. У 1995 А. обраний імамом 
с. Джай лав (Золоте поле), а згодом регіональним 
імамом Іслям-Терек. р -ну. У 1998 навчався в Ту-
реччині у медресе м. Маніси і тоді ж здійснив 
хадж. У 1999 удосконалював знання араб. мови в 
Лівані. За активну участь у громад. житті крим-
ськотатар. народу, відродження традицій духов-
ності, а також просвітницьку діяльність зі збере-
ження й відродження ісламу в Криму на II Курул-
таї мусульман Криму (1999) обраний муфтієм 
мусульман Криму. 28.09.2013 у м. Сімферополі на 
V Курултаї мусульман Криму (311 делегатів з 
усього півострова) вчетверте переобраний на цю 
посаду. Був членом Меджлісу кримськотатар. на-
роду, у 2015 членство в Меджлісі призупинене. 
Виступає за збереження традицій ісламу, проти 
поширення серед мусульман Криму екстреміст-
ських ідеологій. За його сприяння мусульманам 
було повернуто бл. 80 культових об’єк тів, збудо-
вано 60 мечетей, відкрито 3 медресе.

М. М. Якубович 

Аблактува ́ння (від лат. ablactare — відлучати 
дитину від грудей) — спосіб щеплення дерев 
(кущів), які ростуть поруч, зрощуванням їхніх 
стебел, гілок, пагонів без відокремлення від 
стовбурів. Так, напр., зближують і зрощують 
гілки прищепи й підщепи за допомогою навскіс-
них надрізів на корі. А. застосовують у плодівни-
цтві, виноградарстві, декоративному садівниц тві, 
а також за умови, коли щеплення живцями або 
вічками не вдається. У формовій культурі А. за-
стосовують для вирощування плодових рослин 
із формуванням оригінальної крони різних 
форм, що забезпечує і урожайність, і декоратив-
ність. Одним із різновидів формової культури є 
шпалерна: надземні частини плодово-ягідних 
культур розташовують впорядковано, фіксуючи 
в одній площині.

Літ.: Омельченко І. К. Культура яблуні в Україні. Київ, 
2006; Кращі сорти плодових, ягідних і горіхоплідних 
культур української селекції. Київ, 2011. 

М. В. Капштик

Аблати́в (лат. ablativus, від ablatus, букв. — від-
несений, відібраний), вихідний відмінок — на-
явний у багатьох мовах відмінок, що позначає 
напрямок руху від об’єкта; відповідає на питан-
ня «звідки?», «від кого/чого?». А. не було у праін-
доєвропейській мові, однак розвинувся в сан-
скриті та ін. мовах, сформованих на його основі. 
Пізніше А. занепав у багатьох групах індоєвро-
пейської сім’ї, з’єднавшись з іншими відмінками. 
Серед сучасних індоєвроп. мов А. є в албан., 
вір мен., окремих мовах індоарійської групи 
(сингал., мальдив., синдхі та ін.). А. був у латині, 
однак у процесі еволюції занепав; не властивий 
сучас. роман. мовам. У багатьох мовах (давньо-
грец., балт., слов’ян.) А. функціонує як форма 
родового відмінка. В укр. мові йому відповідає 
конструкція іменника в родовому відмінку з 
прийменником «з» або «від». Окрім індоєвроп. 
мов, А. є в тюрк. (азерб., тур. та ін.), фінно-угор., 
а також у японській.

Літ.: Meillet  A. Introduction à l’étude comparative des 
langues indo-européennes. Paris, 1937; Семереньи О. Введе-
ние в сравнительное языкознание. Москва, 1980; Яковен-
ко Н., Миронова В. Латинська мова. Львів, 2002.

Абла́ут (нім. Ablaut — чергування голосних), 
апофонія — чергування кореневих голосних 
звуків у різних грамат. формах слова. Такі мор-
фонологічні зміни виконують роль внутр. флек-
сії. Термін А. запровадив 1819 дослідник нім. 
мови Я. Грімм.
А. сформувався ще в індоєвроп. прамові. Поява 
А. є наслідком іст. змін голосних у різних позиці-
ях у слові. А. характерний насамперед індоєв-
роп. мовам, зокрема нім. (singen  — gesun gen), 
англ. (tooth  — teeth, write  — wrote), їдиш  
.рос. (собирать — соберу) та ін ,(ֿפרעגן — ֿפרַאגע)
А. в укр. мові виявляється при слово- і формо-
творенні: а) чергування [о], [е] у відкритих скла-
дах — [і] в закритому, що виникло після занепа-
ду зредукованих [ъ], [ь] і припинення дії відкри-
тих складів закону (солі  — сіль, село  — сіл); 
б)  [о], [е]  — нуль звука, що також є наслідком 
занепаду зредукованих (сон — сну, день — дня); 
в) [е] — [о] після шиплячих та j перед твердими 
приголосними (вечеря  — вечори); г) [о], [е]  — 
[и] після [р], [л] у кол. сполуках *trъt, *tlъt, *trьt, 
*tlьt (кров — кривавий, бренькіт — бриніти).

Літ.: Meillet A. Introduction à l'étude comparative des lan-
gues indo-européennes. Paris, 1937; Семереньи О. Введение в 
сравнительное языкознание. Москва, 1980; Шевельов Ю. 
Історична фонологія української мови. Харків, 2002.

Абле́сімов, Олекса ́ндр Они́симович (рос. Абле-
симов Александр Онисимович; псевдонім Аза-
зез Азазезов; 07.09.1742, Галицький повіт, тепер  
Костромська обл., Росія — 1783, Москва, Росія), 
драматург-сатирик, поет, видавець, автор одно-
го з перших питомо рос. драм. творів — муз. ко-
медії «Мірошник — чаклун, дурисвіт і сват» 
(«Мельник — колдун, обманщик и сват»). Нар. у 
сім’ї поміщика. Протягом 1758–1766 і 1770–1772 
перебував на військ. службі у рос. армії, як 
ад’ютант супроводжував генерал-майора О. Су-
хотіна в походах у Грузію, Імеретію та Мінгре-
лію. 1772 повернувся в Росію, дослужився до 
чину капітана, працював екзекутором у моск. 
благочинній управі. У 1781 видавав у Москві са-
тир. журн. «Оповідач кумедних байок, які слугу-
ють до читання у нудний час або кому робити 
нічого. Віршами і прозою» («Разкащик забавных 

Аблаєв Еміралі Хаджі 
Сеітібраімович
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басень, служащих к чтению в скучное время или 
когда кому делать нечего. Стихами и прозой»). 
Перші поет. твори надрук. 1759 у журн. «Праце-
любна бджола» («Трудолюбивая пчела»). Автор 
комедій, байок, сатир. віршів. Подолавши класи-
цистичний вплив О. Сумарокова, відмовився від 
т. з. «високого» стилю і одним із перших у рос. 
л-рі використав у своїх творах елементи реаліз-
му й народності. У тв. «Мельник — чаклун, ду-
рисвіт і сват» (1779) з етнограф. точністю зобра-
зив селян. життя й використав мелодії рос. нар. 
пісень; в Україні комедію ставили в Харків. 
вільному театрі та кріпац. театрах). Ін. тв. А.: 
«Казки» («Сказки»; 1769), «Щастя за жеребом» 
(«Счастье по жребию»; 1780), «Мандрівники» 
(«Странники»; 1780). Втрачено рукописи коме-
дій «Піддяча гулянка» («Подьяческая пирушка») 
та «Похід з неодмінних квартир» («Поход с 
непременных квартир»).

Тв.: Сочинения. Санкт-Петербург, 1849; Мельник — 
кол дун, обманщик и сват // Русская драматургия ХVІІІ ве-
ка. Москва, 1986.

Літ.: Ливанова Т. Н. Русская комическая опера // Рус-
ские драматурги XVIII–XIX вв.: Моногр. очерки. В 3 т. 
Москва, Ленинград, 1959. Т. 1; Берков П. Н. История рус-
ской комедии XVIII века. Ленинград, 1977; Дмитрук Л. А. 
Лексика пьесы А. О. Аблесимова «Мельник — колдун, об-
манщик и сват» как один из источников «Словаря русско-
го языка XVIII века» // Вестник Костром. гос. ун-та 
им. Н. А. Некрасова. 2009. № 2. 

Г. М. Сапожникова

А́блов, Анто́н Васи ́льович (рум. Ablov, Anton; 
03.08.1905, м. Одеса, Україна — 18.05.1978, м. Ки-
шинів, тепер Молдова) — хімік-неорганік, ака-
демік АН МРСР (1961), основоположник коор-
динаційної хімії в Молдав. РСР. У 1928 закінчив 
Ясський ун-т (Румунія), з 4-го курсу працював у 
ньому асистентом каф. неорган. хімії. 1932 за-
хистив дисертацію на звання доктора хімії. 
У  1939–1940 працював хіміком-дослідником на 
нафтоперероб. заводі в м. Плоєшті. Був призна-
чений зав. каф. хімії Кишинів. с- г. ін- ту (1940). 
У 1941 евакуйований до м. Свердловська (тепер 
м. Єкатеринбург, РФ), де працював зав. каф. не-
орган. хімії Свердлов. с.-г. ін -ту. 1944 захистив 
дисертацію на ступінь доктора хім. наук, 1945 
отримав звання професора за фахом «неорган. 
хімія». 1944 повернувся на кафедру хімії Киши-
нів. с.-г. ін- ту; водночас обійняв посаду зав. каф. 
хімії Кишинів. мед. ін -ту. 1946 став першим дека-
ном хім. ф -ту Кишинів. ун -ту та першим зав. каф. 
неорган. хімії в ньому (на цій посаді працював до 
кінця життя). Академік Академії наук Молдав-
ської РСР (з 1961). У 1961–1964 був академіком-
секретарем від -ня природн. і тех. наук АН МРСР 
(тепер Академія наук Молдови).
Синтезував багато комплексів перехідних ме-
талів (переважно кобальту та нікелю) з азото-
вмісними лігандами (диоксимінами та тіосемі-
карбазонами), дослідив їхні властивості фіз. 
методами. Синтезував багатоядерні кластери, 
біологічно активні комплексні сполуки кобаль-
ту. Деякі із синтезованих ним комплексних 
спо лук запропонував використовувати в с. г. 
Спів автор монографії «Хімічний зв’язок у ком-
плексних сполуках» (1962), що стала помітною 
наук. працею в розробці проблеми хім. зв’язку 
в ком плексах.

Пр.: Sur les sels complexes de cobalt (III) avec la dimethyl-
glyoxime // Bull. Soc. chim. France. 1940. T. 7 (5-e série); Бер-

сукер И. Б., Аблов А. В. Химическая связь в комплексных 
соединениях. Кишинёв, 1962; Kinetics and mechanism of 
substitution reactions of cobalt (III) trans-dioximines in 
non-aqueous media // Coord. Chem. Rev. 1979. V. 28, No 2, 3 
(у співавт.).

Літ.: Батыр Д.  Г. А.  В. Аблов (1905–1978). Страницы 
жизни и творчества. Кишинёв, 1986.

С. В. Камишан

Аблютома́нія (від лат. ablutio — миття і ma-
nia  — хвороблива схильність) — розлад, який 
характеризується нав’язливою схильністю до 
постійного миття рук (рідше інших частин тіла), 
що іноді навіть спричинює пошкодження шкіри. 
А. належить до групи обсесивно-компульсив-
них розладів, тобто неврозів нав’язливих станів, 
при яких думки чи потяги до дій виникають у 
свідомості мимовільно: хворі розуміють їх необ-
ґрунтованість, але здолати не можуть. Непере-
борне бажання митися у хворого супроводжу-
ється страхом забруднення чи зараження хворо-
ботворними мікроорганізмами. В особливо 
важ  ких випадках люди постійно носять із собою 
дезінфікуючі засоби, використовують для миття 
рук щітки та хімічно активні речовини. Вони 
уникають торкатися голіруч сторонніх предме-
тів чи ін. людей. А. порушує нормальне функці-
онування особистості, знижує її працездатність 
та впливає на стосунки з ін. людьми. Лікування 
А. зазвичай комбіноване: психотерапія поєдну-
ється з фармакотерапією.

Літ.: МКБ-10 Класс V: Психические расстройства и 
расстройства поведения. Часть 1 // Международная клас-
сификация болезней (10-й пересмотр). Ростов-на-Дону, 
1999; Александровский Ю. А. Пограничная психиатрия. 
Москва, 2006; Минутко В. Л. Навязчивые состояния. 
Курск, 2011.

Б. С. Божук

Абля́ція (лат. ablatio — видалення, віднімання) — 
1) У гляціології — зменшення маси снігу чи льоду в 
крижаному чи сніговому покриві внаслідок посту-
пового випаровування й танення. Відбувається 
при підвищенні температури, в теплу пору року, 
часто має сезонний характер. Залежить від інтен-
сивності впливу клімат. чинників (режиму темпе-
ратури та опадів) та характеру рельєфу (розміру, 
схилу, віку, товщини й ін. параметрів льодового 
поля чи снігового покриву). Відбувається також 
унаслідок мех. руйнування снігу та льоду під дією 
вітру, що зменшує потужність льодовика. Розріз-
няють А. підльодовикову, внутрішню, поверхневу 
та механічну.
2) У медицині — руйнування тканини без її фіз. 
видалення; хірургічне видалення органа, ткани-
ни або чужорідного тіла. Як метод локальної дії 
на злоякісні новоутворення застосовують радіо-
частотну А. При лазерній А. лазерний промінь 
руйнує білкові структури тканини.
3) У техніці — винесення маси з поверхні твер-
дого тіла високотемпературним газовим пото-
ком. А. є наслідком фіз.-хім. процесів, що від-
буваються в твердому тілі під дією тепла (див. 
Плавлення, Сублімація), мех. сил (ерозії мета-
лів) та агресивного середовища газового пото-
ку. А. використовують для теплового захисту 
вузлів космічних літальних апаратів, ракетних 
двигунів тощо, покриваючи теплонапружені 
поверхні матеріалами, на нагрівання, плавлен-
ня та сублімацію яких витрачається значна 
кількість тепла.

 Аблесімов Олександр 
Онисимович

Аблов Антон Васильович
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А́бов, Ю́рій Гео́ргійович (рос. Абов, Юрий Геор-
гиевич; 07.11.1922, м.  Туапсе, тепер Краснодар. 
краю, РФ)  — фізик-експериментатор, чл.-кор. 
РАН (з 1987). Освіту здобув у Моск. держ. ун-ті 
ім. М. В. Ломоносова (1947), після його закінчен-
ня працював в Ін-ті теорет. та експерим. фізики (з 
1963 — зав. лаб.); у 1978 отримав звання професо-
ра Моск. інж.-фіз. ін -ту. Працював у галузях ядер-
ної фізики, фізики реакторів, фізики твердого 
тіла. У 1960 вперше в СРСР одержав інтенсивний 
пучок поляризованих теплових нейтронів, а 
також експериментально вивчав випускання 
β -електронів ядрами. З 1964 разом із П. О. Круп-
чицьким та Ю. А. Оратовським відкрив незбере-
ження просторової парності в ядерних електро-
магнітних переходах, обумовлене слабкою нук-
лон-нуклонною взаємодією (Ленінська премія, 
1974). Винайшов перший в СРСР нейтронний 
кристалічний спектрометр і двокристалічний 
диф рактометр. Виявив багатоспінові резонансні 
явища в поляризованих β- ак тивних яд рах у крис-
талі фтористого літію (1982). Виділив пучок уль-
трахолодних нейтронів і створив магнітну пастку 
для їх утримання (1982). Є головним редактором 
журн. «Ядерная физика».

Пр.: Абов Ю.  Г., Крупчицкий П.  А. Нарушение про-
странственной четности в ядерных взаимодействиях // 
Успехи физических наук. 1976. Вып.  118; Когерентные 
процессы в ядрах и кристаллах // Успехи физических 
наук. 1996. Вып. 166.

Абовя́н, Хачату ́р (вірм.  Խաչատուր Աբովյան; 
15.10.1809, с. Канакер, тепер частина м. Єревана, 
Вірменія — 14.04.1848, м.  Єреван, тепер Вірме-
нія) — письменник, основоположник нової вір-
мен. л-ри східновірм. варіантом літ. вірм. мови. 
Походив із дворян. родини. У 1814–1819 навчав-
ся в монастирі Ечміадзін, готуючись стати свя-
щеником, у 1819–1822 здобував освіту в монас-
тирі Ахпата. 1822 переїхав до м. Тифліса, всту-
пив до школи Погоса, де вивчав вірм. граматику. 
1824–1826 вивчав філос. науки, вірменознавство 
й мови в Нерсесян. уч-щі. Через Російсько-пер-
ську війну (1826–1828) був змушений відмови-
тися від переїзду на навчання до Венеції. Упро-
довж 1826–1830 працював перекладачем і секре-
тарем католікоса вірмен Єпрема І в Ечміадзіні. 
У 1830–1834 навчався в Дерпт. ун-ті за індивіду-
альною програмою. Після його закінчення по-
вернувся на Кавказ. Працював інспектором, 
вик ладав у Тифліс. повітовій школі, з 1843 — в 
Єре ван. повітовій школі. У другій половині 
1830-х–1840 -х написав підручники вірм., рос. та 
азерб. мовами, більшість із яких використовува-
ли в навч. процесі у рукописі. 1843–1845 брав 
участь у природознавчих і етногр. експедиціях, 
написав кілька етногр. нарисів, збирав фольк-
лор. 14.04.1848 А. вийшов із дому на ранкову 
прогулянку і зник безвісті. Існує кілька версій 
обставин його зникнення, найімовірнішими з 
яких вважають самогубство або вбивство.
У 1820-х А. написав перші поет. твори. Тематика 
його поезій — минуле Вірменії, звернення до об-
разів давніх вірм. поетів, кохання. Найвідомі-
ший прозовий твір — «Рани Вірменії» («Վերք 
Հայաստանի»; 1841, видано посмертно 1858) — 
перший роман у вірм. л-рі. У своїх творах послу-
говувався єреван. діалектом вірм. мови, що 
уможливило формування на його основі східно-
вірм. варіанту літ. вірм. мови. У Канкакері (тепер 
р-н у м. Єревані) діє будинок-музей А. Укр. мовою 

Абов Юрій Георгійович

твори А. перекладали П.  Тичина, М.  Рильський, 
М. Терещенко та ін.

Тв: Աբովյան Խ. Երկերի լիակատար ժողովածու, 
10 հ. Երևան, 1947–1961 (повне зібрання творів у 10 то-
мах); Ук р. п е р е к л. — Вибрані твори. Київ, 1948.

Літ.: Ваганян В. Хачатур Абовян. Москва, 1934; Абов Г. 
Хачатур Абовян: жизнь и творчество. Ереван, 1948; Bar-
dakjian K. A Reference Guide to Modern Armenian Litera-
ture, 1500–1920: With an Introductory History. Detroit, 2000; 
The Heritage of Armenian Literature. Det roit, 2005. Vol. 3: 
From the Eigh teenth Century to Modern Times / еd. by Agop 
Hacikyan.

С. І. Гірік

Абозі́, Фірме́н (Abauzit, Firmin; 11 або 12.11.1679, 
м. Юзес, тепер рег. Окситанія, Франція — 
20.03.1767, м. Женева, Швейцарія) — протес-
тантський теолог. У дитинстві втратив батька. 
Мати віддала А. на навчання в католицький ко-
леж, а 1689 відправила до м. Женеви, де жив дід, 
торговець сукном. По закінченні місцевої акаде-
мії А. мандрував Голландією й Англією, де, зо-
крема, познайомився з І.  Ньютоном. Віль-
гельм ІІІ запропонував А. залишитися при дво-
рі, проте він, як людина з незалежним характе-
ром, відмовився і повернувся до м.  Женеви. 
У 1723 А. також відмовився очолити каф. філо-
софії Женев. ун- ту, однак у 1727 погодився на 
посаду бібліотекаря. Мав енциклопедичні знан-
ня широкого діапазону: давні мови, давня і нова 
історія, географія (склав карти Давнього Єгипту, 
Давньої Греції тощо), математика, природничі 
науки, фізика, астрологія, л-ра, філософія, тео-
логія (написав статтю «Апокаліпсис» в «Енци-
клопедії»). Автор трактату «Про пізнання Хрис-
та…», який надихнув Ж.-Ж. Руссо на написання 
«Обітниці віри савойського вікарія». Отримав 
прізвисько «женевський мудрець», ерудицією А. 
захоплювалися Вольтер і Ж.-Ж. Руссо. 

Тв.: Œuevres diverses de M . Abouzit. Amsterdam, 1773.
Літ.: Dio B. Firmin Abauzit ou la lumière oubliée. Paris, 

2000.
 С. В. Глухова

Аболіціоні́зм [англ. abolitionism, від лат. abo li-
tio (abolitionis) — скасування, знищення] — 
1)  Су сп. рух у кінц. 18 ст. — 1-й пол. 19 ст. за 
скасування рабства, що виявився в масштаб. 
політ. акціях і повстаннях. Виник у кін. 18 ст. у 
США, Англії та Франції. Видання газ. «Ліберей-
тор» (1831–1865) та заснування В. Л. Гар рісоном 
«Американського товариства боротьби з раб-
ством» (1833) поклало початок організ. аболіціо-
ніст. руху в США, який налічував до 250 тис. чо-
ловік. В амер. А. існували дві течії: помірк. біль-
шість та радикал. меншість. Помірк. аболюціо-
ністи на чолі з В. Л. Гаррісоном були прихильни-
ками соц. реформ та ненасильн. боротьби. 
Радикал. течія, яку очолював відомий діяч афро-
амер. визвол. руху Ф. Дуґлас, наполягала на 
збройній боротьбі. Найвідоміші повстання за 
скасування рабства: повстання Ґабріеля  (1800), 
Н. Тернера (1831), Дж. Брауна (1859). Аболіціо-
ніст. рух був важливим чинником розгортання 
громадян. війни 1861–1865 у США, яка велась 
між переважно промисловою Північчю та ра-
бовласницьким Півднем та увінчалася офіц. 
скасуванням рабства. Під час громадян. війни 
армія рабовласницького Півдня презирливо на-
зивала армію Півночі «Солдатами аболіціоніз-
му». 22.09.1862 президент А. Лінкольн під писав 

Абовян Хачатур

Абозі Фірмен
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«Прокламацію про звільнення рабів», де оголо-
сив, що всі особи, які раніше вважалися раба-
ми, є вільними. Згодом амер. конгрес прийняв 
XIII поправку до Конституції США (31.01.1865, 
ратифікована 18.12.1865) такого змісту: «Ні в 
Сполучених Штатах, ні в будь-якому іншому 
місці, на яке поширюється їх юрисдикція, не 
повинні існувати ні рабство, ні примусові ро-
боти, окрім випадків покарання за злочин, за 
скоєння якого винного належним чином засу-
джено». Представниками аболіціоніст. руху 
були В.  Л.  Гар рісон, Ф. Дуґлас, Г.  Табмен, 
Дж.  Браун, У.  Філліпс, Г. Бічер-Стоу, Дж. Гоп-
кінс, Дж. Рокфеллер та ін. У 1833 рабство забо-
ронено в Британській імперії, а до 1848 — у ко-
лоніях Франції.
2) Сусп. рух, спрямований на припинення дії 
певного закону, скасування уряд. рішення, керів. 
посади.
3) У біоетиці — рух за позбавлення від страж-
дань всіх живих істот біосфери шляхом вико-
ристання сучасних досягнень генної інженерії, 
нанотехнологій та фармакології.

Літ.: Каррі Д. П. Конституція Сполучених Штатів 
Америки / Пер. з англ. О. М. Мокровольський. Київ, 1993; 
Макинерни Д. США: Ис тория страны. Москва, 2009.

В. Л. Бабка

Аболі ́ція (лат. abolitio — скасування, знищен-
ня) — 1) Скасування закону, рішення. 2) Лікві-
дація посади або відмова від неї. 3) Припинен-
ня кримінальної справи (лат. abolitio criminis) 
на стадії, коли винність ще юридично не вста-
новлена (на відміну від помилування, при яко-
му скасовується або пом’якшується вирок, ви-
несений судом). 4) Відновлення честі (лат. 
abo   litio infamiae) — офіційне спростування 
на клепу.

Або́лла (лат. abolla, грец. ἀμβολή) — античний 
верхній одяг, здебільшого з вовни, плащ до колін 
або трохи довший, без рукавів, який вдягали на-
опашки і закріплювали на одному плечі метале-
вою застібкою (фібулою). У розгорнутому виг-
ляді — прямокутний відріз тканини неправиль-
ної форми. А. була поширена у Давній Греції та 
Римі як одяг воїнів, на відміну від тоги, яку но-
сили цивільні. Пізніше А. стала вбранням філо-
софів, переважно стоїків та циників, які, подібно 
до ранніх грец. філософів, мали одяг особливого 
крою.

Абоме́й (франц. Abomey) — місто на Пд. Зх. 
Беніну, адм. ц. департаменту Зу. Тер. — 142 км2. 
Нас. — 92,8 тис. осіб (2014, оцінка), густота 
нас.  — 552 особи/км2. Клімат тропічний, із су-
хою зимою і вологим літом. Опадів випадає в 
середньому 1113 мм/рік, середньорічна т-ра по-
вітря +26,8 °C. А. засн. у 17 ст. У 1645–1892 А. був 
столицею держави Дагомеї, у 1892–1960 — у 
складі колонії Франції. Торговий центр (арахіс, 
ядра пальмових горіхів, пальмова олія, бавовна, 
тютюн). А. сполуча ється з-цею з найбільшим 
містом Беніну Катону і столицею д-ви Порто-
Ново; вузол автодоріг, аеропорт. В А. розвинуті 
нар. промисли (ткацтво, гончарство, ювелірне 
ремесло, карбування по міді, різьблення); діють 
підприємства харч. пром-сті (вир-во прохолод-
них напоїв і пива). У 9 км від А. розташоване м. 
Боїкон із заводами та сучасною міською інфра-
структурою. У центр. частині А. — королів. па-

лацовий комплекс (див. Королівські палаци Або-
мея), внесений до списку об’єк тів Всесвітньої 
спадщини ЮНЕСКО (1985), пам’ят ник історії й 
турист. об’єкт. У місті — храми релігії вуду, бу-
динки колоніальної епохи, ате льє ремісників; 
пам’ятник королю Ґбеханзіну (як символ опору 
колонізації). На околицях А. традиц. будинки 
сільського типу. Заклади середньої освіти: 5 ко-
лежів, 5 центрів професійної освіти. У 2014 засн. 
Політехнічний ун-т А. Іст. музей засн. 1943; у 
колекції — 1050 експонатів: королів. трони, при-
краси, скульптури тварин, муз. інструменти, ба-
рельєфи, фотографії важливих королів. церемо-
ній, предмети традиц. побуту, вироби ремісни-
ків.

Літ.: Passé, present et futur des palais et sites royaux 
d’Abomey. Los Angeles, 1997; Biton M. M . L’art des bas reliefs 
d’Abomey. Paris, 2000; Le Bénin des talantes, guide touristique 
et culturel. Cotonou, 2006.

Абонеме́нт (франц. abonnement — передплата, 
сплата наперед) — 1) Право користуватися про-
тягом певного терміну речами або послугами. 
2)  Документ, який надає право користуватися 
майном чи послугами періодично, протягом ви-
значеного строку чи безстроково. А. може нада-
ватися безкоштовно (бібліотечний А.) чи на 
умовах оплати. Ціна А. називається абонемент-
ною платою. Вона зазвичай нижча, ніж ціна 
оплати кожного окремого користування. Типи 
А.: А. на користування комунальними послуга-
ми (телефонним зв’язком, електроенергією, га-
зом, тощо), фондами бібліотек (бібліотечний та 
міжбібліотечний А.); абонементні квитки на 
відвідування лекторіїв, театрів, музеїв, стадіо-
нів, на користування спортивними залами, ба-
сейнами; на проїзд у громад. транспорті.

Абоне́нт (нім. Abonnent, від франц. abonner — 
передплачувати, сплачувати наперед) — 1) Осо-
ба чи орг-ція, що користується або має право 
користуватися абонементом. 2) Юридична або 
фізична особа (група осіб, підприємство), яка 
має право користуватися послугами обчислю-
вальної системи. 3) Споживач телекомунікацій-
них послуг, що отримує їх на умовах договору з 
підприємством зв’язку, який передбачає підклю-
чення до телекомунікаційної мережі кінцевого 
обладнання, що перебуває в його власності або 
користуванні.

 Аболла

Абомей



62

Або

Аборда́ж (франц. abordage, від bord — борт 
судна) — спосіб ведення мор. бою за доби греб-
ного та вітрильного флотів, а також спосіб пере-
міщення вантажу або людей з одного корабля на 

інший. А. відомий з античних часів; найчастіше 
до нього вдавалися мор. пірати, рідше — регу-
ляр. флот. У ході А. корабель, здійснюючи об-
стріл ворожого судна з різної зброї, зближався з 
ним упритул (борт до борту) та зчіплювався за 
допомогою абордажного оснащення (крюків, 
дреків, канатів, кішок). Через перекидний трап 
спец. команда (абордажна партія) перебиралася 
на палубу атакованого корабля та вступала в 
рукопаш. бій, використовуючи при цьому вогне-
пальну (мушкети, пістолети) та холодну (соки-
ри, шаблі, палаші тощо) абордажну зброю. Для 
захисту від проникнення на корабель абордаж-
них команд найбільш вразливі місця судна за-
хищали абордажними сітками. А. успішно за-
стосовували запорозькі козаки супроти тур. га-
лерного флоту під час мор. боїв на Чорному 
морі. Із поширенням парового флоту та вдоско-
наленням кораб. артилерії А. поступово втра-
тив значення в мор. справі.

Літ.: Яворницький Д. І. Історія запорозьких козаків. 
В 3 т. Київ, 1990. Т. 1.

А. О. Іваненко

Абориге́ни (лат. Aborigines, від ab origine — від 
початку), автохтони — корінні мешканці пев-
ної місцевості або країни, тубільці, які живуть у 
ній здавна, на відміну від прибулих поселенців. 
За давньорим. легендами, А. називався народ, 
що мешкав в Апеннінах у місцевості Реате (Ріе-
ті). Витіснені сабінянами, А. оселилися у гирлі 
Тибру, після чого їх стали називати латинянами. 
Це плем’я разом із троянцями заснувало м. Рим. 
Згодом А. почали називати автохтонів Австралії 
та Океанії, Америки, Африки, тобто територій, 
відкритих європейцями у Новий час: індіанців 
Америки, корінних мешканців о. Тасманія, ви-
нищених 1876, бушменів Пд. Африки, які про-
живали там раніше, ніж негритянські племена 
банту, та ін.

Найчастіше термін вживають щодо австрал. А., 
які освоїли материк задовго до прибуття євро-
пейців (прибл. 50 тис. років тому). До приходу 
колонізаторів вони не використовували одяг та 
постійні житлові будівлі (мешкали на тимчас. 
стійбищах у куренях, гротах, печерах, дуплах), 
не вирощували зернових (займалися збираль-
ництвом, у харчуванні переважала рослинна 
їжа) і жили як кочові мисливці (осн. знаряддям 
був спис, у полюванні на птахів — бумеранг); до-
поміжну роль відігравало рибальство; не знали 
металообробки та гончарства, тому знаряддя 
праці й полювання, зброю, домашнє начиння 
виготовляли з каменю, дерева, черепашок та 
рослинних волокон. На початку європ. колоніза-
ції (кін. 18 ст.) на тер. Австралії мешкало бл. 
300 тис. А., що об’єднувалися у 500–700 етнічних 
спільнот (племен). На серед. 20 ст. А. уціліли 
лише в пустельних районах центру і зх. Австра-
лії та на пн., в зоні вологих тропічних лісів. 
У 1967 в результаті загальнодерж. референдуму 
австрал. А. було офіційно визнано гр- нами Ав-
стралії.
Аборигенним населенням Центр. і Пд. Амери-
ки  є індіанці, які належать до т.  з.  амер. гілки 
монголоїдів, прийшли сюди через Пн. Америку з 
Азії понад 20 тис. р. тому. Індіан. народи створи-
ли розвинені цивілізації (наприклад, д-ва ацте-
ків на тер. сучас. Мексики та інків — сучас. краї-
на Перу). У наш час автохтони-індіанці пред-
ставлені десятками не дуже численних народів, 
розселених у Центр. Америці (ацтеки, майя), 
Амазонії (каріби, араваки) і високогірних райо-
нах Анд (кечуа, аймара). Найбільше індіанців 
проживає в Мексиці, Гватемалі, Перу, Болівії, 
Еквадорі. 
На відміну від Америки, населення африкан. 
континенту здебільшого корінне. На пн. Афри-

ки проживають бербери (амазиги) — корінний 
народ, землі якого завойовувалися фінікійця-
ми, греками, римлянами, арабами, турками-
османами. З початком араб. завоювань напри-
кінці 7 ст. відбулася їх арабизація та ісламіза-

Абордаж.  
Амбруаз-Луі Гарнері. 
«Конфьянс» бере на абордаж 
«Кент», бл. 1850

Аборигени.   
Олександр Шрамм. Сцена  
в Південній Австралії, бл. 1850
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ція, проте вони зберегли яскраво виражену ет-
нічну самосвідомість і мову. На сьогодні біль-
шість бербе рів осілі й займаються орним 
зем леробством, а кочівники-скотарі випасають 
верблюдів, дрібну та велику рогату худобу. 
В  гірських та прибережних районах бербери 
проживають у кам’яних та дерев’яних будин-
ках, кочове ж населення — у наметах-шатрах 
(тахамтах). За різними підрахунками кількість 
берберів (амазигів), включаючи великі діаспо-
ри в Канаді та деяких країнах Європи, на 2016 
становить від 25 до 50 млн осіб. На решті тер. 
материкової Африки переважає багато-
мільйонне аборигенне негроїдне населення: за-
падина Конґо, Сх. і Пд. Африка населені наро-
дами банту, басейн верхнього Нілу  — нілотами, 
в екватор. лісах живуть пігмеї, які вирізняються 
серед негроїдів малим зростом (до 150 см), пус-
телі та напівпустелі Пд. Африки населяють 
готтентоти і бушмени, які мають ознаки і 
негроїдів, і монголоїдів. Термін також вжива-
ється у біології щодо тварин і рослин, які часті-
ше називають автохтонами. 
Див. також у ст. Австралія, Америка, Африка, 
Нова Зеландія.

Літ.: Народы и религии мира. Москва,1998; Павлен-
ко Ю. Історія світової цивілізації. Київ, 2000; Тиводар М. 
Етнологія. Львів, 2004.

В. П. Капелюшний

Абориге ́нний ви́д — вид, що виник і живе в 
певній місцевості або має тривалу історію існу-
вання в її межах. А. в. — основа природних іс-
торично сформованих угруповань, тоді як у 
штучно створених екосистемах зазвичай посту-
пається домінуючою роллю адвентивним видам. 
А.  в. часто розглядається як окремий випадок 
застосування поняття Автохтони.

Літ.: Наndbook of alien species in Europe // Invading 
nature: springer series in invasion ecology, А. Drake. Springer, 
2009.

Або́рт (лат. abortus, abortio — передчаснi поло-
ги, викидень) — припинення вагiтностi та (од-
ночасно з цим або пiзнiше) вигнання з матки 
плідного яйця або його частини в першi 7 аку-
шерських місяців, або 28  тижнiв. За визначен-
ням ВООЗ, А.  — це самовiльне вигнання або 
екстракцiя ем брiона (плода) масою до 500 г, що 
вiдповiдає термiну гестацiï менше 22 тижнiв. 
Слід відрізняти А. від інших способів завершен-
ня вагітності: пологи пiсля 4-го мiсяця великим 
плодом (у межах 28 тижнiв) — несвоєчасні по-
логи незрi лим плодом (partus immaturus); у разi 
виживання плода до моменту виписки матерi — 
перед часнi пологи. За МКХ-10 (загальноприйня-
та класифікація для кодування мед. захворю-
вань) розрiзняють: О03 — самовiльний А.; 
О02 — нездiйснений викидень; О20 — загрожу-
вальний А. А. має різні форми. Залежно вiд тер-
мiну вагiтностi та наявностi втручання: А. раннiй 
(переривання вагiтностi в першi 16 тиж нiв) та А. 
пiзнiй [переривання вагiтностi в 16–28  тижнiв 
(пологи незрiлим плодом)]. Залежно від способу 
переривання вагітності: А. само вiль ний (виникає 
без задуму та втручання самоï вагiтноï та/або 
iнших осiб); А. штучний законний (виконаний 
лiкарем у мед. за кладi за наявностi мед. показань); 
А. штучний кримi нальний (проведений поза лі-
кувально-профілактичним закладом лікарем або 
особою, яка не має мед. освіти).

Залежно від перебігу: А. шийковий (A. cervicalis), 
коли плідне яйце повністю вiдшаровується та 
опускається пiд впливом перейм у шийковий 
канал. А.  нездiйснений, або затриманий вики-
день (missed abortion), якщо, незважаючи на за-
гибель плідного яйця, перейми не виникають, 
плідне яйце не вiдшаровується повнiстю й не 
виганяється з матки. Кожна з форм А. може 
мати неускладнений та ускладнений (сепсисом) 
перебіг. Ускладненим, за офiцiйною номенкла-
турою, називають септичний А. У мед. прак тиці 
А. також вважають ускладненим, якщо вiн пере-
бігає з такими патологiчними станами, як гостре 
малокрів’я та iнфекцiя. Загроза само вiль ного А. 
виникає в 7–20 % клi нiчно дi аг ностованих ва-
гiтностей, причому 80 % ви пад кiв припадають 
на термiн вагiтностi до 12  тиж нiв. Причинами 
цього є заг. захворювання; важ кi захворювання 
важливих органiв і систем; порушення функцiï 
ендокринноï системи; ге нетичнi вади; важкi 
форми токсикозу ва гiт ностi та ін. Розвиток А. 
має такі стадії: 
1)  А. загрожувальний (A. imminens) — початко-
ва стадія. Загибелі плідного яйця передують 
скорочення матки. Пiд впливом перейм воно 
вiдокремлюється вiд свого місця розташування 
в базальнiй частинi оболонки (decidua basalis), 
де значно розвинена судинна система. Виника-
ють два основнi симптоми: незначнi кров’янистi 
видiлення з матки та переймоподiбнi болi в ниж-
нiй частинi живота й у ділянці хребта. Цi явища 
можуть припинитися самовiльно або завдяки 
лiкуванню, й надалi вагiтнiсть може перебігати 
нормально.
2)  А., що розпочався (A. incipiens). Зазначені 
симп томи (кровотеча й болі) стають бiльш ви-
раженими й постiйними. Подальша доля вагiт-
ностi залежить вiд того, чи живе плідне яйце i як 
далеко зайшов процес вiдшарування плаценти. 
Якщо зв’язок плідного яйця з маткою поруше-
ний на незначнiй поверхнi, вагiтнiсть у подаль-
шому може розвиватися нормально. Однак 
якщо плідне яйце загинуло або якщо живе плід-
не яйце вiдшарувалося вiд матки бiльш як на 
третину поверхнi прикріплення, процес посилю-
ється й переходить у третю стадію.
3)  А. в ходу (A. progrediens). Характеризується 
ви штовхуванням плідного яйця з порожнини 
матки через розкритий канал шийки матки. При 
цьому плідне яйце нижнім полюсом виступає в 
піхву.
4)   А. неповний (A. incompletus), або часткове 
ви  г  нання з матки плідного яйця. Перебіг із бо-
лiсними переймами та значною кровотечею. 
Рештки плідного яйця, які ще не втратили зв’я-
зок iз маткою, можуть вiдокремлюватися і вида-
лятися з матки пiд час ïï наступних скорочень. 
Таке повне випорожнення матки може статися й 
безпосередньо пiсля «А. в ходу», якщо на той 
момент плідне яйце вже цiлком вiдшарувалося 
вiд мiсця свого розташування.
5) А. повний (A. completes) — завершальна ста-
дія. Цiлковите видалення з матки плідного яйця. 
Здебільшого пiсля завершеного викидня в по-
рожнинi матки залишаються рештки оболонки 
та ворсинок, що можуть спричинити низку 
ускладнень, тому будь-який викидень треба роз-
глядати як неповний i лiкувати.
Нездiйснений викидень (missed abortion) можна 
розпiзнати, якщо повторними дослiдженнями 
не виявлено припинення росту матки та подаль-
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ше ïï зменшення. Iнші дiагностичні ознаки: поя-
ва в молочних залозах молока (замiсть молози-
ва), незначні кров’янисті видiлення з матки, 
змi на бiологiчноï реакцiï та iн.
Поширеною формою А. є штучний А. (A. artifi-
calis) — навмисне переривання вагiтностi в тер-
мiнi до 28  тижнiв, спричинене будь-якою дiєю 
безпосередньо на плідне яйце, мiсце його розта-
шування або органiзм вагiтноï в цiлому. Штуч-
ним мед. (законним) А. вважають такий, який 
здiйснює лiкар за бажанням вагiтноï в лiку валь-
ному закладi за наявностi мед. показань або без 
них, але обов’язково вiдповiдно до зак-ва краïни 
з належним оформленням мед. докумен тацiï. 
Причиною переривання вагiтностi у тер мiн до 
12  тижнiв, за направленням жiночоï консуль-
тацiï, може бути власне бажання жiнки. Залеж-
но вiд термiну вагiтностi, iснує кiлька способiв 
ïï переривання: Вакуум-екскохлеацiя, або «мiнi-
аборт» — здійснюють у разі затримання мен-
стру ацiï термiном до 20 днiв як у стацiонарi, так 
i в умовах жiночоï консультацiï, пiд мiсцевою 
анестезiєю. Триває 1,5–2 хв, дає в 5–6 разiв мен-
ше ускладнень, нiж звичайний штучний А. При 
цьому в 1 % випадкiв можливе продовження 
розвитку вагiтностi, через те що ïï не вдалося 
перервати або вона виявилася позаматковою. 
Медикаментозний А. — переривання вагiтностi 
у 98,6 % жiнок. Перевагою є невтручання у вну-
трiшнi органи жiнки, що зменшує ризик iнфек-
ційних ускладнень. Проблему становить по-
бiчна дiя потужноï штучноï гормональноï пере-
будови орг-му, на явнiсть протипоказань і по-
бiчних ре ак цiй щодо вживання медикамен-
тозних абортивних за со бiв. Можливе також 
не повне вiд торг нення плідного яйця, що по-
требує обов’яз кового хiрур гiчного втручання 
(5 % випадкiв). Класичний  А.  — здiйснюється 
пiд заг. ане сте зiєю. Спочатку розширюють 
ший ку матки, потiм кюреткою вилущують ен-
дометрiй разом iз плідним яйцем, пiсля чого 
очищують порожнину матки за допомогою ва-
куум-екстрактора.

Лiт.: Аборт в I триместре беременности. Москва, 
2010; Акушерство: национальное руководство. Мо-
сква, 2013. Акушерство и гинекология. Изд. 4. Москва, 
2014.

Н. В. Коляденко

Або ́ський мир — договір між Рос. імперією 
(тепер РФ) та Швецією, підписаний в м.  Або 
(нині м. Турку, Фінляндія) 18.08.1743, який під-
твердив поразку Швеції у рос.-швед. війні 
1741–1743. На переговорах, що розпочалися 
23.01.1743, Рос. імперію представляли генерал-
аншеф О. Румянцев і генерал-інженер І. Любе-
рас, Швецію — барон Г. Седеркрейц і колишній 
посланник у м. Санкт-Петербурзі Е. фон Ноль-
кен. Рос. імперія вимагала обрання спадкоєм-
цем швед. престолу Любецького князя-єписко-
па Адольфа Фредеріка  — двоюрідного дядька 
великого князя рос. Петра Федоровича (Петро 
ІІІ). Під загрозою втрати всієї тер. Фінляндії 
швед. сторона пристала на вимоги Рос. імперії. 
16.06.1743 був укладений «вірчий акт» з чоти-
рьох пунктів, відомий як Абоський прелімінар-
ний мирний договір, який підтвердив 
спадкоєм ні права Адольфа Фредеріка на швед. 
престол і водночас зо бов’язання Рос. імперії 
повернути Швеції більшу частину Фінляндії. 
Під сумковий А. м. складався з преамбули та 

21 статті. Окрім підтвердження умов Ніштад-
т ського миру 1721, цей договір закріпив за Рос. 
імперією частину Фінляндії до р.  Кю мене. 
У  під сумку лінія кордону була відсунута від 
м.  Санкт-Пе тербурга; Рос. імперія зміцнила 
обо рону своїх пн.-зх. кордонів і провідні пози-
ції на Балтійському морі.

Літ.: История дипломатии. В 5 т. Москва, 1959–1979; 
Маныкин А. С. Новая и новейшая история стран Запад-
ной Европы и Америки. Москва, 2004; Кузьмін О. С. Нова 
історія країн Західної Європи та Північної Америки. Жи-
томир, 2011; Акунін О. С. Нова історія країн Західної Єв-
ропи та Північної Америки (1492–1918 рр.). Миколаїв, 
2013. 

С. С. Троян

Абрага́м, Анато́ль (франц. Abragam, Anatole; 
15.12.1914, с. Ґрива-Семґаллен, тепер район 
м.  Даугавпілса, Латвія — 08.06.2011, м. Париж, 
Франція) — фізик, член франц. Академії наук (з 
1973), член Академії наук США (з 1977), Лондон. 
королів. т-ва (з 1983), РАН (з 1999), почес. док-
тор ун -тів Кента (з 1967), Оксфорда (з 1976) та 
ін. Народився у сім’ї підприємця, батько був ха-
зяїном фабрики ґудзиків. У 1925 родина емігру-
вала до Франції. Під час Другої світової війни 
брав участь у Русі опору. Закінчив 1947 Вищу 
школу електрики (м. Париж). Працював з 1947 у 
Комісаріаті атомної енергії: директор з фіз. до-
сліджень (з 1965), директор з наук. досліджень (з 
1971). Професор каф. атомного маг нетизму в 
Коллеж де Франс (1960–85). Президент Франц. 
фіз. т-ва (з 1967), віце-президент Міжнар. сою-
зу фізики (з 1975). Здійснив дослідження в га-
лузі атомного магнетизму і фізики твердого 
тіла, серед яких розробка магнітометра для ви-
мірювання магнітного поля Землі. Відкрив 
ядерний антиферомагнетизм і ядерну прецесію 
нейтронів. 1951 запропонував інтерпретацію 
структури спектральних ліній. Автор 8 моно-
графій та низки статей, присвячених дослі-
дженням у галузі магнетизму і фізики твердого 
тіла, зокрема ядерного магнетизму, магнітного 
резонансу, поляризації ядер, гамма-резонанс-
ної спектроскопії твердого тіла. Цикл праць А. 
почався з розробки методу динамічної поляри-
зації ядер і завершився відкриттям ядерних 
феро- і антиферомагнетиків. У дослідженнях 
А. тісно пов’язані теорія та експеримент. Серед 
праць: «Роздуми фізика» (1983), «Фізика перед-
усім» (1987) та ін., написав також мемуари. Ко-
мандор ордена Почес. легіону. Нагороджений 

Абрагам Анатоль
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медаллю Лоренца (1982), Великою золотою ме-
даллю імені М. В. Ломоносова (1995) та ін. від-
знаками.

Пр.: The Principles of Nuclear Magnetism. Oxford, 1961; 
Réflexions d’un physicien. Paris, 1983; Р о с. п е р е к л. —  
Ядер  ный магнетизм. Москва, 1963; Электронный пара-
магнит ный резонанс переходных ионов. Москва, 1972–
1973 (у співавт.); Ядерный магнетизм: порядок и беспоря-
док. Москва, 1984 (у співавт.); Время вспять, или Физик, 
физик, где ты был. Москва, 1991.

Літ.: Goldman M. Hommage à Anatole Abragam // Reflets 
de la physique, 2011. № 26. Оctobre; Haroche S. Professeurs 
disparus, Anatole Abragam // Journal du Collège de France. 
2012. № 33.

А́брагам, Владисла́в (польськ. Władysław Ab-
raham; 10.10.1860, м. Самбір, Австрійська імпе-
рія, тепер Львівська обл., Україна — 15.10.1941, 
м. Львів, УРСР, тепер Україна) — історик права і 
церкви, юрист, професор (1888–1939), ректор 
(1899–1900) та проректор (1900–1901) Львів-
ського ун-ту, чл.-кор. (з 1893) і дійсний член (з 
1903) Польської академії знань. Походив із сім’ї 
суд. урядника. Навчався на юрид. ф-тах Ягел-
лонського (1879–1883) та Берлінського ун-тів 
(1885), де розпочав дослідження питань права 
середньовіч. Польщі та Європи під керівни-
цтвом представника краків. історичної школи 
М. Бобжинського. Після отримання ступеня 
доктора права (1883) працював у суд. установах 
м. Кракова (1883–1885); досліджував документи 
з історії давнього церков. права, яке поклав в 
основу наук. праці «Інквізиційний процес в за-
конах Іннокентія ІІІ і в сучасній науці» (Proces 
inkwizycyjny w ustawach Innocentego III i we 
współczesnej nauce; 1886), що дозволила йому ста-
ти приват-доцентом церков. права Ягеллонського 
ун-ту (1886–1888) та керівником Ін-ту церковно-
го права (до 1936). Збирав, досліджував і публіку-
вав численні документи з архівів Ватикану та єв-
роп. країн щодо історії церкви та церков. права в 
середньовіччі (Monumenta Poloniae Vaticana, у 
3 т.; 1913–1914); підготував численних учнів. Брав 
участь у роботі Кодифікаційної комісії відбудова-
ної Польщі, підготовці конкордату Польщі з Ва-
тиканом (1925). У наук. дослідженнях залишався 
прихильником позитивіст. засад роботи з доку-
ментами, з яких робив обережні і виважені вис-
новки. Більшість праць присвятив ґенезі христи-
янства і церков. організації на польськ., лит. та 
укр. землях. Низка праць і документ. публікацій 
А. зберігають наук. значення донині. Відзначений 
званням почес. доктора (doctor honoris causa) 
Віль нюського (1930), Познанського (1931) та 
Львів ського (1937) ун-тів.

Тв.: Powstanie organizacji Kościoła łacińskiego na Rusi, 
1904; Studia krytyczne do dziejów średniowiecznych syno-
dów prowincjonalnych Kościoła Polskiego. Kraków, 1917; 
Gniezno i Magdeburg. Kraków, 1921, Poznań, 1962; Studia 
wstępne o konkordacie Stolicy Apostolskiej z Rzeczypospolitą 
Polską. Kraków, 1926; Zagadnienie kodyńikacji prawa mał-
zeńskiego. Lublin, 1929.  

Літ.: Księga Pamiątkowa ku czci Władysława Abrahama / 
red. O. Balzer, L. Piniński, T. Silnicki. T. 1. Lwów, 1930, T. 1–2. 
Lwów, 1931; Sawicki J. Władysław Abraham // Kwar talnik 
Historyczny. 1939–1945. T. 53; Pyter M. Władysław Abra-
ham  — historyk prawa kościelnego (1860–1941) // Cza so-
pismo Prawno-Historyczne. 2006. T. 58., Z. 2; Pisulińska J. 
Władysław Abraham (1860–1941) // Złota księga historiogra-
fii lwowskiej XIX i XX wieku. Rzeszów, 2007. 

Л. О. Зашкільняк

Абрагамо́вич, Заха́рія (польськ. Abrahamowicz, 
Zachariasz Izaak, караїм. Abrahamowicz, Zecharja 
Jicchak; 09.03.1878, с.  Лани, тепер Галицького 
р-ну Івано-Франків. обл., Україна — 05. або 
06.05.1903, с. Залуква, тепер Галицького р-ну Іва-
но-Франків. обл., Україна) — поет. У дитинстві 
переїхав із родиною до с. Залукви. Закінчив поч. 
школу в м. Галичі, навчався у гімназії в м. Ста-
ніславі (тепер — м.  Івано-Франківськ), однак 
був виключений через особистий конфлікт із 
учителями. Після цього впродовж короткого 
часу навчався шевській справі. Після повернен-
ня до м. Станіслава займався самоосвітою, зосе-
редився на творчій роботі. 1899 призваний до 
армії. Демобілізований 1902. Під час військ. 
служ би захворів на туберкульоз. Перші твори 
написав польськ. мовою, пізніше перейшов на 
галицький діалект караїмської. Під час служби в 
армії писав укр. (збереглося три поезії). Уперше 
на твори А. схвально відгукнувся польськ. схо-
дознавець Ян Ґжеґожевський, який особисто 
знав літератора. Більшість творів А. й біографіч-
ні матеріали про нього опубл. у 1930-х роках 
О.  Мардкович на сторінках караїмськомовного 
журн. «Карай авази» («Karaj awazy»), що вихо-
див у м. Луцьку. Караїмськомовні твори А. пере-
кладав укр. С. Пушик.

Тв.: Zecharja Abrahamowicznin tiziwłeri // Karaj awazy. 
1931. №2; Абрагъамович З. Тувгъан ана; Карай эдим, ка-
рай бармэн [поезії] // Караимика. Вып. 3. Симферополь, 
2007; Вірші Зехар’ї Абрагамовича українською мовою // 
Караимика. Вып. XVI. Симферополь, 2010.

Літ.: Пушик С. Голос галицького караїма // Жовтень. 
1972. № 5; Kizilov M. The Karaites of Galicia: An Ethnore-
ligious Minority Among the Ashkenazim, the Turks, and the 
Slavs, 1772–1945. Leiden, 2008; Миреев В. Зэхарйа Абрагъа-
мович — караимский поэт // Караимика. Вып. 3. 2007.

С. І. Гірік

А́брагамс, Пі́тер Ге ́нрі (Abrahams, Peter Henry; 
03.03.1919, Фредедорп, тепер передмістя Йоган-
несбурга, ПАР) — письменник. Пише англ. мо-
вою. У кол. Пд.-Африканському Союзі як люди-
на змішаного расового походження належав до 
категорії населення, обмеженої у правах. 1939 
виїхав із країни, упродовж короткого часу слу-
жив матросом. Переїхавши до Лондона, працю-
вав журналістом у газетах. З 1956 мешкає на 
Ямайці. 1942 дебютував зб. оповідань «Темний 
заповіт» («Dark Testament»). Основна тема пові-
стей і романів «Пісня міста» («Song of the City»; 
1945), «Шахтар» («Mine Boy»; 1946), «Дорогою 
грому» («The Path of Thunder»; 1948), «Завоюван-
ня» («The Path of Thunder»; 1950) та ін. — проти-
стояння з расистами у Пд. Африці, боротьба 
проти режиму апартеїду. А. — автор книжки 
репортажів про поїздку до Африки «Повернен-
ня в Голі» («Return to Goli»; 1953), автобіографіч-
ного роману «Розповіді про свободу» («Tell 
Freedom»; 1954), спогадів «Досвід чорних у 
20  ст.: автобіографія й роздуми» («The Black 
Experien ce in the 20th Century: An Autobio graphy 
and Me ditation»; 2000). 1994 худ. і публіцистич-
ні твори А. відзначено Медаллю Масгрейва, 
най престижнішою нагородою Ямайки у галузі 
мист-ва, науки й л-ри. 1958 азерб. композитор 
К. А. Караєв написав балет «Дорогою грому» 
(«İldırımlı yol larla») за мотивами роману А. Тво-
ри А. перекладено багатьма мовами. Ок ре мі 
твори А. укр. мовою переклали В. Митрофанов 
і М. Харенко. 

Абрагам Владислав

Абрагамович Захарія

Абрагамс Пітер Генрі
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Тв.: Ук р. п е р е к л. — Зрада Удомо. Київ, 1961; Доро-
гою грому. Київ, 1973; На поклик волі. Київ, 1973. 

Літ.: Ogungbesan K. The Writing of Peter Abrahams. Lon-
don, New York, 1979.

М. М. Сулима

Абража́нов, Олекса́ндр Олексі́йович (22.02.1867, 
м.  Ржев, тепер Твер. обл., РФ — 30.04.1930, 
м.  Дні  п ропетровськ, тепер Дніпро, Україна) — 
лікар-хірург, розробник численних методів ліку-
вання. Вищу освіту здобув на мед. ф- ті Варшав. 
ун-ту (1891). Кар’єру розпочинав у Росії: протя-
гом 3 років працював у хірург. відділенні Маріїн. 
лікарні в м. Санкт-Петербурзі. У 1893–1899 — у 
лікарні Юрюзан. заводу на Уралі. Мед. практи-
ка А. тісно пов’язана з Україною. З 1901 працю-
вав у Київ. госпітальній хірург. клініці проф. 
Ф. К. Борн гаупта; в 1902 йому присвоєно звання 
приват-доцента ун -ту Св. Володимира. З 1905 
завідував хірург. відділенням Полтав. губ. зем-
ської лікарні, був головою Полтав. т-ва лікарів. 
У період 1922–1930 — зав. каф. хірургії, а також 
каф. оперативної хірургії та топографічної ана-
томії Катеринослав. (з 1926 Дніпропетровсько-
го) мед. ін -ту; був головою Уфим. (Росія), Пол-
тав. та Дніпропетров. хірург. т-в. Стажувався у 
Відні та Берліні.
А.  — автор доктор. дис. на тему «Пересаджу-
вання та пломбування кісток» (1899), понад 60 
наук. публікацій із проблематики відновлю-
вальної хірургії; лікування органів грудної та 
черевної порожнин; лікування опорно-рухово-
го апарату; вивчення симпатичної та парасим-
патичної нервової систем; акушерства та гіне-
кології. А. — розробник нових методів у меди-
цині: лі кування «заячої губи»; з’єднання пря-
мих м’я зів черева в разі їх розходження; подо-
вження нижньої кінцівки; закриття легеневих і 
плевральних фістул; заміщення носової пере-
тинки кістковою пластинкою при запалому 
носі; оператив. лікування грижі; слоновості 
стегна, гомілки, ступні; гастропексії, оператив. 
лікування випадіння матки і піхви; закриття 
трепанаційних отворів у черепі; аутопластич. 
способу зашивання піхво-міхурової фістули, 
імплантації кістки, видозміни операції Шопар-
та, кістковопластич. ампутації стегна, паріарте-
ріальної симпатектомії.

Літ.: 50 лет Днепропетровского медицинского инсти-
тута. Киев, 1967; Хорошматенко Н. Я. Александр Алексе-
евич Абражанов // Хирургия. 1967. № 12; Братусь В. Д., 
Фомін П. Д. Сторінки виникнення й розвитку хірургії в 
Україні. Хірургічні школи. Кафедри хірургії. Тернопіль, 
2005.

О. О. Червяк

Абрази́ви (франц. abrasif — шліфувальний, від 
лат. abradere — зіскоблювати), абрази́вні матері-
али — дрібнозернисті або порошкоподібні речо-
вини з високою твердістю, які використовують 
для оброблення матеріалів, а також для буріння 
порід гірських. Частинки А. м. мають бути міц-
ними, твердими, з гострими окрайками. Поєд-
нання таких властивостей можливе лише у твер-
дих мінералів, тому переважно для виготовлення 
А. застосовують саме їх. А.  м. можуть бути як 
природного, так і штучного походження. З дав-
ніх часів для мех. оброблення використовували 
природні А. м. — алмази, гранати, корунд, наж-
дак, кремінь, трепел, пемзу, кварцовий пісок, 
крейду, каолін, діатоміт, перліт тощо. Тепер за-

доволення потреб техніки базується переважно 
на використанні синтет. (штучних) А. м., з яких 
найпоширенішими є електрокорунд (нормаль-
ний, білий, хромистий, хромтитанистий, тита-
нистий, цирконієвий, монокорунд, сфероко-
рунд, формокорунд та SG-ко рунд), карборунд 
(силіцій карбід зелений і чорний), матеріали на 
основі кубічного бор нітриду, бор карбіду, син-
тет. алмаз. Широке використання синтет. А. м. 
зумовлене ще й тим, що можна надати їм напе-
ред заданих властивостей. На початку 1950-х 
для задоволення потреби абразивного виробни-
цтва в тех. алмазах у лабораторії «ASEA» (абрев. 
від швед. Allmänna Svenska Elektriska — Ak tie bo-
laget — Загальна шведська електрична акціонер-
на компанія) 15.02.1953 синтезовані перші в світі 
штучні алмази, а в грудні 1954 вони синтезовані 
в лабораторії компанії «Дженерал Електрик» 
(General Electric) у США. На початку 21 ст. обсяг 
випуску синтет. штучних алмазів становив бл. 
8,4 млрд карат. Синтет. штучні алмази переваж-
но застосовують для виготовлення алмазного 
інструмента, який використовують у механо- і 
каменеобробленні та під час бурових робіт. Низ-
ку штучних матеріалів надтвердих на основі 
кубічного бор нітриду створено для абразивно-
го оброблення загартованих сталей, оскільки 
алмаз для цього непридатний. Торгові мар-
ки  —  ельбор (РФ), кубоніт, гексаніт (Україна), 
бєлбор (Білорусь), боразон (США), CBN — Япо-
нія, Китай. Вартість цих надтвердих А. м. пере-
вищує вартість звичайних А. майже в 2000 разів. 
В Україні переважно використовують А. м., які 
виробляють ПАТ «Запорізький абразивний ком-
бінат» і ПАТ «Іршавський абразивний завод» — 
зернисті, порошкоподібні та мікропорошкові — 
з електрокорунду нормального, силіцій карбіду 
чорного й зеленого. Надтверді порошкові А. м. 
на основі алмазу та кубічного бор нітриду — 
продукція надтвердих матеріалів Інституту 
ім. В. М. Бакуля НАН України (м. Київ), також 
алмазні порошки виробляють ПАТ «Полтав-
ський алмазний інструмент» і ПАТ «Алмазін-
струмент» (м. Львів).

Літ.: Hall  Richard. Shaping the future: developments in 
abrasives and processes // Gohram conf. «Precision Grinding 
& Finishing in the Global Economy». Chicago. 1–3 оct. 2001; 
Сверхтвердые материалы. Получение и применение. 
В 6 т.  Киев, 2003. Т. 1 : Синтез алмаза и подобных матери-
алов; Лавриненко В. И., Ильницкая Г. Д., Боримский А. И. 
и др. Низкопрочные синтетические алмазы на основе 
феррокремния в шлифовальном инструменте // Прогре-
сивні технології та системи машинобудування : Міжнар. 
зб. наук. праць. Донецьк, 2010. Вип. 40; Лавріненко В. І., 
Новіков М. В. Надтверді абразивні матеріали в механоо-
бробці : Довідник. Київ, 2013.

В. І. Лавріненко

Абрази́вний інструме ́нт  —  призначений для 
абразивного оброблення інструмент, різальна 
частина якого містить частинки (зерна) абразив-
них матеріалів. Стандартні абразивні круги за 
видами виконуваних технолог. операцій і необ-
хідних показників якості оброблюваної поверх-
ні поділяють на такі осн. групи: шліфувальні — 
для оброблення виробів з досягненням шор-
сткості оброблюваної поверхні до Ra  0,08  мкм; 
полірувальні  — для оброблення виробів із до-
сягненням шорсткості оброблюваної поверхні 
до Rz 0,04–0,05 мкм; відрізні — для різання різно-
манітних матеріалів; правлячі  — для правлення 

Абражанов Олександр 
Олексійович 
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кругів з абразивних матеріалів (карбіду кремнію, 
електрокорунду тощо). Осн. конструктивними 
елементами кругів із надтвердих матеріалів 
(НТМ), а саме алмазів і кубічного нітриду бору, є 
корпус, абразивовмісний шар і проміжний шар, 
який забезпечує щільне поєднання аб ра зиво-
вмісного шару з корпусом. Корпуси кру гів виго-
товляють з різних металічних і неметалічних ма-
теріалів, вони мають посадковий отвір для роз-
міщення круга на шпинделі верстату. Абразивні 
круги зі звичайних абразивів (електрокорунду, 
карбіду кремнію тощо) технологічно виготовля-
ють відразу з корпусом, здебільшого вони є од-
ним цілим, без поділу на кор пус і абразивовміс-
ний робочий шар. Також інструментом зворот-
но-поступального руху є шлі фувальні бруски. Ще 
один А.  і.  — шліфувальна шкурка, на гнучкій 
основі якої за допомогою зв’язувальної речовини 
закріплений шар абразивних зерен. 
Вітчизняний А.  і. переважно представлений 
про дукцією ПАТ «Запорізький абразивний ком-

бінат», який виробляє абразивний інструмент, 
шліфувальну шкурку та вироби з неї. Другий за 
величиною нац. виробник — ПАТ «Іршавський 
абразивний завод» — випускає переважно кру-
ги. Алмазні інструменти виробляють Полтав. та 
Львів. алмазні з-ди. Ін-т надтвердих матеріалів 
ім. В. М. Бакуля НАН України випускає абразив-
ний інструмент з НТМ (алмазу та кубічного ні-
триду бору); для потреб підприємств-замовни-
ків він виробляє алмазні прецизійні правлячі 
ролики одношарові на нікелевій основі. Їх вико-
ристовують для прецизійного профілювання 
абразивних кругів на операціях шліфування ви-
сокоточних деталей складного профілю типу 
замків лопаток турбін, деталей підшипників, 
де талей із координатно-зв’язаними між собою 
по верхнями та ін. складних виробів.

Літ.: Hall  Richard. Shaping the future: developments in 
abrasives and processes // Gohram conf. «Precision Grinding 
& Finishing in the Global Economy». Chicago. 1–3 оct. 2001; 
Сверхтвердые материалы. Получение и применение. 
В 6 т. Т. 3: Композиционные инструментальные матери-
алы. Киев, 2005; Т. 6: Алмазно-абразивный инструмент в 
технологиях механообработки. Киев,  2007; Прогрессив-
ные машиностроительные технологии, оборудование и 
ин стру менты. Т. 1. Коллективная монография.  Моск-
ва, 2013; Лавріненко В. І., Новіков М. В. Надтверді абра-
зивні матеріали в механообробці. Київ, 2013; Відпрацю-
вання науко містської технології та створення дослід-
но-виробничої дільниці з виготовлення ви соко пре цизій-

ного алмазного правлячого інструменту для потреб ма-
шинобудування України та імпортозаміщення. // Наука 
та інновації. 2013. Т. 9. № 5. 

В. І. Лавріненко

Абра́зія (від лат. аbrasiо — зіскоблювання) — 
процес мех. руйнування і знесення гірських по-
рід у береговій зоні водойм (океанів, морів, озер, 
водосховищ) хвилями і прибоєм, а також улам-
ковим матеріалом, що міститься у воді. А. буває 
мех., хім. і терм. Мех. А. — це руйнування бере-
гових порід під дією ударів хвиль прибою і улам-
ків порід, які переносяться хвилями і прибоєм. 
Хім. А. — руйнування порід, спричинене розчи-
ненням їх мор. водою. Терм. А. — руйнування 
берегів, що складаються з мерзлих порід або 
льоду, внаслідок зігрівання мор. водою.
Інтенсивність А. залежить від твердості порід, 
стану пластів. Найінтенсивніша А. — в результа-
ті дії на мор. берег прибою і корозії (розчинення 
гірських порід під впливом хім. впливу води). У 
результаті А. створюються специфічні форми 
рельєфу: абразійні уступи (кліфи), хвилеприбій-
ні ніші, кекури, підводні абразійні тераси або 
платформи (бенчі) тощо.
Довжина абразійних ділянок на берегах водойм 
земної кулі близько 400 тис. км (51 % загальної 
довжини). B середньому з кліфів у водойми 
надходить 3,45 млрд м3 на рік уламкового мате-
ріалу, з бенчів — 7,4 млрд м3 на рік. Пісок, галь-
ка, гравій та більший уламковий матеріал утво-
рюють підводну акумулятивну терасу, яка при-
єднується до бенчів, й акумулятивні берегові та 
підводні форми рельєфу (коси, пересипи тощо), 
з якими пов’язані прибережні розсипи й родо-
вища будівельних матеріалів. Осади абразив-
ного походження, що містяться у воді, мігрують 
уздовж берегової смуги або виносяться течіями 
за межі берегової зони і відкладаються в глиб-
ших частинах водойм. При зниженому рівні 
оке ану А. дуже впливає на формування шель-
фу. Продукти А. є головними джерелами від-
кладень шельфу. Руйнування берегів і утворен-
ня акумулятивних берегових форм призводять 
до вирівнювання берегової лінії. Її обриси ви-
значаються проникненням морських вод в по-
ниження рельєфу. 
Див. також у ст. Фіорд, Шхер, Лиман.

Н. В. Вергельська

Абракада́бра — у сучас. мові будь-який без-
глуздий набір слів або літер. У пізній Античнос-
ті й Середньовіччі слово використовували як 
заклинання або напис на амулетах. Уперше зга-
дується у 51 розділі віршованого трактату «На-
пучування в медицині» («De Medicina praecepta») 
(кін. 2 — поч. 3 ст. н.е.), що приписують давньо-
рим. лікарю Квінтові Серену Саммоніку, який 
рекомендує хворим на малярію носити амулет із 
цим словом, написаним 11 разів у вигляді пере-
вернутого трикутника без останньої літери в 
кожному рядку (від ABRACADABRA в першому 
до A в останньому). Як напис, що начебто мав 
відганяти злих духів, поширюється у Середньо-
віччі. У Ранньому Новому часі А. стає одним із 
найвідоміших заклинань, згадки про нього по-
трапляють до масової худ. л-ри. Зокрема, у ро-
мані Даніеля Дефо «Щоденник року чуми» 
(«A Journal of the Plague Year») про епідемію 
чуми 1655 в Англії (1722) засвідчено, що меш-
канці Лондона записували це слово у формі пе-

Абразивний інструмент

Абразія:
1 — берегове урвище;
2 — хвилеприбійна ніша;
3 — пляж;
4 — підводна абразійна тераса;
5 — рівень моря;
6 — колишнє берегове урвище
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ревернутого трикутника на одвірках своїх бу-
динків. Найімовірніша етимологія слова А. — 
від арам. вислову «כדברא  ,«avra kedavra») «עברא 
однак літеру ב можна читати і як [v], і як [b]), що 
приблизно перекладають як «нехай сказане здій-
сниться». Інші пояснення походження вислову є 
зразками народної етимології. Слово «А.» і спів-
звучні до нього часто вживають у худ. л-рі., кіне-
матографі й текстах пісень з умовним значенням 
заклинання.

Літ.: Grözinger K. E. Jüdisches Denken. Theologie, Philo-
sophie, Mystik. Darmstadt, 2005. Bd. 2: Von der mittelalterli-
chen Kabbala zum Hasidismus, Wissenschaftliche Buchgesel-
lschaft; Kushner L. The Book of Words: Talking Spiritual Life, 
Living Spiritual Talk. Woodstock, 2011.

А́брам, Йо́сип [словен. Abram, Josip (Jože); псев-
доніми — Козак Байда, Трентар, Мостар; 02.02. 
1875, с.  Штаньєль, тепер місто, Словенія — 
22.06.1938, м. Любляна, Словенія] — словен. 
пись менник, перекладач. Закінчив 1899 вищу 
духовну семінарію в м. Ґориці. Був священиком у 
селах приморської Словенії. 1895 у журн. «Дім і 
світ» («Dom in svet») опубл. перший оригіналь-
ний твір — романтичну баладу «Українець» 
(«Ukrajinec»), позначену впливом творчості 
Т. Шев ченка. 1898 в журн. для дітей «Янгелочек» 
(«Angeljček») умістив перекл. вірша С. Воробке-
вича «Рідна мова». За мотивами давньої словен. 
історії та фольклору написав кілька народних 
драм, поставлених у різних театрах. Широку по-
пулярність А. принесли словен. перекл. творів 
Т. Шевченка. 1907 і 1908 в його перекл. у Любля-
ні вийшов «Кобзар» у двох томах, до якого увій-
шли 43 твори, серед них — поеми «Тарасова 
ніч», «Катерина», «Іван Підкова», «Гайдамаки», 
«Гамалія», «Наймичка», «Іржавець», «Неволь-
ник», балади «Причинна», «Перебендя», послан-
ня «І мертвим, і живим», вірші «Холодний яр», 
«Заповіт», «Якби ви знали, паничі», «Сон (На 
панщині пшеницю жала…)». Перекл. А. відзна-
чаються збереженням тропів і фігур оригіналу, 
семантичною точністю. На поч. 20 ст. вони мали 
широкий резонанс як у Словенії, так і в Україні.
У своїх працях А. докладно висвітлив життєвий і 
творчий шлях Т. Шевченка, схарактеризував його 
роль у тогочасному сусп. й культ. житті України. 
Завдяки працям А. і його перекл. поезія Т. Шев-
ченка на поч. 20 ст. стала визначним явищем літ. і 
сусп. життя Словенії.

Пер.: Kobzar: Izbrane pesmi Tarasa Ševčеnka. Z zgo-
dovinskim pregledom Ukrajine in pesnikovim življen-
jepisom / рrevel Jos. Abram. Ljubljana, 1907; Kobzar Tarasa 
Ševčenka. II. Del. Hajdamaki: Poem z zgodovinskim uvo-
dom o hajda maščini / рrevel in pojasnil Josip Abram. Ljub l-
jana, 1908.

Літ.: Гнатюк В. Cловінський переклад Шевченкових 
поезій // Літературно-науковий вісник. 1906. Т. 34, кн. 5; 
Ющук І. Український струмінь у словенській поезії 
XIX — початку ХХ ст. // Слов’янське літературознавство і 
фольклористика: республ. міжвід. зб. 1967. Вип. 3; Гри-
мич В. За Кобзаревою луною. Стаття перша // Всесвіт. 
1981. № 3; Гримич В. Подвиг перекладача // Україна. Наука 
і культура. 1981. Київ, 1982; Kragelj J. Josip Abram — 
Trentar: življenje in delo. Koper, 2000.

В. Гримич

Абрама́вічюс, Вла́дас (лит. Abramavičius, Vla-
das, польськ. Abramowicz Władysław; 09.05.1909, 
с. Науядваріс, тепер Тракайського р-ну, Литва — 
16.11.1965, Вільнюс, Литва) — поет, історик 

культури, перекладач. Закінчив 1934 Вищу шко-
лу журналістики у Варшаві, 1951  — Вільнюс. 
ун-т. Автор зб. віршів польськ. мовою «Зоря 
думки» («Świtanie myśli»; 1930) і «Місцеві поезії» 
(«Regionalne poezji»; 1933), істор. і біогр. нарисів 
про лит. літературу, про сучасну поезію (польськ. 
мовою), про В. і Т. Врублевських (лит. мовою). 
Перекладав польськ. поетів лит. мовою. У кн. 
«Тарас Шевченко і Вільнюс» («Tarasas Ševčenka ir 
Vilnius»; 1964), спираючись на арх. відомості й 
мемуари, А. висвітлив життя Т. Шевченка в цьо-
му місті. На ювілейній 10-й наук. шевч. конф. у 
Києві (1961) виступив з доповіддю «Шевченко у 
Вільнюсі».

Пр.: Абрамавічюс В. Шевченко у Вільнюсі // Збірник 
праць ювілейної десятої наукової шевченківської конфе-
ренції.  Київ, 1962; Abramavičius V. Tarasas Ševčenka ir 
Vilnius. Vilnius, 1964.

В. Рачкаускас

Абра́мов, Фе́дір Олекса ́ндрович (рос. Абрамов, 
Фёдор Александрович; 29.02.1920, с.  Веркола, 
тепер Архангел. обл., РФ — 14.05. 1983, м. Ленін-
град, тепер Санкт- Петербург, похов. у с. Верко-
ла, РФ) — письменник, літ. критик, публіцист; 
пред ставник напрямку «сільської прози» в рос. 
л-ри. Нар. у селян. родині; у віці одного року 
втратив батька. Закінчив філол. ф-т Ленінград. 
держ. ун-ту. 1941–1943 перебував у лавах Рад. 
армії, 1943–1945 — співробітник органів контр-
розвідки «Смерш». 1948–1951 — аспірант Ленін-
град. держ. ун-ту, 1951–1960 — викладач на каф. 
рад. л-ри цього ж ун-ту. З 1949 друкував літ.-
критичні статті, з 1950 розпочав літ. діяльність. 
1958 у журн. «Нева» опубліковано перший ро-
ман А. «Брати й сестри» («Братья и сестры»). 
У  середині 1960-х твори А. не друкували через 
засудження офіц. критикою нарису «Навкруги» 
(«Вокруг да около»). На формування репутації 
письменника вплинув також факт видання на-
рису в англ. перекладі у Великій Британії. Най-
важливішим твором А. є цикл із чотирьох рома-
нів «Брати й сестри» («Братья и сестры»; 1963), 
«Дві зими й три літа» («Две зимы и три лета»; 
1968), «Шляхи -роздоріжжя» («Пути и перепу-
тья»; 1973), «Дім» («Дом»; 1978). За три перших, 
об’єднаних у трилогію «Пряслини» («Пря сли-
ны»), А. нагороджено Держ. премією СРСР 
(1975). Осн. тема творів А. — повсякденне життя 
селян рос. півночі, зображене відповідно до сти-
льових канонів «сільської школи» в рос. літ. пе-
ріоду 1960–1980. В останні роки працював над 
романом «Чиста книга», який не закінчив. Укр. 
мовою твори А. перекладали Є. Гуцало, М. Шу-
мило та ін. 1973 за сюжетом повісті «Сирітство» 
(«Безотцовщина») знято телефільм (реж. — 
П. То доровський).

Тв.: Сочинения.  В 6 т. Ленинград, 1990; Ук р. п е -
р е к л.  — Дерев’яні коні. Київ, 1982; Пролітали лебеді. 
Київ, 1989; Твори. В 2 т. Київ, 1989.

Літ.: Золотусский И. Фёдор Абрамов: личность, книги, 
судьба. Москва, 1986; Маслов И. Правда как мера таланта: 
О творчестве Ф. А. Абрамова. Харьков, 1994; Маслов И. 
Федор Абрамов: повесть-исследование. Харьков, 2005.

Абра́мов, Фе ́дір Олексі́йович (21.03.1904, руд-
ник Скальковський, тепер м. Лисичанськ Луган-
ської обл., Україна — 05.12.1982, м. Дніпропе-
тровськ, тепер м. Дніпро, Україна) — вчений у 
галузі гірничої справи, доктор тех. наук (з 1952), 
чл.-кор. АН УРСР (з 1967), засл. діяч науки 

Абрам Йосип

Абрамавічюс Владас

Абрамов Федір 
Олександрович.  
Ф. М. Фатьянов. Портрет 
Абрамова Ф. О. 1986

Абрамов Федір Олексійович
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УРСР (з 1974). Закінчив Дніпроп. гірничий ін-т 
(1930; тепер Нац. гірничий ун- т). Працював у 
цьому закладі асистентом-аспірантом (1930–
1935), доцентом (1935–1940), в. о. зав. каф. 
(1940–1941, 1944–1952) та зав. каф. рудникової 
вен тиляції (1952–1968). Учасник Другої світо-
вої війни. У 1962–1968 водночас обіймав поса-
ду зав. лаб. рудникової аеродинаміки Ін- ту 
чорної металургії АН УРСР. У 1968–1982 пра-
цював зав. відділу рудникової аерогазотермо-
динаміки Ін- ту геотехнічної механіки АН УРСР. 
Автор понад 300 наук. праць. Дослідження А. 
присвячені вивченню проблем провітрювання 
та аерогазодинаміки шахт, техніки безпеки та 
боротьби з газодинамічними явищами в них. 
На шахтах Донбасу впроваджено запропонова-
ний ученим клиновий принцип виймання ме-
талевих стояків. Розробив метод укрупненої 
оцінки аеродинамічної якості вентиляції газо-
вих шахт і виявлення їх недоліків, що досягало-
ся розробкою методики і практичним упрова-
дженням  служб вентиляції (а надалі й гірничо-
рятувальної служби) депресійних зйомок. Роз-
роблено алгоритми та програми розрахунку 
вентиляції шахт. Нагороджений двома ордена-
ми Трудового Червоного Прапора (1949, 1955), 
орденом Леніна (1961), двома орденами «Знак 
Пошани» (1971, 1976) та багатьма медалями. 
Лауреат Держ. премії УРСР в галузі науки і тех-
ніки (1976).

Пр.: Электрическое моделирование вентиляционных 
сетей угольных шахт. Москва, 1957; Автоматизация про-
ветривания шахт. Киев, 1967; Воздухораспределение в 
вентиляционных сетях шахт. Киев, 1971.

Літ.: Федір Олексійович Абрамов [1904–1982: Некро-
лог] // Вісник АН УРСР. 1983. № 3. 

Л. В. Шипко

Абрамо́вич, Все́волод Михай́лович (нім. Ab-
ramowitsch, Wsewolod; 10.08.1890, м.  Одеса, те-
пер Україна — 25.04.1913, Йоганністаль, тепер 
р -н м. Берліна, Німеччина) — авіатор і винахід-
ник, один із піонерів авіації в Рос. і Нім. імпері-
ях. Нар. у родині єврейського поета і перекла-
дача М. С. Абрамовича; онук класика л-ри мо-
вою їдиш Менделе Мойхер-Сфоріма. 1911 
А. — випускник Вищої тех н. школи в м. Шар-
лоттенбурзі (тепер Бер лін. технічний ун-т). 
09.10.1911 закінчив філію авіашколи Т-ва братів 
Райт у Німеччині (диплом №  122), залишився 
там працювати інструктором. 1912 виконав сут-
тєву переробку літака-біплана «Райт», що значно 
покращило його польотні дані. Літак отримав 
назву «Райт-Абрамович». На ньому  01.06.1912 
під час змагань у Берліні А. встановив для Ні-
меччини рекорд висоти польоту з пасажи-
ром — 2100 м. У 14.07.1912–06.08.1912 на цьому 
ж літаку виконав переліт Берлін  — Санкт-
Петербург (бл. 1500 км), причому сумарна три-
валість перебування в повітрі становила 
бл. 17 год. Перебуваючи в Рос. імперії, 24.09.1912 
А. встановив світовий рекорд тривалості по-
льоту з 4 пасажирами — 45 хв 57 с. Восени 1912 
повернувся до Німеччини. 24.04.1913 під час 
польоту з княгинею Є. М. Шаховською потра-
пив у катастрофу на аеродромі Йоганністаль 
під Берліном і зазнав тяжких травм, від яких 
помер наступного дня. Похований на Ніколь-
ському кладовищі Олександро-Невської лаври 
у Санкт-Петер бур зі. На честь А. названо одну з 
алей на тер. колишнього аеродрому Йоганніс-

таль (нині Аеродинамічний парк у берл. р -ні 
Адлерсгоф).

Пр.: Мой перелет из Берлина в Петербург // Вестник 
воздухоплавания. Санкт-Петербург. 1912. № 10.

Літ.: Шавров В. Б. История конструкций самолетов в 
СССР до 1938  г. Москва,  1986; Авиация в России. Мо-
сква,  1988; Грибанов  С.  В. Пилоты Его Величества. Мо-
сква, 2007.

В. Р. Мараєв 

Абрамо́вич, Дмитро ́ Іва́нович (07.08.1873, 
м. Гулевичі, тепер с. Гулівка Ковел. р-ну Волин. 
обл., Україна— 04.03.1955, м. Вільнюс, Литва) — 
історик л-ри й мови, чл.-кор. РАН (1921, від 
1925 — АН СРСР). Закін. Санкт-Петерб. духов-
ну академію (1897). Від 1903 очолював у ній каф. 
рос. та старослов’ян. мов, 1909 — звільнений 
через «неблагонадійність». Викладав історію 
рос. л-ри та мови, старослов’ян. мову, палеогра-
фію на Вищих жін. курсах Петрогр. ун-ту. Зго-
дом проф. Ленінгр. ун-ту, Смолен. пед. ін-ту, 
після Другої світової війни — Вільнюс. ун-ту. 
Досліджував історію укр. л-ри та л-р сх. слов’ян 
від часів Київ. держави до 19  ст., діяльність 
Д.  Туптала. Працював над істор. хрестоматією 
укр. мови, готував до вид. київ. «Глаголичні 
листки». Гол. праця «Дослідження про Києво-
Печерський патерик як історико-літературну 
пам’ятку» («Исследование о Киево-Печерском 
Патерике как историко-литературном памятни-
ке»; 1903), за оцінкою І. Франка, «являється дуже 
пильним та старанним зводом усього того, що 
досі було зроблено для вияснення літературної 
історії та історичної вартості Києво-Печерсько-
го Патерика». Автор праці «До питання про об-
сяг і характер літ. діяльності Нестора-літопис-
ця» («К вопросу об объеме и характере лит. дея-
тельности Нестора-летописца»; 1902). Незважа-
ючи на відірваність від України, охоче співпра-
цював із ВУАН. У її серії «Пам’ятки мови та 
письменства давньої України» здійснив наукове 
видання «Києво-Печерського Патерика» 2-ї ре-
дакції, упорядкованої ченцем Касіяном (1462), 
за рукописом Києво-Печерської лаври 1553–
1554 (1930). Вивчав листування М. Костомарова 
та М. Драгоманова.

Пр.: З листування М. І. Костомарова з графинею 
А. Д. Блудовою // Україна. Київ, 1926. Кн. 5; З листування 
М. П. Драгоманова з О. С. Суворіним // Україна. Київ, 
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1927. Кн. 4; Літописні джерела Четьїх-Міней Дмитра Рос-
товського // Зап. істор. секції ВУАН. Київ, 1929. Т. 32; До 
питання про джерела «Ізборника» Святослава 1076 р. // 
Наук. зб. Ленінгр. т-ва дослідників укр. історії, письмен-
ства та мови. Київ, 1929; З новіших праць про «Слово о 
полку Ігоревім» // Там само. Київ, 1929.

Літ.: Берков П. Н. Хронологический список пе чат-
ных работ чл.-корр. АН СССР Д. И. Абрамовича (1873–
1955) и лит-ры о нем // Тр. отдела древнерус. лит-ры 
Ин-та русской лит-ры. 1956. № 12.

С. І. Білокінь

Абрамо́вський, Е ́двард Ю́зеф (польськ. 
Abramowski, Edward Jósef; 17.08.1868, с. Степа-
нівка, Ро с. імперія, тепер Васильківський р-н 
Київської обл., Україна — 21.06.1918, м. Варша-
ва, Польща) — філософ, політ. мислитель, пси-
холог, соціолог. Нар. у заможній поміщицькій 
родині. Навчався в Краків. (1885) та Женев. ун-
тах (1886–1889). У 1915–1918 — професор пси-
хології Варшав. ун-ту. Дослідник проблем політ. 
філософії, етики, естетики, антропології, теорії 
пізнання. Із 1885 до початку 1890-х А. брав ак-
тивну участь у польськ. соціалістичному русі 
(входив до орг. «Пролетаріат», «Закордонний 
союз польських соціалістів», «Робітниче об’єд-
нання»). Зай мався пропагандистсько-освітньою 
діяльністю серед робітників. Як публіцист, із 
марксистських позицій критикував капіталізм і 
приват. власність.
У сер. 1890-х А. переїжджає до Швейцарії, де 
розпочинається новий період його діяльності. 
Переживає втрату дружини і сестри, тривалий 
час хворіє. Його духовна криза закінчується змі-
ною поглядів: А. відмовляється від марксизму, 
відходить від політ. діяльності та участі в робіт. 
русі. Перебуваючи на лікуванні в м. Женеві, зо-
середжується на наук. дослідженнях із психоло-
гії, соціології та теорії пізнання.
Після повернення у 1897 поєднує громад. і наук. 
діяльність, ініціює створення «гуртків само-
вдосконалення», які пропагували гасла мораль. 
оновлення. У роботах «Етика і революція» («Ety-
ka a rewolucja»; 1899), «Індивідуальні елементи в 
соціології» («Pierwiastki indywidualne w socjolo-
gji»; 1899), «Питання соціалізму» («Zagad nienia 
socja lizmu»; 1899) обґрунтовує ідею морал. та 
етич. революції як джерела сусп. трансформа-
цій: внутр. зміни самої людини мають спричи-
нити революцію суспільну. У філософії А. люди-
на пос тає як вільна, творча особистість, яка є 
найвищою цінністю та джерелом дії. Обстоюю-
чи ідею самореалізації людини, наголошує, що 
свобода людини — це свобода бути собою.
А. вважається духовним лідером польськ. анар-
хізму. Розробив концепцію «бездержавного со-
ціалізму», засновану на трьох головних пунк-
тах — бойкоті д-ви, самоорганізації та самоосві-
ті. Критикував держ. соціалізм і д-ву в цілому як 
примусову орг-цію, що обмежує свободу люди-
ни, пропагував бездерж. орг-цію сусп-ва у формі 
добровільних об’єднань, зокрема в праці «Соці-
алізм і держава. Причини критики сучасного 
соціалізму» («Socjalizm a państwo. Przy czynek do 
krytyki współczesnego socjalizmu»; 1904). Основу 
нового сусп-ва вбачав у співпраці, братерстві, 
солідарності, взаємоповазі та дружніх зв’язках. 
Закликав боротися за свободу кожної людини та 
свободу Польщі. Прагнучи до практичної реалі-
зації «бездержавного ідеалу», А. став засновни-
ком польськ. кооперативного руху, працював у 

Союзі товариств суспільної взаємодопомоги. Як 
прихильник ідеї самоорганізації, пропагував 
екон. асоціації та ініціативи, закликав до ство-
рення кооперативів і спілок. Ідеям кооперації 
присвятив праці: «Значення співробітництва 
для демократії» («Znaczenie współd zielczości dla 
demokracji»; 1906), «Ідеї суспільного співробіт-
ництва» («Ideje społeczne koope  ratyzmu»; 1907), 
«Принцип республіки кооперативної» («Rzecz-
pospolita kooperatywna»; 1912).
Упродовж 1907–1918 А. зосередився на питан-
нях психології. У 1907 — співзасновник і керів-
ник Польського психол. т-ва. 1910 у м. Варшаві 
створив першу психол. лаб., яка згодом була пе-
ретворена на Ін-т психології. Брав участь у наук. 
житті психол. осередків у м. Женеві, Брюсселі, 
Лозанні. У 1915–1918 очолював каф. психології 
Варшав. ун-ту. У 1917 читав цикл публ. лекцій із 
досвідної метафізики («Metafizyka doświadczal-
na»; 1980). Його дослідження, присвячені про-
блемам несвідомого, пам’яті та уваги, отримали 
визнання наук. спільноти.
Філософія А. мала великий вплив на сусп.-політ. 
життя Польщі 20 ст. Зокрема, вона вплинула на 
дух. формування Я. Корчака.

Пр.: Zagadnienia socjalizmu. Lwów, 1899; Socjalizm a pań-
stwo. Przyczynek do krytyki współczesnego socjalizmu. 
Lwów, 1904; Zmowa powszechna przeciw rządowi. Kraków, 
1905; Badania doświadczalne nad pamięcią. T. l–3. Warszawa, 
1910–1912; Le subconscient normal: Nouvelles recherches 
expérimentales. Paris, 1914; Pisma. T. 1–4. Warszawa, 1924–
1928; Filozofia społeczna. Wybór pism. Warszawa, 1965; 
Meta  fizyka doświadczalna i inne pisma. Warszawa, 1980; 
Rzeczpospolita Przyjaciół. Wybór pism społecznych i poli-
tycznych. Warszawa, 1986; Braterstwo. Solidarność. Współd-
ziałanie. Łódź, Sopot, Warszawa, 2009; Wybór pism este ty-
cznych. Kraków, 2011.

Літ.: Augustyniak M. Myśl społeczno-filozoficzna Edwar-
da Abramowskiego. Olsztyn, 2006; Каминский А. А. Эдвард 
Абрамовский и его «Республика друзей» // Общественная 
самоорганизация в мировой истории. Омск, 2006; Dzied-
zic A. Antropologia filozoficzna Edwarda Abramowskiego. 
Wrocław, 2010. 

О. П. Варениця

А ́брахам, Ф. Мю ́ррей [англ. Abraham, F. Mur-
ray; при нар. Абрагам, Мюррей (Abraham, Mur-
ray); 24.10.1939, м. Піттсбурґ, шт. Пенсильванія, 
США] — актор, володар премії «Оскар» (1985). 
А. — сирійського та італ. походження, зростав 
у м. Ель-Пасо (шт. Техас, США). Навчався в ун -ті 
Техасу в м. Остіні. На початку 1960- х переїхав 
до м. Нью-Йорка, де навчався під керівництвом 
актриси та педагога У. Гаґен, водночас 
розвиваю чи сценіч. кар’єру, граючи у бродвей-
ських постановках. До свого сценіч. імені А. 
додав ініціал «Ф.» на честь свого батька Фаріда 
(Фреда). Тривалий час А. грав другорядні ролі в 
телесеріалах, знімався в рекламних роликах і в 
кіно, з’явля ючись у різних фільмах, при цьому 
його ім’я залишалося маловідомим. Серед 
філь мів 1970- х — поч. 1980 -х: «Серпіко» (1973), 
«Сонячні хлоп ці» (1975), «Вся президентська 
рать» (1976), «Ріц» (1976), «Обличчя зі шрамом» 
(1983).
У 1985 А. отримав премії «Оскар» і «Золотий 
глобус» як кращий актор за виконання ролі за-
здрісного композитора А.  Сальєрі в фільмі ре-
жисера М.  Формана «Амадей» (1984). Ця роль 
досі є найзнаковішою роллю А. Після несподі-
ваного успіху А. режисери пропонували йому 
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здебільшого ролі негативних персонажів. Зага-
лом за кар’єру зіграв у понад 100 фільмах, серед 
яких: «Ім’я троянди» (1986), «Останній кіноге-
рой» (1993), «Знайти Форрестера» (2000), «Го-
тель „Гранд Будапешт“» (2014) та ін. Викладає 
театр. мист- во у Бруклін. коледжі (м.  Нью-
Йорк). 2004 уряд Італії нагородив А. премією 
М. Тремалья, яку вручають вихідцям з Італії, що 
виявили себе за кордоном.

Літ: The Most Dangerous Cinema: People Hunting People 
on Film. McFarland, 2013.

Абревіату́ра (італ. abbreviatura, від лат. abbre-
viatio — скорочення) — 1) У мовознавстві — 
мов на одиниця, утворена внаслідок абревіації. 
Залежно від компонентів (скорочених частин 
вихідного слова чи словосполучення) розрізня-
ють типи А.: а) буквені, або літерні, складаються 
з поч. букв вихідного словосполучення, вимов-
ляють за назвами літер: КПК [капека] — Кримі-
нальний процесуальний кодекс, МНС [еме-
нес]  — Міністерство надзвичайних ситуацій, 
ПТМЗ [петеемзе] — Полтавський турбо-меха-
нічний завод; б) звукові — утворені з поч. звуків 
вихідного словосполучення, вимовляють як 
звичайне слово: ЛАЗ [лаз] — Львівський авто-
бусний завод, ООН [оон] — Організація Об’єд-
наних Націй, ПіК [пік] — «Політика і культура»; 
в) складові, або частинкові, — складаються із 
поч. складів кожного слова словосполучення: 
будпром — будівельна промисловість, за-
вгосп — завідувач господарства. Існують комбі-
новані А., утворені поєднанням різних способів 
скорочування: буквеного і звукового типів: 
ЧАЕС [чаес] — Чорнобильська атомна електро-
станція; частини одного слова з буквами чи зву-
ками інших слів словосполучення: КрАЗ [краз] — 
Кременчуцький автомобільний завод, УкрГТС 
[укргетеес] — Українська газотранс портна систе-
ма; поч. частини й цілого слова: держустанова — 
державна установа, завкафедри  — завідувач ка-
федри, техогляд — технічний огляд. Традиційно 
А. кваліфікують як самостійні слова (іменники), 
проте не всі А.-новотвори мають статус слова з 
його визначальними ознаками (наявність лекс. і 
грамат. значень, видільність елементів морфемної 
будови, відтворюваність таких елементів, єдність 
морфемної будови і значення тощо); за певних 
умов частина скорочень може набувати ознак 
слова (лексикалізуватися) лише під час їхнього 
використання. А. різняться і здатністю виконува-
ти номінативну функцію.

Літ.: Клименко Н. Ф. Словотворча структура і семан-
тика складних слів у сучасній українській мові. Київ, 
1984; Горпинич В. О. Сучасна українська літературна 
мова. Морфеміка. Словотвір. Морфонологія. Київ, 1999; 
Нелюба А. Явища економії в словотвірній номінації укра-
їнської мови. Харків, 2007. 

А. М. Нелюба
2) У музиці — знаки скорочення нотного пись-
ма, які застосовують для спрощення способів 
записування муз. твору і полегшення читання 
нот.

Абревіа́ція (лат. abbreviatio — скорочення) — 
1) У біології — недорозвиненість або повна 
втра та у нащадків органа, що був у їхніх пред-
ків. Виникає в ході регрес. еволюції завдяки 
скороченню індивід. розвитку на кінцевих ста-
діях онтогенезу в ряді поколінь. Супроводжу-
ється ана болією. Зазвичай при А. випадають 

кінцеві стадії (зокрема, при неотенії). Проявом 
А. є, напр., поступова редукція кінцівок у різ-
них видів ящірок, аж до безногих форм; зник-
нення у ссавців зябрових щілин у ході еволюції 
та заростання їх у процесі ембріон. розвитку 
особин; редукція хвоста у зародків людини. 
Термін введено 1930 рос. зоологом Б. С. Матвє-
євим.

Я. О. Межжеріна 
2) У мовознавстві — скорочування слів і слово-
сполучень, унаслідок якого з’являються абревіа-
тури. Первісно поодиноко застосовувалася 
лише в письмовій формі мови, як явище сфор-
мувалася у 1920–1930-х. У сучасних лінгвіст. 
школах по-різному визначають межі поняття: 
напр., одні дослідники вважають, інші — не вва-
жають А. графічні скорочення (d. j. замість de 
jure, і т. ін. замість і таке інше, к-сть замість кіль-
кість); по-різному кваліфікують скорочування 
словосполучень і слів. Залежно від залишених 
під час скорочування елементів виділяють спо-
соби А.: скорочування словосполучень до по-
чаткових букв чи звуків (Міністерство внутріш-
ніх справ > МВС, читають і вимовляють [емве-
ес], Харківський тракторний завод > ХТЗ [хате-
зе], Організація українських націоналістів > 
ОУН, Харківський авіаційний інститут > ХАІ), 
до перших складів слів із словосполучення (дер-
жавна промисловість > держпром, народний де-
путат > нардеп, профспілковий комітет > проф-
ком), часткове скорочування (літературний ре-
дактор > літредактор, обласна рада > облрада, 
педагогічне училище > педучилище); скорочу-
вання слів до початкових частин (спеціаліст > 
спец, фанат > фан); поєднання різних типів ско-
рочування (Харківська електростанція > ЕСХар 
[есхар], спеціальне професійно-технічне учи-
лище > спецПТУ). В укр. лінгвіст. традиції А. 
ви  з начають як окремий спосіб словотворення, 
проте абревіатури здебільшого не мають стату-
су слова і з’явилися не внаслідок словотвірних 
операцій.

Літ.: Алексеев Д. И. Сокращенные слова в русском 
языке. Саратов, 1979; Клименко Н. Ф. Словотворча струк-
тура і семантика складних слів у сучасній українській 
мові. Київ, 1984; Горпинич В. О. Сучасна українська літе-
ратурна мова. Морфеміка. Словотвір. Морфонологія. 
Київ, 1999; Нелюба А. Явища економії в словотвірній но-
мінації української мови. Харків, 2007; Климович С. М. 
Структурно-семантичні типи аброутворень в україн-
ській мові. Херсон, 2008

А. М. Нелюба

Абреже́ (франц. abrégé, від abréger — скорочува-
ти) — у видавничій продукції  — перелік осно-
вних тем, внутрішніх заголовків, стислий зміст 
чи витяг із твору. А. розміщують між заголовком 
рубрики і текстом, щоб налаштувати читача на 
сприймання інформації. А. використовують та-
кож для того, щоб не ділити текст на дрібні ру-
брики. Найчастіше А. використовується у видан-
нях, які мають великий обсяг (напр., довідковій 
чи наук. літературі), щоб пришвидшити пошук 
даних при вибірковому читанні. А. також вико-
ристовується у творах кіномист-ва.

А́бри, синдесмії (Abra, Syndesmia) — рід двостул-
кових молюсків. Черепашка (мушля) тонкостін-
на, овальна або овально-трикутна, завдовжки до 
25 мм. Поверхня її гладенька або із слабкою 
концентричною скульптурою.

Абрахам Ф. Мюррей
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Поширені переважно в Атлантичному ок. та мо-
рях його басейну. В Україні, в Азовському і Чор-
ному морях, мешкають 3 види роду А.: Abra ovata, 
A. occitanica, A. аlba. Типовий вид абра овальна (A. 
ovata) живе на мулистих ґрунтах на глибинах, 
що не перевищують 40 м; витримує сильне зни-
ження солоності води (до 2 ‰), а також нестачу 
кисню.

Літ.: Варигин А. Ю. Рост двустворчатого моллюска 
Abra ovata (Philippi, 1836) в Сухом лимане (Северо-Запад-
ное Причерноморье) // Екологічна безпека прибережної 
та шельфової зон та комплексне використання ресурсів 
шельфу : Зб. наук. пр. Севастополь, 2012. Т. 1. Вип. 26.  

Абрико́с, абрикоса, жерделя, мореля, рурега 
(Prunus armeniaca) — плодове дерево роду слив 
родини розових. Листопадне дерево 5–7, іноді до 
15 м заввишки. Листки яйцеподібно-округлі, 

при основі майже серцеподібні, дрібнозубчасті, 
цілісні, нерівнопилчасті, з довгим черешком. 
Характерна велика кількість сочевичок на моло-
дих пагонах. Квітки білі або рожеві, майже сидя-
чі, розпускаються до появи листків. Плодоно-
сить на 3–4-й рік. Плід — соковито-м’ясиста од-
нокістянка масою у дикорослих форм 3–18 г, у 
культурних — 5–80 г, жовто-помаранчевого ко-
льору з червонуватим одностороннім рум’янцем. 
Шкірочка оксамитово-опушена, кісточка тов-
стостінна, гладенька або шорстка. Плодоносить 
у червні–серпні. Походження рослини до кінця 
нез’ясоване, виділяють від трьох до шести мож-
ливих центрів походження рослини. Серед них 

найімовірніші — Китай і Середня Азія, де А. 
трапляється у дикорослому стані. У культурі ви-
рощують у багатьох країнах світу. В Україні у 
дикому стані не трапляється, розводять у садах, 
лісосмугах переважно на пд. У поліській і лісо-
степовій зонах України А. часто вирощують з 
насіння, такі дерева називають жерделями. Най-
поширеніший в Україні сорт — «червонощо-
кий». Розмножують А. переважно щепленням на 
дичках або на аличі, рідше — насінням. Цінність 
плодів А. зумовлена високим вмістом вітамінів, 
макро- і мікроелементів, цукрів тощо. Зокрема, 
плоди А. містять цукри (7–22 % у свіжих, до 
84 % — у сушених), органічні кислоти, пектини, 
бета-каротин, аскорбінову кислоту, тіамін, ри-
бофлавін, флавоноїди, Калій, Ферум, Аргентум 
тощо. У насінні А. є глікозид амигдалін, фермен-
ти емульсин, лактаза і синільна кислота. Плоди 
А. вживають в їжу у свіжому та сушеному вигля-
ді (урюк, кайса, курага). З А. готують консерви, 
варення, соки, джеми, компоти. Насіння вжива-
ються в їжу, використовують у нар. медицині, з 
них отримують олію. З тріщин кори дерев ви-
ступає сік, що засихає на повітрі, утворюючи 
абрикос. камедь, яку застосовують у медицині, 
для виготовлення клею та емульсій. З деревини 
А. виготовляють муз. інструменти. 

Літ.: Нечитайло В. А., Кучерява Л. Ф. Ботаніка. Київ, 
2001.

Абрико́сов, Андрі́й Льво́вич (Абрикосов, Ан-
дрей Львович; 14.11.1906, м.  Сімферополь, 
Крим — 19.10.1973, м. Москва, тепер РФ) — ак-
тор, нар. арт. СРСР (з1968). Правнук промислов-
ця і підприємця в галузях кондитер., чайного 
вир-ва і банківської справи, купця А. І. Абрико-
сова (1824–1904), який, зокрема, 1879 заснував 
Сімферопольську кондитер. фабрику. До цієї ж 
родини належать лікар О. І. Аб рикосов та фізик 
О. О. Абрикосов. З 1926 А. працював у моск. теа-
трах, зокрема в 1931–1937 — у Реалістичному 
театрі, 1938–1973 — в Театрі ім.  Є. Вахтангова 
(1953–1959 — директор театру). Ролі: в театрі — 
Огнєв, Павло, Максим Максимович («Фронт», 
«Макар Діброва», «Па м’ять серця» О. Корнійчу-
ка), Семен Котко («Йшов солдат з фронту» 
В.  Катаєва), Гнат Гордєєв («Фома Гордєєв» за 
М.  Горьким), Рагозін («Кирило Ізвєков» за 
О.  Фе діним), Тригорін («Чайка» А.  Чехова), 
Клавдіо («Багато галасу даремно» В. Шекспіра), 
Жан Вальжан («Знедолені» В. Гюго), Безбородь-
ко (у виставі Житомирського укр. муз.-драм. 
театру ім. І. Кочерги «Правда і кривда» за 
М.  Стельмахом); в кіно — Григорій Мелехов 
(«Тихий Дон»; 1931), Етьєн («Зорі Парижа»; 
1936), Гаврило Олексич («Олександр Невський»; 
1938), Широков («П’ятий океан»; 1940, Київ. кі-
ностудія ім. О. П. Довженка), Количев («Іван 
Грозний»; 1945, 1958), Князь Володимир («Ілля 
Муромець»), Професор Кленов («Серце б’ється 
знову», обидва — 1956), Балясний («Весілля в 
Малинівці», 1967; дія відбувається в Україні, 
фільм знімався у Полтав. та Харків. обл.). Держ. 
премія СРСР, 1941.

Літ.: Знаменитые династии России. Абри косовы. 
2014. № 49.

Абрико́сов, Олексі́й Іва́нович (рос. Абрикосов 
Алексей Иванович; 18.01.1875, м. Москва, тепер 
РФ — 09.04.1955, м. Москва, РФ )  — учений у 
галузі патологічної анатомії; акад. АН СРСР (з 

Абри. Черепашка (мушля) абри овальної (A. ovata)

Абрикос

Абрикосов Андрій Львоович

Абрикосов 
Олексій Іваанович
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1939); акад. (з 1944), віце-президент (1944–1948) 
АМН СРСР. Двоюрідний дядько А. Л. Абрикосо-
ва; батько О. О. Абрикосова. Закінчив мед. ф-т 
Моск. ун-ту (1899). У 1904 захистив дис. «Про 
перші анатомічні зміни при початку легеневого 
туберкульозу» й отримав ступінь доктора меди-
цини. Працював на посадах приват-доцента 
(1904–1918), зав. каф. патол. анатомії мед. ф-ту 
(1918–1920), декана мед. ф-ту (1924–1930), про-
фесора (1920–1953) Моск. ун-ту (нині Перший 
Моск. держ. мед. ун-т ім. І. М. Сєченова). Дирек-
тор Ін-ту нормальної і патол. морфології АМН 
СРСР у 1944–1951. Засновник (1920) і почес. го-
лова (з 1938) Моск. т-ва патологоанатомів. Один 
із засновників та гол. ред. журналу «Архив пато-
логии» (1935–1955). Проводив перше бальзаму-
вання тіла В. І. Ульянова (Леніна) та підготував 
висновок про його смерть. Зазнав необґрунтов. 
репресій та був звільнений з усіх посад у зв’яз ку 
з т.  з. «справою лікарів» (1951–1953). Займався 
дослідженнями інфекційних та інфекційно-
алергічних захворювань (туберкульозу, висип-
ного тифу, сказу, ревматизму), онкології (описав 
міому з міобластів, названу «пухлиною Абрико-
сова»), патології серця і судин, патол. захворю-
вань нервової системи. Розробив техніку розти-
ну трупів, протоколювання. Автор понад 
100 наук. праць із заг. та приват. патол. анатомії, 
туберкульозу легень, морфології алергії, м’я-
зових пухлин, проблем сепсису. Нагороджений 
орденами Леніна (1940, 1945, 1953), орденом 
Тру  дового Червоного Прапора (1945). Герой Со-
ціалістичної Праці (1945).

Пр.: О первых анатомических изменениях в легких при 
начале легочного туберкулеза. Москва, 1904; Патологи-
ческая анатомия системы кроветворения. Т. 1–2. Москва, 
1938–1940; Частная патологическая анатомия. Москва, 
1947; Основы общей патологической анатомии. Москва, 
1949; Основы частной патологической анатомии.  Моск-
ва, 1950.

Літ.: Струков А. И. Академик Алексей Иванович 
Абрикосов. Библиография. Москва, 1951; Давыдовский 
И. В. Алексей Иванович Абрикосов // Вестник АМН 
СССР. 1955. № 2; Ученые Московского университета — 
действительные члены и члены-корреспонденты РАН 
(1755–2004) / Биогр. словарь. Москва, 2005; Ерофеев Н. Д. 
Абрикосов Алексей Иванович // Императорский Мос-
ковский университет. 1755–1917. Москва, 2010.

О. В. Березовська

Абрико́сов, Олексі́й Олексі́йович (Абрикосов, 
Алексей Алексеевич; 25.06.1928, м. Москва, те-
пер РФ) — фізик-теоретик, акад. АН СРСР (з 
1987), АН США (з 2000), член Королів. наук. т -ва 
(Велика Британія, 2001), почесний член Амер. 
акад. наук і мист-в (з 1991). Син патологоанато-
ма О. І. Абрикосова, двоюрідний племінник ак-
тора А. Л. Абрикосова. Закінчив фіз. ф- т Моск. 
ун- ту (1948). У 1951 в Ін -ті фіз. проблем (м. Мос-
ква) захистив канд. дис. «Термічна дифузія у 
цілком або частково іонізованих плазмах». Піс-
ля її захисту працював у цьому ін -ті, у 1955 за-
хистив там доктор. дис. з квантової електроди-
наміки високих енергій. З 1965 працював в Ін- ті 
теор. фізики (м. Москва), де очолював ф- т теор. 
фізики суцільних середовищ. Викладав у Моск. 
ун -ті (до 1969), у Горьківському (тепер Нижньо-
город.) ун -ті (1970–1972). Працював зав. каф. 
теор. фізики у Моск. фізико-тех. ін -ті (1972–
1976) та у Моск. ін- ті сталі та сплавів (1976–1991; 
тепер Нац. дослідницький технол. ун -т). 1991 

запрошений на ро боту до Арґоннської нац. лаб. 
(м. Чикаґо, шт. Іллінойс, США), з 1999 — гр-нин 
США. Викладав в ун -тах штатів Іллінойс і Юта. 
Автор праць з теорії надпровідності, теорії твер-
дого тіла, статистич. фізики, фізики плазми та 
квантової електродинаміки. Висунув ідею про 
існування надпровідників ІІ роду (1952), ство-
рив теорію магнітних властивостей надпровід-
них сплавів (1957). Один з авторів теорії надпро-
відників із магнітними домішками, передбачив 
явище безщілинної надпровідності. Запропону-
вав ідею про високотемпературну надпровід-
ність кристалічної екситонної фази з важкими 
дірками. Створив теорії напівметалів типу ві-
смуту (1962–1973), безщілинних напівпровідни-
ків (1970–74), спінових стекол з короткодією 
(1978–1980). А. зміг пояснити більшість власти-
востей високотемпературних надпровідників на 
основі купрату, 1998 встановив новий ефект 
(ефект лінійного квантового магнітного опору), 
який був відкритий 1928, але раніше ніколи не 
розглядався як самостійний ефект.
Лауреат Ленінської премії (1966), премії Ф. Лон-
дона (1972), Держ. премії СРСР (1982), премії 
Л.  Ландау (1989). Спільно з В. Гінзбургом та 
Е. Дж. Леґґеттом отримав Нобелівську премію 
з фізики (2003) за «основоположні роботи з тео-
рії надпровідників і надплинних рідин».

Пр.:  Методы квантовой теории поля в статистической 
физике (у співавт.). Москва, 1962 ; Methods of Quantum 
Field Theory in Statistical Physics (у співавт.) // Courier 
Dover Publica tions, 1975; Основы теории металлов. 
Москва, 1987.

Літ.: Храмов Ю. А. Абрикосов Алексей Алексеевич // 
Физики: Биографический справочник. Москва, 1983; 
Хра  мов Ю. А. История физики. Киев, 2006; Знаменитые 
ди настии России. Абрикосовы. 2014. № 49.

А́брис (нім. Abriβ — кресленик, план) —1) Об-
рис предмета, нанесений за допомогою ліній. 
2)  Схематичне креслення ділянки місцевості. 
3) У поліграфії — контур малюнка і межі ділянок 
окремих кольорів і півтонів зображення. 4) У гео-
дезії — схематичний план, зроблений від руки у 
польових умовах, з позначенням даних польо-
вих вимірювань, необхідних для побудови точ-
ного плану або профілю.

Літ.: Суворов П. И. Искусство литографии. Москва, 
1952; Фельдман В. Д., Михелев Д. Ш. Основы инженер ной 
геодезии. Москва, 2001.

Абрисо́вський, Са́вин Йо́сипович (1874, с. Пет-
ликівці, тепер с.  Старі Петликівці Бучацького 
р-ну Львівської обл., Україна — 1900, м.  Косів, 
тепер Івано-Франківської обл., Україна) — музи-
кант, композитор і художник. Навчався у Крако-
ві в Акад. красних мист-в (1892–1896); через 
хворобу покинув навчання й повернувся до 
батьків до Косова. Автор аматор. творів для 
ф-но і гітари (кілька з них було опубл.), зокрема 
вальсів «Sus Reciprocite», «Vogune la galere», 
«Вальсу для гітари» (вид. 1899 у Львові), вальсу 
«З  ос танніх днів» (вид. 1903 у ред. Д. В. Січин-
ського) та «Коломийки» для ф-но. Брав участь у 
виставці «Товариства для розвою руської шту-
ки» у Львові (1898). Образотворча спадщина А. 
не збе реглася. Був знайомий з О. Кобилянською, 
для якої послужив прототипом образу Нестора 
в повісті «Через кладку».

Літ.: Якубович Є. Савин Абрисовський // Діло. 1904. 
15 січ.; Два листи О. Кобилянської до С. Абрисовського 

Абрикосов 
Олексій Олексійович

Абрисовський 
Савин Йосипович
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1899 р. // Кобилянська О. Твори в 5 т. Київ, 1963. Т. 5; Мед-
ведик П. Діячі української музичної культури // Записки 
НТШ. Львів, 1993. Т. 226; Погребенник Ф. «З останніх 
днів» // Свобода (США). 1997. 19 лип.

Ю. П. Ясіновський

Абрі́ль, Анрі́ (Abril, Henri; псевдоніми — Анту-
ан Гарсіа, Габі Ларріак, Антуан Гареллі, Антон 
Карпінскі; 1947, м. Матаро, пров. Барселона, Ка-
талонія, Іспанія) — іспанський франкомовний 
поет і перекладач. Навчався у Париз. ун -ті, а та-
кож вивчав давньослов’ян. мову і слов’ян . л-ри в 
Моск. ун- ті ім. М. Ломоносова. З дитинства пи-
сав вірші. У 17-річному віці почав перекладати 
поезію  — спочатку ісп., потім рос. Автор поет. 
книг франц. мовою: «Ампутоване життя» («La 
vie amputée»; 1980), «Тигр, який гарчить» («Le 
Tigre- qui -rugit»; 1983), «Буквар/початок» 
(«Syllabaire/si l’aube»; 1993), «Вокзал Мандель-
штама» («Gare Mandel stam»; 2005); рос. мовою 
«Російські вірші» («Русские стихи»; 2005), «Дім 
російського птаха» («Дом русской птицы»; 2015), 
також пише вірші ісп. мовою. Переклав франц. з 
укр. книги: «Вибрані твори» Т.  Шевченка, «Ви-
брані поеми» Лесі Українки (обидві — 1978), 
«Вибрані твори» П. Тичини (1979), «Лісова піс-
ня» Лесі Українки (1985), «Вибрані твори» 
І. Франка (1983), «Вибрані твори» М. Рильського 
(1980), поезії А. Малишка. Перекладає з рос., се-
ред перекл.: «Казка про царя Салтана» А. Пушкі-
на (1976), пісні В. Висоцького (1990), твори 
О.  Мандельштама (4 кн., 1999–2003), «Чорна 
людина» С. Єсеніна (2005), «Антологія росій-
ської поезії для дітей» (2006), також твори М. Го-
голя, М. Цвєтаєвої, В. Катаєва та ін. Переклав 
антологію азерб. поезії (1978), вірші литовського 
поета Т. Венцлови (2013), італ. поетів. Автор 
книг і статей, написаних під псевдонімом Анту-
ан Гарсіа, зокрема: «Освоєння Сибіру» 
(«L’Exploration de la Sibe rie»; 1996; премія Франц. 
акад.), «Повітря й вогонь: французи, як їх бачать 
росіяни» («L’Aire et le Feu: les Français vus par les 
Russes»; 2005, обидві книги — у співавт.).

Літ.: Кравець Я. Мости братерства. Огляд поет. пе-
рекладів останніх років // Жовтень. 1980. № 9; Antho-
logie de la Litterature ukrainienne du XI au XX siècle. 
Kyiv, 2004.

С. В. Глухова

Аброга́ція (лат. abrogatio — скасування) — від-
міна, анулювання, скасування або зміна закону в 
зв’язку з його застарілістю, неактуальністю або 
в разі, якщо він не відповідає духові часу, сучас-
ним викликам, або якщо закон чи його окремі 
положення суперечать конституції д-ви, а саме 
визнаний конституційним судом неконститу-
ційним. А. оголошується у прикінцевих поло-
женнях нового закону або законом про внесення 
змін до чинного закону. Термін походить із рим-
ського права і до сьогодні зберігає першочергове 
значення. Похідними від А. є терміни дерогація 
(лат. derogatio — обмеження) — часткове скасу-
вання чинного закону; оброгація (лат. obroga-
tio  — зміна) — внесення часткових, незначних 
змін до чинного закону та суброгація (лат. sub-
rogatio — доповнення) — доповнення чинного 
за кону новими положеннями (пунктами, части-
нами, статтями чи розділами). Необхідність у А. 
є об’єктивною реальністю, оскільки зак -во відоб-
ражає потреби сусп- ва і д-ви, які перебувають у 
динаміці. Вчасність та доречність А. — запорука 

ефективного розвитку економіки, політ. ін-тів 
та громадян. сусп-ва. Негативною формою А. 
можна вважати такі зміни до зак- ва, які звужу-
ють зміст та обсяг чинних прав і свобод люди-
ни. В економиці термін А. застосовується для 
позначення змін чи скасування попередньої 
домовленості, угоди сторін чи договору, внас-
лідок змін обставин, які з часом перестали бути 
актуальними.

Літ.: Шемшученко Ю. С. та ін. Державотворення і 
правотворення в Україні: досвід, проблеми, перспекти-
ви. Київ, 2001; Ющик O. I. Теоретичні основи законодав-
чого процесу. Київ, 2004; Морев М. П. Римское право. 
Москва, 2008.

М. М. Шумило

Абрупти́в (від лат. abruptus — різкий, уривис-
тий), зімкнено-гортанний, закритогортанний, 
глоталізований, рекурсивний — різновид зімк-
неного приголосного звука, який утворюється в 
гортані під дією повітря, стиснутого між зімкне-
ною голосовою щілиною і ротовою змичкою, а 
не за допомогою видихуваного повітря з легень 
(для артикуляції потрібно значно менше пові-
тря, ніж для творення інших звуків). А. характе-
ризує зімкнення або зближення голосових зв’я-
зок у кінцевій фазі артикуляції. Замкнута гор-
тань швидко піднімається вгору, і стиснуте 
повіт ря утворює в ротовій порожнині тиск. Від-
так настає гортанний прорив, який надає при-
голосному різкого забарвлення. Такі звуки тра-
пляються приблизно в 20 % мов світу, зокрема в 
кавказ. (грузин., осетин., авар. та ін.), семіто-ха-
міт. і деяких індіан. мовах. У транскрипції їх по-
значають як, напр., [p’], [s’], [t’], [k’]. У табл. сим-
волів Юнікод для А. є спеціальний знак — 
modifier letter apostrophe (’) (U+02BC).

Літ.: Lindau M. Phonetic differences in glottalic conso-
nants // Journal of Phonetics. 1984; Ladefoged P., Mad die-
son  I. The Sounds of the World’s Languages. Oxford, 1996.; 
Кочерган М. П. Вступ до мовознавства. Київ, 2001.

Н. С. Вербич

Абру́пція (лат. abruptio — розрив) — 1) У музи-
ці  — перерва, раптова пауза. Рідко вживаний 
муз. термін. У науці про композицію 16–18 ст. 
означав риторичну фігуру, яка порушує муз. 
контекст переважно у вигляді перерваного зво-
роту.

Н. М. Кушка
2) У медицині — перелом кістки, внаслідок 
якого вона відокремлюється від зчленування 
й краї зламу не прилягають один до одного; 
фіз. розрив зв’язку між плацентою і шийкою 
матки.

Абру́ццо (Abruzzo), Абруцці — область в центр. 
частині Італії, на узбережжі Адріатичного моря. 
Адм. ц. — м. Л’Аквіла. Тер. — 10 832 км². Нас. — 
1327 тис. осіб (2016, оцінка), густота нас.  — 
122 особи/км². У складі А. провінції: К’єті, Л’Ак-
віла, Пескара, Терамо; 305 комун. Утв. 1963.
Тер. А. гірська з погорбованим вузьким узбе-
режжям. Межує з обл. Марке на пн., Лаціо на зх., 
Молізе на пд.; на сх. — Адріатичне море, про-
тяжність узбережжя — 131 км.
І с т о р і я. Тер. А. заселена з доіст. часів. Ви-
явлено археол. знахідки кам’яної доби (вздовж 
долин річок Тронто, Вібрати, Санґро), бронзово-
го віку (на місці висушеного озера Фучіно), за-
лізного віку (зокрема на тер. муніципалітетів 
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Лорето-Апрутіно, Капестрано), а також археол. 
пам’ятки санніт. племен 8–4 ст. до н. е. У 4–3 ст. 
до н. е. відбулося рим. завоювання регіону, його 
активне госп. освоєння (амфітеатри, театри, 
храми, терми, шляхи сполучення, зрошувальні 
системи). Після занепаду Рим. імперії (до 12 ст.) 
А. захопили варвар. племена. З 13 ст. територією 
управляли нім., згодом анжуйська династія, з 
15  ст. настало ісп. панування, яке призвело до 
занепаду тер. Упродовж 18–19 ст. А. було части-
ною Неополітанського Королівства та Королів-

ства Обох Сицилій. У 1861–1946 А. у складі Ко-
ролівства Італії, а з 1946 — Італійської Республі-
ки. 
П р и р о д а. Апенніни, що проходять через об-
ласть трьома паралельними пасмами, займають 
більшу частину тер. А. Тут розташовані найви-
ща точка Апеннін г. Корно-Ґранде (2912 м) і льо-
довик Кальдероне. Частина тер. між узбереж-
жям і Апеннінами погорбована, утворена гли-
нистими породами, які при тривалих опадах 
формують зсуви. Гірські річки невеликі, з стрім-
кою течією, впадають в Адріатичне м., найбіль-
ша — Атерно-Пескара. Клімат. умови форму-
ються під впливом гірського рельєфу, характе-
ризуються холодними та суворими зимами в 
горах і теплими й вологими на узбережжі. Влітку 
в горах багато опадів, на узбережжі посушливо. 
На клімат також впливають вітри сироко, що 
дмуть з пн. частини Африки.
Р о с л и н н и й  і  т в а р и н н и й  с в і т. При-
родний ландшафт формують типові середземно-
мор. екосистеми. На узбережжі це мирт, верес, 
мастикове дерево, вище в гірських районах  — 
олива, сосна, верба, дуб, тополя, вільха, суничне 
дерево, акація, каперси, розмарин, глід, солодка, 
мигдальне дерево, дуб. Вище 600 метрів пере-
важають дубово-грабово-кленові ліси з чагар-
никами з шипшини та ялівцю. На висотах по-
над 1000 метрів домінують букові ліси. Висо-
когірна флора Апеннін представлена такими 
видами: аль пійська орхідея, гірський ялівець, 
едельвейс А. Фауна регіону дуже різноманітна: 
серна, апен нінський бурий ведмідь, італійський 
вовк, олень, рись, козуля, лисиця, дикий кіт, 
кабан, борсук та ін. види. Природні екосистеми 
охороняються в нац. парках і природних запо-
відниках (Нац. парк Ґран-Сассо-е-Монті-дела-
Лаґа; Аб руц цо, Лаціо й Молізе національний 
парк та ін.).
Н а с е л е н н я. Тер. А. порівняно з ін. обл. Італії 
слабозаселена, нас. розміщене нерівномірно. 
Найменша густота нас. — в гірській провінції 
Л’Аквілі — 61 осіб/км², найбільша в прибереж-

ній Пескарі — 260 осіб/км². Найбільші міста 
(2016): Пескара (121 тис.), Л’Аквіла (70 тис.), 
Терамо (54 тис.), Монтесільвано (54 тис.), К’єті 
(52 тис.).
Е к о н о м і к а. А. — одна з індустріалізованих 
зон центр. Італії. Пром. підприємства (машино-
будування, добувна, хім., харчова, текстильна 
галузь, вир-во меблів) зосереджені переважно в 
прибережній зоні. С. г. через особливості рельє-
фу концентрується в долинах. Осн. культури: 
зернові, картопля, оливки, фрукти, виноград, 
тютюн, шафран, солодковий корінь (лакриця), 
розвинуте виноробство. Значення пасовищного 
тваринництва в горах поступово зменшується 
(вівці, кози), продукція з свинини відома за 
межами регіону. Туризм є галуззю госп-ва, зна-
чення якої зростає (гірськолижні курорти, від-
починок біля моря).
Т р а н с п о р т. Через тер. регіону проходять: ав-
тостради (А14 — вздовж Адріатичного м., А24 та 
А25 сполучають регіон з Римом), з-ця (понад 
500  км), лінія швидкісних потягів «Євростар». 
Порти Пескара, Ортона, Васто мають місцеве 
значення. Функціонує паромне сполучення з 
о-вами Треміті та балкан. країнами. Міжнар. ае-
ропорт А. у м. Пескарі.
О с в і т а  і  н а у к а. У регіоні 4 ун -ти, 2 мист. 
академії, 2 консерваторії, Вищий ін -т муз. студій. 
Нац. лаб. Ґран Сассо Ін -ту яд. фізики — найбіль-
ша в світі підземна лаб.
К у л ь т у р а. В А. розташовані музеї: Нац. музей 
Абруццо, Експерим. музей сучас. мист -ва, Му-
зей спелеології (усі — м. Л’Аквілі); Нац. археол. 
музей А. (м. К’єті), Будинок-музей Ґ. Д’Аннунціо 
(м. Пескара), Музей текстильного мист- ва, Фор-
теця-музей армії (обидва — м. Терамо) та ін.; 
працюють Постійний театр А. (м. Л’Аквіла), Те-
атр Маруччіно (м. К’єті) та ін. Архіт. па м’ят ники: 
Базиліка Сан-Бернардино (1454), Цер ква Санта 
Марія ді Коллемаджо (1287), Фонтан 99 труб 
(1272; усі — м. Л’Аквіла), Собор св. Юстина 
(1069; м. К’єті), рим. театр і амфітеатр (м. Тера-
мо) та ін. 

Н. І. Середа

Абру́ццо, Ла ́ціо й Молі́зе націона ́льний 
парк (італ. Parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Mo-
lise) — природний резерват в Апеннінах, у 
центр. частині Італії. Засн. 1922 як нац. парк 
Абруццо стараннями політика і натураліста 
Е. Н. В. Сіпарі (1879–1968), який був його пер-
шим президентом у 1922–1933 до ліквідації ре-
зервату фашист. урядом. Відновлений в 1950. 
Площа — 496,8 км2. Більша частина парку роз-
ташована в провінції Л’Аквіла (обл. Абруццо), 
невеликі ділянки — у провінціях Фрозіноне 
(обл. Лаціо) та Ізернія (обл. Молізе), тобто парк 
розміщується у трьох областях: Абруццо, Лаціо і 
Молізе (звідси назва). Штаб-квартира — в кому-
ні Пескассеролі (обл. Абруццо). На тер. парку 
3  гірські масиви, найбільший — Монті-делла-
Мета (2249 м), багатий на гірські озера, також 
тут бере початок р.  Санґро. У парку містяться 
ізоляти апеннінського (або марсиканського) бу-
рого ведмедя та євразійського вовка, тут живуть 
звичайна рись, благородний олень, європейська 
козуля, серна, лісова і кам`яна куниці, лисиця 
звичайна, борсук, дикий лісовий кіт, лісовий 
тхір, заєць-русак, ласка, вовчок сірий, білка, єв-
ропейський їжак, кріт, 13 видів кажанів, дикий 
кабан. У повоєнні роки був інтродукований гре-

Абруццо. Виноградники



Абс
76

бінчастий дикобраз. Із птахів живуть беркут, 
яструб великий, сапсан, боривітер, пугач, сіра 
сова, дятли, пронурок, гірська плиска та ін. Ам-
фібії та рептилії представлені гадюкою Орсіні, 
аспідовою гадюкою, жовто-зеленим полозом, 
окулярною саламандрою звичайною, вогняною 
саламандрою та ін. У річках живе струмкова фо-
рель. У парку — бл.  3800  видів комах. Флора 
представлена насінними рослинами, грибами, 
мохами, лишайниками. На висотах 900–1800 м 
переважає бук, на схилах високогір’я — бори 
гірської сосни, чорна європейська сосна і береза 
повисла. Парк є резервуаром рідкісних і енде-
мічних видів флори Апеннін, відображає біол. 
спектр рослинності цього регіону.
У парку більшість екотурист. маршрутів пішо-
хідні, прокладено велосипедні доріжки та спец. 
доріжки для верхової їзди. Відкрито тематичні 
центри (до складу яких входять музеї), зоол. 
зони з великими вольєрами: Пескассеролі (зоо-
парк), Чівітелла Альфедена (вовки і рисі), Опі 
(серна), Віллаваллелонга (ведмеді та олені); про-
водяться виставки, екскурсії, традиц. свята, ін. 
заходи.

А. С. Івченко

Абсе́нт  (франц. absinthe, від лат. absinthium, 
грец. ἀψίνθιον, букв. — полин)  — алкогольний 
напій. За зарубіж. класифікацією А. можна від-
нести до лікерів, за класифікацією стандартів 
України та РФ — до настоянок. Осн. його інгре-
дієнти — спирт етиловий (див. Етиловий спирт) 
ректифікований, вода підготовлена, цукровий 
сироп (не для всіх різновидів) та спиртові нас-
тої рослинної сировини залежно від різновиду 
А.: полину гіркого (Аrtemisia absintum), лакриці, 
анісу звичайного (Аnisum vulgare), фенхелю іта-
лійського або солодкого (Foeniculum vulgare 
var.), аїру, дягелю, меліси, м’яти, мигдалю тощо. 
А. має специф. гіркий смак і характерний аро-
мат полину гіркого або лакриці. Осн. характе-
ристики А. залежно від різновиду: міцність  — 
55–85 % об., уміст туйону (безбарвної речовини 
з характерним запахом, що нагадує ментол) — 
5–100 мг/кг або ррm (за вимогами Європейсько-
го Союзу вміст туйону не має перевищувати 
10  мг/кг або  ррm). Уважають, що туйон, який 
міститься в полину гіркому, у великих дозах 
справляє на людину наркотичну й отруйну дію. 
А.  — прозорий напій традиційно зеленувато-
смарагдового або зеленувато -прозорого кольо-
ру. А.  зеленого кольору є в лінійці продукції 
кожного виробника. Його відтінки можуть варі-
юватися від світло-зеленого до смарагдового. 
Абсент бурштинового кольору вирізняється м’я-
ким смаком. Його вважають елітним напоєм, 
оскільки під час вир-ва піддають подвійному 
очищенню. А. рубінового кольору — полинова на-
стоянка з екстрактом граната. Він має оригіналь-
ний післясмак. Для вир-ва А. темно-коричневого 
кольору використовують коріння полину, а не 
листя, та добавляють настій чорної акації. У смаку 
такого напою є солодкі тони.
Уживання А. дає змогу розслабитися, знімає жар 
і запалення, розширює судини, поліпшує апетит. 
А.  може бути використаний як дезінфікуваль-
ний, спазмолітичний, протисудомний засіб. 
Його вживання сприяє профілактиці вірусних 
захворювань. Помірне вживання А. не шкідливе 
для здоров’я людини. Проте надмірне захоплен-
ня ним може мати сумні наслідки, спричинені 
шкідливою дією туйону.
Перші згадування про напої на основі полину 
відносять до Давнього Єгипту — 1500 р. до н. е. 
Рецептура приготування А. в сучас. вигляді ви-
никла у 18 ст. Першою країною, яка на початку 
20  ст. заборонила вир-во й уживання А., стала 
Бельгія. Потім він був під забороною у низці ін. 
країн, включно із Францією. Тривалий час вир-во, 
продаж і вживання А. не дозволялись. Лише у 
2004 закони, що забороняли вир-во А., скасовані 
із зобов’язанням дотримування вмісту туйону 
за нормами ЄС.

Літ.: Genraud D., Verlet J. Une si longue absence: Le re-
tour de l’absinthe. Besanson, 2002; Смирнов Е. А. Коньяк, 
виски, текила, абсент. Харвест, 2004.

А. М. Куц

Абсентеї ́зм землевла ́сницький [від лат. 
absent (absentis) — відсутній] — форма зем ле во-
лодіння, за якої власник отримує дохід у вигляді 
земельної ренти, при цьому сам безпосередньо 
не бере участі в процесі вир-ва с.-г. продукції. 
Земельні ділянки в такому випадку обробляють 
орендатори або здольники. А. з. виникає в період 
розпаду феодалізму, з появою товарно-грошо-
вих відносин; за капіталізму набуває вагомого 

Абруццо, Лаціо й Молізе 
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соц.-екон. значення. Такий розвиток по в’я заний 
із процесами: а) земельна влас ність відокремлю-
ється від землі як засобу вир-ва — і перетворю-
ється в актив, що приносить ренту; б) капітал-
власність відокремлюється від капіталу-функ-
ції — власник землі та капіталу наймає для ве-
дення власного госп-ва управителя й отримує як 
ренту, так і прибуток.
У сучас. розвинутих країнах питома вага зе-
мель, що здаються на правах абсентеїзму, 
становить більшу частину орендованих зе-
мельних площ. А.  з. вагому роль відіграє в 
країнах Лат. Америки, Азії, Африки, де він 
тісно пов’я заний з особливостями екон. від-
носин у галузі с. г.

Літ.: Аграрные реформы в развивающихся странах и 
странах высокоразвитого капитализма, Москва, 1965; 
Минд рин A. C., Милосердов В. В., Лютых Ю. А. и др.  На-
логообложение  и аренда сельскохозяйственных угодий. 
Мо сква, 2002.

Абсентеї ́зм політи́чний — байдуже ставлення 
громадян до виконання своїх громадянських і 
політ. прав та обов’язків; насамперед відмова від 
участі у виборах. А. — форма свідомого бойко-
тування кон ституційного права обирати та бути 
обраним відповідно до чинного зак-ва. Причи-
ни А.: бажання соціуму виявити протест проти 
політ. режиму, що унеможливлює демократ. 
процедури шляхом зміни влади; відсутність гід-
них кандидатів, які б відповідали існуючим соц. 
уявленням і вподобанням, а також міфологізація 
соціокульт. очі кувань та їхня невідповідність іс-
нуючим реаліям. А. суголосний з політ. апатією, 
усвідомленням особистої безпорадності щодо 
формування впливу на політ. ін-ти, відсутністю 
альтернативи об’єктам невдоволення. А. пов’я-
за ний з аполітизмом. Пасив. або актив. непоко-
ра влад. структурам, дисфункціональна поведін-
ка (нездатність або небажання виконувати свої 
завдання, функції), самоізоляція складають со-
ціопсихол. сутність А. як небезпеч. для гармоні-
зації сусп-ва явища. Відмова від участі у прези-
дент., парламент., у виборах до органів місцевого 
самоврядування, плебісцитах може зі стану 
байдужості чи демонстрат. ігнорування вибор-
чого зак-ва перейти у форми охлократичної 
агресії та соц. протесту. А. може бути також ре-
зультатом спрямованих заходів матер. забезпе-
чених прошарків населення, які не зацікавлені в 
будь-яких змінах. Соц. консерватизм таких груп 
пов’язаний із задоволенням особистих інтересів 
за межами потреб соціуму. В автократичних 
сусп-вах А. може бути зрежисованим з боку 
владних інституцій, щоб управляти вільними 
від виборчого контролю механізмами фасадних 
демократій. Тож А. як явище електоральних на-
строїв і мотивацій віддзеркалює рівень демокра-
тичності політ. системи д-ви.
Високий рівень А. зумовлює проблему соц. легі-
тимності влади. У зв’язку з цим застосовують-
ся прийоми залучення громадян до виборів че-
рез додаткові форми участі, передбачені зако-
ном. В окремих країнах (Австрія, Аргентина, 
Туреччина та ін.) задля зменшення А. юридично 
виписаний обов’язок громадян брати участь у 
голосуванні. Для цього застосовуються методи 
негатив. впливу: штрафи, ускладнення в служб. 
кар’єрі, скасування матер. заохочень та соц. 
пільг, а також можливі обмеження чи навіть по-
збавлення волі. 

Літ.: Ставнійчук М. І. Абсентеїзм і свобода виборів: 
правова діалектика  // Держава і право. 2005. Вип. 27; 
Бортніков В. І. Політична участь і демократія: українські 
реалії.  Луцьк, 2007; Поліщук І. О. Еволюція культури по-
літичних виборів в Україні. Харків, 2008; Заяць Н. Фено-
мен абсентеїзму в умовах становлення демократичного 
суспільства в Україні // Юридична Україна. 2008. № 9 (69); 
Ротар Н. Ю. Теорія політичної участі. Чернівці, 2010; Бу-
чин М. А. Абсентеїзм як тип електоральної поведінки : Зб. 
наук.праць. Кам’янець-Подільський, 2011. Вип. 2; Кулеба 
О. та ін. Абсентеїзм як форма низької політичної участі : 
Зб. наук. праць. Львів, 2011.  Вип. 23; Оверчук О. В. Абсен-
теїзм як чинник виборчого процесу в сучасній Україні: 
Зб. наук. праць. Рівне, 2011. Вип. 11; Прудка Л. М. Електо-
ральний абсентеїзм в Україні як загроза демократії // Пів-
денноукраїнський правничий часопис. 2014. № 2. 

Ю. С. Ганжуров

Абсолю́т (від лат. absolutus — довершений, не-
обмежений, безумовний) — поняття в ідеаліс-
тичній філософії, що визначає єдину та доскона-
лу, споконвічну, безкінечну й незмінну першо-
основу світу, творчу першопричину всього існу-
ючого. А. є результатом узагальнення понять; 
протиставляється відносному. А. в монотеїстич-
них релігіях — Бог, в Платона — ідея, в Й.-Ґ. Фіх-
те — «я», в Ґ. Геґеля — світовий розум (абсолют-
ний дух), в А. Шопенгауера — воля, в А. Берґсо-
на  — інтуїція. Діалектичний матеріалізм від-
кидав уявлення про А. як ненаукове.

Літ.: Лосский В. Н. Очерк мистического богословия 
Восточной Церкви. Догматическое Богословие. Москва, 
1991; Стрелкова А. Проблема абсолюту у філософії На-
гарджуни // Науковий вісник Чернівецького ун-ту. Серія 
«Філософія». 2013. Вип. 646–647.

Абсолюти́зм (франц. absolutisme, від лат. abso-
lutus — необмежений, безумовний) — різновид 
самовладдя (одноосібного правління); політ. ре-
жим, за якого влада повністю належить монар-
хові і здійснюється через підпорядкований осо-
бисто йому бюрокр. апарат. На європ. континен-
ті А. виник й утвердився в кін. 15 ст. Абсолютна 
монарх. влада була покликана запровадити зго-
ри міжстановий компроміс: припинити внут-
рішньополіт. конфлікти всередині феод. стану, 
врегулювати соц. суперечності між ним та бур-
жуаз. станом, який формувався. Зовнішньопо-
літ. чинник походження А.  — міждерж. конку-
ренція, яка потребувала згуртування всіх сил 
д-ви навколо єдиної мети й єдиної політики з її 
реалізації. Ідеол. підґрунтям А. став церк. міф 
про божественне походження монарх. династії. 
Правова легітимізація А. — посилання на норму 
рим. права, за якою воля імператора ототожню-
валася з законом. Осн. риси А.: зосередження 
всієї влади (законод., викон. і судової) в одних 
руках; станова соц. основа бюрокр. апарату; уні-
фікація правової системи в д-ві; уніфікація 
структури органів управління, податкової та 
мит ної систем; створення єдиної найманої армії; 
у низці випадків запровадження єдиної релігії 
як державної; відсутність представн. органу або 
нех тування його думкою, зведення його функ-
цій до декларативних або дорадчих.
За методами правління А. характеризується або 
як деспот., або як освічений. Найповніше втілен-
ня деспот.  А. — самодержавство в Рос. д-ві (зго-
дом імперії). Тут воно було не просто наук. ви-
значенням, а офіц. правовою доктриною і разом 
із православ’ям і народністю становило політ.-
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ідеол. формулу держ. ладу. Рос. А. спрямовував-
ся не на забезпечення міжстанового компромісу, 
а на захист інтересів і прав лише одного стану — 
землевласників. Розвиток ремесел і мануфакту-
ри стримувався; економіка розвивалася екстенс. 
шляхом. Здійснена на поч. 18 ст. імп. Петром І 
спроба підтримати підприємницький стан і по-
долати феод. егоїзм зміцненням своєї особистої 
влади завершилася посиленням А. Однак після 
смерті Петра  І А. у Росії залишився гарантом 
феод. стану; економіка аж до серед. 19 ст. розви-
валася екстенс. шляхом, через приєднання й 
освоєння нових тер. та їхніх природних ресур-
сів. Проведена самодерж. владою модернізація 
не вирішила найгостріших проблем імперії. 
Здійснювана А. уніфікація не тільки охопила 
сфери права й управління, а й почала спрямову-
ватися проти регіон. мовно-культ. ідентичнос-
тей у формі русифікації, що відчули на собі ті 
землі, які опинились у складі Рос. імперії. Осві-
чений А. сформувався в Австр. імперії (згодом 
Австро-Угорщина), де правління характеризу-
валося певним лібералізмом і толерант. ставлен-
ням до місц. особливостей, чим користувалися й 
укр. землі, які перебували у складі цієї д-ви.
До здобутків А. відносять: припинення феод. 
всевладдя; запровадження пріоритету права над 
фіз. силою; політ. гарантії сусп. спокою як най-
головнішої умови висхідного розвитку продукт. 
сил і внутр. торгового обміну; утвердження кон-
цепту держ. інтересу, уособленням якого висту-
пав монарх; чіткіше структурування міжнар. 
системи. Водночас А. спричинив заміну феод. 
всевладдя бюрократичним і суддівським; суттє-
во обмежував громадянську активність нас.; 
сковував духовні сили сусп-ва; не допускав на-
род до політ. участі й тим самим ставав пере-
шкодою на шляху до демократії. У жодній з 
кра їн А. не викорінив повністю станових бар’є-
рів і привілеїв, залишаючи феод. стан в особі 
аристократії своєю соц. базою. Із розвитком 
мануфактурної, а згодом фабричної пром-сті 
від бувалось екон. зміцнення буржуаз. класу, 
його політ. амбіції зростали. Аристократія ста-
вала неспроможною вести з ним політ. конку-
ренцію, тож А.  втрачав свою соц. опору. Бур-
жуазія прагнула відігравати самостійну політ. 
роль і для цього потребувала реального пред-
ставницького правління. Виступаючи проти 
уніфікаторської політики А. нац. буржуазія по-
єднала гасла представницького правління з 
гаслами нац. самовизначення. Спроби А. збе-
регтися силою завершувалися буржуаз. рево-
люціями: 1649 — в Англії, 1789  — у Франції, 
1848 — в Австр. імперії, 1905 — у Рос. імперії. У 
більшості країн епоха А. завершувалася пере-
ходом до республіканського правління або кон-
ституційних монархій.

Літ.: Люблинская А. Франция при Ришелье: Француз-
ский абсолютизм в 1630–1642 гг. Ленинград, 1982; Ешто-
кин С. А Абсолютизм в России (1725–1825). Москва, 2001; 
Андерсон П. Родословная абсолютистского государства. 
Москва, 2010; Іванов І. В. та ін. Особливості розвитку 
освіченого абсолютизму в австрійській імперії // Євро-
пейські перспективи. 2014. № 3.

О. М. Майборода

Абсолю́тна величина́ — у математиці — вели-
чина, значення або число незалежно від зна-
ка. А. в. (модуль) числа додатного є саме це чис-
ло; А.  в. числа  від’ємного  — протилежне йому 

додатне число; А.  в.  нуля дорівнює нулю. А.  в. 
числа  а позначається  |a|. Геометрично модуль 
числа дiйсного a є відстанню від початку коорди-
нат до точки, що зображає це число на числовій 
прямій. Знак модуля (дві вертикальні риски | |) 
1841 ввів нім. математик К. Вейєрштрасс. Окре-
мо в курсі вищої математики розглядається мо-
дуль числа комплексного. Модулем комплексно-
го числа z = a + bi (де a і b — дійсні числа) нази-
вається число  |z| = |a + bi| = a b2 2+ . Модуль 
комплексного числа завжди є дійсне не від’ємне 
число: |z| ≥ 0, причому |z| = 0 тоді й тіль ки тоді, 
коли z = 0.

Літ.: Зорич В. А. Математический анализ: В 2 ч. Мос-
ква, 2002; Ильин В. А., Садовничий В. А., Сендов Б. Х. 
Математический анализ. Москва,  1979; Николь-
ський С. М. Курс математического анализа: В 2 т. Моск ва, 
1990–1991; Рудин  У. Основы математического анализа. 
Москва,  1976; Бевз  Г.  П. Довідник з ма те ма тики. Київ, 
1981.

А. Б. Качинський

Абсолю́тна висота́, висота над рівнем моря, 
альтитуда — одна з координат у тривимірному 
географ. просторі (дві інші — широта і довго-
та), що показує, на якій відстані від рів. м., прий-
нятого за нуль, розташовується той чи інший 
об’єкт. А. в. вимірюється в метрах. Визначаєть-
ся як відстань по вертикалі від об’єкта до серед.
рівня поверхні моря (океану), не порушеного 
хвилями й припливами, або (якщо об’єкт роз-
ташовується на суходолі) до поверхні геоїда. 
Висота об’єкта, що лежить вище за рів. м. вва-
жається позитивною, нижче — негативною. 
Найвища точка суходолу в світі — г.  Джомо-
лунгма в Гімалаях (висота 8848 м над рів. м.), 
найнижча ділянка суші в світі — узбережжя 
Мертвого моря на Близькому Сх. (на 417,5 м 
нижче рів. м.). В Україні А. в. відраховується за 
Балтійською системою висот від Кронштадт-
ського футштока, в Європі — від рівня Серед-
земного м., у Східній Азії — від рівня Тихого 
ок. А. в. пункту на поверхні Землі або в копаль-
ні одержують за допомогою нівелювання (геом. 
тригонометричного, барометричного), спец. 
вимірювань з використанням супутникових 
навігац. систем, висотної з’єд  нувальної зйомки 
тощо.

А. С. Івченко

Абсолю́тна відповіда ́льність — у міжнарод-
ному праві — вид матер. відповідальності д-ви, 
що виникає в результаті заподіяння шкоди ін-
шим д-вам. А. в. може виникати навіть за відсут-
ності вини (умислу або недбалості) суб’єкта 
міжнар. права. Виникла в результаті наук.-тех. 
прогресу, об’єктивно пов’язаного з необхідністю 
відшкодування шкоди, заподіяної у процесі екс-
плуатації джерел підвищеної небезпеки (авіація, 
атомна енергетика, космос тощо). А. в. існує як 
договірне зобов’язання д-ви, пов’язане з наукоєм-
 ними та високотехнол. видами діяльності, які 
потенційно загрожують заподіянням шкоди. 
Важливою ознакою А. в. є те, що вона регулює 
правомір. діяльність д-ви — у разі вчинення дій, 
які не забороняються міжнар. правом, однак за-
вдають шкоду цінностям, що ним охороняють-
ся. А. в. настає, коли потерпіла сторона доводить 
безпосередній причинний зв’язок між дією (без-
діяльністю) іншої сторони і заподіяною їй шко-
дою. Умовами договору вводиться обмеження 
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А. в., що підлягає відшкодуванню — встановлю-
ється макс. сума компенсації, яка підлягає сплаті 
потерпілій стороні. Однак макс. сума сплачуєть-
ся не автоматично: якщо сума доведеної шкоди 
нижча за цей максимум, то потерпіла сторона 
може претендувати на отримання лише її. Коли 
ж діяльність, що спричинила шкоду, стосується 
співробітництва д-в, то за її наслідки вони не-
суть солідарну відповідальність. Претензія щодо 
компенсації за таку шкоду може бути пред’явлена 
д-вою (її фіз. чи юрид. особами), якій вона запо-
діяна, д-ві, чиї дії призвели до таких наслідків. 
А. в. передбачена в Конвенції про шкоду, заподі-
яну іноземними повітр. суднами третім особам 
на поверхні (07.10.1952); Конвенції про відпо-
відальність щодо третіх осіб в галузі яд. енергії 
(29.07.1960); Конвенції про цивільну від по ві-
дальність за збитки, заподіяні забрудненням 
нафтою (29.11.1969); Конвенції про між народну 
відповідальність за шкоду, заподіяну космічни-
ми об’єктами (29.03.1972); Конвенції про додат-
кову компенсацію за ядерну шкоду (12.09.1997) 
та в ін. актах. 

Літ.: Раскалей С. Б. Объективная ответственность го-
сударств в международном праве. Киев, 1985; Междуна-
родное право. Москва, 1994.

В. Н. Денисов

Абсолю́тна воло́гість — густина водяної пари, 
яка визначається відношенням маси водяної 
пари (вимірюється зазвичай у г), що міститься в 
газі, до об’єму цього газу (зазвичай в у 1 м3 пові-
тря). А.  в. в атмосфері (бл. поверхні землі) коли-
вається від 0,1–1 г/м3 (у приполяр. та холодних 
країнах) до 30 г/м3 і вище (в екватор. зонах). А. в. 
чисельно близька до пружності водяної пари, 
вираженої в мм ртутного стовпа.
Див. також Вологість.

Абсолю́тна геоме́трія  — частина класичної 
геометрії, в основі якої лежать евклідової геоме-
трії (геометрії елементарної) аксіоми, за винят-
ком аксіоми паралельності (5-го постулату). 
Термін А. г. уведений 1832 угор. математиком 
Яношем Больяї (угор. János Bolyai). А. г. містить 
твердження, спільні для евклідов. геометрії та 
для геометрії Лобачевського. Перші 28  теорем 
«Початків» Евкліда належать до А. г. Приклади 
таких теорем: а)  у рівнобедрених трикутників 
кути при основі рівні; б) при перетині двох пря-
мих вертикальні кути рівні; в)  більшій із двох 
сторін трикутника протистоїть більший кут, і, 
навпаки, більшому куту протистоїть більша сто-
рона. Оскільки 5-й постулат визначає метричні 
властивості однорідного простору, відсутність 
його в А. г. означає, що метрика простору не виз-
начена і більшість теорем, пов’яз. із вимірюван-
нями (наприклад, Піфагора теорема), не можуть 
бути доведені в А. г.

Літ.: Гильберт  Д. Основания геометрии.  Петро-
град,  1923;  Больаи  Я.  Аппендикс  // Основания геомет-
рии. Москва, 1956; Вечтомов Е. М. Философия математи-
ки. Киров, 2004.

І. Ю. Власенко

Абсолю́тна і відно́сна і ́стина — філос. катего-
рії, що характеризують людське пізнання з боку 
його повноти і точності, розкривають пізнання 
об’єктивної істини як поступовий рух від незна-
ння до знання, від неповного, неточного знання 
до знання дедалі повнішого й точнішого. А. і. — 

Залежність абсолютної 
вологості повітря  
від температури

Температура 
(°C)

Вода  
(г/м³)

–20 1

–10 2

–5 3

0 5

+10 9

+20 17

+30 30

+40 51

Абсолютна вологість

повне, точне, вичерпне, а тому незмінне відо-
браження об’єкта в свідомості суб’єкта. В. і. — 
неповне, неточне, часткове, приблизне відобра-
ження об’єкта, яке внаслідок своєї незаверше-
ності змінюється, поглиблюється, уточнюється 
в процесі пізнання. А. і. в історії філос. думки 
переосмислюється у двох напрямках. До пер-
шого належать мислителі, для яких А. і. — їхні 
власні філос. вчення (Платон, Аристотель, 
Б. Спіноза, Ґ. Лейб ніц та ін.). Кожен із них вва-
жав, що його картина світу і людини абсолютно 
істинна, тобто не залежить ні від часу, коли він 
живе, ні від соц. буття, в якому він перебуває. 
Згодом стало зрозуміло: істина — це процес, 
вона розвивається. А. і. постала як заверш. ста-
дія пізнання, тотожність граничних протилеж-
ностей: суб’єктивного та об’єктивного (Й. Ґ. Фіх-
те), свідомої та несвідомої діяльності (Ф. Шел-
лінг), мислення та буття (Ґ. Геґель). Аналогом 
цієї структури в математиці і природознавстві 
є співвідношення евклідової та неевклідової 
геометрії, клас. механіки і теорії відносності 
тощо. Отже, вчення, які вважалися свого часу 
абс., виявляються відносними, однак абс. пос-
тає на більш високому рівні. Другий напрям 
тлумачення А. і. стосується історії пізнання, 
особливо природничо-наук. Підсумком добу-
тих істин цього знання стала формула — «А. і. 
складається із суми В. і.». Абс. тут — синонім 
повноти, а відносне — глибини пізнання. У 
поглядах на істину як процес існують дві 
крайнощі, що виявляються в релятивізмі та 
догматизмі. Догматичний погляд на істину — 
тільки як на абсолютну; знання цілком відпо-
відає дійсності, тож заглиблюватися й уточ-
нювати його не можна. На противагу догма-
тизму релятивізм визнає тільки відносну іс-
тину й заперечує абсолютну.

Літ.: Савостьянова М. Абсолютна і відносна істина: 
поняттєво-категорійні колізії та аксіологічний контекст // 
Науковий вісник Чернівецького ун-ту. 2012. Вип. 638–
639: Філософія. 

Н. Д. Ковальчук

Абсолю́тна іде́я (нім. absolute Idee)  — філос. 
поняття, яке позначає надприродне і нічим не 
зумовлене духовне начало, доприродну сут-
ність, «божественну» думку, надсуб’єктивний 
розум, який породжує реальний матеріал. 
світ — природу, людину, сусп-во, а також люд-
ське мислення. А.  і. притаманні такі характе-
ристики, як реальність, присутність, невідчут-
ність, недоступність людському пізнанню та ін. 
Поняття А.  і. уживається в системах об’єк-
тивного ідеалізму, реліг. філософії. Воно є за-
садничим у філософії Ґ. В. Ф. Геґеля, де означає 
універсум у всій його повноті, безумовну, кон-
кретну й особисту всезагальність, повноту 
всього сущого і яке саме є цим єдино сущим. 
Одночасно субстанція та суб’єкт, А. і. реалізує 
себе в процесі власного іманентного розвитку. 
Розгортання, саморозкриття змісту А.  і., за 
Ґ.  В.  Ф.  Геґелем, відбувається поетапно, посту-
пально — як рух від абстрактно-всезагального 
до конкретно-часткового, як синтез бемежно 
загальних, а тому абс. протилежностей — мис-
лення і буття, суб’єктив ного й об’єктивного, 
завдяки чому відбувається перехід до вищих 
щаблів розвитку. На першому етапі А. і. постає 
як «ідея-в-собі», яка позбавлена самосвідомості 
і розвивається у формі чистого мислення. У та-
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кому вигляді вона є предметом логіки. Розгорта-
ючи свій зміст від першої категорії (буття) до 
останньої (А. і.), логіка постає абс.-конкретною 
єдністю всіх категорій. Другий етап самороз-
криття А. і. — природа, або її буття в матеріал. 
дійсності. Розкриваючи зміст в «іншому», в 
«інобутті», А.  і. на етапі природи сходить до 
духу і повертається до єдності із собою. Дух — 
третій та останній етап саморозкриття А. і. Тут 
відбувається трансформорація «суб’єктивний 
дух — об’єктивний дух — абс. дух», відбувається 
остаточне злиття одиничного із загальним, аб-
страктного з конкретним, реалізується повнота 
А. і. — вона перетворюється в абс. дух, в «ідею-
в-собі-і-для себе». А. і. на цьому етапі — предмет 
геґелівської філософії духа. А. і., за Ґ. В. Ф. Геґе-
лем, не існує окремо від логічної ідеї, природи і 
духу, до них і раніше них. Сам Ґ. В. Ф. Геґель при-
пускав, що абсолютне одночасно існує в різних 
формах, жодна з яких не виражає його сутність 
повністю, а є лише окремим його аспектом.
У змісті А.  і. Ґ. В. Ф. Геґель виокремлює три ас-
пекти: 1)  субстанційний  — як абс. субстанція, 
А. і. іманентно притаманна світу і визначає його 
розгортання; 2)  діяльнісний, активістський  — 
А.  і. іманентно притаманна здатність до само-
творення, саморозвитку; 3)  «самосвідоміс-
ний» — А.  і. усвідомлює себе як «тотальність». 
Прагнучи до повного самопізнання і самореалі-
зації, А.  і. спрямовує та забезпечує процес роз-
витку всього сущого. За змістом А. і. репрезен-
тує всі можливі форми та вияви буття, є не лише 
засадою всього існуючого (субстанція), а й ви-
щою дієвою і творчою активністю (абсолютний 
суб’єкт) природи, людини, сусп-ва, д-ви. Форми 
свідомості й духу є лише різними формами та 
етапами саморозвитку та самопізнання А. і., яка 
в часі розгортає і демонструє свої приховані 
можливості й зміст.

Літ.: Hegel G. W. F. Encyclopädie der philosophischen 
Wissenschaften im Grundrisse. Heidelberg, 1830. Гегель Г. В. 
Ф. Наука логики. В 3 т. Москва, 1970–1972; Быкова М. Ф. 
Абсолютная идея // Новая философская энциклопедия. 
Москва, 2010; Розова Т. В., Чорна Л. В. Філософська систе-
ма Гегеля як вчення про етапи розвитку Абсолютної 
Ідеї // Гілея. 2015. Вип. 93.

М. А. Козловець

Абсолю́тна мона́рхія — див. Абсолютизм, Мо-
нархія.

Абсолю́тна сумо ́вність — вид сумовності по-
с лідовностей, рядів чи інтегралів, яка виокрем-
люється зі звичайної сумовності накладанням 
дод. умов. Йдеться про вимогу абсолютної збіж-
ності послідовностей, рядів чи інтегралів, що 
виникає в результаті перетворення, індуковано-
го застосованим методом підсумовування. Тер-
мін А. с. запровадив Е. Борель у 1889.

Літ.: Borel Émile. Mémoire sur les séries divergentes. // 
Annales scientifiques de l’École Normale Supérieure. 
1899 Sér.  3,  16; Харди Г. Расходящиеся ряды / Пер. с 
англ. Д. А. Райкова. Москва, 1951; Knopp  K., 
Lorents G. G. Beiträge zur abloluten Limitierung, Arch. 
Math., 1949/50, Vol.  2; Зигмунд  А. Тригонометричес-
кие ряды. Москва, 1965; Тиман М. Ф. Замечания к во-
просу о преобразованиях кратных последовательнос-
тей // Украинский математический журнал. 1960. 
Т. 12. № 1; Кангро Г. Ф. Теория суммируемости после-
довальностей и рядов // Итоги науки и техники. Сер. 
Математический анализ. 1974. Т. 12.; Тиман М. Ф. Ап-

проксимация и свойства периодических функ ций. 
Киев, 2009. 

А. С. Сердюк

Абсолю́тна температу́ра — виміряна в кельві-
нах (К) температура Т, відлік якої зроблено від 
нуля температури абсолютного за термодина-
мічною шкалою температур. А.  т. за Цельсія 
шка лою дорівнює температурі t (°С), що на 
273,16 градуси нижча, ніж температура потрій-
ної точки води, за якої лід, вода та водяна пара 
перебувають у рівновазі термодинамічній. По-
няття А. т. запровадив 1848 британський фізик 
В. Томсон на основі термодинаміки другого прин-
ципу.

Літ.: Різак В. М. Кріогенна фізика і техніка. Київ, Уж-
город, 2006.

Абсолю́тне і відно́сне — філос. категорії. А. — 
визначене собою, те, що існує через себе, отже 
самостійне, безумовне, безвідносне, незалежне. 
Разом з тим абсолютне означає й «досконале», 
«логічно завершене». В. — опосередковане, виз-
начене через інше, існуюче через інше, отже за-
лежне, несамостійне, а також змінне і незавер-
шене. А. і в. становлять діалектичну єдність 
протилежностей, притаманних об’єктивній дій-
сності та пізнанню. Будь-яка річ у певному від-
ношенні виступає як визначена сама собою і не-
залежна, а в іншому — як зумовлена й опосеред-
кована через інше. Немає таких речей, які були б 
у всіх відношеннях самостійними, неопосеред-
кованими, як немає й таких, що цілком і повніс-
тю визначались би іншими. Вза ємозв’язок А. і в. 
у пізнанні розкривається діалектичним матеріа-
лізмом у вченні про абсолютну і відносну істи-
ни.

Літ.: Мельниченко О. М. Поняття зміни в категоріаль-
ній системі наукового пізнання // Мультиверсум. Філо-
софський альманах. 2006. № 57.

Абсолю́тний дух (нім. absolute Geist) — найви-
ща категорія філос. системи Ґ. В. Ф. Геґеля, яка 
виражає найрозвинутішу форму абсолютної 
ідеї. Формами А. д. як самосвідомості абс. ідеї у 
філос. системі Ґ. В. Ф. Геґеля є мист-во, релігія та 
філософія. А. д. осягає ідею в мист-ві крізь чут-
тєво-зовнішнє зображення, а в релігії це відбу-
вається в образно-емоційних переживаннях. 
У філософії абс. ідея цілковито завершує процес 
свого самопізнання і досягає «абсолютного зна-
ння». Тож найрозвинутішою формою А. д. 
Ґ.  В.  Ф. Геґель вважав філософію, а сутністю 
духу  — розум, діалект. мислення. Поняття А. 
д. розроблено в роботах Ґ. В. Ф. Геґеля «Фено-
менологія духу» (1807) та «Енциклопедія філо-
софських наук» (1817). А. д. є одним із ключо-
вих понять Ґ. В. Ф. Геґеля в «Лекціях з історії 
філософії» та «Лекціях з філософії релігії».

Літ.: Гегель Г. В. Ф. Феноменологія духу / Пер. з нім. 
П. Таращука. Київ, 2004. 

Н. Д. Ковальчук

Абсолю́тний екстре́мум — 1) У математиці — 
найменше або найбільше значення функції в усій 
області її визначення. Інша назва — глобальний 
екстремум. Точки, в яких досягаються ці значен-
ня, наз. точками А. е. Якщо досягається найбіль-
ше значення, то точка А. е. наз. точкою (глобаль-
ного) максимуму, якщо найменше значення  — 
точкою (глобального) мінімуму. Неперервна на 
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компактній множині функція досягає на цій 
множині обох А. е. — найбільшого і найменшо-
го значень. Якщо функція опукла вниз, то точка 
локального мінімуму є точкою абс. мінімуму. А 
якщо функція опукла вгору, то точка локально-
го максимуму, відповідно, є точкою абс. макси-
муму.

Літ.: Березанский Ю. М., Ус Г. Ф., Шефтель З. Г. Функ-
циональный анализ. Киев, 1990; Дороговцев А. Я. Мате-
матичний аналіз. Київ, 1993. Ч. 1. 

В. В. Плахотник, О. М. Станжицький
2) У географії — найбільше або найменше зна-
чення певного метеорол. або гідролог. елемен-
та (температури повітря, кількості атм. опа-
дів, атм. тиску, стоку ріки, висоти рів. м. 
тощо), зафіксоване протягом тривалого пері-
оду спостережень. Найбільше значення вва-
жається абс. максимумом, а найменше — абс. 
мінімумом.
Приклади абс. мінімумів температури повітря 
наведено в таблиці 1, абс. максимумів темпера-
тури повітря й поверхні Землі, а також абс. 
максимумів дощових і снігових опадів — у та-
блиці 2.

Літ.: Кравчук П. А. Рекорды природы. Ленинград, 1993; 
Зверев А. Т. Основные законы экологии. Мос ква, 2009. 

А. С. Івченко

Абсолю́тний ідеалі ́зм — 1) Різновид об’єк тив-
ного ідеалізму. А.  і. представлений філософією 
Ґ. Геґеля та його послідовників (геґельянців), які 

першоосновою проголошують абс. ідеальне на-
чало (світовий дух, абсолютну ідею, яка існує 
поза індивідуал. свідомістю і незалежно від неї). 
2) Течія в англо-амер. ідеаліст. філософії, однією 
із засад якої є адаптація філос. ідей Ґ. В. Ф. Геґеля 
до номіналіст. й емпір. традиції філософування. 
Представники: Ф. Г. Бредлі, Дж. Е. Мак-Таґґарт, 
Р. Дж. Коллінґвуд, Дж. Ройс та ін. Провідною тен-
денцією А. і. є інтерпретація геґелів. ідеалізму, 
заміна принципу боротьби протилежностей 
принципом їхньої єдності, проголошення інди-
відуального «логічною фікцією», визнання єди-
но реальним загального. В А.  і. обстоюється 
цінність індивідуал. «Я»; стверджується, що ін-
дивіди у своїй сутності — духов. субстанції й у 
стосунках з іншими «Я» утворюють духов. спів-
товариство особистостей. Ф. Г. Бредлі під впли-
вом Ґ. В. Ф. Геґеля вважав дух більш фундамент. 
реальністю, ніж матерія. Дж. Е. Мак-Таґґарт 
розвинув плюраліст. версію А. і., інтерпретую-
чи фі лософію Ґ. В. Ф.  Геґеля у зв’язку зі вченням 
Ґ.  В.  Лейб ніца про монади. Р. Дж. Коллінґвуд 
прагнув поєднати філософію та історію, доводив 
можливість існування метафізики як іст. науки; 
проблемам абсолют. історицизму та А. і., реля-
тивізму і догматизму присвятив «Нарис філо-
софського методу» (1933).

Літ.: Колінгвуд Р. Дж. Ідея історії / Перекл. з англ. 
О.  Мок ровольського. Київ, 1996; Никоненко С. В. Ан-
глийская философия ХХ века. Санкт-Петербург, 2003; 
Антипин Н. А. Абсолютный идеализм Гегеля и философ-
ская эволюция Мак-Таггарта // Хора. 2009. № 1 (7). 

Абсолю́тний  нуль  температу́ри  — початок 
від ліку абсолютної температури Т за шкалою 
Кельвіна. А.  н.  т. відповідає температурі 
–273,16 °С за Цельсія шкалою. За А. н. т. фіз. сис-
тема перебуває в найнижч. енергетичному стані 
(осн. стан із мінімумом енергії), в якому припи-
няється поступовий, обертовий і коливний рухи 
атомів, за винятком внутрішніх атомових рухів 
та нульових коливань мікроосциляторів. Усі ре-
човини (крім 3Не і 4Не) переходять у кристаліч-
ний стан. У 3Не і 4Не маса атомів невелика, енер-
гія взаємодії між ними є малою; нульові коли-
вання перешкоджають гелію перейти в криста-
лічний стан за атм. тиску — і він залишається в 
рідк. стані, доки тиск не перевищить 25 атм. Із 
наближенням температури речовини до А. н. т. 
спостерігаються специфічні квантові ефекти: 
надпровідність, надплинність тощо. За А.  н.  т. 
ентропія системи дорівнює нулю. Водночас 
зменшується до нуля коефіцієнт теплового роз-
ширення, теплоємність та інші термодинамічні 
величини. Тому не можна відібрати в тіла всю 
його теплоту: А. н. т. принципово недосяжний. 
Однак у вересні 2003 дослідники з Массачусет. 
технол. ун-ту [Massachu setts Institute of Tech no-
logy (MIT), США] і Нац. управління з аеронавти-
ки і дослідження космічного простору (National 
Aeronautics and Space Admini stration NASA), 
США], застосувавши методику В. Кеттерле, зу-
міли охолодити газуватий натрій до рекордно 
низького значення — усього половини мільярд-
ної частки градуса. Проведені досліди ґрунту-
ються на газових процесах Бозе — Айн штайна 
конденсації.

Літ.: Мендельсон К. На пути к абсолютному нулю. Мо-
сква,  1971; Різак  В.  М. та ін. Кріогенна фізика і техніка. 
Київ, Ужгород, 2006. 

І. І. Біленко

Частина 
світу

Температура 
повітря, °C

Місце  
реєстрації

Висота над 
рівнем 
моря, м

Дата

Антарктида –89,2 Станція «Восток» 3420 21.07.1983

Азія −67,8
Верхоянськ, Республіка Саха 
(Якутія), РФ

800 1885–1938

Америка −66,1
Станція «Нортайс», Гренландія, 
Данія

2343 09.01.1954

Європа −58,1 Усть-Щугер, Республіка Комі, РФ 85 31.12.1978

Америка −39,0
Вальє-де-лос-Патос-Суперіоре, 
Аргентина

2880 17.07.1972

Африка −23,9 Іфран, Марокко 1635 11.02.1935

Австралія −23,0
Шарлотт Пасс, Новий Південний 
Уельс, Австралія

1755 29.06.1994

Абсолютний 
максимум

Показник Місце реєстрації Дата

температури 
повітря, °С

+56,7 
Північна Америка, 
США, штат Каліфорнія, 
Долина Смерті

10.07.1913

температури 
поверхні Землі, °С

+70,7 
Азія, Іран, солончакова пустеля 
Деште-Лут

2005

зливи, мм/хв 38
Америка, заморський регіон 
Франції, острів Гваделупа в 
Карибському морі

27.11.1970

кількості дощових 
опадів за рік, мм

26461 
Азія, Індія, штат Мегхалая, м. 
Черрапунджі

08.1860–07.1861

безперервного 
снігопаду, мм

480 
Північна Америка, США, штат 
Каліфорнія, гора 
Шаста (4317 м)

13–19.02.1959

однодобового 
снігопаду, мм

1930 
Північна Америка, США, штат 
Каліфорнія, Сілвер-Лейк

14–15.04.1921

кількості снігових 
опадів за рік, мм

31100 
Північна Америка, США, штат 
Вашингтон, гора Рейнір (4392 м) у 
Каскадних горах

19.02.1971–18.02.1972

Таблиця 2

Таблиця 1
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Абсолю́тний слух — акустична здібність люди-
ни визначати та уявляти точну висоту звуків, 
специфічний прояв муз. слуху. А.  с. буває вро-
дженим і набутим. За статистикою, вроджений 
А.  с. фіксується в однієї людини з 10 тис. осіб. 
Набутий виховується в процесі занять музикою 
за певними методиками. Розрізняють також ак-
тивний і пасивний А. с. Музикант із пасивним 
А. с. чує точну висоту звука, але не завжди може 
чисто відтворити його голосом. Активний 
А. с. — відчуття висоти звуку зі здатністю точно 
повторити його голосом без попереднього нас-
троювання на інструменті. Музикант не повинен 
обов’язково мати А.  с., але зазвичай це сприяє 
професійному розвитку. Висока чутливість до 
звуковисотності не гарантує успіху в муз. діяль-
ності. Вона мусить поєднуватися зі сприйняттям 
ладових, метро-ритмічних, гармонічних та ін. 
муз. явищ. Важлива також загальна музикаль-
ність, що виявляється в яскравості та силі му-
зичних переживань.

Літ.: Гарбузов Н.А. Зонная природа звуковысотного 
слуха. Москва, Ленинград, 1948; Вопросы методики вос-
питания слуха. Сб. ст. Ленинград, 1967; Давыдова Е. В. 
Музыкальный слух // Методика преподавания сольфе-
джио. Москва, 1975; Назайкинский Е. В. Взаимосвязи ин-
тер вальных и ступеневых представлений в развитии 
музыкального слуха. Москва, 1977; Тарасова К. В., Гре-
бельник С. Г. К вопросу о психологической природе абсо-
лютного слуха // Психолого-педагогические вопросы со-
вершенствования воспитания и обучения в детском саду. 
Сб. ст. Москва, 1984; Тарасова К. В. Онтогенез музыкаль-
ных способностей. Москва, 1988; Бережанский П. Н. Аб-
солютный музыкальный слух. Москва, 2000.

Н. М. Кушка

Абсолю́тний спирт  — етанол (спирт етило-
вий), в якому практично немає води й сторонніх 
домішок. Т-ра кипіння А. с. — бл. 78,39 °С. Його 
отримують зі спирту-ректифікату, масова частка 
води в якому бл. 4,5 %. Домішки води видаляють 
нагріванням спирту з водовідбірними речовина-
ми:  оксидом кальцію, карбідом кальцію (див. 
Карбіди), безводним сульфатом міді  (ІІ) тощо. 
Ректифікат ще зневоднюють перегонкою з бензо-
лом, толуолом, гексаном та ін. способами. Напр., 
у промисл. масштабах для абсолютування спир-
ту використовують молекулярні сита, пори яких 
проникні для молекул води, а для молекул ета-
нолу  є непроникними. Застосовують також 
мембранний метод: підігріту до 60 °C водно-
спиртову суміш пропускають під тиском 
бл. 1 кПа крізь напівпроникну мембрану, яка за-
тримує молекули етанолу.

Літ.: Стабников В. Н. Перегонка и ректификация эти-
лового спирта. Москва, 1969; Манк В. В., Мельник Л. М., 
Стеценко Н. О. Дегідратація етилового спирту природни-
ми та синтетичними цеолітами // Наук. праці Херсон. 
держ. ун-ту. 2005. №16; Волынский Н. П. Абсолютирова-
ние этилового спирта  // Журнал общей химии. 2009. 
Т. 79. Вып. 2.

Абсолю́тний чемпіо́н — звання, що присвою-
ється спортсменові, який є переможцем: а) за 
сумою результатів, показаних у кількох окремих 
дисциплінах одного виду спорту (напр., спор-
тивної чи худ. гімнастики, чи акробатики); б) в 
абс. ваговій категорії, тобто у змаганнях неза-
лежно від вагової категорії спорт сменів (у боксі, 
боротьбі); в) за версіями усіх осн. боксерських 
організацій (у професійному боксі).

Абсолю́тні мо́вні універса ́лії — див. Мовні 
універсалії.

Абсолю́тні права́ — суб’єктивні права, носіям 
яких протистоїть невизначена і необмежена 
кількість зобов’язаних осіб. Зобов’язання поля-
гає в утриманні від вчинення дій, що порушують 
А.п. А. п. є основою будь-якої демократ. та пра-
вової д-ви, визнаються недоторканними і захи-
щаються законом. До А. п. належать: право на 
життя, здоров’я, честь, гідність, особисту недо-
торканність, освіту, працю, приватну власність, 
особисті немайнові права тощо. У сфері публ. 
права до А. п. належать: право д-ви на недотор-
канність своєї тер. цілісності, на визначення 
власного зовнішньо- та внутрішньополіт. курсу 
розвитку та інтеграції, участі в міжнар. відноси-
нах. А. п. відрізняються від відносних (право на 
аліменти, пенсію, отримання дивідендів та ін.) 
тим, що при порушенні А. п. заходи захисту та 
притягнення до відповідальності застосовують-
ся до будь-якого порушника, натомість за пору-
шення відносного права — конкретна особа, яка 
зобов’язана своїми діями задовольняти інтереси 
правоможної особи, носія відносних прав. А. п. 
кореспондують зобов’язання усім іншим особам 
утримуватися від будь-яких дій, що можуть 
спри чинити їх обмеження чи порушення. Проте 
носій А. п., здійснюючи їх, не повинен порушу-
вати права та свободи інших осіб і не виходити 
за межі передбач. правореалізації.

Літ.: Надьон В. В. Аналіз поділу цивільних правовід-
носин на абсолютні та відносні // Проблеми законності. 
2013. Вип. 122; Сліпченко С. О. Огляд теоретичних під-
ходів до розуміння абсолютного права  // Право та інно-
ваційне суспільство. 2014. № 2.

М. М. Шумило

Абсолю́тні  систе́ми  одини ́ць  —  системи, у 
яких осн. одиницями фіз. величин уважають 
одиниці довжини, маси та часу, а ін. одиниці сис-
теми визначають як похідні від осн. У 1832 нім. 
математик К. Ґаус (C. Gauss) запропонував мето-
дику побудови системи одиниць як сукупності 
осн. і похідних. Таку систему він назвав А. с. о. і 
за осн. її одиниці прийняв міліметр (одиниця 
довжини), міліграм (одиниця маси) і секунду 
(одиниця часу). Під час визначення похідної 
одиниці фіз. величини в А. с. о. виходять з форму-
ли, що визначає залежність між цією величиною та 
ін. величинами, одиниці яких є осн. чи виражені 
через осн. Абсолютність цієї системи одиниць зу-
мовлена незалежністю осн. одиниць одна від од-
ної, а також від місця й часу їхнього відтворення. 
Термін А. с. о. уважають застарілим, оскільки сис-
теми одиниць можуть бути побудовані на ін. осно-
ві. Тепер у Міжнародній системі одиниць (СІ, між-
народна абр. SI  — з франц. Système International 
d’Unités) незалежними встановлено такі одиниці: 
довжини — метр (м), маси — кілограм (кг), часу — 
секунда (с), сили електричного струму  —  ампер 
(А), термодинамічної температури  — (кельвін), 
кількості речовини — моль (моль) і сили світла — 
кандела (кд).

Дж.: ДСТУ 3651.0-97. Метрологія. Одиниці фізичних 
величин. Основні одиниці фізичних величин Міжнарод-
ної системи одиниць. Основні положення, назви та по-
значення. Київ, 1998.

Абсолю́тно  чо́рне  ті ́ло  — ідеалізоване тіло, 
яке цілком поглинає весь потік електромагніт-
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ного випроміненння, що падає на його поверх-
ню, незалежно від температури цього тіла. По-
г линальна здатність (відношення випромінення, 
яке поглинається, до випромінення, яке падає) 
А. ч. т. однакова за випромінень усіх частот, на-
прямків поширення та поляризацій. Осн. особ-
ливістю А. ч. т. є те, що густина енергії та спек-
тральний склад випроміненння не залежать від 
природи випромінного тіла, а визначаються 
лише його температурою. Випромінення А. ч. т. 
може перебувати в рівновазі термодинамічній із 
речовиною, і тоді спектральний розподіл густи-
ни цього випроміненння описується Планка за-
коном випромінення, а повна густина випромі-
нення для всіх довжин хвиль визначається Сте-
фана — Больцмана законом.
Поняття А. ч. т. введено в 1859 Г. Р. Кірхгофом 
(G.  R. Kirchhoff), який установив зв’язок між 
випромінною та поглинальною здатностями 
тіла, що перебуває в рівновазі з випромінюван-
ням за певної температури (див. Кірхгофа закон 
випромінення). А.  ч.  т. у природі немає, однак 
найточнішим наближенням до нього є тіло з 
порожниною й малим отвором, внутрішня 
стінка якого нагріта до температури Т. Про-
мінь S, потрапивши крізь отвір A в порожнину, 
зазнає багаторазового відбивання, частково 
поглинається під час кожного з них і практично 
не повертається звідти. Усередині порожнини 
встановлюється майже повна рівновага випро-
мінювання з речовиною, і густина енергії вип-
ромінювання, що виходить з отвору, дуже мало 
відрізняється від рівноважної. А. ч. т. викорис-
товують в оптичній пірометрії для вимірюван-
ня високих температур, а також як світлові 
еталони.

Літ.: Шпольский Э. В. Атомная физика. Москва, 1974.
Л. А. Косяченко

Абсо́рбер (від лат. absorbere — поглинати)  — 
пристрій для здійснення абсорбції. В основі кон-
струкції А.  — метал. колона або інша видовж. 
посудина. Розрізняють тарілчасті та насадкові А. 
У тарілчастих А. газ. суміш, що містить речови-
ни, які потрібно вилучити, рухається крізь шар 
рідкого абсорбенту знизу вгору. Абсорбент 
штучного чи природного походження стікає з 
тарілки на тарілку переливними трубами, утво-
рюючи з капілярів або кристал. ґраток розвине-
ну поверхню, яка поглинає речовини з газів і рі-
дин. Насадкові А. обладнують горизонт. ґратка-
ми, на яких розміщують кілька шарів насадок 
(коксу або метал. чи керам. кілець); ними назу-
ст річ газ. суміші стікає абсорбент. Оскільки 
процес абсорбції починається на поверхні поді-
лу фаз, то А. має забезпечувати максимальну 
поверхню контакту газової, рідкої і твердої фаз. 
За способами утворення цієї поверхні тарілчасті 
й насадкові А. поділяють на 4 групи. У поверхне-
вих А. поверхня абсорбції — дзеркало рідини. 
Для таких А. характерна фіксована поверхня 
кон такту, що визначається геометрією будови 
елементів А. У  розпилювальних А. поверхня 
кон такту утворюється внаслідок розпилення рі-
дини на дрібні краплі в масі газу й залежить від 
гідродинам. режиму (витрат рідини). До най-
простішого А. цього типу можна віднести різні 
системи пиловловлювання у гірн. виробках, де 
використовують розпилені водні розчини по-
верхн.-активн. речовин. Осн. види розпилюва-
чів: форсункові, швидкісні прямоточні, механіч-

ні (обертальні). У барботажних А. поверхня 
кон такту визначається гідродинамічним режи-
мом (витратами газу та рідини). У пінних А. по-
верхня контакту виникає під час пропускання 
газу знизу вгору крізь рідину зі швидкістю, за 
якої напір газу врівноважує масу рідини. Уна-
слідок цього рідина зависає в потоці газу й утво-
рює з ним шар динамічної піни, що швидко ру-
хається впереміш із бульбашками газу. А. засто-
совують найширше у хім. пром-сті та металургії.

Літ.: Рамм В. М. Абсорбция газов. Москва, 1976.
К. Л. Торопчинова 

Абсорбці ́йна спектроскопі́я — дослідження 
спектрів поглинання атомів та молекул. Див. у 
ст. Спектрофотометрія та Інфрачервона спек-
троскопія.

Абсо́рбція (від лат. absorptio — поглинання) — 
1) Процес вибіркового поглинання молекул, 
атомів або йонів із газуватого чи рідк. середови-
ща всім об’ємом рідк. або тверд. матеріалу, який 
наз. абсорбентом (сорбентом). А. є одним зі спо-
собів сорбції, у межах якої виокремлюють також 
адсорбцію  — поглинання рідини або газу по-
верхневим шаром рідини чи тверд. сорбенту. 
Тож відмінність А. та адсорбції — у механізмах 
поглинання.
Розрізняють два види А. — фіз. й хім. Фіз. А. — 
процес, еквівалентний розчиненню. У процесі 
хім. А. відбувається хім. взаємодія між сорбатом 
і сорбентом, напр., А. вуглекислого газу розчи-
ном лугу. Фіз. А. є оборотним процесом; харак-
теризується певною константою рівноваги, зна-
чення якої залежить лише від системи вибраних 
компонентів і температури (закон розподілу 
Нерн ста). Якщо співвідношення концентрацій 
сорбата в сорбенті й у сусідній фазі більше за 
константу розподілу, відбувається десорбція — 
процес, обернений до А. Частіше трапляється А. 
газу або рідини рідиною. Прикладом фіз. А. 
твер дими тілами є поглинання водню деякими 
металами (нікелем, паладієм та ін.). А. широко 
використовують у хім. пром -сті для розділення 
й очищення газів і рідин, зокрема й для очищен-
ня промислових викидів, осушення орган. спо-
лук тощо. А. здійснюють на абсорбувальних ус-
тановках, основним апаратом яких є абсорбер. 
2) У фізиці А. — поглинання електромагнітних 
або звукових хвиль матеріалами. 
3) У біології А. — надходження речовин (склад-
ників їжі, ліків, газів) в орг-м через його покри-
ви (стінки кишечника, легені, шкіру).

Літ.: Zarzycki  R., Chacuk  A. Absorption: Fundamen-
tals & Applications. Pergamon, 2013; Eimer D. Gas Treating: 
Absorption Theory and Practice. Wiley, 2014.

А. В. Кулініч

Абсо́рбція в еконо́міці — 1) Злиття кількох 
компаній з метою створити єдину економ. струк-
туру, придбати сукупні активи та пасиви комер-
ційної фірми, що поглинається, з виділенням їй 
як компенсації частки капіталу або емітованих з 
цією метою акцій. 2) Включення в соц.-екон. сис-
тему країни іммігрантів, осіб, що прибули до неї з 
ін. країн на постійне місце проживання.

Літ.: Галпин Т. Дж., Хэндсон М. Полное руководство 
по слияниям и поглощениям компаний: Методы и про-
цедуры интеграции на всех уровнях организационной 
иерархии / Пер. с англ. Москва, 2005.  

А. М. Онищенко

Абсорбер насадковий:
1 — насадка;
2 — опірна градка;
3 — розподілювач рідини;
4 — перерозподілювач рідини

1

2

3

4

Газова суміш

Га
зо

ва
 с

ум
іш

Абсорбент

Абсорбент

2

1

3

Газова суміш

Газова суміш

Абсорбент

А
бс

ор
бе

нт

Абсорбер тарільчастий:
1 — ковпачок;
2 — переливна трубка;
3 — тарілка



Абс
84

Абсо́рбція в мовозна́встві — див. Спрощення 
у мовознавстві.

Абстине́нтний синдро́м — прояв фіз. (ті-
лесних) та псих. розладів, які розвиваються у 
пацієнтів із залежністю від психоактивних речо-
вин (напр., алкоголю, наркотиків) через деякий 
час після припинення або зменшення дози при-
йому препаратів, що формують залежність. А. с. 
може бути реакцією на припинення дії ін. фак-
торів, які є складовою адикції (залежності), на-
приклад, при залежності від інтернету, ігор.
Розвиток А. с. залежить від препарату, який 
вживався, від фіз. та псих. стану пацієнта тощо. 
Серед хім. речовин найповільніше формують 
А.  с. препарати та похідні канабіноїдів, трохи 
швидше — етиловий спирт, значно швидше — 
снодійні та барбітурати й дуже швидко — кокаїн 
та опіум. Деякі медикаменти при тривалому 
прийомі також можуть формувати аддикцію. До 
таких препаратів найчастіше відносять бензоді-
азепіни, про що вказується в інструкціях до цих 
препаратів.
Структура А. с. включає псих. (патопсихологіч-
ні) та фіз. (тілесні або сомато-вегетативні) симп-
томи. Клінічні ознаки А. с. мають свої особли-
вості, які можуть вказувати на прийом конкрет-
ного препарату. У клінічній картині А. с. спосте-
рігаються неприємні фіз. відчуття, які нагадують 
отруєння, фіз. слабкість, біль, серцебиття, пітли-
вість, тривога, а також псих. прояви — безсоння, 
галюцинації, суїцидальні думки, збудження, 
страх, іноді епілептичні напади та агресія.

Лiт.: Медсестринство в психіатрії. Тернопіль, 2001; 
Бю рингер Г., Ферстль Р. Расстройства, вызванные упо-
треблением психоактивных веществ: интервенция // 
Клиническая психология. Санкт-Петербург, 2003; Айва-
зова  А.  Е. Пси хологические аспекты зависимости. 
Санкт-Пе тер бург, 2003; Лейбин  В. М. Психоанализ. 
Санкт-Пе тер бург, 2008.

О. С. Чабан

Абстине́нція (лат. abstinentia — стримання) — 
1) Похмільний синдром; стан. Виникає внаслі-
док раптового повного або часткового припи-
нення приймання токсикоманічної речовини, 
яку раніше особа вживала регулярно. Характе-
ризується псих. та сомато-неврол. розладами. 
Клінічна картина та перебіг залежать від приро-
ди речовини, дози і тривалості її вживання. 
Прийняття невеликої кількості раніше вживаної 
речовини зменшує або знімає зовсім сомато-не-
врол. та псих. розлади, що з’явилися при певно-
му виді А. А. також може бути викликана по-
збавленням умовно закріпленого стимулу за 
відсутності зловживання психоактивною речо-
виною. У судово-слідчій практиці найчастіше 
зустрічається А. при алкоголізмі, опійній нарко-
манії та полінаркоманії. Вияви А. у хворих на 
токсикоманію, алкоголізм і наркоманію не по-
збавляють їх здатності усвідомлювати свої дії та 
керувати ними.
2) У психоаналізі — термін, який вживається 
стосовно етичних і моральних принципів і пра-
вил, що визначають стосунки між лікарем і па-
цієнтом. Термін впроваджено 1910 засновни-
ком психоаналізу З. Фрейдом. Принцип А. пе-
редбачає, що дії психоаналітика мають бути 
максимально нейтральними. При психоаналі-
тичному лікуванні необхідно стримуватися від 
задоволення бажань пацієнта. Лікування має 

бути тривалим, щоб виявити причини псих. 
розладу. 

Лiт.: Медсестринство в психіатрії. Тернопіль, 2001; 
Бюрингер Г., Ферстль Р. Расстройства, вызванные упо-
треблением психоактивных веществ: интервенция // 
Клиническая психология. Санкт- Петербург, 2003; Айва-
зова А. Е. Психологические аспекты зависимости. 
Санкт-Петер бург, 2003; Лейбин  В. М. Психоанализ. 
Санкт-Петербург, 2008.

О. С. Чабан

Абстра́ктна ле́ксика — компонент лексичної 
системи мови, сукупність слів різних частин 
мови на позначення понять без реального вті-
лення (якості, властивості, стану, дії, почуття, 
рис характеру, виявів ментальної діяльності лю-
дини, норм етикету тощо). Найчастіше це імен-
ники, що мають грамат. вираження абстрак-
тності (певні словотвірні суфікси, відсутність 
форми множини, непоєднуваність із кількісни-
ми числівниками) або є наук. і виробничими 
термінами. До А. л. належить і дієслово «бути» у 
функції зв’язки. Процес накопичення А. л. три-
вав протягом усього періоду існування мови з 
різною інтенсивністю. В укр. писемних пам’ятках 
різних жанрів 2-ї пол. 16 — 1-ї пол. 17 ст. най-
численнішими є абстрактні іменники, з кінця 
19 ст. і особливо в час нац. відродження у 1920-х 
відбувається посилене нагромадження терміно-
логічної А. л. Серед осн. шляхів поповнення 
А.  л.: успадкування автохтонних абстрактних 
слів, творення нових за допомогою наявних сло-
вотворчих засобів за моделями, активними в 
мові, запозичення з ін. мов.

Літ.: Апресян Ю. Д. Лексическая семантика: Синони-
мические средства языка. Москва, 1974; Уфимцева А. А. 
Лексическое значение. Москва, 1986; Полюга Л. М. Укра-
їнська абстрактна лексика XIV — першої пол. XVII ст.  
Київ, 1991.

М. І. Навальна

Абстра ́ктне і конкре ́тне — категорії логіки, в 
яких відображено діалектику відокремленості і 
цілісності в системному функціонуванні і роз-
витку явищ дійсності та її відтворення в про-
цесі пізнання. Ґ. В. Ф. Геґель першим увів у філо-
софію ці категорії. К. — поняття, в якому мис-
литься предмет у сукупності своїх ознак; сино-
нім діалектичного зв’язку, розділеної єдності; 
А.  — по няття, в якому мисляться властивості 
або від ношення предметів, які відокремлені від 
самих предметів; не протиставлення К., а етап 
руху самого К. Співвідношення А. і К. Ґ. В. Ф. Ге-
ґель порівнює з співвідношенням бруньки і 
плоду, жолудя і дуба. А. в реальності є вира-
женням неповноти, нерозкритості, обмеженос-
ті фрагмента, оскільки він береться сам по собі 
у відриві від усіх зв’яз ків або своєї попередньої 
історії. А. знання, відповідно, протиставляєть-
ся К. знанню як одностороннє, що фіксує ту чи 
іншу сторону предмета поза зв’язками, поза 
специф. характером цілого. Таким чином, якщо 
метою теор. знання не може бути й не повинно 
бути представлення повного різноманіття, то 
не може бути й виокремлення деяких абс. ло-
гічних зв’язків. Якщо такі зв’язки ізолювати, то 
вони втратять свою конкретність та істинність. 
Дійсно наук. теор. пізнання полягає в такому 
русі думки, яке починається від чуттєвого різ-
номаніття К. і досягає представлення об’єкта в 
усій його сутності та складності. Способом 
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теор. відтворення в свідомості цілого об’єкта є 
сход ження від А. до К., яке є загал. формою 
розкриття наук. знання, системат. відображен-
ня об’єкта в поняттях. Цей метод репрезентує 
процес пізнання, згідно з яким мислення схо-
дить спочатку від К. в дійсності до А. в мислен-
ні і від А. в мисленні — до К. в мисленні. На 
цьому останньому шляху утворюються понят-
тя, що відображають окремі властивості 
об’єкта, які самі можуть бути зрозумілими як 
моменти цілого, що визначаються його специф. 
змістом. Тому необхідно розрізняти К. як до-
сліджуваний предмет, як поч. пункт досліджен-
ня і як завершення, наслідок дослідження, як 
наук. поняття про об’єкт (уявне К.).

Літ.: Гегель Г.В.Ф. Кто мыслит абстрактно? // Знание – 
сила. 1973. № 10; Крюков В. В. Философия: учеб. для студ. 
техн. вузов. Новосибирск, 2006. 

О. В. Заєць

Абстра ́ктний правочи ́н — угода, спрямована 
на набуття, зміну або припинення цивільних 
прав і обов’язків, що зберігає юрид. силу тоді, 
коли підстава її укладення (правова ціль, на до-
сягнення якої спрямовували свої права та обо-
в’яз ки суб’єкти правочину) взагалі відсутня, 
або коли вона не є обов’язковою. Залежно від 
значення підстави правочину для його здійс-
нення вони поділяються на каузальні правочини 
та А. п. На відміну від казуальних правочинів, в 
А. п. не визначено підстав їх здійснення, ці під-
стави залишаються «прихованими». Для А. п. не 
властивий правовий зв’язок між підставами їх 
вчинення та їх дійсністю. Зв’язок між А. п. і 
його підставою настільки слабкий, що навіть 
зникнення цієї підстави не впливає на його дій-
сність. А. п. зручні для використання в цивіль-
но-правових відносинах. До А. п. належать век-
сель, банківські гарантії, відступлення права 
вимоги, чек. 

Абстра́ктний си ́нтаксис — у комп’ютерних 
системах — правила сполучення даних при 
ство ренні повідомлень, включно з тими, що ви-
значають, як управляти застосуванням відповід-
них ідентифікаторів, знаків-обмежувачів і роз-
дільників даних, а також інших допоміжних 
зна ків, які не належать до даних конкретного 
повідомлення.

Літ.: Круз Р. Л. Структуры данных и проектирование 
программ. Москва, 2014.

Абстра́кції при́нцип (від лат. abstractio — від-
далення) — логічний принцип, що лежить в 
основі визначення понять через абстракцію; 
спо сіб опису чи виокремлення в процесі абстра-
гування сутнісних властивостей предметів. По-
в’я зує три типи універсалій: класи, властивості й 
характеристики подібностей.

Літ.: Новоселов М. М. Логика абстракций (Методоло-
гический анализ). Ч. 1. Москва, 2000; Новоселов М. М. Аб-
стракция в лабиринтах познания. Логический анализ. Мо-
сква, 2010.

Абстракціоні́зм (від лат. abstractus — віддале-
ний) — один із провідних напрямів мист-ва 
авангардизму та поставангардизму 20 ст. Заг. 
особливість А. — принципова відстороненість 
від зображення чи відтворення явищ і предме-
тів зовн. світу (звідси друга назва А. — «безпред-
метне мистецтво»). Абстрактний твір виступає 

як об’єкт внутр. суб’єктивної живописно-плас-
тичної реальності.
Увага художника-абстракціоніста зосереджу-
ється не на враженнях, які він одержує ззовні, а 
на внутр. відчуттях. Митець пильно прислухо-
вується до ритмів власного життя, які він 
сприймає та усвідомлює з надзвичайною тон-
кістю, чіткістю і в ще небаченій різноманітнос-
ті виявів.
У творчості художника-абстракціоніста можна 
простежити дві стадії. Перша пов’язана зі спон-
танним вибухом внутр. духовної експресії та 
надзвичайним відчуттям емоційного й симво-
лічного змісту кольорів. Друга, «ритмічна», при-
водить митців-абстракціоністів до суворої орга-
нізації цілісних пластичних форм на ґрунті різ-
них форм симетрії, асиметрії та періодичності 
розміщення матеріалу. Поч. етап розвитку А. 
спирався на традиції символізму та модерну єв-
роп. мист -ва кін. 19 — поч. 20 ст. А. знайшов 
своє яскраве відображення в композиціях 1910 
та теор.-поет. працях В. Кандинського («Про ду-
ховне в мистецтві», 1911) — одного із засновни-
ків експресіоністичного напряму в мис-т ві Ні-
меччини, Росії, України. В галузі теорії А. в 
Харкові й Києві 1910–1920 працював Ф. Шміт. 
Теор. та худ. погляди майстрів А. формували-
ся під впливом нім. філософів А. Шопенгауе-
ра, Ф.  Ніцше, «філософії життя» франц. мис-
лителя А. Берґсона, ідей нім. композитора 
Р. Ваґнера та теософ. концепцій, пов’язаних із 
синтезом європ. філос. містицизму, буддизму 
та брахманізму. 
Перші абстрактні полотна, т. з. ліричні абстрак-
ції, В. Кандинського, на думку самого автора, 
передають драм. звучання душі, пробуджуючи у 
глядача нові, витонченіші почуття, які ще не ма-

ють визначення у повсякденній мові. Верти-
кальні, горизонтальні, хвилясті лінії, кольорові 
плями мають свій символічний зміст. Для твор-
чості В. Кандинського характерна спроба поєд-
нати барвистість рос. нар. мист-ва з враженнями 
від муз. пошуків композиторів О. Скрябіна, 
І. Стравінського (Росія), А. Шенберґа (Австрія).

Абстракціонізм. 
В. Кандинський. Перша 
абстрактна акварель, 1910
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Серед групи експресіоністів ін. багатоасоціатив-
ний напрям А. репрезентують роботи швейц. 
художника П. Клеє. У Франції перші спроби у 
галузі А. пов’язані з творчістю С. Делоне-Терк 
(народилася в Україні), яка 1911–1912 створила 
абстрактні кольорові аплікації за мотивами укр. 
нар. мист -ва. Відштовхуючись від аналітичного 
кубізму, Р. Делоне і С. Делоне-Терк 1912–1914 
створили «симультанні композиції», розрахова-

ні на одночасне сприймання кольор. сполучень. 
До цього напряму належать і більш геометризо-
вані абстрактні твори чес. художника Ф. Купки. 
Дальша трансформація концепцій кубізму та 
футуризму приводить до пошуків абстрактних 
форм і укр. митцями, які працювали в Парижі та 
Києві (О. Архипенко, О. Екстер, О. Богомазов, 
І. Кавалерідзе та ін.). 1913 виникає теорія «само-

достатньої» живописної форми — «лучизм», 
творцем якої був рос. художник М. Ларіонов.
На поч. 20 ст., напередодні Першої світової ві-
йни, створюються соц. та психол. передумови 
розвитку геом. абстракції. Її вихідним пунктом 
була концепція кубізму, яка трактувала пріори-
тет форм над почуттям, прагнула до науково 
обґрунтованого впорядкування живописно-
пластичної матерії. Один з перших творів геом. 
абстракції — «Чорний квадрат на білому тлі» 
(1913) К. Малевича. Митець вважав його тією 
межею («нуль форм»), за якою починається нове 
мист- во «динамічного супрематизму», що вті-
лює принцип «економії енергетичних сил». До 
цього періоду належать абстрактні просторові 
композиції з поєднанням різних матеріалів 
(«контррельєфи») В. Татліна. Творцем найбільш 
узагальненої концепції геом. абстракції, т. з. «нео-
пластицизму» був голланд. живописець П. Мон -
дріан, який прагнув реалізувати свої худ. погля-
ди не тільки в мист -ві, але й у нових агіт. формах 
сусп. життя. П. Мондріан входив до групи «Де 
Стейл» (заснував 1917 арх. і худ. Т. ван Дусбург), 
діяльність якої відображена у практиці архіт.-
худ. об’єднання «Баухауз» (Німеччина) і помітно 
вплинула на розвиток світової архітектури та 
пром. форм мист-ва.
У Росії та Україні в перші післяреволюційні 
роки абстрактні форми мист -ва широко вико-
ристовували у практиці агіт.-масового мист -ва 
(Н. Альт ман у Петрограді; О. Богомазов, О. Екс-
тер у Києві; А. Лисицький у Вітебську). Вплив 
різних напрямів А. помітний у багатьох галузях 
мист- ва кол. СРСР у 1920-х, що пов’язано із заг. 
перетворенням умов життя та побуту народу, із 
застосуванням нових, простих та конструктив-
них форм мист -ва, що стимулювало творчу уяву 
людини. Теор. засади нового мист- ва відображе-
но у діяльності Ін -ту худ. культури у Москві й 
Петрограді, деклараціях «Утвердження нового» 
К. Малевича, «Проект утвердження нового» 
його учня Л. Лисицького, «Реалістичний мані-
фест» Н. Певзнера і Н. Габо, в переході на рейки 
виробничого мист -ва багатьох лівих «безпред-
метників» — В. Татліна, О. Родченка, А. Попової, 
О. Розанової, В. Степанової та ін. Ідеї нової ар хі-
текту ри абстрактних форм було втілено у про-
екті та моделі пам’ятника 3-му Інтернаціоналу 
В. Татліна (1919–1920) та просторових компози-
ціях (макетах-«архітектонах») К. Малевича, які 
мали значний вплив на творчість рад. архітекто-
рів-конструктивістів 1920-х. 
Подібний процес відбувався у 1920 — на поч. 
1930-х. в Україні. Журн. укр. авангардизму «Нова 
ґенерація» (за ред. М. Семенка) 1927–1930 про-
пагував творчість О. Архипенка, В. Татліна, 
О. Родченка, Л. Мохой-Надя («Баухауз»), К. Ма-
левича, який публікував у ньому свої осн. теор. 
праці. В оформленні журн. брав участь А. Пет-
рицький, який у власній багатогранній творчості 
(живопис, сценографія, книжкова та журнальна 
графіка) вдало використовував осн. принципи 
та прийоми абстрактного мист -ва. Пошуки но-
вих виразних можливостей А. є характерними 
для «поезомалярства» М. Семенка. Худ. принци-
пи А. в 1920- х — на поч. 1930-х застосовували і 
майстри укр. сценографії В. Мел лер, О. Хвостен-
ко-Хвостов, Б. Косарєв.
Одним із найзначніших явищ у розвитку А. в 
Україні була творчість харків. митця В. Єрмило-
ва — кубофутуриста, зачинателя конструкти-

Абстракціонізм. 
О. Архипенко. 

Меланхолія, 1926

Абстракціонізм. 
М. Ларіонов. Червоно-синій 
лучизм, 1913
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візму та пром. дизайну в Україні. Прихильник 
геом. абстракції, він застосовував пластичні 
принципи в агіт. формах мист -ва, архітектурі, 
рекламі та книжковому оформленні. Незважаю-
чи на вкрай несприятливі умови розвитку А. в 
рад. мист -ві після 1932, В. Д. Єрмилов був одним 
з тих майстрів, які залишалися вірними своїм 
худ. концепціям і створювали абстрактні компо-
зиції ще в кін. 1950 — на поч. 1960-х.
У світовому мист-ві 1920 -х А. впливає на ін. на-
прями худ. авангарду — дадаїзм, сюрреалізм, а 
після Другої світової війни переживає нове під-
несення, охоплюючи не тільки країни Зх. Євро-
пи та Америки, а й Японію, Австралію. Проте 
нові напрями абстрактного мист -ва, які поєдну-
ються з прийомами сюрреалізму, кінетизму, оп-
арту та ін., вже не мають таких тотальних пре-
тензій на перетворення життя людини, як тео-
рії П. Мондріана чи К. Малевича. У Франції в 
1940-х виступають майстри геом. «ліричної аб-
стракції» (її відгалуження — «психічна імпрові-
зація», або ташизм) та «абстрактної каліграфії». 
Художники США претендують на пріоритет у 
створенні течії «абстрактного експресіонізму», 
який включає прийоми «живопису дії» й поши-
рюється у багатьох країнах Європи. Але сучас. 
течіям абстрактного мист-ва бракує нових худ. 
ідей, що призводить до деякої стагнації стилю та 
виникнення «абстрактного академізму».
У мист-ві кол. СРСР 1950–1970 -х розвиток А. 
по в’язаний з т. з. «другою культурою», яка не 
мала офіц. визнання до серед. 1980-х. До цього 
часу можна говорити тільки про поодинокі осе-
редки чи окремих майстрів абстрактного живо-
пису та пластики, чиї твори не з’являлися на 
ви ставках в СРСР або були зовсім невідомі.
В Україні в кін. 1950 — на поч. 1960 -х у галузі 
абстрактного мист-ва працюють поодинокі ху-
дожники, які здебільшого поєднують свої інди-
відуальні пошуки з працею в монумент. мист- ві, 
дизайні, плакаті чи мистецтвознавстві. Серед 
них — ужгород. живописець і графік П. Бедзир, 
київ. монументаліст В. Ламах, графік Г. Гаврилен-
ко, дизайнер і живописець А. Суммар.
Дальший розвиток абстрактного мист-ва в 
Україні припадає на 2-у пол. 1970-х — 1-у пол. 
1990 -х і пов’язаний з тенденціями поставангар-
дизму. В цей час виступають зі своїми абстрак-
тними картинами О. Дубовик, О. Петренко, О. 
Бабак, М. Кривенко та ін., з’являються осередки 
А., напр., в Одесі (В. Сазонов, О. Стовбур, В. Ма-
ринюк, В. Цюпко та ін.).

Літ.: Шмит Ф. И. Искусство. Основные проблемы те-
ории и истории. Ленинград, 1925; Советское искусство 
за XV лет. Материалы и документы. Москва, Ленинград, 
1933; Рейнгардт Л. Я. Абстракционизм // Модернизм. 
Москва, 1980; Москва, Париж 1900–1930. Каталог вы-
ставки. Москва, 1981; Рославец Е. Н. Разрушение образа. 
Киев, 1984; Утевська П., Горбачов Д. Сюжети з україн-
ського кубофутуризму // Вітчизна. 1988. № 9; Кандин-
ский В. О духовном в искусстве // Творчество. 1988. 
№ 8–10; 1989. № 1; Асеева Н. Ю. Украинское искусство и 
европейские худо жественные центры. Конец XIX — на-
чало XX века. Киев, 1989; Лобановський Б. Б., Говдя П. І. 
Українське мистецтво другої половини XIX — початку 
XX ст. Киев, 1989.

С. С. Гурок, Б. Б. Лобановський

Абстра́кція (від лат. abstrahere — відокремлю-
вати) — форма відображення в людській свідо-
мості предметів і явищ об’єктивної дійсності, 

мисленого відокремлення (абстрагування) від 
їхніх властивостей та виділення загальної озна-
ки, що характеризує даний клас предметів. А. 
можуть бути і формами мислення (поняття), і 
конкретно-чуттєвими наочними образами (схе-
ми, символи, креслення). Наук. А. (поняття, за-
кони, принципи) створюються внаслідок абстра-
гуючої діяльності мислення в наук. пізнанні. 
Вони відображають найістотніші властивості, 
зв’язки й відношення досліджуваних явищ. Хоч 
наук. А. бідніші за об’єктивну конкретність 
явищ, що вивчаються, проте вони глибше про-
никають у їхню сутність. Глибина й повнота ві-
дображення сутності предмета пізнання досяга-
ється в системі наукових А. — в теорії, істинність 
якої перевіряється практикою.

Літ.: Горский Д. П. Вопросы абстракции и образова-
ние понятий. Москва, 1961; Розов М.А. Научная абстрак-
ция и ее виды. Новосибирск, 1965; Рузавин Г.И. Методо-
логия научного познания: Учеб. пособие для вузов. 
Москва, 2012.

Абсу́рд (від лат. absurdus — безглуздий, немило-
звучний) — 1)  У математиці та логіці — вну-
трішньо суперечливе судження; твердження, 
позбавлене сенсу в  межах даної теоретичної 
системи. 2) У повсякденному слововживанні  — 
безглузді, нерозумні, супе речливі твердження, 
вислови, позбавлені сенсу; нісенітниця.

Абсурдиза ́ція (від лат. аbsurdus — безглуздий, 
немилозвучний) — худ. прийом, що полягає в 
доведенні ситуацій у тексті до абсурду або зма-
люванні безглуздих подій, явищ тощо. Метою А. 
зазвичай є демонстрація беззмістовності чи не-
природності реалій справжнього життя. Засіб А. 
найчастіше застосовують у сатир. творах. А. як 
худ. засіб не є тотожним аналогічним елементам 
у творах абсурдистського напряму. Див. Абсурду 
література.

Абсурди ́зм (від лат. absurdus — безглуздий, 
немилозвучний) — система філос. поглядів, 
згідно з якою людське буття не має сенсу. Пере-
думовами виникнення А. були світові війни 
1-ї пол. 20 ст. Смерть, відчай, соц. невлаштова-
ність стали підґрунтям для появи і розвитку 
ідей А. та екзистенціоналізму. З теор. погляду 
А. — частина філософії екзистенціоналізму, 
його витоками вважають ідеї дан. філософа 
С.  К’єр кегора. Найґрунтовніше концепцію А. 
пред ставлено в роботі франц. письменника і 
філософа А. Камю, зокрема у праці «Міф про 
Сізіфа». 

Літ.: Камю А. Вибрані твори: У 3 т. / Перекл. з франц. 
Д. Наливайка. Харків, 1997. 

Абсу́рду дра́ма — сукупність явищ авангар-
дистської драматургії в європейському театрі 
20 ст. Див. Театр абсурду.

Абсу́рду літерату́ра — умовна назва модер-
ністських (див.  Модернізм) літ. творів, у яких 
життя — це хаотичне нагромадження випадко-
востей, позбавлених сенсу і не підпорядкованих 
жодним закономірностям. До цієї категорії л-ри 
належить насамперед «театр абсурду» — твор-
чість франц. драматургів С. Беккета («Чекаючи 
на Годо»), Е. Іонеско («Стільці»), А. Адамова («Па-
родія»), Ж.  Жене («Балкон»), які в 1940–1950-х 
створили формалістичну школу «авангард. те-
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атр» (див. також Декадентство, Авангардизм). 
Естетичні принципи «театру абсурду» відбито в 
п’єсах Д. Буццаті та Е. Д’Ерріко (Італія), Г. Пін-
тера і Н. Сімпсона (Англія). В їхніх творах світ 
постає алогічним, ірраціональним, герої охопле-
ні почуттям відчаю і приреченості, їхні дії та 
вчинки позбавлені психол. мотивації. Для «теа-
тру абсурду» характерні гротеск, пародія, алего-
рія, фантастика, буфонада, фарс. А. л., крім дра-
матургії, — це романи С. Бек кета, а також деякі 
прозові твори Ж.  П.  Сартра й А.  Камю. Але у 
творах Сартра та Камю концепцію абсурдності 
буття втілено в ін. літ. формах ін. засобами. У 
л-рах країн соціаліст. табору та народів СРСР 
А.  л. творили здебільшого в емігрант. та диси-
дент. середовищах, де усвідомлювали жорсто-
кість і бездушність держ. машини, безнадію та 
неможливість щось змінити (М.  Кундера, 
С. Мро жек, В. Гавел; В. Підмогильний, М. Хвильо-
вий; І. Костецький; В. Дрозд, Григір Тютюнник, 
Вал.  Шевчук). Письменники-постмодерністи 
звер талися до прийомів А. л. із метою правдиво-
го відображення життя в тоталітарній д-ві 
(В. Діброва, «Бу-ба-бу», «Пропала грамота»).

Літ.:  Куликова И. С. Философия и искусство модер-
низма. Москва, 1980; Якимович Т. К. З художнього світу 
Франції. Київ, 1981; Tigges W. An Anatomy of Literary Non-
sense. Amsterdam, 1988; Токарев Д. Курс на худшее: Аб-
сурд как категория текста у Даниила Хармса и Сэмюэля 
Беккета. Москва, 2002.

Л. А. Єремєєв, М. М. Сулима

Абсу́рду філосо́фія — напрям філософії, що 
розглядає людину в контексті її стосунків із без-
змістовним і ворожим до людської індивідуаль-
ності світом. Усвідомлення особистістю своєї 
втраченості, осмислення цього породжує «аб-
сурдну свідомість» як нетипову форму мислен-
ня, здатну фіксувати абсурд існування завдяки 
розумінню й відчуттю людиною втрати або не-
знаходження себе у світі. Найяскравіший пред-
ставник А. ф. — А. Камю, який обстоював ідеал 
людської автентичності. Проблему абсурду 
Камю розкриває у філос. працях і худ. (драм. і 
проз.) творах: «Калігула», «Сторонній», «Міф 
про Сізіфа», «Чума», «Праведні», «Бунтівна лю-
дина». 

Літ.: Камю А. Вибрані твори. У 3 т. / Перекл. з франц. 
Д. Наливайка. Харків, 1997. 

Н. Д. Ковальчук

Абсце́с (лат. abscessus — нарив, гнояк) — осе-
редкове гнійне запалення, в результаті якого на 
ураженій ділянці тіла утворюється й заповню-
ється гноєм порожнина. Оболонка А. зовні скла-
дається зі сполучнотканинних волокон, що при-
лягають до незміненої тканини, а зсередини 
утворена грануляційною тканиною та згуще-
ним гноєм. А. спричиняють різні мікроорг-ми, 
які потрапляють у тканини такими шляхами: 
а)  пря мим прониканням; б) розповсюдженням 
із сусідніх інфікованих ділянок; в) за течією кро-
ві або лімфи із віддалених ділянок орг-му; г) у 
разі порушення природних бар’єрів, унаслідок 
чого нормальна для певних ділянок мікрофлора 
розповсюджується в розміщені поряд, у нормі 
стерильні, тканини. Чинниками розвитку А. та-
кож є: порушення захисних механізмів орг-му; 
наявність чужорідних тіл; погіршення прохід-
ності сечових, жовчних або дихальних шляхів; 
ішемія або некроз тканин; гематома, травми; 

надмірне скупчення рідини в тканинах. Прояви 
А. шкіри або підшкірної клітковини: підвищен-
ня температури, припухлість, болючість при 
пальпації, почервоніння шкіри над ураженою 
тканиною. А., розміщені глибоко в тканинах, 
проявляються локальним болем або болючістю 
при пальпації, а також загальними симптомами: 
гарячкою, схудненням, підвищеною втомлюва-
ністю. Перебіг А. може ускладнюватися розпов-
сюдженням інфекції у віддалені ділянки та 
бактеріємією, проривом у сусідні тканини, 
кровотечею внаслідок арозії стінки судини, по-
рушенням функції життєво важливих органів, 
виснаженням. Лікування А. ґрунтується на 
дренуванні  — видаленні гною, некротичних 
тканин і детриту; відшаруванні фіброзної кап-
сули та ліквідації порожнини, в якій у подаль-
шому можуть скупчуватися мікроорганізми, 
лейкоцити і детрит. Усувають також чинники, 
які спричинили А., напр. чужорідні тіла чи об-
струкцію; в разі глибокого розміщення А. засто-
совують протимікробні препарати.

Літ.: Струков А. І., Сєров В. В. Патологічна анатомія / 
Перекл. з рос. Д. Є. Тейка, Д. С. Яковцової. 4 вид. Харків, 
2004; Хірургія. Київ, 2009.

П. І. Червяк

Абсци́зова кислота ́ [від англ. abscission — опа-
дання (листків у рослин)] — орган. речовина, 
терпеноїд з брутто-формулою C15H20O4, спроще-
на назва за номенклатурою ІЮПАК 5  (1 гідрок  
си-2,6,6-триметил-4-оксо-2-циклогек-сен-1-іл)-
3-метил-2,4-пентадієнова кислота.

Молекулярна маса 264,32; tпл.= 163 °C; за нор-
мальних умов безбарвні кристали. Отримується 
фотоокисленням вітаміну A1, або іонону, або ін-
ших речовин з іононовим кільцем; в природі — 
ферментативним окисленням абсцизового аль-
дегіду. Є рослинним гормоном (див. Фітогормо-
ни): запобігає втраті рослинами вологи, сприяє 
зимовій консервації бруньок, опосередковано 
інгібує фотосинтез, стимулює опадання листків. 
А. к. було ізольовано на межі 1950 –1960 -х в май-
же одночасно трьома незалежними групами до-
слідників: у Каліфорнії її було виділено з плодів 
бавовника як речовину, що сприяє опаданню 
листків (і тому вона отримала назву абсцизин II; 
відкритий одночасно абсцизин  I пізніше так 
ніколи й не був ідентифікований); у Великій 
Британії з листя явору було виділено речовину, 
яка сприяє «засинанню» (консервації на зимо-
вий час або в інших стресових умовах) бруньок, 
і тому її було названо дормін (від франц. dor-
mir  — спати); у Новій Зеландії речовину, яка 
сприяє опаданню листків, отримали з люпіну 
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(окремої назви не запропоновано). Невдовзі 
з’я  сувалося, що в усіх трьох випадках йшлося 
про одну й ту саму сполуку, що було доведено 
лаб. синтезом (через згадане фотоокислення): 
1968 у спільній статті двох груп дослідників було 
затверджено за цією сполукою назву «А. к.», а від 
назв абсцизин  II та дормін назавжди відмови-
лись. Попри назву, опадання листків не є голов-
ною функцією цього фітогормону.

Літ.: Cornforth J. W., Millborrow B. V., Ryback  G. Syn-
thesis of (±) abscisin // Nature. 1965. Vol 206. No. 4985; Mil-
borrow B. V. The pathway of biosynthesis of abscisic acid in 
vascular plants: A review of the present state of knowledge of 
ABA biosynthesis // Journal of Experimental Botany. 2001. 
Vol 52. No. 359.

С. В. Камишан

Абсци ́са (від лат. abscissus  — відрізаний)  — 
одна з координат точки в Декартовій системі 
координат (прямокутній системі координат). 
Уперше цей термін застосований в такому кон-
тексті Ґ.  Лейбніцем. На площині прямокутна 
система утворюється двома взаємоперпенди-
кулярними осями, які перетинаються в точ-
ці О. А. — одна з координат, які необхідні для 
визначення положення деякої точки на площи-
ні або в просторі. У геометрії координати точок 
прийнято позначати лат. літерами, А. познача-
ють переважно літерою x. У картографії А. — 
це координата, що відраховується в напрямку 
осьового меридіану.

Літ.: Ефремова  Т.  Ф. Новый словарь русского языка. 
Толково-образовательный: В 2 т. Москва, 2000.

Абт, Франц Вільге ́льм (Abt, Franz Wilhelm; 
22.12.1819, м. Айленбурґ, тепер земля Саксонія, 
ФРН — 31.03.1885, м. Вісбаден, тепер земля Гес-
сен, ФРН) — композитор, диригент, педагог. 
З 1838 вивчав богослов’я у школі Святого Фоми 
в м. Лейпцигу, співав у церк. хорі. З 1841 — ди-
ригент хорових товариств, хормейстер при-
двор них театрів м. Бернбурґа та м. Цюріха. З 
1852 працював капельмейстером у Браунш-
вейґському придвор. театрі, який гастролював, 
зокрема, в Росії (1869) та США (1873). Хорові 
твори А. — типовий зразок поширеного у 19 ст. 
у Німеччині, Австрії, Швейцарії стилю лідер-
тафель. А. — автор 3 опер, фортеп. п’єс, кіль-
кох тисяч пісень (бл. 600 збірок), вокальних 
квартетів, хорів, дуетів для домашнього музи-
кування, творів для дітей. Твори А. мелодійні, 
виразні, легкі для виконання, хоча не претенду-
ють на глибину та індивідуальність. До його 
найвідоміших пісень належать: «Ластівка» 
(«Wenn die Schwalben heim  wärts ziehn…») і «До-
браніч, моє любе дитя» («Gute Nacht, du mein 
herziges Kind»). Ще за життя А. вони визнані 
народними. Протягом усього творчого життя 
А. викладав вокал. Через його школу пройшли 
сотні співаків. Він розробив за своєю методи-
кою постановки голосу спец. вправи — «Вока-
лізи», які видавалися й поширювалися по всій 
Європі (зокрема в Україні). «Вокалізи» А. ак-
туальні й понині. Вони є програмним матеріа-
лом для всіх вокальних ф -тів муз. уч-щ, кон-
серваторій та муз. акад. України. 

Літ.:  Weber H. Franz Abt, der anmuthsvolle Liedercompo-
nist. Zürich, 1886; Allen Lott R. From Paris to Peoria: How 
European Piano Virtuosos Brought Classical Music to the 
American Heartland. Oxford, 2003.

Н. М. Кушка

Абу ́ (араб. أبو), Абу-ль, Абу-аль, Абі — частина 
арабського імен зі значенням «батько». Вжи-
вають у повних чоловічих іменах перед іме-
нем першого сина і, відповідно, присвоюють 
у дорослому віці. На відміну від по батькові, 
частина імені з «А.» стоїть перед осн. іменем 
позначуваної особи. Напр., в імені Абу Алі Ху-
сейна ібн Абдаллаха ібн Сіни (Авіценни) ім’я 
Абу Алі (батько Алі), що стоїть перед особовим 
іменем Хусейн, свідчить, що першого сина ібн 
Сіни звали Алі. Часто форми з частиною «А.» 
трапляються на надгробках.

Абу ́ Бакр ас-Садди ́к [араб. ; Абдал-
лах ібн Абу Осман (араб. ); 573, 
м. Мекка, тепер Саудівська Аравія — 23.08.634, 
м. Медіна, тепер Саудівська Аравія] — перший 
арабський праведний халіф у 632–634; далекий 
родич Магомета та його порадник («візир про-
рока»). Нар. у племені курейшитів; займався 
торгівлею одягом і тканиною. До переходу в іс-
лам займав посаду судді та був одним із найба-
гатших купців м.  Мекки. Названий Магометом 
ас-Саддиком (вірним) за те, що повірив у його 
вознесіння (Мірадж). Доклав чималих зусиль 
задля розвитку мусульм. общини й займався 
доб рочинністю; пожертвував свої статки (40 тис. 
дирхемів) на підтримку правовір. і звільнення 
рабів. Під час хіджри (переселення мусульман з 
м. Мекки до Медини), покинув місто одним із 
остан. разом із Магометом. Брав участь у битвах 
при Бадрі, Ухуді, Хунайні тощо. Магомет, зважа-
ючи на стан здоров’я, доручив А. Б. проводити 
колективні молитви, що стало вирішальним 
чинником для обрання його в червні 632 пер-
шим халіфом (на переконання шиїтів, владу 
мав успадкувати двоюрід. брат і зять пророка — 
Алі ібн Абу Таліб). А. Б. багато зробив для утвер-
дження мусульм. релігії й державності: зайняв 
найжорсткішу позицію щодо сепаратистів Внут-
рішньої Аравії та віровідступників, розпочавши 
з ними переможну війну. За правління А. Б. се-
кретарем Магомета Зейдом ібн Сабітом Коран 
зібрано в одну книгу. А.  Б. почав загарбницькі 
війни в Іраку, Сирії та Палестині. Похований 
біля могили Магомета. Наступником став Умар 
ібн аль-Хаттаб.
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Літ.: Madelung W. The Succession to Muhammad : A Stu-
dy of the Early Caliphate. Cambridge, 2001; Али-заде А. 
Хро ники мусульманских государств I–VII веков хиджр. 
Изд. 2. Москва, 2004; Rogerson B. The Heirs of Muhammad : 
Islam’s First Century and the Origins of the Sunni-Shia Split. 
Woodstock, 2008. 

В. І. Головченко

Абу́ Бакр Муха́ммад ібн Закарія ́ Ар-Разі 
[араб. أبو بكر محمد بن يحيى بن زكريا الرازيі; латиніз. Ра-
зес (Rhazes); бл. 865, м. Рей, тепер Іран — бл. 923, 
м. Рей, Іран] — філософ, вчений-енциклопедист, 
лікар, алхімік. Мав різнобічні знання. З 30-річно-
го віку займався медициною. Керував клінікою 
в м. Реї, згодом у Багдаді. Навчав лікарів, поєд-
нуючи теорію з практикою. Був обізнаний з ан-
тичною філософією, працями александрійських 
алхіміків, араб. авторів 8–9 ст. Із його 184 праць 
до нашого часу дійшла 61 — з філософії, ети-
ки, теології, логіки, медицини, фізики, алхімії, 
астрономії. Філос. погляди А. були близькими 
до гностицизму. Його атомізм схожий на по-
гляди Демокріта. Виступав проти аскетизму, за 
активну участь людини у громад. житті. Ідеалом 
громадянина для нього був Сократ. Критикував 
усі відомі на той час релігії: істина — одна, ре-
лігій багато, отже всі релігії помилкові. Вважав, 
що треба читати не Священні писання, а праці 
філософів і науковців. Гол. праці з медицини: 
«Усеосяжна книга з медицини» у 25 т., «Медична 
книга, присвячена Мансуру» у 10 т., «Про віспу 
й кір». Вважається, що саме він запропонував 
укладати історію хвороби для кожного пацієнта. 
Вперше в історії зробив спробу класифікувати 
усі відомі йому речовини. Зокрема, виділив 
3 класи (групи) речовин: землисті (мінеральні), 
рослинні та тваринні. Мінеральні речовини він 
поділив на 6 різновидів: парфуми, тіла, камені, 
купороси, бораки і солі. Рослинні речовини не 
перераховував через маловживаність. Із тв а-
рин них речовин виділив 10: волосся, кістки 
че  репа, мозок, жовч, кров, молоко, сечу, яйця, 
раковини і ріг. Описав мед. апарати та прилади, 
а також хім. операції, зокрема плавлення тіл, 
розчинення тощо. Першим описав інструмент 
для витягання сторонніх предметів із горла, 
одним із перших почав застосовувати вату при 
перев’язках і кетгут при зшиванні ран. Залишив 
рекомендації щодо спорудження лікарень і ви-
бору місця для них. Наголошував на важливості 
спеціалізації лікарів, а також на потребі надава-
ти лікар. допомогу незаможнім. Описав, як дог-
лядати за хворою дитиною. Вказував на потреби 
перевіряти лікування на тваринах. Твори А. 
через араб. Іспанію потрапили до Зх. Європи, де 
були перекладені латиною та високо цінувалися 
алхіміками. 

Літ.: Фігуровський Н. А. Нарис загальної історії хімії. 
Від найдавніших часів до початку ХІХ століття. Мос ква, 
1969; Балух В. Еволюція східної мусульманської філосо-
фії: від аль-Кінді до Авіценни // Релігія та соціум. 2015. 
№ 1–2 (17–18). 

Абу́ Нува́с (أبو نواس; справжнє ім’я — аль-Хасан 
ібн Гані аль Хакамі ад-Дімашки; 747 або 762, 
м. Ахваз, тепер Іран — між 813 і 815, м. Багдад, 
Ірак) — поет. За походженням іранець. Пред-
ставник Руху оновлення, у якому брали участь 
новонавернені в іслам етноси: іранці, сирійці, 
греки, що домагалися рівності в правах з араба-
ми. Провісниками та творцями оновленої л-ри 

були переважно іранці, у свідомості яких ще 
жили прадавні іран. й еллініст. культ. традиції. 
А. Н. один із перших порушив еталон бедуїн. 
естетики та основи нормативності араб. поезії. 
Писав вірші в усіх традиційних жанрах. Транс-
формував касиду, створивши новий жанр тар-
дійят — мисливський вірш. Розгорнув у розло-
гу жанрову форму хамрійят — частину касиди, 
присвячену вину. А. Н. уславився саме завдяки 
віршам, в яких оспівував вино та учти. Халіфи, 
побоюючись реакції правовірних мусульман, 
не раз ув’язнювали поета, забороняли писати, 
але не змогли притлумити тенденцію гедоніст. 
світобачення. А. Н. залишився в історії співцем 
пристрасної чуттєвості та земних радощів, 
що відповідало бажанню оновленого сусп-ва. 
На честь А. Н. 1976 названо кратер на планеті 
Меркурій. Творчість А. Н. аналізував А. Крим-
ський у кн. «Арабська поезія у нарисах і зраз-
ках» (1906) і «Арабська література в нарисах і 
зразках» (1911).

Літ.: Абу Нувас // Халимоненко Г. Історія турецької 
літератури. Київ, 2009; Шидфар Б. Абу Нувас. Москва, 
2011.

Г. І. Халимоненко

Абу́ Тамма́м (повне ім’я — Хабіб ібн-Аус ібн 
аль-Харес аль-Та’і; араб. الحارث بن  أوس  بن   حبيب 
 між 796 та 804, м. Джасим, тепер провінція ;الطائي
Дара, Сирія — бл. 845, м. Мосул, тепер провінція 
Найнава, Ірак) — поет, представник придвор-
но-панегіричного напрямку арабської поезії. 
Походив із христ. сім’ї грец. походження, проте 
згодом став ревним мусульманином і запевняв 
усіх, що належить до араб. роду. У пошуках за-
робітку, впливового мецената й поет. визнання 
побував у багатьох містах Сирії, Іраку та Єгипту. 
Своїми творами привернув увагу халіфа Баг-
дада аль-Мутасима, який уподобав панегірики 
А. Т. і зробив його своїм придворним поетом. 
Поезія А. Т. багатожанрова, але переважають 
панегірики — оди, у яких надміру приписували 
герою весь набір бедуїн. чеснот: шляхетність, 
звитягу, розум, щедрість, за що поет сподівався 
якнайбільшої матеріальної віддяки — це було 
одним із постулатів канону придворного ети-
кету. А. Т. взяв за взірець теми давніх поетів, 
вдаючись до запозичення іслам. традиц. образів, 
але не просто культивував давнину, а збагатив 
нормативний фонд араб. поезії новими мотива-
ми, формами й самобутньою образною мовою. 
А. Т. упорядкував класичну антологію «Хамаса» 
-яку й сьогодні вважають джерелом най ,(  حماسة)
кращих зразків давньоараб. поезії.

Літ.: Крымский А. Е. Хамаса Абу-Теммама Тайского. 
Ч. 1–3 // Труды по востоковедению, издаваемые Лазарев-
ским институтом восточных языков. Москва, 1912; Хан-
на аль-Фахури. История арабской литературы. Москва, 
1961. Т. 2; Фильштинский И. М. История арабской ли-
тературы. Москва, 1985.

Г. І. Халимоненко

Абу́ Хамі́д аль-Гарнаті ́ (араб. الغرناطي حامد   ,أبو 
повне ім’я — Абу Хамід Мухаммад ібн Абд ар-
Рахім ал-Гарнаті ал-Андалусі; 1080, м. Грана-
да, Іспанія — 1169–70, Сирія) — мандрівник, 
пись менник, проповідник. Писав араб. мовою. 
Здобув богослов.-філос. освіту. Залишивши Ан-
далусію, продовжив навчання в Каїрі та Олек-
сандрії (1117–1118), слухав лекції богословів 
та граматиків, вивчав місцеві старожитності. 

Абу Бакр Мухаммад ібн 
Закарія Ар-Разі

Абу Нувас. Омар Фаррух, 1960

Абу Таммам
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У 1122–1123 перебрався до Багдада, де прожив 
чотири роки. З 1131 до 1151 мешкав у Саксині, 
звідки здійснив поїздки до Волзької Булгарії 
(1135–1138, 1150), двічі відвідав Хорезм. 1150 
подорожував до Угорщини через Волзьку Бул-
гарію та Русь. Проживши три роки в Угорщині, 
вирушив у зворотному напрямі, перезимувавши 
дорогою у «царя слов’ян». Згодом здійснив па-
ломництво до Мекки і повернувся до Багдада, 
де ділився своїми враження від мандрів із сучас-
никами. Популярність цих розповідей змусила 
його записати спогади. У 1169–1170 переїхав до 
Сирії, де невдовзі помер. Автор творів про подо-
рожі «Ясний виклад деяких чудес Магрибу» (за 
ін. списком — «Вибрані спогади про дива країн»; 
1155) і «Подарунок розумним головам і деякі 
дива» (1162). У них докладно описав міста Сх. 
Європи, зокрема Київ, а також схарактеризував 
торгівлю, ремесла, побут, звичаї слов’ян та їхніх 
сусідів. Свідчення А. Х. а.-Г. унікальні, оскільки 
він безпосередньо перебував на тер. Русі й опи-
сав те, що бачив на власні очі.

Тв.: Le Tuhfat al-albab de Abu Hamid al-Andalusi al-
Garnati. Extraits du manuscrit d’Alger [араб. мовою] // 
Journal asiatique. 1925. juillet — septembre; Ісп.  перекл. — 
Abu Hamid el Granadino у su relacion de viaje por tierras 
eurasiaticos. Madrid, 1953; Abu Hamid al-Garnati. Tuhfat al-
Albab (El regalo de los espiritus). Madrid, 1990; Р о с.  п е -
р е к л. — Путешествие Абу Хамида ал-Гарнати в Восточ-
ную и  Центральную Европу (1131–1153). Москва, 1971; 
Му‘риб ‘ан ба‘д ‘аджаиб ал-Магриб (Ясное изложение 
некоторых чудес Магриба) или Нухбат ал-азхан фи ‘ад-
жаиб ал-булдан (Выборка воспоминаний о чудесах 
стран) // История татар с древн. времен. В 7 т. Казань, 
2006. Т. 2. Волжская Булгария и Великая Степь.

Літ.: Корзухина Г. Ф. Путь Абу Хамида ал-Гарнати из 
Булгара в Венгрию // Проблемы археологии. 1978. Вып. 2; 
Большаков О. Г. Ал-Гарнати // История татар с древних 
времен. В 7 т. Казань, 2006. Т. 2.; Волжская Булгария и Ве-
ликая Степь // Древняя Русь в свете зару бежных источ-
ников. Москва, 2009. Т. 3 : Восточные источники. 

А. М. Острянко

Абу ́ Хані ́фа ан-Нума ́н ібн Саб́іт аль-Куф́і (ابو 
 і; 5.09.699, м. Куфа, теперحنيفة النعمان بن ثابت بن زوطا
Іран — 14.06.767, м. Багдад, тепер Іран) — іс-
ламський богослов, правознавець. У 16-річному 
віці разом із батьком здійснив хадж і відвідав 
могилу пророка Магомета в Медині. Здобув 
богослов. освіту в м. Куфі. Засновник однієї з 
чотирьох сунітських правознавчих шкіл — ха-
нафітського мазхаба. Увійшов в історію ісламу 
з титулом аль-імам аль-а’зам (найвеличніший 
імам). З ньо го починається письмова традиція 
в іслам. богослов’ї. Йому приписується перший 
записаний твір про іслам. догматику («аль-Фікх- 
аль-акбар»), у якому сформульовані її основні 
положення про єдинобожжя, атрибути Аллаха, 
Коран як слово Боже, свободу волі, приречен-
ня, праведність, чесноти тих, хто згадується в 
Корані. Належав до школи прихильників умо-
виводів (асхаб ар-рай). Розроблені ним релігій-
но-правові принципи були розвинені в працях 
його учнів, зокрема імамів Абу Юсуфа Якуб ібн 
Ібрагім аль-Ансарі аль-Куфі і Мухаммада аш-
Шей бані (749–804). 

Літ.: Батыр Р. Абу-Ханифа. Жизнь и наследие. Медина, 
2007; Имам Абу Ханифа — великий теолог Ислама. О его 
жизни и некоторых трудах. Київ, 2012; Церковне (кано-
нічне) право. Київ, 2014.

О. І. Предко

Абу ́ Юсу́ф Якуб ібн Ібрагі ́м аль-Анса ́рі 
аль-Куф́і (араб. األنصاري يوسف   ,і; 731, м. Куфаأبو 
тепер Ірак — 798, м. Багдад, м. Куфа, Ірак) — іс-
ламський правознавець. Був учнем Абу Ханіфа 
ан-Нумана ібн Сабіта аль-Куфі, після смерті 
вчителя очолив його школу. Як верховний суд-
дя (каді аль-кудат) халіфату сприяв широкому 
поширенню поглядів ханафітської правової 
школи. Він перший в іслам. світі отримав звання 
«каділ-кузо» (великий каді), перший написав 
книгу по своїй школі права, першим запровадив 
одяг для суддів, що складався з чорної чалми і 
тайласана (широкої довгої накидки, що одяга-
лася зверху на одяг), який у видозміненій формі 
використовується і тепер у багатьох, зокрема, 
європ., країнах. Автор книг з основ фікху, які 
стали авторитет. джерелами ханафітського пра-
ва: «Книга податків» (про оподаткування, земле- 
і водокористування, держ. управління тощо), 
«Правила поведінки суддів», а також праць про 
іслам. доктрину війни з погляду ханафітської 
школи; про правові механізми, про розбіжності 
з різних юридичних питань у книгах тогочасних 
правознавців тощо.

Літ.: Прозоров С. М. Некоторые штрихи к портрету 
верховного судьи Багдада Абу Юсуфа (ум. в 798 г.) // 
Письменные памятники Востока. 2008. № 1 (8).

О. І. Предко

Абуба́цер — латинізована форма імені Абу Бе-
кра Мухаммеда ібн Абд-аль-Маліка Ібн Туфайля.

А́бу-Даб́і (ابوظبي), Абу-Забі — місто, столиця 
Об’єд наних Арабських Еміратів, адм. ц. од-
нойменного емірату, фін., пром., освітній та 
турист. центр країни. Тер. — 972 км2. Нас. — 
1 145 тис. осіб (2015). Місто займає частину 
од нойменного острова у Перській затоці, який 
сполучається з материковою частиною мостами. 
Передмістя розташовуються на Аравійському 
п-ві. 
А.-Д. — одна з найпосушливіших столиць світу. 

Клімат тропічний, пустельний. Найтепліший 
місяць — серпень, коли середня т-ра вдень ста-
новить +41 °С, а вночі +34,5 °С; найхолодніші 
місяці грудень — лютий, середня т-ра вдень 
+24,5 °С.
Місто А.-Д. засн. 1760 бедуїнами. З 1793 тут роз-
ташовувалася резиденція шейхів. Для розвитку 
міста важливе значення мали видобування пер-

Абу-Дабі
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лів і торгівля. У 1958 були розвідані поклади 
наф ти, і розвиток цієї галузі позитивно позна-
чився на розбудові А.-Д. З 1971 після здобуття 
Арабськими Еміратами політ. незалежності 
А.-Д. — тимчасова столиця д-ви; відтоді було 
успішно реалізовано проекти щодо розширення 
турист. і торг. функцій міста. З 1996 місто має 
статус постійної столиці. У зв’язку з бурхливим 
розвитком після 1975 кількість населення пос-
тійно зростає, переважно за рахунок мігрантів із 
Індії, Пакистану, Еритреї, Ефіопії, Сомалі, Бан-
гладеш, Шрі-Ланки, Філіппін. Укр. діаспора в 
А.-Д. становить бл. 8 тис. осіб (2015). 
В А.-Д. та передмісті зосереджені пром. підпри-
ємства та фін. установи, що формують понад 
50 % ВВП ОАЄ. У місті розташовані Валютна 
біржа, Центробанк ОАЕ, Держ. нафтодобувна 
компанія, офіси міжнар. корпорацій, підприєм-
ства з вир-ва буд. матеріалів та машинобудуван-
ня, а також з опріснення води. Міжнар. аеропорт 
А. -Д. — один із найбільших в Азії. Ун-т А. -Д. 
засн. 2003, при ньому — Коледж бізнесової адмі-
ністрації та Коледж інженерії.
А.-Д. — мегаполіс із сучас. архітектурою, висот-
ними адм. будівлями (вежі Аль-Бахар; 2012; 
хмарочос Capital Gate; 2007–2011), культовими 
спорудами (Мечеть шейха Зайєда; 2007), готеля-
ми, парками. Штаб- квартира компанії «Aldar 
Properties» (2010) — перша в світі багатоповер-
хова споруда сферичної форми. Розвинена спор-
тивна інфраструктура та заклади відпочинку. 
На штучному о-ві Яс функціонує гоночна траса 
Яс -Марина, парк «Світ Феррарі», будується парк 
розваг студії «Ворнер Бразес». Спортивний 
комплекс «Зайєд спорт сіті» (1980) включає фут-
больний стадіон та ін. спортивні об’єкти, що 
дозволяють приймати змагання міжнар. класу. 
Нац. виставковий центр (відкрито 2007; заг. пло-
ща 94 тис. м2) організує виставки світового зна-
чення (озброєння, нафтова пром-сть тощо). Жі-
ночий центр ремесел (засн. 1978) має музей, де 
зібрані зразки вишивок, гобеленів, килимів, 
гончарних виробів, святкового одягу тощо. 
Ство рюється філія амер. Музея С. Р. Ґуґенхайма 
(пл. 45 тис. м), що має стати найбільшим музе-
єм сучас. мист-ва в араб. світі, а також філіал 
Лувра, для якого будується унікальна споруда 
на воді. 

Літ.: Объединенные Арабские Эмираты и Оман. 
Моск ва, 2012.

Н. І. Середа

Абу́джа (Abuja) — місто, столиця Ніґерії, адм., 
культ., освіт. і транспортний центр. Розташоване 
у центр. частині д-ви, у Столичному Федераль-
ному окрузі. Тер. — 275,3 км2. Нас. — 2,44 млн 
осіб (2015, оцінка). А. збудовано на рівнинній 
ділянці, у зоні саван, на висоті 620 м над рівнем 
моря; на пн. від міста — гранітний пагорб Зума 
(792 м). Клімат тропічний, з сезонами дощів. 
Опадів випадає у середньому 1389 мм на рік, 
влітку набагато більше, ніж узимку. Середньо-
річна т-ра — +25,7 °С. 
Місто засн. 1828 королем д-ви Хауса народу за-
ріїв Абубакаром на прізвісько Абу Джа (звідси й 
назва). У 19 ст. було торг. центром. З 1902 пере-
бувало під англ. протекторатом. Урядовий де-
крет від 04.02.1976 передбачив перенесення до 
А. столиці д-ви (через етн. і реліг. нейтральність 
цієї тер. Ніґерії та у зв’язку з обмеженнями у 
розвитку тогочасної столиці Лаґосу, що було по-

в’язано з етн. конфліктами й демогр. вибухом). 
З 12.12.1991 А. — офіційно столиця Ніґерії. Піс-
ля отримання цього статусу місто почало бурх-
ливо розвиватися і формує одну з найдинамічні-
ших агломерацій у країні й на континенті.
Місто спроектоване у формі півмісяця, має 
6 райо нів. До планування столичної тер. залуча-
лись провідні світові компанії, центр. частину А. 
проектував яп. архітектор К. Танге. В А. немає 
пром. об’єктів, окрім підприємств легкої та хар-
чової пром -сті, розташованих в окр. районі. Роз-
винуті торгівля та сфера послуг. Міжнар. аеро-
порт Ннамді Азіківе. У місті — штаб-квартира 
Економічного співтовариства західноафрикан-
ських держав, регіонального відділення Органі-
зації країн — експортерів нафти. В окр. кварта-
лі розташовані резиденція президента, будинки 
Нац. асамблеї та Верховного суду Ніґерії. В А. 
працюють навч. заклади: Ун- т А. (з 1988), катол. 
Верітас ун -т (з 2007), Нац. відкритий ун -т Ніґерії 
(з 2002), Афр. ун- т науки і технологій (з 2007) та 
ін. Архіт. споруди А.: Вежа Тисячоліття (Mil le-
nium Tower  ; 2006–2015), Нац. мечеть А. (1984), 
Нац. церква Ніґерії (1989–2004), Нац. стадіон А. 
(2003; 60  491 місце), велодром (2002). У грудні 
2003 відкрито Парк Тисячоліття (Millenium 
Park), пл. 32 га. 

Літ.: Elleh N. Abuja  : the single most ambitious design 
pro ject of the 20 century. Weimar, 2001; Around and about 
Abuja. New Dehli, 2005. 

Н. І. Середа

Абула́дзе, Тенґі́з Євге́нович (груз. თენგიზ 
აბულაძე; 31.01.1924, м. Кутаїсі, тепер Грузія — 
06.03.1994, м. Тбілісі, похов. у Дідубійському 
пантеоні, Грузія) — кінорежисер, сценарист, пе-
дагог, нар. арт. Груз. РСР (з 1966), нар. арт. СРСР 
(з 1980). Навчався в Тбіліс. театр. ін -ті ім. Ш. Рус-
тавелі (1943–1946, викладачі Г. Товстоногов, 
Д.  Алексідзе). Закінчив режисер. ф -т ВДІКу 
(1953, майстерня С. Юткевича; також навчався в 
О. Довженка). З 1953 — режисер кіностудії «Гру-
зія-фільм». З 1974 викладав у Тбіліс. театр. ін -ті. 
З 1976 А. — секретар правління Спілки кінема-
тографістів Грузії.  Нар. депутат СРСР (1989–
1991).
Працювати в кіно розпочав у співдружності з 
кінорежисером Р. Чхеїдзе — док. фільми «Дми-
трій Аракішвілі» (1953), «Державний ансамбль 
народного танцю Грузії» та «Наш палац» (обид-
ва — 1954). Їхній спільний фільм «Лурджа Маґ-

Абуджа
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дани» (1955; за оповіданням К. Ґабашвілі) отри-
мав приз як найкращий ігровий короткометраж. 
фільм на Каннському МКФ (1956). Перший 
повно метраж. ігровий фільм А., побутова драма 
«Чужі діти» (1958, за нарисом Н. Александрової; 
дію перенесено з Росії до Грузії), характеризуєть-
ся тонким психол. малюнком, розкриває почут-
тєвий світ персонажів. Фільм створено під впли-
вом кінотечії «італ. неореалізму», що було праг-
ненням наситити картину енергією сучас. життя, 
«диханням вулиці» та потребою естет. звільнен-
ня від офіц. соцреаліст. культури. Подальша 
творчість А. також несе на собі впливи творів 
видатних італ. кіномайстрів, зокрема, М. Анто-
ніоні та Ф. Фелліні. Для фільмів А. характерні 
поєднання загальнофілос. тематики з глибоким 
зануренням до грузин. культури — в картинах 
А., більшість із яких є екранізацією творів гру-
зин. л -ри, зображено традиції, життя та звичаї 
грузин. народу. За яскравість та виразність об-
разів його кінострічки порівнюють із творами 
худ. Н. Піросмані й П. Брейґеля. У трагікомедії 
«Я, бабуся, Іліко та Ілларіон» (1963; за романом 
Н. Думбадзе), йдеться про моральну відпові-
дальність людини перед своїм народом, батьків-
щиною й власним сумлінням. «Мольба» (1968, за 
творами Важа Пшавели; Вища премія на МКФ 
автор. фільму в Сан-Ремо, 1973) — філос. притча 
про добро і зло, любов і ненависть, життя і 
смерть (ств. за участі укр. оператора О. Анти-
пенка). «Намисто для моєї нареченої» (1974, за 
повістю дагестан. письменника А. Абу-Бакара) 
наслідує традиції класич. «крутійського рома-
ну» й має ознаки абсурдист. комедії, сповненої 
веселощів та пригод. «Древо бажань» (1977, за 
оповіданнями Г. Леонідзе; Спец. приз журі МКФ 
у Карлових Варах, премія «Давид ді Донателло» за 
найкращий закорд. фільм на італ. екранах, Держ. 
премія Груз. РСР ім. Ш. Руставелі) — епічна драма 
з нар. життя з елементами поет. реалізму, в якій 
змальовано світ дореволюц. грузин. села. Фільм 
«Покаяння» (1984; Гран-прі Каннського МКФ, 
1987) — розповідь в алегор. сюрреаліст. формі 
про жахи сталінських репресій та небезпеку соц. 
й морального застою. За переконанням майстра, 
щоб побороти історію та страх перед минулим, 
народ має пройти через покуту. За часів «перебу-
дови» в СРСР стрічка стала знаковим явищем 
кампанії з розвінчання культу особи Й. Сталіна й 
тоталітаризму загалом. Визначальними рисами 
всієї творчості А. є жіночий образ, що уособлює 
абсолютне добро, та образ дороги як символу 
життя й шляху до пізнання. В епілозі «Покаяння» 
героїня запитує: «Навіщо потрібна дорога, якщо 
вона не веде до храму?». За кінотрилогію «Моль-
ба», «Древо бажань» і «Покаяння» А. був удостоє-
ний Ленінської премії (1988).

Літ.: Marsh R. Literature, history and identity in post-
Soviet Russia, 1991–2006.   New York, 2007; Кваснецкая М. 
Тенгиз Абуладзе. Путь к «Покаянию». Москва, 2009. 

В. М. Войтенко

Абулі́я (грец. ἀβολία — безвілля, нерішучість, 
від  ἀ… — заперечний префікс і βουλή — воля) — 
психопатол. синдром, проявом якого є часткова 
або повна відсутність  бажань  і спонукань 
до будь-якої діяльності. Слід відрізняти від без-
волля (лінькуватості) як ознаки недоліку вихо-
вання. Може бути вродженою (у разі важкого 
органічного ураження головного мозку, розумо-
вої відсталості) або набутою внаслідок іншого 

Абуладзе Тенґіз 
Євгенович

неврол. або псих. розладу. У неврології А. супро-
воджуються органічні ураження головного моз-
ку внаслідок травм, важких отруєнь, нейроін-
фекцій, хронічних серцево-легеневих хвороб, 
інсультів, а також т. з. нейродегенеративні за-
хворювання — Альцгеймера хвороба, хвороба 
Паркінсона, хвороба Піка, хвороба Гантінґтона 
та деменції іншої генези. У психіатрії А. — облі-
гатний симптом шизофренії (особливо нелікова-
ної та такої, що має неперервний перебіг), олі-
гофренії (особливо її важких ступенів — торпід-
ного варіанту, імбецильності, ідіотії), трапля-
ється при важких формах депресії, алкоголізму та 
певних видах наркоманії. А. може бути тимчасо-
вою  — у разі кататонічного, меланхолічного чи 
психогенного (психотравмуючого) ступору або 
невротичного розладу. Залежно від ступеня 
ослаблення мотивації А. може проявлятися лег-
ким варіантом — апатією, середньої тяжкос-
ті — гіпобулією та важким станом — акінетич-
ним мутизмом. Якщо А. поєднується з нерухо-
містю пацієнта, це позначається як абулічно-акі-
нетичний синдром, а якщо з апатією — апато-
абулічний синдром. Характерні ознаки А.: 
складність або й неможливість зосередитися, 
прийняти рішення, почати та підтримувати 
якусь дію (навіть якщо є розуміння її необхід-
ності); збіднення спонтанних рухів, міміки, 
будь-яких емоційних реакцій на оточення; змі-
ни мовлення (сповільнення темпу, викривлен-
ня інтонацій, затримка з відповіддю на питан-
ня); втрата зацікавленості роботою, навчанням, 
колишніми хобі; обмеження соц. контактів аж 
до повної соц. самоізоляції. Допомога у разі А. 
полягає у лікуванні осн. захворювання. Для 
швидшого досягнення ефекту рекомендується 
співпраця пацієнта з мед. психологом, реабілі-
тологом, використання когнітивно-поведінко-
вих та тренінгових методів пси хотерапії.

Літ.: Jaya Raghavan L., Krishnamoorthy E. S., Brown R. G., 
Trimble M. R. Abulia: A Delphi survey of British neurologists 
and psychiatrists // Movement Disorders. 2002. Vol. 17. № 5; 
Marin R. S., Wilkosz P. A. Disorders of diminished motiva-
tion // Journal of Head Trauma Rehabilitation. 2005. Vol. 20. 
№ 4.

О. С. Чабан

Абул́ь-Вафа́ (араб. البوزجانی  Абу-ль-Вафа ; ابوالوفا 
Мухаммед ібн Мухаммед ібн Яхья ібн Ізмаіл 
ібн Аббас аль-Бузджані; 10.06.940, Бузджан, 
тепер село провінції Хорасан, Іран — 12.07.998, 
м. Багдад, тепер Іран) — арабський астроном, 
математик. У віці бл. 19–20 р. А. -В. переїхав до 
м. Багдада, на той час — центру науки іслам. сві-
ту. Брав участь у буд-ві Багдад. обсерваторії, де 
пізніше працював. У цій обсерваторії містилися 
квадрант 6 м завдовжки та кам’яний секстант, 
довжина якого — 18 м. Крім математики та ас-
трономії А.-В. знався на музиці та інженерії, ке-
рував Багдад. лікарнею. А.-В. листувався з відо-
мими араб. вченими, напр., Абу Рейханом Біруні. 
Так, у 998 А.-В. в м. Багдаді та Біруні в м. Ургенчі 
(тепер Узбекистан) спостерігали сонячне за те м  -
нення й на основі здобутих даних визначили 
різницю довготи між містами. На прикладі Баг-
дада та Мекки А. -В. запропонував дві методики 
вирахування відстані між нас. пунктами. Зробив 
внесок у розвиток тригонометрії сферичної, зок-
рема одним із перших (водночас з аль -Ходжані 
та Ібн Іраком) на прикладі небесної сфери довів 
сферичну теорему синусів (теорему синусів для 
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сферичних трикутників), також його вважають 
одним з імовірних авторів цієї теореми. Вивів 
формулу для синуса суми двох кутів. Імовірно 
першим увів функції тангенса, котангенса (за ін. 
даними це зробив аль -Марвазі), використову-
вав функції секанса та косеканса. Склав таблиці 
синусів і тангенсів з інтервалом у 10′ (15′) та з 
точністю до 1/604, тобто до восьмого знаку після 
коми.
Автор численних книг з арифметики, геомет-
рії, астрономії. «Кітаб аль -Маджасті» («Alma-
gest»)  — найвідоміша праця А. -В., у якій він 
описав рух небесних тіл, теорію вирахування 
розміру зірок, зокрема описав одну з нерівнос-
тей руху Місяця, яку пізніше повторно відкрив 
Тихо Браге. А.-В. використав методику матема-
тичного доведення, зрозумілу пересічному чита-
чеві. За однією версією він створив коментар до 
однойменного твору Птолемея, за іншою, що 
підтверджував Біруні,  — оригінальну працю, 
яка тепер зберігається в Париз. нац. б-ці. Також 
є автором низки книг: «Про те, чого варто на-
вчитися до вивчення арифметики»; «Про те, що 
варто знати письменникам, торговцям та іншим 
в науці арифметики» (між 971 і 976), де вперше в 
араб. тексті використані від’єм  ні числа; «Про те, 
що необхідно реміснику з геометричних кон-
струкцій», у якій використані праці Евкліда 
Александрійського, Архімеда та Герона Алексан-
дрійського. Йому належать переклад араб. мовою 
праць Діофанта Александрійського, коментарі 
до математичних праць аль Хорезмі, Гіппарха 
Нікейського, Евкліда, Птолемея.

Літ.: Berry  A. Short history of astronomy from earliest 
times through the nineteenth century. London,  1898; Цей-
тен Г. История математики в древности и в средние века. 
Москва, Ленинград, 1932; Берри А. Краткая история ас-
тро номии. 2 изд. Москва, Ленинград,  1946; Матвиев-
ская  Г.  П., Розенфельд  Б.  А. Математики и астрономы 
мусульманского средневековья и их труды (8—17 вв.). 
В  3  т. Москва,  1983; Johnson  A. Abu al Wafa // Mathesis. 
2014. Vol. 46. № 4. 

В. Л. Бабка

Абу́-ль-Фіда ́ (араб. ابو الفداء, اسماعيل بن علي بن محمود; 
повне ім’я — Імадуддін Абуль-Фіда Ісмаїл ібн Алі; 
листопад 1273, м. Дамаск, Сирія — 27.10.1331, 
м. Хама, Сирія) — арабський історик та географ 
із курдської династії Айюбідів. Відзначився в 
походах проти хрестоносців. У 1310 отримав від 
султана Мухаммада І ан-Насіра князівство Хама, 
яким спочатку керував на правах намісника, а 
згодом як повноправний султан (1312–1331). 
Автор твору «Коротка історія роду людського», 
де викладено події з найдавніших часів до 1329, 
а також подано докладний огляд мусульман. 
династій; твір є значною мірою компіляцією 
праці «Повний звід загальної історії» одного з 
найвідоміших іслам. істориків курдського по-
ходження Ібн аль-Асіра (1160–1233). Фрагменти 
«Короткої історії роду людського» А.-ль-Ф. ви-
дали Й. Рейске в м. Копенґаґені (1789–1794) і 
Г. Флейшер у м. Лейпцигу (1831), а весь трактат 
вийшов друком у 1870 в м. Константинополі 
(тепер м. Стамбул). Другим відомим твором 
А.-ль-Ф. є «Впорядкування кра їн» — описова 
географія в таблицях із коор динатами місцевос-
тей; частини публікували Дж. Ґрівз у м. Лондоні 
(1650) і Ж. Рено в м. Парижі (1837–1840); повніс-
тю твір надрукував Шир у м. Дрездені (1842).  
А.-ль-Ф. також написав трактати з юриспруден-

ції, математики, логіки та медицини. На його 
честь названий кратер Абу-ль-Фіда на Місяці.

Літ.: Крачковский И. Ю. Избранные сочинения. Т. 4. 
Москва, Ленинград, 1957.

А. С. Івченко

Абу́-Ми ́на (араб. مينا  .руїни ранньохрист — (  أبو 
комплексу неподалік м. Александрії в Єгипті, 
об’єкт Світової спадщини ЮНЕСКО (з 1979; під 
загрозою зникнення з 2001). Баптистерій, бази-
ліка, церква, а також житлові та громад. будівлі, 
ремісничі майстерні. А.-М. — прадавнє коптське 
містечко з монастир. спорудами (4 ст. н. е.), що 
виникло на місці поховання великомученика 
Мини Котуанського (рим. легіонера, народже-
ного в Єгипті), якого закатували в ран ньому 
Середньовіччі за проповідування хри стиянства. 
А.-М. вважається найдавнішим христ. центром 
на пн. Африки. Близько 7 ст. місто майже вщент 
зруйнували завойовники-мусульмани. На по-
чатку 20 ст. археологам вдалося розшукати під 
шарами піску й зберегти його залишки. Уперше 
розкопки на місці А.-М. проводилися у 1905–
1907, тоді були виявлені: велика бази лі ка, поблизу 
невеличка церква, де, можливо, міс тилися остан-
ки святого, та рим. лазні. Під час досліджень, 
організованих Нім. археол. ін- том (завершились 

1998), було знайдене велике житлове приміщен-
ня для бідних паломників з окремими секціями 
для чоловіків та для жінок і дітей. А.-М. пере-
буває під загрозою зникнення через підняття 
ґрунтових вод. 

Літ.:  Schläger H. Abu Mena — Vorläufiger Bericht.  Har-
rassowitz, 1963; Kościuk J. Wczesnośredniowieczna osada w 
Abû Mînâ. Wrocław, 2009. 

Абутило́н, канатник (Abutilоn) — рід рослин 
род. мальвових. Трав’янисті рослини, кущі, зрід-
ка невеликі дерева. Листки зазвичай цілісні. 
Квітки переважно великі, поодинокі або в па-
зушних суцвіттях, у багатьох видів їх запилюють 
колібрі. Відомо понад 100 видів. Рід поширений 
здебільшого у тропіках і субтропіках обох пів-
куль. В Україні (зокрема, у лісостепу і степу) рос-
те один вид — А. Теофрастa (Abutilоn theophrastii), 
або канатник. Деякі види роду культивують як 
волокнисті та декоративні рослини. Волокно із 
стебла А. використовують для вироблення міш-
ковини, шпагату, мотузки та ін. (звідси походить 
назва «канатник»). Насіння А. містять олію зо-
лотисто-жовтого кольору, майже без смаку і за-
паху, яка належить до напіввисихаючих олій, 
що утворюють безбарвну плівку. Ця олія і в 
натуральному, і, особливо, в рафінованому виг-
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ляді цілком придатна для харчових цілей і для 
гідрогенізації, також використовується для 
технічних цілей для виробництва оліфи та як 
добавка до олій, що висихають. За схожість 
лист ків А. часто називають кімнатним, або до-
машнім, кленом.

Літ.: Esteves G. L. and A. Krapovickas. New species of 
Abu tilon (Malvaceae) from Sao Paulo State, Brazil // Kew Bul-
letin. 2002. № 57(2); Словник українських наукових і на-
родних назв судинних рослин / Укл. Ю. Кобів. Київ, 2004. 
Шеш ко Н., Логачева Н. Энциклопедия комнатных расте-
ний. Минск, 2006.

А́буш, Алекса́ндр (нім. Abusch, Alexander; псевд. 
Ернст Райнхардт; 14.02.1902, м.  Краків, тепер 
Поль ща — 27.02.1982, м. Берлін, тепер ФРН) — 
письменник, літературознавець, публіцист. У 
1916–1919 навчався в комерц. уч-щі в Нюрнбер-
зі. Член Ком. партії Німеччини з часу її засну-
вання (грудень 1918). У 1921–1933 був ред. низки 
період. видань, пов’язаних із Ком. партією Ні-
меччини, зокрема її центр. органу — газ. «Роте 
фане» (1930–1932). У 1933–1940 в еміграції у 
Франції. 1940, після окупації Франції нацист. 
Німеччиною, інтернований. Утік із табору, до 
1941 брав участь у франц. Русі опору. 1941 А. ви-
їхав до Мексики. Був одним із засновників Руху 
Вільна Німеччина в Лат. Америці. До 1946 реда-
гував журн. цієї організації «Фрайєс Дойчланд». 
З 1946 — у Німеччині (Радянська зона окупації), 
вступив до Соц. єдиної партії Німеччини. 1956 
обраний до Акад. мист-в НДР. У 1958–1961 — 
міністр культури НДР, у 1961–1971 — заст. голо-
ви уряду НДР, відповідальний за політику у 
сфері культури й освіти. Автор понад 20 публі-
цист., літературозн. і літ.-критичних книг і бро-
шур, зокрема «Йоганнес Бехер. Поет нації й 
миру» («Johannes R. Be cher. Dichter der Nation 
und des Friedens»; 1953), «Йоганн Готліб Фіхте й 
майбутнє нації» («Johann Gottlieb Fichte und die 
Zukunft der Nation»; 1962), «Гуманізм і реалізм у 
літературі» («Humanismus und Realismus in der 
Literatur»; 1966) та ін., а також книжок спога-
дів «Кодове ім’я» («Der Deck name»; 1981) і 
«З відкритим забралом» («Mit offenem Visier»; 
1986). Урну з прахом А. поховано на меморіалі 
соціалістів Центр. цвинтаря Фрідріхсфельде в 
Берліні.

Пр.: Im ideologischen Kampf für eine sozialistische Kultur. 
Berlin, 1957; Johann Gottlieb Fichte und die Zukunft der 
Nation. Berlin, 1962; Humanismus und Realismus in der 
Literatur. Leipzig, 1966; Р о с. п е р е к л. — Шиллер. Вели-
чие и трагедия немецкого гения. Москва, 1964; Решение 
нашого столетия. Москва, 1981. 

Літ.: Herf J. The Emergence and Legacies of Divided Me-
mory: Germany and the Holocaust after 1945 // Memory and 
Power in Post-War Europe: Studies in the Presence of the Past. 
Cambridge, 2002.

Абха́ва [санскрит अभाव (abhäva) — небуття, не-
існування, відсутність] — в індійській філосо-
фії — небуття, відсутність, заперечення як в он-
тол., так і в гносеол. аспекті. Синонім — асах. 
Важливе поняття, над яким міркували та спере-
чалися інд. філософи, насамперед представники 
вайшешики, ньяї, міманса та буддизму. У вченні 
вайшешики перелічено 4 види небуття як від-
сутності речі: якщо вона ще не проявилася (пра-
габхава); якщо річ знищена (дхвамса-абхава); не 
існує як іншої речі (аньанья-абхава) та якщо з 
нею немає зв’язку (атьянта-абхава). Непроявле-

ний стан речі може передувати проявленому і 
бути небуттям-потенцією, джерелом буття. Буд-
дисти заперечують реальне існування А. і мож-
ливість пізнати об’єкт, що не існує, оскільки це 
суперечить їхньому уявленню про суворо при-
чинний характер пізнання, відповідно до якого 
найважливішою умовою пізнання об’єкта є іс-
нування об’єкта.

Літ.: Радхакришнан С. Индийская философия. Мо-
сква, 2008.

Абха́зи (самоназва А ́ҧсуа) — етнос, пошире-
ний на Пн. Зх. Кавказу, основне нас. Автономної 
Республіки Абхазія у складі Грузії (тер. контро-
люється самопроголошеною Республікою Абха-
зія). Великі громади А. існують також на осн. 
частині тер. Грузії, у Туреччині та РФ. За даними 
самопроголошеної Республіки Абхазія, А. ста-
новлять бл. 51 % нас. тер. (бл. 122 тис. із 240 тис., 
2011, перепис). Найбільшою є концентрація А. у 
Гудаутському (80 %) й Очамчирському р-нах 
(78 %), а також у м. Сухумі (67 %); найменша — у 
Гальському р-ні (0,7 %). До початку Грузино-аб-
хазького конфлікту (1992–1993) А. становили 
меншість нас. Абхазії; у Абхазькій АРСР згідно з 
переписом 1989 їх було близько 18 % (93 тис. із 
525 тис.). У зв’язку з низьким рівнем урбанізації 
осн. ареалу розселення А., більшість представ-
ників цього етносу мешкає в сіл. місцевості. 
Офіційно в містах мешкає близько 50 % нас. тер., 
однак міста невеликі й екон. пов’язані з довко-
лишніми селами. У всіх р-нах тер., окрім Гагр-
ського і м. Сухумі, більшість нас. мешкає в селах. 
Найпоширенішою релігією серед А. є право-
слав’я (бл. 60 %), представлене самопроголоше-
ною Православною церквою Абхазії (канонічно 
входить до складу Грузинської православної 
церкви на правах Сухумо-Абхазької єпархії, од-
нак на практиці не підпорядковується їй); близь-
ко 16 % — мусульмани; поширені також традиц. 
вірування. Серед А. Туреччини абсолют. біль-
шість сповідує іслам. А. діляться на низку ком-
пактно розселених етногр. груп, відмінних за 
мовою й традиц. заняттями. Найбільшими є 
групи бзипців, гумців, абжуйців. В Абхазії існує 
також невелика етногр. група переселених на 
Кавказ у 19 ст., мовно й культурно асимільова-
них абхаз. негрів, які компактно проживають у 
с.  Адзюбджа (Очамчирський р-н). Мова А.  — 
абх., що входить до абхазо-абазинської групи 
абхазо-адизької мовної сім’ї. Більшість А. в Аб-
хазії володіє також рос. та груз., у Туреччині — 
тур.

Літ.: Инал-Ипа Ш. Д. Абхазы: Историко-этнографи-
ческие очерки. Сухуми, 1965; Инал-Ипа  Ш. Д. Вопросы 
этнокультурной истории абхазов. Сухуми, 1976.

С. І. Гірік

Абха́зія, Абха ́зька Автоно ́мна Респу ́бліка — 
див. Грузія.

Абха́зо-ади ́зькі мо́ви — мовна сім’я, пошире-
на на Пн. Кавказі. Частина дослідників кваліфі-
кує її як групу північно-кавказької мовної сім’ї 
(разом із нахсько-дагестанськими мовами, од-
нак їхня спорідненість гіпотетична). Окрім Пн. 
Кавказу, який є первісним ареалом А.-а. м., унас-
лідок переселення в сер. 19 ст. носії цих мов жи-
вуть також у Туреччині, Сирії та Йорданії. У 
складі А.-а. м. виділяють абхазо-адизьку групу й 
убихську мову, що не належить до жодної групи. 

Абутилон в кімнатній культурі

Абуш Александр

Абхази з Балкан, 1878
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Є ін. поділ А.-а. мов: на абхазо-абазинську групу, 
адизьку групу й убихську мову. В. Іванов і 
Е.  Форрер припускали спорідненість А.-а.  м. із 
хатською мовою, засвідченою в нечисленних 
клинописних пам’ятках 3 — поч. 2 тис. до н.  е. 
Для всіх А.-а   м. характерний бідний вокалізм 
(від 2 до 3 голосних фонем) і багатий консонан-
тизм (від 45 до 80 приголосних фонем). Грама-
тично мови цієї сім’ї належать до аглютинатив-
них і ергативних. Як і в ін. ергативних мовах, 
найважливішу граматичну роль у реченні віді-
грає дієслово у відповідній граматичній формі. У 
наш час писемність усіх А.-а. м. ґрунтується на 
кириличній графіці, хоча для деяких, напр., у 
Туреччині, епізодично використовується лати-
ниця (правопис на її основі не унормовано). 
У минулому для окремих мов А.-а. сім’ї послуго-
вувалися латиницею та грузинською графікою.

Літ.: Балкаров Б. Х. Грамматика абхазского языка. Фо-
нетика, морфология. Сухуми, 1966; Введение в абхазо-
адыгское языкознание. Нальчик, 1970; Chirikba Viacheslav. 
Common West Caucasian. The Reconstruction of its Phono-
logical System and Parts of its Lexicon and Morphology. 
Leiden, 1996.

С. І. Гірік

Абха́зька літерату́ра — література абхазсько-
го народу. А. л. ґрунтується на усній нар. твор-
чості абхазів  — казках, епічних переказах, піс-
нях тощо. Фольк. сюжети й мотиви, запозичені з 
нартського епосу, легенди про Абрскила — абх. 
аналога давньогрец. Прометея, іст.-героїчних 
пісень, казок, популярні в А. л. дотепер. Значну 
роль у розвитку абх. писемності відіграло ство-
рення абх. кириличної абетки, т. з. абетки Услара 
(1862), і поява першого абх. букваря (1865). У 1892 
опубл. «Абхазьку абетку», укладену Д. Гуліа і К. 
Д. Мачаваріані; новий абх. буквар склав А. Чочуа 
(1909). Рідною мовою в Абхазії спочатку видава-
ли лише навч. і церк. книги. 1912 Д. Гуліа опубл. 
абх. мовою у Тбілісі першу книжку віршів. Він 
же — редактор першої (засн. 1919) абх. газ. «А
сны» («Абхазія»). З його іменем по в’язано й за-
родження абх. прози (оповідання «Під чужим 
небом», 1919). Абх. публіцистику започаткували 
абхазомовні статті С.  Чанби (1919). У 1920-х в 
А. л. з’являються нові імена: В. Агрба, Л. Квіці-
ніа, І. Папаскірі, О. Демердж-Іпа та ін. 1928 ство-
рено Абх. секцію Грузинської асоціації проле-
тарських письменників. У ранній період (1920–
1930) в А. л. переважала поезія. Нові вірші опубл. 
Д.  Гуліа. 1925 І.  Когоніа видав зб. «Поеми» 
(«Апоемақуа»), а 1934 — зб. поем «Стародавні 
сказання» («Ажәытә жәабжьқәа»). У своїх тво-
рах він звертався до нар. творчості. Значним 
внеском у А. л. були поеми й вірші Л. Квіцініа, 
Ш. Цвіжби, К. Агумаа, Б. Шинкуби, Ч. Джонуа, 
О. Джонуа, Л. Лабахуа. Значних успіхів досягла 
драматургія. У п’єсах С.  Чанби, В.  Дарсалія, 
М.  Хашби, В.  Агрби, С.  Бжаніа, М.  Кове та ін. 
переважають іст. і соц.-побут. теми. 1933 створе-
но Спілку письменників Абх. АСРР, тоді ж зас-
новано літ.-худ. журн. «А сны йа шь» («Черво-
на Абхазія»). У цей час друк. прозові твори 
В.  Агрба, С.  Чанба, Д.  Гуліа, І.  Папаскірі, який 
написав перший в А. л. роман «Темир» («Темыр»; 
1937). У роки Другої світової війни помітне міс-
це в А.  л. посідає поезія Д.  Гуліа, К.  Агумаа, 
Ч. Джонуа, І. Тарби та ін. У повоєнний час актив-
но розвиваються різні літ. жанри, особливо ве-
лика проза та драматургія, розширюється тема-

тика творів. Виходять літ. журн. «Алашара» 
(«Світло»; 1955) та дитячий журн. «Амцабз» 
(«По лум’я»; 1957). У цей час друк. поет. твори 
Д. Гуліа, Б. Шинкуби, І. Тарби, Ш. Цвіжби, О. Ла-
сурія, О. Джонуа, К. Чачхаліа, Б. Гургуліа, рома-
ни й оповідання І. Тарби, Б. Шинкуби, М. Папас-
кірі, М. Лакербая, О. Гогуа, Д. Ахуби, О. Дженіа, 
М. Хашига, Ш. Аджинджала та ін., п’єси Ш. Па-
чаліа, Ш. Чкадуа, О. Ласурія, С. Хуатландзіа, 
Ч.  Джонуа, В. Дарсалія. У 1980–1990-х опубл. 
низку іст. романів В.  Амашана, Б.  Тужби та ін. 
абх. прозаїків. Початок абх.-укр. літ. взаємин 
припадає на кін. 1920-х. Про Абхазію в різні 
роки писали: Д.  Тась (оповідання «Апсни»; 
1927), Д.  Бузько (повість «Нащадки хоробрих»; 
1933), В. Сосюра, М. Трублаїні, С. Крижанівський, 
С. Тельнюк, П. Ребро, Л. Тендюк, О. Новицький, 
О. Ющенко та ін. Укр. мовою вийшли «Абхазькі 
народні казки» (1973), зб. абх. поезії «Дітям» 
(1974), «Спів Апсни», «Квіти Абхазії» (обидва 
— 1979), романи «Камачич» Д. Гуліа (1979), «Він 
був останній» Б. Шинкуби (1983), «Сонце сходить 
у нас» І. Тарби (1984) та ін. Укр. тематику порушу-
ють у своїх творах абх. літератори Д. Гуліа, Б. Гур-
гуліа, О.  Джонуа. Абх. мовою у перекл. Д.  Гуліа, 
П. Бебія, Ш. Цвіжби, К. Ломіа, Ш. Ласурія надрук. 
«Слово о полку Ігоревім», твори Т.  Шевченка, 
М.  Коцюбинського, І.  Франка, Лесі Українки, 
П. Тичини, А. Малишка та ін. Абх.-укр. літ. кон-
такти дослідив Є. М. Іщенко у кн. «Близькі сер-
ця (Українсько-абхазькі літературні зв’яз ки)» 
[«Еизааигәоу агәқәа (Аукра инатәа суатә литера-
туратә еимадарақә)»; 1973]. Укр. мовою твори абх. 
письменників перекладали Є.  Іщенко, П.  Сліп-
чук, С.  Тельнюк, О.  Новицький, Ф.  Гарін, П.  Ре-
бро, В. Гетьман, С. Стриженюк та ін.

Літ.: Ишьченко Е. Еизааигәоу агәқәа (Аукраина тәа
суатә литературатә еимадарақәа). Айәа, 1973; Очерки ис-
тории абхазской литературы. Сухуми, 1977; Дарса-
лия  В.  В. Абхазская проза 20-х — 60-х годов. Тбилиси, 
1980; Авидзба В. Абхазский роман. Сухум, 1997; Бигуаа В. 
Абхазский исторический роман. История. Типология. 
Поэтика. Москва, 2003.

Є. М. Іщенко

Абха́зька мо́ва (абхаз. а суа бызшәа, а с шәа) — 
мова абхазів, належить до абхазо-абазинської 
підгрупи абхазо-адизької групи абхазо-адизької 
сім’ї мов. За ін. класифікацією А. м. входить до 
складу абхазо-адиз. (західнокавказ.) групи пів-
нічнокавказ. (кавказ.) мовної сім’ї. Поширена в 
Грузії (на тер. АР Абхазія), Туреччині й РФ. Ста-
ном на 2014 заг. кількість носіїв — від 110 до 
140 тис. (різницю між мін. і макс. цифрою зумов-
лює відсутність точних даних щодо кількості 
носіїв у Туреччині та брак достовірних відомос-
тей щодо поширення мови у Грузії). А.  м. має 
п’ять діалектів. Три з них (абжуйський, самурза-
канський і бзибський) функціонують в осн. ареа-
лі побутування А. м. (Грузія), два (псхувський і 
цебельдино-дальський) — серед абхазів Туреч-
чини, які є нащадками переселенців сер. 19  ст. 
Літ. мова сформована на основі абжуйського діа-
лекту. Сучасна абх. писемність ґрунтується на 
кириличній графіці. У 19 — на поч. 20 ст. (із часу 
укладання першої граматики абх. мови Петра 
Услара (1862) до 1926) використовували варіант 
писемності на основі кирилиці з ін. набором лі-
тер (т. з. кирилиця Услара), у 1926–1938 — на базі 
лат. графіки («новий алфавіт»), у 1938–1954 — 
на основі грузинської графіки. У Туреччині для 

Абхазька література. 
Перший літературно-художній 
журнал «APSNӘ QAPS» 
(«А сны йа шь») («Червона 
Абхазія»). 1937, № 6

Абхазька література. 
Обкладинка українського 
видання роману Дмитра Гуліа 
«Камачич». 1979 
(перекл. з абхазької Євген 
Іщенко)
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А.  м. епізодично послуговуються алфавітом, 
що ґрунтується на латиниці. У сучасній абетці 
А. м. 46 літер. Диграфи зі знаками ь та ә, напр., 

ь, дә, вважають окремими буквами, знаки ә і 
ь — діакритики, що не мають власних місць у 
алфавіті. Знаком ь позначають палаталізовані 
приголосні, знаком ә — лабіалізовані. А. м. має 
складну фонет. систему. У літ. мові є 58 приго-
лосних і лише три голосні фонеми (у діалек-
тах — від двох до трьох голосних і до 60 приго-
лосних). У словозміні та словотворі вживані 
афіксальні засоби. Переважає аглютинативний 
морфологічний тип (за наявності окремих 
флективних рис). До всіх запозичених іменни-
ків додається означений артикль а-: авокзал — 
вокзал. А. м. належить до ергативних мов, має 
слабо розвинене відмінювання іменників, гра-
матичну роль яких у реченні визначають фор-
ми дієслова. У А. м. використовують двадцят-
кову систему числення. Для синтаксису харак-
терний відносно вільний порядок слів, однак 
інверсія зазвичай трапляється в поет. мовленні 
зі стиліст. метою.

Літ.: Грамматика абхазского языка. Фонетика, морфо-
логия. Сухуми, 1966; Hewitt B. Abkhaz: A descriptive Gram-
mar. Amsterdam, 1979; Chirikba V. Distribution of Abkhaz 
Dialects in Turkey Studia Caucasologica III. Oslo, 1997. 

С. І. Гірік

Абха́зьке князі ́вство — держава у Пд. Кавказі 
в сер. 15 — сер. 16 ст., пізніше — автономне кня-
зівство у складі Османської імперії. Виникла вна-
слідок політ. кризи у Грузинському царстві, що 
переросла в повстання проти царя Георгія VII. 
До 1490 А. к. зберігало формальну залежність 
від Мегрельського князівства, яке у свою чергу 
було васалом Імеретинського царства. Васальна 
залежність А. к. мала формальний характер; між 
арміями цієї д-ви, Мегрельського князівства і 
Імеретинського царства до сер. 16 ст. періодично 
виникали прикордонні збройні конфлікти. 
Правляча династія  — княз. рід Шервашидзе 
(абх. форма прізвища — Чачба). А. к. втратило 
незалежність унаслідок інтервенції осман. фло-
ту 1570. Фортецю Цхумі (тепер м. Сухумі) осман. 
командування перетворило на фортецю Сухум-
кале і використовувало його як базу для поши-
рення впливу Османської імперії на Пн. Кавказі. 
До початку 19 ст. А. к. зберігало залишки авто-
номії під владою Османської імперії. 1810 потра-
пило в залежність від Російської імперії. Оста-
точно ліквідовано 1864. Останнього правителя 
А. к. Михайла Шервашидзе (Хамуд-бей; 1806–
1866) 1864 взято під домашній арешт і вивезено 
до м. Воронежа, Рос. імперія.

Літ.: Rayfield D. Edge of Empires: A History of Georgia. 
London, 2012; История Грузии. В 3 т. Тбилиси, 1962. Том 1.

Абха́зьке ца ́рство — держава на Пд. Кавказі в 
8–12 ст. А. ц. виникло як автономне князівство 
під владою Візантійської імперії. 786 князь 
Леон  ІІ з династії Анчабадзе (абх. Ачба), увій-
шовши в союз із Хазарським каганатом, прого-
лосив незалежність і оголосив себе царем Абха-
зії. Протягом правління Леона ІІ А. ц. формаль-
но вважалося васалом Хазарського каганату. 
Протягом найближчих років він розширив свої 
володіння та переніс столицю А. ц. до м. Кутаїсі. 
Із цього часу назва А. ц. позначала лише похо-
дження династії, а сама д-ва охоплювала значну 
частину тер. Грузії [Абхазія, Сванеті, Арагветі, 

Лечкумі (Таквері) і землі навколо м. Кутаїсі]. На-
прикінці 9  ст., під час правління Георгія І, до 
А.  ц. було приєднано частину Картлі, завдяки 
чому кордони А. ц. наблизилися до контрол. 
араб. намісниками м. Тбілісі. У першій пол. 10 ст. 
васалами А. ц. стали князівства Кахеті та Гереті 
на Сх. Грузії. У сер. 10 ст. в А. ц. спалахнула гро-
мадянська війна, внаслідок якої д-ву охопила 
тривала криза. 978 правлячу династію Анчаба-
дзе було зміщено з престолу. Царем А. ц. став 
Баграт із династії Багратіоні. Підставою для за-
хоплення влади стало спорідення династій Баг-
ратіоні і Анчабадзе  — Баграт був онуком абх. 
царя Георгія ІІ. У 1008, після смерті батька, царя 
Картлі Гургена, Баграт успадкував владу. Наслід-
ком цього стало об’єднання Абхазького та Карт-
лійського царств у Грузинське царство і ліквіда-
ція А. ц.

Літ.: История Грузии. В 3 т. Тбилиси, 1962. Т. 1. С древ-
нейших времен до 60-х годов XIX века; Suny R. G. The 
Making of the Georgian Nation. Bloomington, 1994. 

Абхідха́рмако́ша — див. у ст. Васубандху.

Абхінавагу́пта (санскрит Abhinavagupta; бл. 
950, Кашмір — бл. 1015–1025, Кашмір) — реліг. 
філософ та естет, теоретик л-ри та мист-ва, дра-
матург, музикант, поет, теолог і логік, один із 
найяскравіших представників кашмір. шиваїз-
му. Нар. у сім’ї вчених і містиків. Мати А. помер-

ла, коли йому було 2 роки Ранню смерть своєї 
матері А. пізніше розцінив як позит. обставину. 
Після смерті дружини батько А. вів аскетичний 
спосіб життя і багато часу приділяв вихованню 
дітей. Він став першим учителем свого сина. 
«А.» — це не власне ім’я, а титул, який означає 
«компетентність та авторитетність». Дослідники 
творчості А. також вказують на такі можливі 
трактування його імені: «захищений похвала-
ми», «бути пильним», «новий». А. присвятив 
життя науці, літературі, навчанню учнів. У твор-

Абхінавагупта
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чості А. виділяють 3 осн. періоди: 1) присвяче-
ний узагальненню ритуал. практики кашмір. 
шиваїзму; 2) написанню праць із естетики та 
поетики; 3) написанню філос. праць, в яких А. 
намагався синтезувати ідеї двох гол. шкіл каш-
мір. шиваїзму — спанда та пратьябхіджня. В 
основі вчення А. — уявлення про косм. союз 
двох сутностей (двох аспектів однієї і тієї ж не-
поділ. сутності), які персоніфік. в образі Шиви 
та його коханої Шакті. Був гол. учителем школи 
кулу («велика сім’я», «шляхетна каста», «клан»). 
Представники школи намагалися стати абсолют. 
володарями своїх думок і відчуттів через подо-
лання всіх страхів і сумнівів, щоб серце їх стало 
чистим і вільним від бажань. Залишив 35 за-
верш. творів: про керівництво з виконання реліг. 
ритуалів, реліг. гімни, праці з філософії та есте-
тики тощо. Здатність А. прояснювати значення 
стародав. текстів через застосування логіки і 
через влас. досвід реліг. практики допомогла 
спопуляризувати кашмір. шиваїзм. Гол. праці: 
«Тантралока» — своєрід. енциклопедія кашмір. 
шиваїзму, «Тантра-сара» та ін. У трактаті «Абхі-
навабхараті», що присвяч. проблемам теорії 
драми та естетики, А. пояснив важливу для інд. 
філософії теорію раса через духов. досвід. Роз-
глядав расу як посередника між звичайним жит-
тєвим досвідом і трансцендент. духовним і по-
казав можливість його реалізації. Раса, згідно 
«Абхінавабхараті», — це естет. досвід, що міс-
титься у свідомості; є досвідом свідомості. А. 
визначає расу як єднальну ланку між реал. жит-
тям і містикою. Естет. насолода, викликана ра-
сою, пов’язана з процесами переживання і спів-
переживання, покладається в основу естет. 
сприйняття. Вона супроводжується т. з. відпо-
чинком свідомості або почуттям естет. задово-
лення. Кульмінація естет. насолоди, або ж естет. 
катарсис призводить до стану блаженства, по-
значеного в інд. традиції терміном «ананда», 
властивого естет. й міст. досвідам. Таким чином, 
естет. досвід раса можна визначити як вид ду-
хов. діяльності, при якому суб’єкт-реципієнт 
переживає універс. емоції під час сприймання 
естет. об’єкта. Це призводить до трансформації 
його свідомості в результаті отримання естет. 
насолоди і є причиною блаженства ананди. А. 
здійснив систематизацію тантр. йоги — напрям-
ку крама («поступовість» сходження божествен-
них енергій), каула (тантр. ерот. ритуал) і пара 
(шанування «найвищої» богині).

Пр.: Tantraloka. La Luce delle Sacre Scritture, tr. R. Gnoli. 
Torino, 1972.

Літ.: Pandey К. С. Abhinavagupta. An Historical and 
Philosophical Study. Varanasi, 1963; Алиханова Ю. М. Уче-
ние Абхинавагупты об эстетическом переживании (по 
тексту «Лочаны») // Письменные памятники Востока : 
Ист.-филол. исследования. Москва, 1977; Исаева H. В. 
Слово, творящее мир. От ранней веданты к кашмирскому 
шиваизму: Гаудапада, Бхартрихари, Абхинавагупта. Мо-
сква, 1997; Смирнова А. И. Индийский храмовый танец : 
традиция, философия, легенды. Киев, 2009. 

Абхіра́ті [санскрит अभिरति (abhirati) — насоло-
да] — у буддійській філософії махаяни  — рай, 
міфіч. край, яким керує Будда Акшобх’я. Знахо-
диться на Сх. А. згадується в таких сутрах, на-
писаних у період між 1 ст. до н. е. — 6 ст. н. е., як 
«Саддхармапундарика», «Гандав’юха» і «Ак шо-
бх’я-татхагата-в’юха». А. — своєрідна утопія, 
для якої притаманне повне зрівняння всього. В 

А. немає ні гір, ні долин, ні каміння; всі дерева 
мають однакову висоту; всі люди однаково щас-
ливі, не хворіють, вільні від гріхів тощо.

Літ.: Серебряный С. Д. «Лотосовая Сутра»: Предисло-
вие к первому русскому переводу Москва, 1998. (Чтения 
по истории и теории культуры. Вып 24); Ермаков М. В. 
Доктрина лотоса // Религиоведение. 2001. № 1; Торчинов 
А. Философия буддизма Махаяны // Петербург. востоко-
ведение. 2002. («Мир Востока», ХІІ). 

Ава ́гі, авахі, шерстисті лемури (Avahi) — рід 
приматів з родини індрієвих. А. — найменші з 
індрієвих. Довжина їх тіла без хвоста становить 
бл. 40 см. Хвіст приблизно дорівнює довжині 
тіла. Маса лемурів — 600–1200 г. Шерсть корот-
ка, густа і пухнаста, колір — від червонуватого 
до сіро-коричневого, низ тіла зазвичай світло-
сірий. Кисті і стопи чіпкі. Задні кінцівки значно 
довші за передні. Голова округла, морда коротка. 
Обличчя вкрите коротким волоссям, що кон-
трастує за формою, а іноді й за забарвленням з 
ін. частинами волосяного покриву і створює 
враження маски. Очі великі, круглі, часто оточе-
ні темними колами. Вуха маленькі й частково 
сховані в хутрі. А. — маловивчений рід прима-
тів, на 2016 виділяють до 9 видів шерстистих 
лемурів, причому 4 з них були класифіковані 
після 2000. Батьківщина шерстистих лемурів — 
прибережні ліси сх. і пн.-зх. Мадагаскару. Деякі 
види мешкають лише на невеликих важкодос-
тупних територіях. Як і всі лемури, А. є ендемі-
ками Мадагаскару. А. ведуть поодинокий нічний 
спосіб життя. Більшість часу ці тварини прово-
дять на деревах, живлячись рослинністю: лист-
ками, бруньками, квітками. На відміну від інших 
нічних лемурів, вони не шукають дупла дерев і 
не будують гнізда, протягом дня сплять, туля-
чись одне до одного у розвилках гілок. Самці та 
самки утворюють постійні пари. Щороку самка 
народжує одне дитинча. Період вагітності — від 
чотирьох до п’яти місяців. Потомство розвива-
ється повільно, у перші місяці дитинча трима-
ється на спині матері. У віці 42 тижнів починає 
пересуватися самостійно, але смокче материн-
ське молоко ще близько трьох місяців. Молодий 
лемур може жити самостійно з однорічного віку, 
хоча, зазвичай, ще рік тримається біля матері. 
Заг. середня тривалість життя невідома.  Живуть 
А. переважно невеликими сімейними групами, 
утвореними дорослою парою та її потомством. 
А. — тер. тварини, тер. однієї групи становить 
приблизно від 1 до 2  га, тварини позначають її 
вигуками.   А. не допускають у свої володіння 
чужих шерстистих лемурів. Через інтенсивне 
вирубування лісів під с. г. А. опинились на межі 
вимирання. У деяких регіонах на А. полюють. На 
відміну від багатьох інших приматів, А. погано 
переносять неволю.

Літ.: Млекопитающие. Полная иллюстрированная эн-
ци клопедия. В 2 кн. Москва, 2007. Кн. 2. 

Я. О. Межжеріна

Авагя ́н, Олекса ́ндр Беніамі́нович (12.11.1944, 
м.  Київ, Україна — 26.07.1988, смт Меджибіж 
Лет ичів. р-ну Хмельн. обл., Україна) — архео-
лог, скелеолог, музикант, поет. У 1981 закінчив 
Київ. пед. ін-т. У 1981–1984 працював в Архітек-
турно-археол. загоні Ін-ту археології АН УРСР. 
З 1985 — археолог в Укр. спеціаліз. науково-рес-
таврац. проект. ін-ті. Співзасновник укр. спелео-
археології (скелеїстики), автор першої наук. си с-

Західний шерстистий лемур 
(Avahi occidentalis)

Авагян Олександр 
Беніамінович
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тематизації давньоукр. печерних споруд. Про-
водив археол. дослідження Лаврських і Звіри-
нецьких печер, підземних споруд Кирилівської 
церкви (всі — м. Київ), Мовчанського монастиря 
(Сум. обл.), Меджибозького замку (Хмельн. 
обл.), Острозького замку (Рівн. обл.), Лівадій-
ського палацу, Бахчисарайського хан. палацу 
(всі — АР Крим), Феодосії, Луцька, Кам’янця-
Подільського тощо. Досліджував печери побли-
зу села Кривче (Терноп. обл.). Засновник першо-
го в Україні фольк-рок-ансамблю «Березень» 
(1962), у співавторстві створив рок-оперу «Ма-
рія Оранта», до якої ввійшли пісні А. «Чумаць-
кий шлях», «Ганка», «Мельник», «Чом на склі 
краплі…». На честь А. названо грот у печері «Го-
лубі озера» (Терноп. обл.). Щорічно у Держ. іс-
торико-культур. заповіднику «Меджибіж» 
(смт Ме джибіж Летичів. р-ну Хмельн. обл.) від-
бувається всеукр. фестиваль автор. пісні пам’яті 
А. «Чумацький шлях» (з 2012). 

Тв.: Чумацький шлях. [Пісні та вірші, нарис]. Київ, 
1993; [Вірші] // Пыль золотая: Сб. поэзии археологов. Мо-
сква, 1994.

Літ.: Некрасова М. Вдова // Натали. 1998. № 5.
О. М. Березовський 

Аваддо ́н (івр. אבדון — знищення, винищен-
ня) — див. Абаддон.

Ава́дзі (япон. 淡路島) — найбільший острів 
Внутріш. Япон. м. (сьомий за розмірами серед 
островів Японського архіпелагу), розташований 
у його сх. частині, між Харімським м., Осацькою 
зат. та протокою Кії. Адміністративно належить 
до міст Авадзі, Мінамі-Авадзі й Сумото префек-
тури Хьоґо. Політ., екон. і культур. центр остро-
ва — м. Сумото. Тер. — 592,2 км2 (53 × 28  км), 
найвища точка — г. Юдзуруха (608  м). Нас. — 
150,0 тис. осіб (2012, оцінка), густота нас. — 
265  особи/км2. З’єднується з о. Хонсю мостом 
Акасі-Кайкйо (на Пн.) та з о. Сікоку мостом 
Онаруто (на Пд.), сполучення виключно авто-
транспортне. Клімат вологий субтропічний, 
кількість опадів 1300 мм/рік, середньорічна т-ра 
+16 °C, а т-ра повітря взимку — бл. +5 °C. В дав-
нину А. населяли племена народу ама, що займа-
лися пошуком перлин і збиранням водоростей. 
З 7 ст. острів був окремою провінцією держави 
Ямато. А. належить до екон. району Кіото, Оса-
ки і Кобе та є найбільшим с.-г. центром префек-
тури Хьоґо, основні галузі госп-ва острова  — 
рисівництво, городництво, тваринництво і 
вир-во молочних продуктів; головна стаття 
експорту на внутр. япон. ринок — цибуля (за-
ймає 2-е місце в країні після Хоккайдо), значну 
частину посівів займають перець і полуниця, а 
також цитрусові. На Пн. острова займаються 
вирощуванням квітів, на Пд. — виготовленням 
молочної продукції (40 % усіх молочних корів 
префектури Хьоґо зосереджені в Авадзі). У 
прибережних водах виловлюють рибу, креве-
ток і молюсків, а також розводять водорості та 
рибу хаматі (третина вилову префектури Хьо-
ґо). Традиц. ремеслами А. є виготовлення чере-
пиці, запашних смол і паличок для храмів 
(бл. 70 % виробництва усіх запашних смол і па-
личок Японії). Острів відомий як центр традиц. 
лялькового театр. мист-ва нінґьо-дзьорурі, що 
належить до нематеріал. культур. надбань Япо-
нії, а також краєвидами з пляжами і сосновими 
дібровами — Соснова діброва Кейно, офіц. за-

тверджена япон. урядом як нац. пам’ятка при-
роди. На острові є Ботанічний музей, Центр 
мавп, багато парків.

Літ.: Рубель В. А. Японська цивілізація: традиційне 
суспільство і державність. Київ, 1997; Арутюнов С. А. Со-
временный быт японцев. Москва, 2014.

А. С. Івченко

АВА ́КС  (англ. AWACS  — Airborne Warning and 
Control System — авіаційна система попереджен-
ня та управління) — авіац. комплекс радіолокац. 

виявлення цілей у повітрі та на земній поверхні й 
координації засобів протидії виявленим цілям. 
В укр. л-рі використовують скорочення ДРЛС, 
тобто система дальнього радіолокаційного сте-
ження. Структурно всі комплекси типу А. скла-
даються з літальн. апарата, оснащ. потужн. раді-
олокатором, апаратури оброблення прийнятих 
сигналів і засобів зв’язку. Роботи зі створення 
А. розпочалися напередодні Другої світової ві-
йни і тепер більшість розвинен. країн мають А. 
різн. модифікацій. У київськ. ДКБ ім. О. К. Ан-
тонова (тепер КБ «Антонов» у складі одноймен-
ного держ. підприємства держ. концерну «Укр-
оборон пром») створено проект системи ДРЛС і 
1985 року випущено два літаки Ан-71 оригіналь-
ної конструкції. Вони успішно пройшли випро-
бування, але серійно не вироблялись. 

Літ.: Климович  Е., Никольский  М. Развитие и при-
менение самолётов дальнего радиолокационного обна-
ружения и управления  //  Авиация и космонавтика. 
2000. № 2.

Авакя ́н, Джордж (Геворк; англ. Avakian, George; 
вірм. Գևորգ Ավագյան; 15.03.1919, м. Армавір, 
тепер Краснодар. край, РФ) — муз. продюсер. 
Народився у вірмен. родині, яка у 1923 емігрува-
ла до США (м. Нью-Йорк). У 1941 закінчив Єль-

Авадзі. Великий міст протоки 
Акасі (Акасі-Кайкьо)

АВАКС 
на базі Боїнг E-3 «Сентрі»

Авакян Джордж
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ський ун-т (м. Нью-Гейвен, шт. Коннектикут). 
З 1937 публікував у газетах статі про джаз. Учас-
ник Другої світової війни як солдат. У 1946–
1958 — виконавчий продюсер студії «Columbia 
Records», з 1959 — продюсер у компаніях 
«War  ner Brothers», «World Pacific», «RCA Vic-
tor», «At lan tic». Продюсер і менеджер Л. Арм-
стронга, М.   Девіса, Б. Гудмена, джазового піа-
ніста К. Джар рета та ін. З 1946 викладав курс іс-
торії джазу в Нью-Йорк. та Колумб. (м. Нью-
Йорк) ун-тах. Продюсер першого в історії грам-
запису джазового альбому («Чикаго джаз»; 
1940). Першим у світі випустив тематичну серію 
альбомів («Hot Jazz Classics»; з 1941), створивши 
першу звукову історію джазу. З 1948 здійснив 
перший у світі випуск 100 довгограючих дисків 
популярної музики і джазу. У 1950 здійснив пер-
ший живий концертний запис для платівки (ви-
ступ Б. Гудмена в «Карнеґі-холлі»). Один із зас-
новників (1957) амер. Нац. академії мист-ва і 
науки звукозапису, її президент (1966–1967). 
У 1962 організував гастролі Б. Гудмена в СРСР. 
Лауреат премій «Ґреммі» (як співавтор альбому 
із записами М. Девіса; 1997) і за внесок у світову 
муз. індустрію (2009). Нагороджений медаллю 
за вагомий внесок у розвиток вірмен. культури 
(2003), орденом Святого Йоанна Єрусалимсько-
го (1984), орденом Леніна (1990), європ. нагоро-
дою «Золотий Джанґо» у номінації «Легенда 
джазу» (2006); командор ордена мист-в і словес-
ності (Франція, 2008). Ім’я А. внесено на Стіну 
Слави джазу (2011).

Літ.: Великие люди джаза. В 2 т. Санкт-Петер бург, 
2012. Т.1.

С. А. Целюх

Авалокітешва ́ра [санскр. अवलोकितेश्वर; (Ava-
lo kiteśvara), букв. — володар, який бачить] — у 
буддизмі бодгісаттва — уособлення мудрості, 
співчуття й милосердя. Вперше А. згадується у 
творі «Махавасту-авадана» (поч. н. е.). В «Авало-
кітешвара-сутрі» (3 ст. н. е.) А. має титул Сам-
мантамукха, тобто Всевидець. Він рятує людей 
від меча, кайданів, вогню й водної стихії, лихих 
духів і хвороб. А. дослухається до тих істот, які 
страждають, може набирати різноманітних об-
рядів (всього 32, зокрема індуїст. божеств), щоб 
їх рятувати. Його зображують або індійським 
принцом, або чотирируким, або тим, хто має 
11 образів та 1000 рук, або тим, хто тримає квіт-
ку лотоса. Руки А. символізують готовність до-
помагати кожній істоті, яка цього потребує. Го-
лови А. уособлюють присутність у різних сферах 
існування. Може зображуватись також у жіно-
чій подобі. У Китаї А. відповідає богиня мило-
сердя Гуань-інь, в Японії — жінка-бодисатва 
Кан нон. Земним втіленням А. вважаються да-
лай-лама та ієрархи школи карма-каг’ю. 

Літ.: Елихина Ю. И. Культы основных бодхисаттв и их 
земних воплощений в истории и искусстве буддизма. 
Санкт-Петербург, 2010; Поповцев Д. В. Бодхисаттва Ава-
локитешвара: история формирования и развития маха-
янского культа. Санкт-Петербург, 2012. 

О. В. Сарапін

Авало́н (лат. insula Avallonis, давньобретонськ. 
inis afalon — острів яблунь, від ірл. abal, вал-
лійськ. afal — яблуко), Аваллон — у кельт. міфо-
логії — потойбічний світ, «острів блаженних», 
розташований на далеких Зх. островах, ізольо-
ване місце, де зупинився час, панують вічна мо-

лодість, здоров’я і достаток. За легендами, сюди 
потрапляють герої після смерті. Розповідь про 
А. є частиною епосу про короля Артура. На А. 
викували меч Ескалібур. Сюди фея Морґана 
привезла на кораблі смертельно пораненого в 
битві при Камлані Артура. А. — місце похован-

ня короля Артура, хоча за легендою, він має ще 
повернутися, щоб взяти участь у битві за святий 
Ґрааль. Вперше А. згадується Гальфрідом Мон-
мутським (англ. хроністом 12 ст.) в «Історії ко-
ролів Британії» («Historia regum Britanniae»; 
1135–1138). Однак ще Пліній Старший у «При-
родничій історії» (77 н. е.) згадував про таємни-
чий о. Аваллус, звідки привозили амбру, речо-
вину, що, як вважалося, має надприродне похо-
дження. 
У 12 ст. місце розташування А. монастирські 
легенди пов’язували з абатством Ґластонбері 
(графство Сомерсетшир, Велика Британія). На 
пагорбі неподалік нібито була знайдена могила 
короля Артура. Раніше цей пагорб оточували 
болота, тому за часів Середньовіччя він нагаду-
вав острів. За іншими версіями, А. розташова-
ний на о. Лох-Ломон у Шотландії чи асоціювався 
з однойменним півостровом у Велсі, де за кельт-
ськими дохристиян. уявленнями була «кра їна 
блаженства».

Літ.: Орестов О. Легенды и быль о короле Артуре // 
Вокруг света. 1971, январь; Грин Р. Л. Приключения коро-
ля Артура и рыцарей Круглого Стола. Москва, 1981; 
Акройд П. Король Артур и рыцари Круглого Стола. 
Моск ва, 2013.

Ава ́ль (франц. aval — порука за векселем) — 
вексельна порука; забезпечення всього платежу 
за векселем або його частини. Для здійснення А. 
на самому векселі або на прикріпленому до ньо-
го аркуші (алонжі) пишеться формулювання 
«вважати за А.» або ін. рівнозначне і ставиться 
підпис того, хто надає А. (аваліста). Може бути 
достатньо лише підпису аваліста на лицевій сто-
роні векселя, якщо там немає підпису платника 
чи векселедавця. Має бути вказано, за кого ви-
даний А. За відсутності такої вказівки А. вважа-
ється виданим за векселедавця. Аваліст відпові-
дає за А. тією ж мірою, що й особа, за яку дано А. 
Здійснюючи платіж за векселем, аваліст набуває 

Авалон. Едвард Джонс. 
Останній сон Артура, 1898



101

Ава

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

«Аванга́рд» — 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.

Аванга ́рд — 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 політи́чний — 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

Аванше́льф (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.  
З поховання  поблизу  
с. Василівка, Херсонська 
обл. 1984 (6–7 ст.). Музей 
історичних коштовностей 
України, м. Київ



107

Ава

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

Аварі ́йність — 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.

Ава ́рія (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 

Ава ́рська літерату ́ра — див.  Дагестанські лі-
тератури.

Ава ́рська мо́ва (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 кагана ́т — 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

Авару ́а (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

Ава ́рці (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. 

Ава ́чинська губа́, Ава́чинська 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 со́пка, 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»).

Авгі ́т (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 Си ́льний (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 Саксо ́нський [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.  

Авґусти ́н Блаже ́нний (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).

Авдє ́єв, 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. 

Авдє ́єв, Сергі ́й Васи́льович (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 о ́зеро — 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, Миха́йло 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.

Авді ́ївка — 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

Авді ́й (?—?), 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

Аве ́дикови — 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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Авелі ́н, 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, Миха ́йло Петро́вич (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, Рі́хард 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

Авені ́н (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, Йога ́нн [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

Авеню ́ (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, Миха ́йло 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.  

Аве ́рінцев, Сергі ́й Сергі ́йович (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



124

Аве

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

Аве ́рченко, Арка ́дій 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.

Аве ́рченко, Віта ́лій Петро́вич (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.

Авессало́м (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

Аве ́ста (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

Авесті ́йська 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».

АвіаВНІ ́ТО  — 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

Авіагоризо́нт  — 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.

Авіалі ́нія (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
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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’є ́днання — 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

Авіаремо́нтний 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 секста ́нт (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 промисло́вість — 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
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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, 
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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 
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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

Авідо́м, 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 ́ мі ́сто та око́лиці (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, Ві ́ктор 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 Ві ́кторович (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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Авіньйо́на 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 Воклю́за 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.

Авіруле́нтність (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.

Авітаміно ́зи (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

Авіфа ́уна — див. Орнітофауна.

Авіце ́нна — 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.

Авоґа ́дро, 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.

Авоґа ́дро 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 N

A 
(див. Авоґадро стала). Одна з найважливіших 
універсальних сталих, яку використовують для 
визначення багатьох величин (Больцмана ста-
лої, заряду електрона тощо). N

A
  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(–N

A
mgh/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 N

A
. 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 N

A
 = 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 N

A
 = 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, N
A
 — 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.

Авраа ́м (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

Авраамі ́чні релі ́гії  — 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

Авра ́л (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.

Авра ́менко, 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

Авра ́менко, 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
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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.

Авра ́менко, 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. 

Авра ́н (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



149

Авр

Авра ́тинська височина́, 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). 

Аври ́кула (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

Аврі ́ль, Луї ́ Марі ́ Адо ́льф, 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

Авро́ра бі ́ла (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 мо́ви, 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

Австралі ́йська акаде ́мія нау ́к (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, 
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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

Австралі ́йська антаркти ́чна терито́рія 

(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

Австралі ́йська біогеографі ́чна 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.

Австралі ́йська 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 
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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. 

Австралі ́йська депре́сія  — 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.

Австралі ́йське біогеографі ́чне 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. 

Австралі ́йський до́лар (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.

Австралі ́йський 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.

Австралі ́йські А ́льпи — 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
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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.

Австралі ́йські 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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Австралі ́йські морські́ ле́ви (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

Австралі ́йські 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.

Австралі ́йці  — 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, Австралі ́йський Сою ́з (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

Австралія. Герб
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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-
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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).
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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.

Австра ́ло-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 

Череп Австралопітека 
африканського

Реконструкція зовнішнього 
вигляду Австралопітека 
африканського
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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 галере́я 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-
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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 шко́ла, 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. 
Основоположник 
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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 кіно ́ (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
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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, 

Австрія. Будинок парламенту 
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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.

Австробе́йлієві (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  -
бейлієцві ́ті.

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-італі ́йські ві ́йни — 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

Австромаркси́зм  — 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-Уго́рщина, А ́встро-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-францу́зька 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 тлума ́чення (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 колі ́йне (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
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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.

Автовакци ́на (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 

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

Авто́граф (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

Автогудрона ́тор  (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.

Автоди ́н [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

Автодупліка́ція (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

Автожи ́р (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 ста ́нція (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.

Автозче́п (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

Автоіоніза́ція (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 

електрона в вільн. просторі 
без електр. поля (а)  
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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 це ́рква — 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 систе ́ма  — 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
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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 

StG-44 — один з перших автоматів
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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 управлі ́ння 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
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4) У комунікації — механічність комунікатив-
но-мовленнєвих навичок мовця, зреалізованих 
без контролю свідомості, уваги та зусиль, уна-
слідок їх багаторазового виконання. А. у кому-
нікації засвідчує сформованість комунікатив-
ної особистості, яка володіє комплексом ко-
мунікативно-мовленнєвих компетенцій і віль-
но підтримує контакти з іншими суб’єктами в 
різних ситуаціях. Осн. вияви А.: а) А. мовлен-
ня, що найвиразніше виявляється у спіл-
куванні рідною мовою; б) А. розуміння та ви-
користання невербальних засобів (міміка, 
жести, рухи тіла та ін.); в)  А. у користуванні 
техніко-технологічними засобами (комп’ю-
терами, про грамним забезпеченням, сервісами 
тощо).
А. у комунікації також називають зумовленість 
наступного повідомлення під час комунікацій-
ного акту ситуацією спілкування, жанровим ка-
ноном, мовним етикетом, правилами побудови 
речення тощо. А.  у  комунікації зумовлений 
практичною потребою закріпити і стабілізувати 
у практиці певного мовного колективу окремі 
елементи як готові одиниці, що позначають важ-
ливі явища дійсності.

Літ.: Крейдлин Г. Е. Мужчины и женщины в невер-
бальной коммуникации. Москва, 2005; Мацько  I.  І., 
Кравець I. В. Культура української фахової мови. Київ, 
2007.

Т. С. Крайнікова

Автоматизо ́вана бібліоте ́чна інформаці́й-
на систе ́ма (АБІС)  — електронна система 
управління інформаційними ресурсами бібліо-
тек. А. б. і. с. використовуються з метою катало-
гізації фондів, замовлення книг і інших одиниць 
зберігання користувачами, організації міжбіблі-
отечного обміну, придбання нових книг, конт-
ролю за збереженням фондів тощо. У більшості 
великих бібліотек світу А. б.  і. с. повністю або 
частково замінили традиційні карткові ката-
логи.
А. б.  і. с. почали розроблятися у 1970–1980-х і 
набули значного поширення у 1990-х. В Україні 
А.  б.  і.  с. широко впроваджуються з початку 
2000-х Найпоширенішими А. б. і. с. в Україні є 
системи ALEPH (Ізраїль), UNILIB (Україна), 
ИРБИС (РФ), Liber Media (РФ), MARC-SQL 
(РФ). Як правило, ці системи використовують-
ся університетськими й універсальними науко-
вими б-ками. Деякі б-ки водночас із пошуком і 
замовленням л-ри осн. фонду через А.  б.  і.  с. 
пропонують читачам пошук у традиційних 
карткових каталогах у окремих відділах (відді-
ли рідкісної книги, відділи рукописів тощо). 
Багато б-к використовують лише частину тех. 
можливостей А. б. і. с. (зокрема, перегляд бібліо-
течного каталогу на сайті установи), але не на-
дають можливості дистанційного замовлення 
л-ри читачем. А. б. с. деяких б-к передбачають 
віддалену реєстрацію нових користувачів і 
оформлення електронних читацьких квитків. 
Управління А. б. і. с. і користування ними здій-
снюється через інтернет-браузери персональ-
них комп’ютерів і, як правило, не потребує до-
даткових тех. пристроїв.

Літ.: Кунанець Н. Особливості впровадження автома-
тизованої бібліотечної системи «ALEPH» у Львівській на-
ціональній науковій бібліотеці України імені В. Стефани-
ка // Вісн. Нац. ун-ту «Львів. Політехніка». 2008. № 631; 
Ярошенко Т. Новітні інформаційні технології для науки 

та освіти: досвід роботи наукової бібліотеки Національ-
ного університету «Києво-Могилянська академія» // 
Куль тура народов Причерноморья. 2003. № 40.

Автоматизо ́вана навча́юча систе ́ма на базі 
ЕОМ — комплекс програмно-тех. і навч.-метод. 
засобів, що забезпечують активну індивідуальну 
пізнав. діяльність особи, яка навчається, на 
основі програмного керування цією діяльністю. 
Осн. функції сучас. А. н. с. — доступ до освітн. 
ресурсів, зокрема віртуальних і віддал. навч.-
дос. лаб.; самотестування та контроль знань 
учнів; пошук інформації; створення ос вітн. ре-
сурсів; управління навч. процесом; кон-
ференц-зв’язок (чати, потокове відео). Осн. під-
системи А.  н.  с.: інструмент. середовище (ком-
пілятор навч. посібників, сукупність зовн. або 
вбудов. редакторів тексту, графіки, мультиме-
діа); база освітн. ресурсів; браузер; тестувальне 
виконання функцій електронного деканату та-
ких, як облік учнів і їхньої успішності, форму-
вання розкладів конференцій, консультацій 
тощо.

Літ.: Применение ЭОМ в учебном процессе. Москва, 
1985; Гайдамакин Н. А. Автоматизованные системы, базы 
и банки данных. Москва, 2002; Грицунов О. В. Інформа-
ційні системи та технології. Харків, 2010; Пархуць Л., 
Ясинська С. Інформаційні системи в освіті: автоматизо-
вані навчальні системи // Гармонізація суспільства — но-
вітній напрямок розвитку держави: Матер. Всеукр. наук. 
конф. аспірантів та молодих вчених. Одеса, 2014. 

О. В. Сватенков

Автоматизо́вана систе́ма — сукупність склад-
ників, призначених для досягнення визначеної 
мети з використанням засобів автоматики. 
Складниками А. с. є групи персоналу, необхідні 
комплекси автоматизації та правила (алгорит-
ми) дій. Залежно від визначеної мети А. с. поді-
ляють на кілька видів: САПР (системи автома-
тизованого проектування), АСНД (автоматизо-
вані системи наук. досліджень) і АСК (автомати-
зовані системи керування). АСК поділяють на 
два підкласи  — це системи керування технол. 
процесами та системи керування підприєм-
ством (галуззю). Автоматизація системи відбу-
вається за трьома напрямами: розроблення ме-
тодів вивчення закономірностей об’єктів керу-
вання і розроблення ефект. алгоритмів керуван-
ня; визначення екон. доцільності автоматизації 
системи в цілому або її частин; створення необ-
хідн. тех. засобів. Спільною властивістю А.  с. 
будь-якого призначення є необхідність оброб-
лення великих масивів даних: уведення, виве-
дення, запам’ятовування, аналізування тощо. 
Ефективність дії А.  с. в цілому часто залежить 
саме від ефективності виконання цих функцій. 
Це привело до створення спеціаліз. А. с. — авто-
матиз. інформ. систем (АІС), мета яких полягає 
саме в оптимізації оброблення цифр. даних не-
залежно від джерела їх походження. Визначаль-
ною рисою АІС є їхня гнучкість, тобто можли-
вість обробляти різні за походженням дані в 
стандартизованому технічному засобі, змінюю-
чи тільки алгоритм оброблення даних. Автома-
тизація системи будь-якого призначення є спо-
собом підвищення її продуктивності та якості її 
продукту. 

Літ.: Цыпкин Я. З. Основы теории автоматических 
систем. Москва, 1977; Капустин Н. М. Автоматизация 
производственных процессов в машиностроении / Под 
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ред. Н. М. Капустина. Москва, 2004; Воройский, Ф. С. Ин-
форматика. Энциклопедический систематизированный 
словарь-справочник. (Введение в современные информа-
ци онные и телекоммуникационные технологии в терми-
нах и фактах). Москва, 2007.

Автоматизо ́вані радіонавігаці́йні систе́
ми — сукупність взаємодіючих бортових та на-
земних радіотех. засобів для отримання інфор-
мації щодо місця розташування рухомих об’єк-
тів (кораблів, літальних апаратів) та вирішення 
завдань навігації. Характеристики А.  р.  с. зна-
чною мірою визначаються методом навігації 
(кутомірним, далекомірним, різницево-да леко-
мірним, кутомірно-далекомірним або ком біно-
ваним), способом функціонування, параметра-
ми радіотех. засобів, радіосигналів, умо вами 
руху та геометричними факторами розташуван-
ня об’єкта, місцезнаходження якого визначаєть-
ся.

 М. Ю. Ракушев

Автома ́тика (від грец. αὐτόματος  — самодію-
чий)  — галузь науки про принципи й способи 
побудови автоматичних систем та засобів ав-
томатики, методи аналізу та синтезу цих систем 
і пристроїв, які працюють без безпосередньої 
участі людини, але під її наглядом. Автомат. при-
строї відомі з давніх часів, однак справжній роз-
виток А. розпочався від 2-ї половини 18  ст.: 
1765 — автомат. регулятор рівня води в парово-
му котлі І. Ползунова; 1784 — автомат. регулятор 
швидкості парової машини Дж. Ватта (англ. 
James Watt). Уважають, що мат. основи теорії ав-
томат. регулювання заклали Д. Максвелл, І. Виш-
неградський, О. Ляпунов, А. Стодола тощо. Ви-
находи укр. учених та інженерів посідають чіль-
не місце в розвитку теорії і практики А. В Украї-
ні у 1920-х у працях Дніпропетров. гірн. ін-ту 
друкуються ст. Я. Ґрдини «К вопросу о динами-
ческой устойчивости цен тробежных регулято-
ров» (1927) і К.  Реріха «Па ровые машины» 
(1928), де розглянуто розривні регулятори швид-
кохідних машин. У 1932 М. Кри лов та його учень 
М. Боголюбов запропонували метод гармонійно-
го балансу, який було використано для розв’я-
зання нелінійних задач теорії регулювання. Пе-
ред Другою світовою війною під керівництвом 
Є.  Патона розроблено новий спосіб швидкіс-
ного автомат. електрозварювання. Пришвид-
шений розвиток А. почався в повоєнні роки. 
1951 вперше в континентальній Єв ропі в Києві 
під керівництвом С.  Лебедєва створено малу 
електронну обчислювальну машину (МЕОМ), а 
згодом під керівництвом В. Глуш кова розробле-
но спеціаліз. (для визначеного класу задач) та 
універсальні ЕОМ («Київ», «Дніпро», «Про-
мінь», «Мир» тощо). Рівень А. став одним з по-
казників наук.-тех. прогресу. У ці роки майже в 
кожному ін-ті тех. профілю АН УРСР створені 
відділи (лаб.) А. Так, в Ін-ті гірн. справи органі-
зовано лаб. А. і телемеханіки — єдину в СРСР у 
галузі вугледобування. Велик. унесок у розви-
ток А. також зробили укр. вчені О.  Івахненко, 
Б. Тимофеєв, О. Кухтенко та багато ін., чиї ви-
находи посідають чільне місце в розвитку тео-
рії і практики А.

Літ.: Патон Е. О. Скоростная автоматическая сварка 
под слоем флюса. 2-е изд. Москва, Ленинград, 1941; Гос-
тєв В. І. Системи керування з цифровими регуляторами. 
Київ, 1990; Энциклопедия «Техника». Москва, 2006; По-

пович М. Г., Ковальчук О. В. Теорія автоматичного керу-
вання. Київ, 2007.

Автомати ́чна збро́я — вогнепальна зброя, в 
якій перезаряджування й проведення наступно-
го пострілу здійснюються автоматично за раху-
нок енергії, яка виникає внаслідок стрільби (від-
дача рухомого ствола, відведення порохових га-
зів зі ствола тощо). Гол. особливість А. з. — її 
висока скорострільність, велика щільність вог-
ню. Перші проекти А. з. з’явилися 1863. У ході 
Другої світової війни вона стала домінувальною. 
До А. з. належать: автоматичні пістолети, пісто-
лети-кулемети, автомати, кулемети, автоматичні 
гвинтівки (карабіни), гранатомети й автоматич-
ні гармати. 
А в т о м а т и ч н и й   п і с т о л е т — індиві-
дуальна зброя, призначена для влучення в ціль 
на відстані 50–70 м. Поширені рад. ТТ (Ф. Тока-
рева, 1933), ПМ (М. Ф. Макарова, 1951), АПС 
(І.  Я.  Стєчкіна, 1951); амер. «Кольт» М1911А1 
(1926); англ. «Браунінг» Мк1 (1935); франц. 
«Сент-Етьєнн» М50 (1950); нім. «Вальтер» Р1 
(1963); укр. «Форт-12» (1998). У пістолета 
«Форт-12» калібр 9 мм, маса без патронів 0,83 кг, 
скорострільність 40 постр./хв., ємність магази-
ну 12 (25) патронів, початкова швидкість кулі 
320  м/с, прицільна дальність 50 м. Набої пере-
важно пістолетні.
П і с т о л е т – к у л е м е т — індивідуальна зброя, 
призначена для влучення в ціль на відстані до 
200 м. Має характеристики пістолета і кулемета. 
Перший зразок створив італ. військовий Б. А. Ре-
веллі (1915). Під час Другої світової війни вико-
ристовувалися пістолети-кулемети: рад. ППТ 
(Ф. В. Токарева), ППД (В. О. Дегтярьова), ППШ 
(Г. С. Шпагіна), ППС (О. І. Судаєва); нім. МР-38, 
МР-40; амер. М3; англ. «Стен»; фінський «Суо-
мі». До сучас. зразків пістолетів-кулеметів від-
носяться: франц. 9-мм МАТ 49 (1949); австр. 
9-мм «Штайєр» МРi 69 (1969); ізраїл. 9-мм «Узі» 
(1954); італ. 9-мм «Спектр»; 9-мм «Беретта» 
М12 (1967). У «Беретти» маса без патронів 
3,1 кг, темп стрільби 550 постр./хв, місткість ма-
газину 20,32 або 40 патронів, початкова швид-
кість кулі 380 м/с, маса кулі 8 г, прицільна даль-
ність 200 м. Пістолетами-кулеметами озброєні 
військовослужбовці повітрянодесантних військ, 
мор. піхоти, екіпажі бойових машин та ін. 
А в т о м а т — осн. тип стрілецької зброї, приз-
наченої для влучення в ціль на відстані до 
1000 м, для рукопашного бою (з використанням 
штик-ножа). Автоматами озброєні стрільці усіх 
родів військ і військ спец. призначення. Перший 

зразок автомата створений рос. конструктором 
В. Г. Федоровим (1915). Найпоширеніший авто-
мат розроблений рос. конструктором М. Т. Ка-
лашниковим. Укр. автомат «Вепр» (2010) має ка-
лібр 5,45 мм, його маса 3,45 кг, темп стрільби 
близько 600–650 постр./хв, ефективна стрільба 

Автоматична зброя.
1. Автоматика з довгим 
ходом ствола. 2. Автоматика 
з коротким ходом ствола. 
3. Автоматика з вільним 
затвором. 4. Автоматика  
з напіввільним затвором.  
5. Автоматика з використанням 
енергії відводжуваних у газову 
камору порохових газів.  
а — перед пострілом;  
б — ствол у задньому 
положенні;  
в — ствол повернувся 
в переднє положення; 
затвор лишився в задньому 
положенні;  
г — ствол у задньому 
положенні, затвор відділився; 
д — затвор у задньому 
положенні.

Автоматична зброя. 
Пістолет Форт-12

Автоматична зброя. 
Пістолет-кулемет МП-40
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до 400 м, прицільна дальність 1000 м. У 1970-х на 
озброєння почали надходити автомати з 5,45-мм 
малокаліберними патронами, що наблизило ав-
томат до автоматичної гвинтівки (карабіну). На-
бої середні між пістолетними та кулеметними. 
А в т о м а т и ч н и й  к а р а б і н  (г в и н т і в -
к а)  — те саме, що й автомат. Напр.: 7,62 само-
зарядний карабін С. Г. Симонова зразка 1945 
(СКС-45); амер. 5,65-мм автоматична гвинтів-
ка М16 (маса 2,88 кг, бойова скорострільність 
830  постр./хв, магазин 20 патронів, прицільна 
дальність 450 м). 
К у л е м е т — осн. тип автоматичної стрілецької 
зброї, призначеної для ураження противника на 
землі, воді та в повітрі. Кулемети поділяються на 
ручні (на сошках), станкові, крупнокаліберні пі-
хотні, зенітні, танкові, бронетранспортерні, ко-
рабельні, авіац., казематні. Перший кулемет 
сконструював американець Г. С. Максим (1884). 
На початку 20 ст. з’явилися ручні та станкові 
кулемети, які широко використовуються й до 
сьогодні. Живлення набоями — стрічкове і ма-
газинне. Ручний кулемет призначений для 
стрільби з сошки, впираючись прикладом у пле-
че. Калібр 5,45–8 мм, маса 5–13 кг, темп стрільби 
до 750  постр./хв і більше, бойова скоростріль-
ність 150–250 постр./хв, прицільна дальність 
стрільби 1000–1500 м, місткість стрічки 50–
250  патронів. Найпоширеніші амер. 5,65-мм 
Мк23, 7,62-мм М60, англ. 7,62-мм «Брен», рад. 
5,45-мм РПК і 7,62-мм ПК. Станковий куле-
мет  — потужна стрілецька зброя, яка встанов-
люється на колісних і триногих станках. Прик-
ладами такого кулемета служать рос. зразок 
7,62-мм Максима і рад. 7,62-мм СГ-43. Крупно-
каліберний кулемет призначений для влучення 
у легкоброньовані цілі на землі, воді та в повітрі. 
Перебуває на озброєнні екіпажів танків, БТР, 
літаків, вертольотів, кораблів. Калібр 9–14,5 мм, 
маса 28–47,5 кг, темп стрільби 400–600 постр./хв, 
бойова скорострільність 70–125 постр./хв, при-
цільна дальність стрільби до 2000 м. Прикладом 
крупнокаліберних кулеметів є амер. 12,7-мм 
М85, рад. 12,7-мм ДШКМ, 14,5-мм КПВТ та ін. 
Авіац. кулемет вста новлюється на літаках і вер-
тольотах (по 1–6 кулеметів). За місцем розташу-
вання бувають фю зеляжними, крилевими або 
підвісними. Калібр 7,62–14,5 мм, маса 8–25 кг, 
темп стрільби 600–3000 постр./хв, ефективна 
дальність стрільби 500–1200 м. Прикладом су-
час. авіац. кулемета служить рад. ГШГ-7,62, 
ЯКБ-12,7, амер. 7,62-мм шестиствольний «Мі-
ніґан» та ін. Зенітний кулемет призначений для 
влучення у повітряні цілі на малих висотах (до 
2000 м). Калібр 12,7–14,5 мм, темп стрільби 
550–1000 постр./хв, бойова скорострільність 
70–150 постр./хв. Як зенітні кулемети на 
озброєнні сучас. армій використовуються рад. 
12,7-мм НСВ, 14,5-мм КПВ, амер. 12,7-мм 
М2НВ та ін. 
А в т о м а т и ч н і  г р а н а т о м е т и  — осн. тип 
групової зброї, призначеної для ураження про-
тивника на дальності до 800–1500 м по точкових 
цілях і до 1700–2200 м на площах. Стрільба може 
здійснюватися з триноги або зі спец. пристроїв 
на техніці. Темп стрільби близько 350 постр./хв., 
бойова скорострільність 100 постр./хв Вико рис-
то вуються боєприпаси з дистанційним підри-
вом і комп’ютеризовані прицільні комплекси. 
Боєприпаси: гранати (осколково-фугасні, бро-
небійні, димові) калібру 30–40 мм, швидкість 

польоту 170–250 м/с, вага осколково-фугасної 
гранати — 300 г, радіус ураження гранати 5–10 м. 
Живлення боєприпасами найчастіше стрічкове. 
Перебуває на озброєнні механізованих (мотопі-
хотних) рот. Сучасні зразки гранатометів: китай-
ські 35-мм QLZ-87/W87, нім. 40-мм HK  GMG; 
рад. 30-мм АГС-17 «Полум’я»; рос. 30-мм АГС-30, 
40-мм АГС-40 «Балкан»; амер. 40-мм Mk47, 40-мм 
Mk19, 25-мм XM307 ACSW; укр. 40-мм УАГ-40. 
А в т о м а т и ч н і  г а р м а т и  — тип артилер. 
зброї; розрізняють артилер. автомати й авіац. 
гармати. Сучасні зразки гармат: амер. авіац. 
20-мм шестиствольна гармата типу «Вулкан»; 

англ. одноствольна 30-мм барабанна авіац. гар-
мата «Аден»; рад. 20-мм авіац. автомат. гармата 
ШВАК. Укр. 30-мм автоматична гармата ЗТМ-1 
(ЗТМ-2) має такі характеристики: маса 
84  (115)  кг, бойова скорострільність 330 (550) 
постр./хв, дальність прямого пострілу 1200 м, 
дальність стрільби для ураження живої сили — 
до 4000 м, легкоброньованої техніки — до 
1500 м, повіт. ці лей — до 2000 м, боєкомплект 
250–500 пострі лів. Гармата може входити до 
складу універсального модуля «Шквал» і вста-
новлюватися на бойову та іншу техніку. Боє-
припаси: ос кол ково-запалювальні та бронебій-
но-запалювальні снаряди. Живлення набоями 
з обойм і стрічкове.

С. М. Починок, М. Г. Гончарук

Автомати ́чна лі ́нія  — комплекс пристроїв з 
єдиною системою автоматичного керування, 
який у технологічній послідовності виконує опе-
рації з виготовлення виробів. Суттєва особли-
вість А. л. полягає в тому, що в її складі є засоби 
автомат. транспортування виробу від однієї 
технолог. операції до ін., що виключає необхід-
ність ручної праці під час вир-ва. За людиною 
зберігаються функції наглядання за роботою лі-
нії та її окремих пристроїв і втручання, якщо 
виникає аварійна ситуація. Відповідно до сту-
пеня спеціалізації та залежно від масштабу 
вир-ва розрізняють такі типи А. л.: спец., спеціа-
ліз. та універс. На спец. А. л. обробляють деталі 
одного найменування, а на спеціаліз.  — одно-
типні вироби. У разі зміни об’єкта, який обро-
бляють, необхідно лише переналаштувати на 
цих лініях засоби автоматизації. Спец. та спеціа-
ліз. А.  л. переважно застосовують у масовому 
вир-ві з обмеженою номенклатурою деталей. 
У них часто використовують спец. засоби авто-
матизації та обладнання. На рисунку зображено 

Автоматична зброя. Автоматична гармата М-61 Вулкан

Автоматична зброя. 
Кулемет Г. С. Максима
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спе ціаліз. А. л. розливання рідких препаратів у 
флакони й закупорювання їх на укр. фарм. вир-
ві. Універс. А.  л.  — це лінії, створені на базі 
універс. обладнання й універс. засобів автома-
тизації, тому їх можна швид ко переналаднати. 
Це дає змогу за зміни об’єк та оброблення пе-
рейти на випуск нової продукції без значних 
затрат коштів і часу. Такі лінії найчастіше ви-
користовують у ковальсько штампувальному 
виробництві.

Літ.: Пуш В. Э., Пигерт Р., Сосонкин В. Л. Автомати-
ческие станочные системы. Москва, 1982; Гибкие автома-
тические производства. Ленинград, 1985.

Автомати ́чна міжплане́тна ста ́нція — безпі-
лотний космічний апарат, призначений для по-
льоту в міжпланетному космічному просторі з 
метою дослідження будови та властивостей 
Всесвіту. Усього до березня  2016 запущено 
226 А. м. с.: до Меркурія — 2, до Венери — 33, до 
Місяця — 97, до Марса — 46, до Юпітера — 9, до 
Сатурна — 4, до Урана — 1, до Нептуна — 1, до 
Плутона — 1, до Церери — 1, до астероїдів і ко-
мет — 24. Складні технології А. м. с. опанували 
лише кілька країн  — СРСР/РФ, США, Європа/
ESA/ISA, Японія, Китай, Індія. До Марса й комет 
відправляли А.  м.  с. тільки перші 4 із зазнач. 
країн, до Венери  — тільки перші 3, до астерої-
дів — лише США, Європа та Японія, а до Мерку-
рія і зовн. планет — США та Європа. Досліджен-
ня Всесвіту за допомогою косм. апаратів почало-
ся 04.10.1957, коли в СРСР запустили 1-й штуч-
ний супутник Землі. Перші штучні супутники 
вир-ва СРСР і США мали на меті дослідження 
Землі, які неможливо виконати з її поверхні. Для 
виведення супутника на орбіту навколо Землі 
йому потрібно надати 1-шу косм. швидкість — 
бл.  8  км/с, тобто найперше завдання косм. до-
сліджень  — це створення багатоступінчастих 
ракетних комплексів, здатних розігнати косм. 
апарат до необхідної швидкості. Набутий досвід 
ракетобудування дав змогу вже в січні 1959 до-
сягнути 2-ї косм. швидкості — 11,2 км/с й спря-
мувати в бік Місяця А. м. с. «Луна-1», чим запо-
чатковано рад. програму автомат. досліджень 
Місяця, яка тривала до 1976 і складалася з 
25 успішних польотів. Упродовж них сфотогра-
фовано невидимий бік Місяця, видобуто й до-
правлено на Землю зразки місячного ґрунту, 
визначені гравітаційні та магнітні властивості 
Місяця тощо. Для виконання програми дослі-
джень застосовано два спускних планетоходи — 
«Луноход-1» і «Луноход-2». Під час створення 
планетоходів розв’язано низку тех. проблем 
щодо енергетичного забезпечення, системи пе-
ресування поверхнею, компонування дослід-
ницької апаратури тощо. Осн. складність під час 
керування планетоходом створювало запізню-
вання сигналу — заг. запізнювання між коман-
дою та її виконанням сягало, залежно від рельє-
фу, 24 с. Усі подальші дослідження більш відда-
лених косм. об’єктів виконуються за допомогою 
А. м. с., що діють автономно завдяки закладено-
му в них програмному забезпеченню й отриму-
ють команди лише час від часу. У такий спосіб 
здійснено програми «Марс» (1960–1973, 
7 А. м. с.) і «Венера» (1965–1985, 15 А. м. с.). Од-
ночасно з СРСР у США розроблена й успішно 
виконується розгалужена програма досліджен-
ня Всесвіту, розпочата 01.02.1958 запуском 
штучного супутника Землі «Explorer-1». З того 

часу й дотепер проведено багато дослідницьких 
програм, що охоплюють практично всю навко-
лосонячну систему. Поміж них  — «Pioneer» і 
«Mariner» (1958–1973, 16 А. м. с. у напрямку Мі-
сяця, Марса, Венери), «Voyager» (1977 запущено 
2 А. м. с. у напрямку околиць Сонячної системи; 
останні дані одержано 2007); «Viking» (1975 за-
пущено 2 А. м. с. у напрямку Марса; 1976 — м’яка 
посадка на Марс і робота до 1982); «Sojourner», 
«Spi rit», «Curiosity» (1997–2016, дослідження 
Мар са за допомогою марсоходів, що рухались на 
різн. ділянках його поверхні); «New Horizons» 
(2006 запущено А.  м.  с. у напрямку Юпітера; 
2007 — пролетіла повз Юпітер, 2015 — досягла 
Плутона). Активні косм. дослідження виконує 
Європ. косм. агенція. Поміж її досягнень: А. м. с. 
«Cassini» (1997 спрямована в бік Сатурна, 2005 
досягла Титана, опустила на його поверхню зонд 
«Huygens» і стала штучним супутником Сатур-
на. Програму досліджень заплановано до 2017 
року); «Rosetta-Philae» (А.  м.  с. запущено 2004, 

2014 здійснив м’яку посадку на поверхню коме-
ти Чурюмова-Герасименко й передав зображен-
ня місця посадки). Найвищим досягненням 
Японської косм. агенції (JAXA) є доправлення 
ґрунту астероїда Ітокава на Землю. 2003 в на-
прямку астероїда запущено А. м. с. «Hayabusa», 
яка за допомогою спускного зонду взяла пробу 
ґрунту і попри відмову частини обладнання 
успішно доправила її на Землю. Окремим напря-
мом косм. досліджень є розміщення телескопів 
різних довжин випромінення поза межами зем-
ної атмосфери, що дає змогу реєструвати випро-

Автоматична лінія для виготовлення шестерень: 1 — перша токарна операція; 2 — друга токарна 
операція; З — протягування шліцьового отвору; 4 — чистова токарна операція; 5 — бункер;  
6 — фрезерування зубців шестірні; 7 — закруглювання зубців шестірні; 8 — шевінгування зубців 
шестірні.

1 2 3 4 5 6 7 8

Автоматична міжпланетна 
станція «Voyager-2»
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мінення в діапазонах, для яких земна атмосфера 
є непрозорою. Без впливу атмосфери роздільна 
здатність телескопа в 7–10  разів більша, ніж у 
аналогічного телескопа, розташованого на Зем-
лі. Першим таким телескопом став «Hubble», за-
пущений на навколоземну орбіту в 1990. Напря-
мок його візування можна змінювати за коман-
дами із Землі. Телескоп доставлений на орбіту 
косм. кораблем «Space Shuttle», його неодно-
разово ремонтували й модернізували команди 
астронавтів. А.  м.  с. «Kep ler», запущена 2009, є 
телескопом, що обертається навколо Сонця й 
націлений на ділянку неба вздовж дотичної до 
нашого рукава Галактики, у напрямку її центра. 
Телескоп безперервно відстежує цю ділянку, 
знаходить екзопланети за змінами інтенсив-
ності світла зірок. Наступним кроком у розви-
тку цього напряму досліджень став запуск 2013 
телескопа «Gaia», завдяки якому складено три-
вимірну карту частини нашої Галактики із за-
значенням координат, напрямків руху й спектр. 
класу бл. мільярда зірок. До того ж використан-
ня телескопа дасть змогу відкрити бл. 10000 ек-
зопланет, а також астероїдів і комет у Сонячній 
системі. Участь України у використанні косм. 
технологій обмежується постачанням на між-
нар. ринок ракет-носіїв, розроблених КБ «Пів-
денне», які виробляє з-д «Південмаш» у м. Дні-
прі. Ці ракети застосовують низка країн для 
виведення на орбіту супутників зв’язку. Напр., 
участь у програмі «Морський старт»  — виго-
товлення ракети-носія «Зеніт-3SL», у програмі 
«Циклон-4» — виготовлення ракети-носія «Ци-
клон-4», у програмі «Таурус-2» — виготовлення 
1-ї ступені ракети-носія «Таурус-2».

Літ.: Крошкин Н. Г. Физико-технические основы кос-
мических исследований. Москва, 1969; Основы теории 
полета космических аппаратов / Под ред. Г. С. Наримано-
ва и М. К. Тихонравова. Москва, 1972; Левантовек В. И. 
Механика космического полета в элементарном изложе-
нии. Москва, 1974; Паничкин Н. И. и др. Конструкция и 
проектирование космических летательных аппаратов. 
Москва, 1986; Кемурджиан А. Л. и др. Планетоходы / Под 
ред. А. Л. Кемурджиана. Москва, 1993; Гущин В. Н. Осно-
вы устройства и конструирования космических аппара-
тов. Москва, 2003; Новиков В. Н. Введение в ракетно-кос-
мическую технику. Москва, 2010.

Автомати ́чна обро́бка да́них  — послідов-
ність дій, виконуваних автоматизованою систе-
мою без втручання людини, пов’язаних зі змі-
ною кількісних і якісних властивостей даних 
(перетворення, скорочення обсягу, стиснення, 
розпізнавання, кодування, генерування, захист, 
виділення корисних даних, прийняття рішення) 
і спрямованих на зміну сенсу, цінності, корис-
ності, важливості, секретності, естет. змісту, 
отримання нових відомостей із наявних. Пере-
думовою А. о. д. є збирання та реєстрування да-
них — це дії, що не приводять до зміни смисло-
вого змісту, цінності, секретності даних (вимі-
рювання, сприйняття, накопичення, передаван-
ня, зберігання, упорядкування, відображення 
тощо). Дані можуть існувати в стат. і динам. 
формах. Матеріальними носіями даних, що іс-
нують у стат. формі, є різні символи (зокрема 
цифри, букви), записи, зображення тощо. Мате-
ріальними носіями даних, що існують у динам. 
формі, є сигнали, тобто будь-які фіз. процеси, 
параметри яких містять інформацію. Для зби-
рання даних у інформац. системах використо-

вують сукупність тех. засобів, які перетворюють 
дані, надані в неелектронній формі, в електрон-
ну для її подальшого використання в системі. 
Для збирання текстових і графічних даних за-
стосовують клавіатуру, різні маніпулятори 
(«миша», світлове перо тощо), сканер, планшет, 
сенсорний екран. Для збирання звукових даних 
використовують звукові датчики й апаратуру 
розпізнавання мови та особи диктора. Збирання 
відеоданих здійснюють за допомогою відеока-
мер і фотоапаратів. У промислових системах 
використовують тех. засоби для сканування 
штрих-коду, автоматичні датчики об’є му, тиску, 
температури, вологості, системи розпізнавання 
сигналів і кодів тощо. Загалом застосування по-
дібних промислових засобів збирання даних 
називають технологією автоматичної іден-
тифікації. Її застосовують для усунення помилок 
і стеження за ідентифікованими об’єк та ми про-
тягом технол. процесу їх оброблення. Процес 
збирання закінчується реєструванням  — зане-
сенням отриманих даних на машинний носій і 
поданням у необхідному для машини вигляді. 
Набуті дані підлягають А. о. д., яка може склада-
тися з таких процедур: 1)  у прогнозуванні та 
плануванні — багатоваріантні розрахунки з ме-
тою визначення оптим. взаємозв’язаних наборів 
показників планування діяльності підприєм-
ства; 2) в орг-ції — моделювання орг. структур 
управління та імітація процесів виробництва за 
різних критеріїв і параметрів з метою вибору 
оптим.; 3) у координуванні та регулюванні — по-
дання команд на робочі місця відповідно до 
плану технол. процесу чи інструкцій, складених 
для тих чи ін. видів робіт; 4) у контролюванні — 
спостереження за станом керованого об’єкта за 
певними параметрами, а також за своєчасним і 
повним виконанням керівних команд; 5) в облі-
ку — системне оброблення всієї фактичної (ра-
зом із довідковою, плановою, нормативною 
тощо) вірогідної інформації про наявність та 
рух ресурсів, а також про стан, процеси та яви-
ща, що наявні у виробн.-госп. та ін. діяльності 
підприємства; 6)  в аналізі  — зіставлення нор-
мат., план. і факт. показників, що характеризу-
ють операції або процеси, виявлення відхилень 
від заданих параметрів із зазначенням причин 
цих відхилень, оцінювання виконання плану в 
різних аспектах і виявлення чинників, що впли-
вають на ці відхилення; 7) у звітності — автома-
тиз. формування зведених показників для тип. 
форм установленої звітності; 8)  у формуванні 
інформ. баз даних та знань — автоматиз. класи-
фікація даних за визначеними критеріями і ор-
ганізація швидкого доступу до згрупованих ма-
сивів однорідних даних; 9) автоматиз. оброблен-
ня текстів (зміна шрифту та формату, перевірка 
правопису, перекладання з одної мови на іншу 
тощо); 10) перетворення об’єктів програмуван-
ня (лістінг, іконки, об’єктно-орієн то вані модулі) 
у машинні коди.

Літ.: Аладьев В. З. Основы информатики. Москва, 
1999; Информатика: базовый курс. Санкт-Петербург, 
2002; Степанов В. А. Информационные технологии в уп-
рав лении. Омск, 2002; Кузин С. Г. Логические основы ав-
томатической обработки данных. Нижний Новгород, 
2005.

Автома ́тів тео́рія  — логіко-математична тео-
рія, об’єк  том дослідження якої є абстр. дискрет-
ні автомати  — покрокові перетворювачі ін-

Автоматична міжпланетна 
станція — телескоп «Habble»



206

Авт

формації (див. Автомат у кібернетиці). А.  т. 
входить до основ алгоритмів теорії, одного з 
фундамент. складників ядра інформатики. Базу-
ється на матем. поняттях, що формалізують 
уявлення про поведінку та внутр. структуру ав-
томата. В А. т. застосовують апарат алгебри, логі-
ки математичної, комбінаторного аналізу, гра-
фів теорії, ймовірностей теорії. Проблематика 
А. т. почала складатися в 1930-х у межах теорії 
алгоритмів і теорії релейних пристроїв. Сфор-
мульоване (1936) поняття обчислювального ав-
томата (або машини Тюрінґа) дало змогу фор-
мально уточнити інтуїтивне поняття алгорит-
му. Тобто А.  Тюрінґ формалізував правила ви-
конання дій за допомогою опису роботи певної 
конструкції. Основи А. т. закладено в 1950-х під 
впливом запитів проектування обчислюваль-
них і керуючих машин, а також внутр. потреб 
теорії алгоритмів і матем. логіки. Наприкінці 
1950-х лін гвіст Н. Хомський запропонував фор-
мальні пра вила опису структури виразів мов — 
граматики, які виявилися тісно пов’язаними з 
автоматами й забезпечили значний внесок у А. т. 
Осн. поняттями А.  т. є абстрактний автомат і 
композиція автоматів. Перше поняття дає змогу 
характеризувати об’єкт з погляду алгоритму 
його роботи, друге — з погляду його структури, 
шляхом описування побудови пристрою з ін., 
простіших. Тож А. т. поділяють на два осн. на-
прями — абстрактно-алгебр. А. т. та структурну 
А. т. Абстрактно-алгебр. А. т. досліджує власти-
вості автоматів і способів зображення їх, розро-
бляє підходи до розв’язання проблем створення 
алгебр. алгоритмів і побудови апарата для фор-
мальних перетворень виразів у цих алгебрах, що 
дає змогу розв’язувати, зокрема, оптимізацацій-
ні завдання в проектуванні дискретних. при-
строїв і програм. В абстрактно-алгебр. А. т. вио-
кремлюють теорію скінченних автоматів (СА) і 
теорію нескінченних автоматів. У теорії СА 
фундаментальною є теорема С. Кліні, яка харак-
теризує формальні мови, задані СА за допомо-
гою алгебр. засобів. Доведення теореми Кліні 
дає розв’язання двох центр. проблем — аналізу 
(описування поведінки автомата на основі його 
заданої програми або структури) і синтезу 
(ство рення автомата, вимоги до поведінки якого 
можна описати в певний спосіб). Для СА вимоги 
до поведінки  — це опис множини слів, які він 
має допускати, у вигляді регулярного виразу. Це 
вираз в алгебрі, елементами якої є множини 
слів, що розпізнаються СА, а операціями є об’єд-
нання, конкатенація та ітерація. Для алгебри 
регулярних множин не існує скінченної повної 
системи тотожностей. У А. т., як скінченних, так 
і нескінченних, важливим є поняття недетермі-
нізму, що полягає в неоднозначності поведінки 
автоматів. Детермінований абстрактний авто-
мат, що перебуває в деякому стані й отримує 
вхідний символ, може перейти лише в один зі 
своїх станів і видати тільки один з вихідних сим-
волів. Натомість недетермінований  автомат, що 
перебуває в деякому стані й має символ на вході, 
може перейти в будь-який стан з певної їх мно-
жини та видати будь-який з деякої множини 
вихідних символів. Тобто автомат-перетворю-
вач відображає вхідне слово в деяку множину 
вихідних слів, кожне з яких може бути видано 
автоматом. Недетермінований автомат- роз піз на-
вач, сприйнявши вхідне слово, може опинитися 
в будь-якому стані з деякої їх множини. Він до-

пускає вхідне слово, якщо серед цих станів є 
хоча б один заключний. Недетерміновані авто-
мати важливі в дослідженні властивостей авто-
матних перетворень і формальних мов. Зокрема, 
в теорії СА встановлено, що множини формаль-
них мов, що їх задають недетерміновані й детер-
міновані СА (НСА й ДСА), збігаються; точніше, 
створено алгоритм, який для будь-якого НСА 
будує ДСА, що задає таку саму мову. Цей алго-
ритм та алгоритм синтезу НСА за регулярним 
виразом є простими й утворюють основу для 
практичного синтезу ДСА. Для будь-яких об-
числювальних моделей одними з найважливі-
ших є проблеми еквівалентності, мінімізації та 
побудови повної системи еквівалентних. пере-
творень. Проблеми еквівалентності та мініміза-
ції ДСА мають ефективні алгоритми розв’язання. 
Доведено, що скінченої повної системи еквіва-
лентних перетворень для СА не існує. Важливою 
є також лема про розростання: якщо в регуляр-
ній мові є достатньо довге слово, то в ньому зна-
йдеться підслово, довільна кількість повторень 
якого (розростання) у слові дає слова цієї самої 
регулярної мови. За допомогою цієї леми часто 
призводять до суперечності припущення, що 
деяка мова є регулярною, тобто доводять, що 
мова не є регулярною У теорії нескінченних ав-
томатів, тісно пов’язаній з теорією формальних 
мов і граматик і з теорією алгоритмів, виокрем-
люють та вивчають класи нескінченних автома-
тів спеціального вигляду. Найдослідженішим є 
клас автоматів із магазинною пам’яттю (МПА), у 
якому виокремлено низку підкласів, важливість 
яких полягає в існуванні ефективних алгоритмів 
визначення належності слова заданій мові, тоб-
то синтаксичного аналізу слів. Для класу МПА 
сформульовано низку важливих тверджень. 
МПА та контекстно-вільні граматики (КВ-гра-
матики) мають однакову потужність з погляду 
множини мов, що ними задаються. Детерміно-
вані й недетерміновані МПА (ДМПА і НМПА) 
задають різні класи мов. Існує підклас КВ-гра-
матик, які породжують у точності мови, задані 
ДМПА. Останні два твердження важливі для 
практики, адже саме ДМПА є мат. моделлю син-
таксичних аналізаторів у трансляторах мов про-
грамування. Проблема еквівалентності в кла сі 
НМПА є нерозв’язною, а для класу ДМПА алго-
ритм її розв’язання побудовано більш ніж через 
30 років після формулювання самої проблеми. 
Структурна А.  т. розглядає автомат як мережу, 
елементи якої вибираються з деякої заданої су-
купності елементарних автоматів, з’єд нуються 
між собою в певний спосіб, зберігають і пере-
творюють елементарні сигнали. Побудована схе-
ма має бути оптимальною або близькою до оп-
тимальної відповідно до певного критерію 
склад ності схем. Осн. застосування структурної 
А.  т.  — в автоматизації проектування дис -
кретних пристроїв, зокрема обчислювальних 
машин. Її осн. результатами є: практ. методика 
побудови складних логічних мереж, досліджен-
ня з асимптотичних оцінок їхньої складності, 
розв’язання проблеми повноти системи елемен-
тарних автоматів, кодування станів автоматів, 
оптимальної реалізації логічних мереж в різних 
елементних структурах тощо. А.  т.  — одна з 
основ вир-ва обчислювальних систем; вона є 
самост. матем. дисципліною, яка має широке 
коло власних понять, завдань і методів. Її ре-
зультати використовують в ін. розділах матема-
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тики: теорії кодування, теорії комбінаційних 
схем, теорії інформації, теорії надійності дис-
кретних пристроїв тощо. А.  т. застосовують у 
біол. дослідженнях, яким вона надає формальні 
мат. моделі та розгалужену систему понять і ме-
тодів. Великий внесок у розвиток А. т. зробили 
акад. В.  Глушков і колектив очолюваного ним 
Інституту кібернетики НАН України. 

Літ.: Глушков В.  М. Введение в кибернетику. Киев, 
1964; Ахо А., Ульман Дж. Теория синтаксического анали-
за, перевода и компиляции. Москва, 1978. Т.  1; Карпов 
Ю.  Г. Теория автоматов. Санкт-Петербург, 2002; Хоп-
крофт  Дж., Мотвани Р., Ульман Дж. Введение в теорию 
автоматов, языков и вычислений. Москва, 2002.

А. Б. Ставровський 

Автомашині́ст (від авто… і франц. machinis-
te  — конструктор або водій машини)  — авто-
номна система автоматичного керування рухом 
потягів, призначена для виконання функцій, які 
зазвичай покладаються на локомотивну брига-
ду: увімкнення та вимкнення тягових двигунів 
під час керування ходом уздовж перегону, 
управління прицільним гальмуванням на стан-
ціях, регулювання швидкості руху та сили тяги 
локомотива, відкривання й закривання вагон-
них дверей, увімкнення радіоінформатора тощо. 
А. ефективно застосовують на малих інтервалах 
між поїздами (метрополітен, приміське заліз. 
сполучення). А.  діє за програмою, що відобра-
жає заданий графік руху й містить граничні 
умови руху (допустимі швидкості, інтенсивності 
розгону й уповільнення тощо). Під час руху по-
тяга А. порівнює дійсний час із запрограмова-
ним із урахуванням граничних умов, змінює ре-
жими ведення поїзда, вибираючи момент або 
точку шляху для переходу від одного режиму до 
ін. Система А. постійно пов’язана з ін. автомат. 
системами, які беруть участь у процесі управлін-
ня рухом. Вона впливає на локомотивну авто-
матику, яка виконує вибрані нею режими й 
підпорядковується командам автодиспетчера 
й автоблокування колійного. Через автодиспет-
чер А. вза ємопов’язаний з ін. автомат. система-
ми, які виконують різні функції на залізнич. 
транспорті.

Літ.: Фаминский Г. В., Ерофеев Е. В. М. Автоматичес-
кие устройства для вождения поездов. Москва, 1978; Яц-
ківський Л. Ю., Зеркалов Д. Б. Загальний курс транспор-
ту. Київ, 2007.

Автометаморфі́зм (від авто…і метамор-
фізм) — сукупність фіз.-хім. процесів, що спри-
чинюють зміну структури, мінер. чи хім. складу 
магматичних гірських порід у земній корі під 
впливом власних внутрішніх чинників (зміни 
температури, стискання) і флюїдів  — рідких і 
газуватих легкорухливих складників магми або 
циркулюючих в земних глибинах насичених га-
зами розчинів. А. спричинює розпад та молеку-
лярне перегрупування початк. матеріалів та 
утворення нових, більш стійких мінер. видів. 

Літ.: Свинко Й. М., Сивий М. Я. Геологія. Київ, 2003; 
Мала гірнича енциклопедія: В 3 т. Донецьк, 2004. Т. 1; 
Рудько Г. І. та ін. Геологія з основами геоморфології. Чер-
нівці, 2010.

А́втомі ́ксис (від авто… і грец. µἶξις — змішу-
вання, суміш, зв’язок) — злиття статевих клітин 
(гамет), що належать одній особині. Те саме, що 
й самозапліднення.

Автомобі ́ль  (від авто... і лат. mo bilis  — рухо-
мий) — колісний трансп. засіб, рухається завдя-
ки установленому на ньому двигунові, має що-
найменше чотири колеса й призначений для пе-
ревезення дорогами з покриттям і без покриття 
(або бездоріжжям) пасажирів, вантажів або 
спец. обладнання, а також для спорт. змагань. А. 
у шарнірн. з’єднанні з причепом або напівпри-
чепом наз. автопоїздом. А. у складі автопоїзда 
наз. тягачем. Офіційним роком створення А. 
вважають 1886, винахідниками автомобіля  — 
нім. конструкторів К.  Бенца, який одержав па-
тент на «Екіпаж з газовим двигуном» від 
29.01.1886, і Г. Даймлера. У конструкції А. виок-
ремлюють три осн. частини: двигун, шасі й ку-
зов; до складу шасі входить трансмісія, ходова 
частина (несуча система, мости, підвіска, колеса 
з шинами), рульове керування та гальмівні сис-
теми. Сучасні А. переважно мають двигун вну-
трішнього згоряння (іноді — електро або гібрид-
ну сил. установку), що працює на бензині, ди-
зельн. паливі або газі, а також сумішах цих па-
лив. Крутний момент від двигуна передається до 
ведучих коліс механ. (ступінчастою чи безсту-
пінчастою) або гідромехан. трансмісією з руч-
ним або автомат. керуванням, підвіску на метал. 
або неметал. пружних елементах, рульове керу-
вання з підсилювачем (гідравл., пневмат. або 
електромехан.), фрикційні гальма з гідравл., 
пневмат., електор. або комбін. (напр., пневмогі-
дравл.) приводом. Розрізняють А. трансп. (ван-
тажні й пасажирські), спец. та гоночні. Відповід-
но до типу кузова та ін. конструкт. особливос-
тей, які визначають характер їх використання, 
вантажні А. поділяють на А. заг. призначення (з 
кузовом -платформою, яка не перекидається), 
що використовують для перевезення вантажів 
усіх видів, крім рідких без тари, та спеціаліз., 
призначені для перевезень вантажів певних ви-
дів або (та) у спец. дорожн. і клімат. умовах. До 

вантажних А. відносять також сідельні тягачі, 
призначені для буксирування напівпричепів. 
Пасажирські А. місткістю до 9 осіб (з урахуван-
ням водія) відносять до легкових, понад 9 осіб — 
до автобусів. Спец. А. призначені для переве-
зення встановленого на них спец. обладнання й 
пристосовані до місця використання та забез-
печення роботи обладнання (пожежні А., авто-
мобілі з компресорними установками, автомо-
більні кра ни, автомобільні вишки тощо). Ван-
тажні А. поділяють на 7 класів залежно від їхньої 

1 2 3 4 5 6 7

15 14 13 12 11 10 9 8

Автомобіль легковий: 
1 — радіатор; 2 — акумулятор; 
3 — повітряний фільтр;  
4 — двигун; 5 — зчеплення;  
6 — коробка передач; 7 — кузов; 
8 — підвіска заднього моста; 
9 — задній міст; 10 — карданний 
вал; 11 — рульове керування; 
12 — важіль переключення 
передач; 13 — педаль гальма; 
14 — педаль зчеплення:  
15 — підвіска переднього колеса

Автомобіль Ford, випущений 
1903

Автомобіль Citroën DS, 
випущений 1955
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повної маси (до 1,2  т; 1,2–2,0  т; 2,0–8,0  т; 8,0–
14,0 т; 14,0–20,0 т; 20,0–40,0 т; понад 40,0 т), лег-
кові — на 5 класів залежно від робочого об’єму 
циліндрів двигуна (особливо малий — до 1,2 л; 
малий  — 1,2–1,8  л; середній  — 1,8–3,5  л; вели-
кий — понад 3,5 л; найвищий — не регламенту-
ється). Розрізняють також вантажні А. особливо 
малої (до 0,75  т), малої (0,75–2,5  т), середньої 
(2,5–5  т), великої (5–10  т) та особливо великої 
(понад 10 т) вантажопідйомності. Усі А. умовно 
позначають колісною формулою, у якій зазна-
чають заг. кількість коліс А. та кількість ведучих 
коліс. Тепер осн. напрямами розвитку А. можна 
вважати широку дизелізацію (як вантажних, так 

і легкових А.); використання альтернат. енергет. 
установок; застосування мікропроцесорної тех-
ніки для керування робоч. процесами агрегатів і 
систем А. та рухом А.; облаштування А. додатк. 
обладнанням і засобами, що підвищують його 
акт. та пас. безпеку; зменшення маси А. завдяки 
використанню нових (переважно неметал.) ма-
теріалів; поліпшення паливн. економічності 
завдя ки оптимізації робоч. процесів двигунів і 

застосування нових систем їх живлення пали-
вом і повітрям. Особлива увага надається 
застосуван ню систем автоматизації керування 
А. (антиблокув. системи гальм, протибуксув. 
системи, системи стабілізування руху). Набу-
вають поширення системи для орієнтування А. 
на місцевості та в трансп. потоках міст. Осн. 
наук. центри з питань теорії А.: Нац. трансп. 
ун-т (м. Київ); Харк. автом.-дорожн. техн. ун-т; 
Держ. ун-т «Львівська політехніка»; НДІ шинної 
пром-сті (м.  Дніпро). Фахівці з теорії та кон-
струкції А.: Г. Безбородова (прохідність колісних 
А., паливна економічність), В.  Сахно (теорія 
руху автопоїздів), М.  Кошарний (прохідність 

трансп. засобів з нетрадиц. двигунами), В. Руд-
зінський (прохідність колісних А., паливна еко-
номічність), А.  Туренко (гальмівні системи), 
О.  Фе досов (гальмівні системи легкових А.), 
М. Подригало (теорія, надійність елементів кон-
струкції), О.  Бажинов (електромобілі й гібрид-
ні А.), А. Солтус (робочі процеси керов. коліс-
них модулів), Є.  Скорняков (автомоб. шини), 
В.  Крайник (гідромехан. передачі), П.  Гащук 
(паливна економічність), Р.  Акопян (пневмат. 
підвіски), Г. Гудз (тепл. процеси фрикц. вузлів) 
тощо.

Літ.: Фалькевич В. С. Теория автомобиля. Москва, 
1963; Литвинов А. С. Управляемость и устойчивость ав-
томобиля. Москва, 1972; Антонов Д. А. Теория устойчи-
вости движения многоосных автомобилей. Москва, 1978; 
Агейкин Я. С. Проходимость автомобиля. Москва, 1981; 
Платонов В. Ф. Полноприводные автомобили. Москва, 
1981; Гоголєв Л. Д. Еволюція автомобіля. Київ, 1983; Вы-
соцкий М. С., Беленький Ю. Ю., Московкин В. В. Топлив-
ная экономичность автомобилей и автопоездов. Минск, 
1984; Вишняков Н. Н., Вахламов В. К. Автомобиль. Осно-
вы конструкции. Москва, 1986; Литвинов А. С., Фаробин 
Я. Е. Автомобиль. Теория эксплутационных свойств. Мо-
сква, 1989; Осепчугов В. В., Фрумкин А. К. Автомобиль. 
Анализ конструкций, элементы расчета. Москва, 1989; 
Кошарний М. Ф. Енергетика автомобіля. Київ, 1992; Сах-
но В. П., Основенко М. Ю. Автомобили. Киев, 1992; По-
дригало М. А. та ін. Стабільність експлуатаційних влас-
тивостей колісних машин. Харків, 2003; Бажинов О. В. та 
ін. Гібридні автомобілі. Харків, 2008.

В. М. Поляков, Г. А. Філіпова

Автомобі ́льна доро́га  — лінійний комплекс 
інженерних споруд, призначений для безперерв-
ного, безпечного та зручного руху автотран-
спортних засобів. Осн. елементи А. д. — земляне 
полотно (насип або виїмка), на якому розташо-
вано проїзну частину та узбіччя, і яке є основою 
для дорожн. одягу, верхн. шар якого — дорожнє 

покриття  — роблять міцним, рівним і водоне-
проникним; штучні споруди, до яких належать 
тунелі, шляхопроводи, підпори, стінки галереї, 
водовідвідні та дренажні споруди. Для забезпе-
чення безпеки руху на А.  д. установлюють до-
рожні знаки, покажчики, захисні засоби, при-
строї для регулювання трансп. потоків. Уздовж 
А.  д. споруджують автовокзали, мотелі, станції 
тех. обслуговування, автозаправні стан ції та ін. 
об’єкти дорожн. сервісу. А. д. поділяють на до-
роги заг. користування; вулиці й дороги насел. 
пунктів; відомчі (тех.) дороги; дороги на приват-
них тер. Основою шлях. мережі України є А. д. 
заг. користування. Станом на 2016 їхня протяж-

Автомобільна дорога.
Прошарки автодорожного 
покриття
1 — щебенево-мастиковий 
асфальтобетон;  
2, 3 — грубозернистий 
асфальтобетон; 4 — щебень, 
5 — пісок; 6 — ущільнений 
ґрунт земляного полотна.
Прошарки 1, 2, 3 — дорожне 
полотно;
прошарки 4, 5, 6 — основа 
дорожного полотна.

Броньований автомобіль КрАЗ «Ураган» виробництва 
української компанії «АвтоКрАЗ», випущений 2015

Автомобіль ЗАЗ Віда — легковий передньоприводний 
автомобіль виробництва Запорізького автомобілебудівного 
заводу, випущений 2012

Елементи облаштунку

Водовідвідна канава

Водовідвідна канаваЗемляне полотно

Проїжджа частина

Укіс Укіс

Узбіччя Узбіччя

1 2 3 4
5

6
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ність становила бл. 170 тис. км, з них 95 % — А. з 
твердим покриттям. А. д. заг. користування по-
діляють на дороги держ. (міжнар., нац., регіон., 
територ.) і місц. значення (обласні та районні). 
Перелік доріг держ. значення затверджує Кабі-
нет Міністрів України, а місц. — обласні адміні-
страції один раз на три роки. А. д. заг. користу-
вання перебувають у держ. власності й не під-
лягають приватизації. Вони є складником Єди-
ної транспортної системи України й задовольня-
ють потреби суспільства в автом. пасаж. і 
вантажн. перевезеннях. В Україні А. д. інтенсив-
но почали розбудовувати лише в 2-й пол. 20 ст.; 
на середину 1980-х вони сполучали всі районні 
центри України. З 1955 по 1980 мережа доріг 
України з твердим покриттям зросла від 47,3 до 
145,0 тис. км. Розвиток А. д. по в’язаний зі зрос-
танням вир-ва автомобілів та впровадженням 
нов. технологій у дорожн. буд-ві. Підвищення 
ефективності дорожн. буд-ва пов’я зане з пошу-
ком нов. матеріалів, насамперед в’я жу чих, які 
дадуть змогу замінити бітуми й зменшити ви-
трати цементу, напр., полімерні матеріали, поб. 
продукти й відходи пром-сті тощо. Ком плексна 
механізація й автоматизація, індустріалізація 
дорожн. буд-ва, що забезпечує цілорічне 
вир-во готової продукції та напівфабрикатів на 
сучасних з-дах, дає змогу значно збільшити 
темпи буд-ва А. д., добитися підвищення їхньої 
якості. Під час проектування великих споруд, 
міських мостів, шляхопроводів через А.  д. бе-
руть до уваги архітектуру й дизайн, охорону 
довкілля, природний ландшафт, необхідність 
створення комфортних умов проживання на-
селення, збереження пам’ятників історії та 
культури. Для забезпечення сучас. стану функ-
ціонування А. д. здійснюють інтеграцію шлях. 
мережі України в транспортну інфраструктуру 
Європи.

Літ.: Автомобильные дороги. Киев, 1973; По дорогам 
Украины. Киев, 1978; Збаржевский В., Нестеренко Ю., 
Первов Б. Совершенствование технологий строительства 
дорог. Киев, 1980; Шляхи підвищення ефективності до-
рожнього господарства України в нових умовах господа-
рювання. Київ, 1994; Проектирование и строительство 
автомобильных дорог. Киев, 1996; Автодорожний комп-
лекс України в сучасних умовах; проблеми і шляхи роз-
витку. Київ, 1998; Проблеми эксплуатации автомо биль-
ных дорог. Xарьков, 1998; Гончаренко Ф., Прусенко Є., 
Скорченко В. Експлуатаційне утримання та ремонт авто-
мобільних доріг за складних погодних та екологічних 
умов. Київ, 1999; Людина та її автомобіль. Київ, 1999; 
Авто мо бильный транспорт и дорожное хозяйство на ру-
беже 3-го тысячелетия. Xарьков, 2000.

Автомобі ́льна промисловість  — галузь ма-
шинобудування, що виробляє автомобілі та за-
пасні частини до них, а також автомобільні дви-
гуни, агрегати, причепи й напівпричепи. До А. п. 
належать підприємства з вир-ва електронаван-
тажувачів, автонавантажувачів, мотоциклів, мо-
торолерів, мопедів, велосипедів, низка суміжних 
з-дів, а також проектні н.-д. ін-ти та конструкт. 
бюро. А. п. виникла наприкінці 19 ст., а в Україні 
розвивається від 1920-х, коли в м.  Харкові був 
засн. велосипедний з-д, який розпочав мас. ви-
пуск велосипедів (1923). У 1945 почав пра цювати 
Одес. автосклад. з-д (тепер ПАТ  «ОДАЗ»), що 
спеціалізується на випуску напівпричепів і реф-
рижераторів, також свої перші мотоцикли ви-
пустив Київ. мотоциклетний з-д. 1948 став до 

ладу Львів. з-д автонавантажувачів (тепер ПАТ 
«Львівський завод Автонавантажувач»). 1957 
розпочато серійний випуск автобусів на Львів. 
автобусн. з-ді, 1959 — вир-во великовантажних 
автомобілів на Кременчуц. автом. з-ді (тепер 
ПАТ «АвтоКрАЗ»), 1960 — легк. автомобілів на 
Запоріз. автом. з-ді (тепер ЗАТ «Запорізький ав-
томобілебудівний завод»), 1967  — вантажо-па-
саж. автомобілів на Луцьк. автом. з-ді (тепер ДП 
«Автоскладальний завод  №  1» ПАТ «Автомо-
більна компанія «Богдан Моторс»). Наприкін. 
1990-х та поч. 2000-х з’явились нові з-ди з вир-ва 
автомобілів: у м. Черкаси налагоджено складан-
ня мікроавтобусів «Богдан», у м. Сімферополі й 
м. Лубни — «Газель»; вир-во мікроавтобусів на-
лагоджено також у м. Борисполі Київської обл. 
та м. Чернігові; у м. Ужгороді побудовано з-д з 
випуску автомобілів марок «Шкода», «Фоль-
ксваген» тощо. До підприємств, які виготов-
ляють комплектувальні вироби та запасні час-
тини до автом. техніки, належать: Мелітоп. мо-
торн. завод «Автогідроагрегат» (ТОВ  «АГАТ»), 
ПАТ «ВЕСТА-Дніпро» (м.  Дніпро, вир-во аку-
муля торів), ПАТ  «Кременчуцький колiсний 
з-д», ПАТ  «Херсон. з-д карданних валів», 
ПАТ  «Синельниківський ресорний з-д», Біло-
церківський шинний з-д ПАТ  «Росава» тощо. 
У світі найбільшими виробниками автомобілів 
є США (фірми «Дженерал Моторс», «Форд» 
тощо) Японія («Тойота», «Ніссан», «Мазда»), 
Німеччина (БМВ, «Мерседес», «Фольксваґен»), 
Франція («Рено», «Пежо», «Сітроен»), Італія 
(«Фіат»), Шве  ція («Вольво»). В Україні над удо-
сконаленням конструкцій автомобілів, зрос-
танням кількості їх типів, розробленням мето-
дів підвищення техніко-експлуатац. властивос-
тей, забезпеченням зменшення забруднення 
довкілля працюють спец. підрозділи на з-дах, у 
Нац. транспортному ун-ті (м.  Київ), Київ. 
наук.-техн. центрі «Інформатика» тощо. Осн. 
розробником автобусів та спец. транспорту, за-
собів різного призначення в Україні є Україн-
ський ін-т автобусо-тролейбусобудування ВАТ 
«Укравтобус пром» (Львів). Затверджено комп-
лексну наук.-тех. програму розвитку А. п. Укра-
їни, у якій сформульовано осн. напрями розви-
тку автомобілебудування: істотне збільшення 
ма с ш табів усіх видів автотранспортної техніки, 
суттєве розширення її типажу, оптимізація 
функціон. структури, підвищення продуктив-
ності автотранспортних засобів, підвищення 
якості, надійності та довговічності автомобілів, 
зниження трудомісткості їх обслуговування, 
поліпшення умов праці водіїв і комфорту паса-
жирів.

Літ.: Ласков М. Старт «Запорожця». Київ, 1962; 
«Ком мунару» — 100 лет. Запорожье, 1963; Кременчуг-
ский ав томобильный завод им. 50-летия Советской 
Украины. Xарь ков, 1972; Правденко С. Родом з Волині // 
Україна. 1979. № 37; Про стимулювання виробництва 
автомобілів в Україні: Закон України від 19. 09. 1997 р. 
№  535/97 // Відомості Верховної Ради України. 1997. 
№ 47; Жаболенко М., Оносов М. Проблеми виробництва 
і збуту легкових автомобілів СП «АвтоЗАЗ «DAEWOO» 
та шляхи їх вирішення // Торгівля і ринок України. 1999. 
Т. 2. Вип. 9. 

Автомобі ́льний спорт — вид спорту, змагання 
з якого відбуваються на різних видах автомобі-
лів (гоночних, серійних, спортивних, тощо) на 
перетятій місцевості, шосе і спорудах різного 

Автомобільний спорт. 
Авторалі
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типу. Початком історії А. с. вважають 19.12.1893, 
коли П. Жиффар, видавець паризької газ. «Петі 
журналь», оголосив про проведення перших ав-
том. перегонів (до цього, у 1887, пройшов кон-
курс «колясок, що пересуваються без сторонньої 
допомоги» лише з одним учасником). Старт було 
призначено на 22.07.1894. Брали участь «безкін-
ні екіпажі», що подолали дистанцію у 126 км від 
м. Парижа до м. Руана менш, ніж за 8 год 30 хв. 
Критерій перемоги виглядав досить розпливчас-
то: перший приз у 5 тис. франків мав дістатися 
екіпажу, який продемонструє «найкращу комбі-
націю безпеки, економії та зручності в управлін-
ні». Заявки на участь спочатку подали 102 пре-
тенденти з найрізноманітнішими конструкція-

ми, серед яких були автомобілі, яким давався 
рух парою, гасом, бензином і електрикою. При-
близно в ті самі роки подібні змагання відбу-
лись у Німеччині, Італії, США і Великій Брита-
нії. 1896 був скасований «Закон про червоний 
прапор» (прийнятий 1865, згідно з ним вимага-
лося, щоб у кожному автомобілі було два водія, 
автомобіль міг рухатися не швидше 4 миль на 
годину і перед автомобілем обов’язково пови-
нна йти людина з червоним прапорцем). З при-
воду скасування цих вимог був проведений 
спонтанний автопробіг з м.  Лон дона до 
м. Брайтона. Спочатку автоперегони були лише 
екзотичною розвагою. Але з розвитком техніки 
вони викликають усе більший інтерес, зростає 
кількість учасників (багатих ентузіастів — лю-
бителів нових технологій), глядачів і організа-
торів змагань. Проводяться кілька видів авто-
перегонів.
К і л ь ц е в і  а в т о п е р е г о н и  — змагання, 
що проходять на замкнутій асфальтованій трасі, 
якою гонщики проїжджають певну кількість кіл. 
Більшість сучас. кільцевих перегонів відбува-
ються на трасах, які мають форму, відмінну від 
овалу або кола і багато поворотів. В Україні діє 
стаціонарна кільцева автомобільна траса «Чай-
ка» (Київ), на якій тренувались відомі спорт-
смени-кільцевики: О. Медведченко, М.  По пов, 
В. Реуцький, О. Салюк та ін. 
Р а л і  — вид перегонів, де гонщики їдуть з точ-
ки А у точку Б, тобто траса не замкнута (при 
цьому частина траси може бути пройдена не 
один раз). На відміну від кільцевих автоперего-
нів, де траси будуються спеціально, для ралі 
найчастіше використовуються дороги заг. кори-
стування. Вони частково перекриваються тільки 
на час проведення перегонів або взагалі змаган-
ня проводяться на перетятій місцевості. Тип 

покриття відповідно різний: ґрунт, асфальт, сніг 
(лід), гравій, пісок. У таких перегонах немає су-
ворого огородження траси. На трасах такого 
типу часто трапляються трампліни і складні по-
вороти, які кожен екіпаж проходить по-своєму 
(немає ідеальної траєкторії). Для орієнтації на 
дуже високій швидкості пілоти користуються 
допомогою штурманів, які за спеціальними та 
заздалегідь підготовленими картами стежать за 
дорогою і повідомляють пілотам про майбутні 
повороти і перешкоди. Тривалий час до ралі не 
залучали великої кількості глядачів. Вони май-
же ніколи не спостерігали реальної боротьби. 
З  розвитком телебачення ралі набули значної 
популярності у телеаудиторії. Див. також Авто-
ралі.
Т р о ф і  — змагання на позашляховиках (іноді 
вантажівках, спец. мотоциклах, рідше на легко-
вих автомобілях) по перетятій місцевості. До 
цього виду перегонів належать, наприклад, тро-
фі-рейди. Для трофі організаторами вибирають-
ся маршрути з максимально поганими умовами 
їзди (болота, річки, непрохідні ліси, засніжені 
тер. або будь-який ін. тип бездоріжжя). Тому, 
незважаючи на те, що змагання проводяться на 
час, гонщики проходять трасу в достатньо по-
вільному режимі. В основному всі змагання 
від буваються, як і в ін. дисциплінах, на кількох 
спецділянках, автомобілі випускаються по од-
ному, переможцем стає той, хто швидше прой-
де дистанцію. Спецділянки бувають лінійними 
і навігаційними (змагання проводяться у ви-
гляді орієнтування). На навігаційних ділянках 
часто старт буває загальним для всіх учасників. 
Нерідко до складу екіпажів входить біль ше 
двох осіб. Для подолання складних перешкод 
використовуються спец. засоби і техніка: лопа-
ти, саморобні помости, лебідки, троси та ін. 
Змагання виграє той, хто успішно подолає пере-
шкоди. Оскільки складність і небезпека досить 
велика (можлива загибель учасників), поширена 
взаємовиручка, навіть серед конкурентів. 
А в т о к р о с  — перегони на ґрунтовій кільцевій 
трасі. Автокрос влаштовують на звичайних ав-
томобілях і на баґґі (одномісних автомобілях із 
зовнішніми колесами і рамною конструкцією, 
зроблених спеціально для таких перегонів). 
А в т о с л а л о м  («фігурне водіння», «швидкіс-
не маневрування») — перегони на час по розмі-
ченій стійками (конусами, покришками) тер. зі 
складною трасою (круті повороти, змійки, роз-
вороти на 180° заднім і переднім ходом тощо). 
Водієві необхідно добре відчувати габарити сво-
го автомобіля, вміти маневрувати заднім ходом, 
точно дозувати тягу на ведучих колесах, вибира-
ти найкращу траєкторію руху, володіти прийо-
мами стабілізації та швидкісних розворотів. На 
трасі перебуває лише один автомобіль, що ви-
ключає можливість контакту між учасниками. 
Завдяки низьким швидкістям і відсутності твер-
дих перешкод автослалом в основному прово-
диться на серійних автомобілях (без каркасів 
безпеки), гонщик пристебнутий зви чайним три-
точковим ременем, іноді обов’яз кова наявність 
шолома. 

Літ.: Сабинин А. А., Гивартовский Л. А. Автомобиль-
ные шоссейные гонки. Москва, 1956; Сингурінді Е. Г. Ав-
томобільний спорт. Ч. 1, 2. Москва, 1982; Профессио-
наль ный спорт. Киев, 2000; Mullin B. Sportmarketing. 
Cham paign, 2007; Globalization and sport. Malden, 2008.

С. Ф. Матвєєв

Автомобільний спорт. Автомобіль «Панар-Левассор», який брав 
участь в гонці Париж — Бордо — Париж, 1895

Автомобільний спорт. 
Кільцеві автоперегони



211

Авт

Автомобі ́льний тра́нспорт  — вид транспор-
ту для перевезення вантажів та пасажирів ав-
томобільними дорогами. А. т. — одна з важл. га-
лузей госп-ва, невід’ємна частина трансп. систе-
ми України. Велике значення А.  т. на трансп. 
ринку країни зумовлене його перевагами перед 
ін. видами транспорту: маневреністю, здатністю 
забезпечити доправлення без додатк. переванта-
жень і пересадок, високою швидкістю доправ-
лення й забезпеченням збереженості вантажу, 
широкою сферою застосування за видами ван-
тажів, системами сполучення й відстанями пе-
ревезень. А.  т. використовують у всіх галузях 
госп-ва: за його допомогою здійснюють місцеві, 
міжміські та міжнар. перевезення пром. і с.-г. 
вантажів, а також вантажів для торгівлі й буд-ва. 
А. т. тісно пов’язаний з роботою залізнич., авіа-, 
мор. та річк. транспорту, він є одним з найбільш 
пошир. засобів сполучення на малу віддаль. Ши-
роко застосовують і для транспортування ван-
тажів на далеку віддаль, операт. їх доправлення, 
зокрема продуктів, що швидко псуються, ванта-
жів, незручних для перевезення ін. видами тран-
спорту. Тех. базу А.  т. складають рухом. склад, 
дороги та автотрансп. підприємства. До складу 
А.  т. входять підприємства автом. транспорту, 
що здійснюють перевезення пасажирів і ванта-
жів, авторемонтні та шиноремонтні підприєм-
ства, рухом. склад А.  т., трансп.-експедиц. під-
приємства, а також автовокзали й автостанції, 
навч. заклади, ремонтно-буд. організації та 
соц.-побут. заклади, ін. підприємства, установи 
й орг-ції (незалежно від форм власності), що за-
безпечують роботу А. т. За призначенням рухо-
мий склад А. т. ділиться на вантажні, пасажир-
ські та спец. автомобілі. Вантажні автомобілі 
призначені для перевезення різн. видів ванта-
жів; пасажирські — для перевезення людей (ав-
тобуси й легкові автомобілі); до спец. належать 
автомобілі, обладнані відповідним ус-
таткуванням і призначені для виконання певних 
операцій (автокрани, автогудронатори, авто-
грейдери, пожежні машини, автомобілі швидкої 
допомоги, пересувні ремонтні майстерні тощо). 
В Україні А. т. обслуговує широко розгалужена й 
розвинута система автосервісу, що замінила 
комплексні автотрансп. підприємства. Україна 
має необхідні умо ви для формування А.  т., що 
відповідав би світовим стандартам: достатню 
ресурсну базу і рівень розвитку техніки та тех-
нології; кваліфікований труд. потенціал і пере-
дові наук.-тех. розробки; вигідні природно-клі-
мат. й геогр. характеристики тер.; конкурентоз-
датні наук.-тех. проекти, що пройшли відповід-
ну експертизу й готові до реалізації; затверджена 
концепція створення й функціонування в Украї-
ні нац. мережі міжнар. трансп. коридорів.

Літ.: Про автомобільний транспорт: Закон України 
від 05.04.2001 р. № 2344-III // Відомості Верховної ради 
України. 2001. № 22; Лудченко О. А. Технічне обслугову-
вання і ремонт автомобілів. Київ, 2003; Яцківський Л. Ю., 
Зеркалов Д. В. Загальний курс транспорту. Київ, 2007; 
Кость І. П., Босняк М. Г. Пасажирські автомобільні пере-
везення. Київ, 2009; Босняк М. Г. Вантажні автомобільні 
перевезення. Київ, 2010; Організація внутрішніх та між-
народних перевезень пасажирів автомобільним тран-
спортом. Львів, 2012.

Автомоде ́льний спорт — вид спорту з кон-
струювання і виготовлення моделей автомобі-
лів, управління ними під час випробування на 

спеціальних трасах. Cпортсмен має самостійно 
сконструювати автомодель, зібрати її власноруч. 
Керувати самохідними моделями авто можна за 
допомогою радіозв’язку або ін. методами. Роз-
різняють такі типи моделей: з двигуном вну-
трішнього згоряння, електричним і гумовим 
двигунами і ті, що керуються за допомогою ра-
діо. Моделі з двигуном внутрішнього згоряння 
розподіляються на групи: гоночні, з повітряним 
гвинтом і зменшені моделі — копії серійних ма-
шин. У залежності від класу визначаються осн. 
тех. вимоги для автомоделей. Клас поділяють на 
підкласи в залежності від складу учасників, де-
талізованого регламенту змагань і характерис-
тик двигуна.
Початок А. с. покладено 1942 у Франції, коли 
при головному спортивному клубі гоночних ав-
томобілів у Парижі було створено секцію авто-

моделізму. Невдовзі автомодельні осередки з’я-
ви лися в Італії та Великій Британії. Після Другої 
світової війни гуртки автомоделізму функціону-
вали у Бельгії, Нідерландах, Швейцарії та ФРН. 
У 1949 у м. Ліоні (Франція) відбулися перші зма-
гання між моделістами Франції та Італії. 1952 у 
м. Базелі (Швейцарія), на 1-му чемпіонаті Євро-
пи, представники Франції, Італії, Швейцарії та 
Англії утворили Європейську федерацію авто-
моделізму, ФЕМА (франц. Federation Europé enne 
du Modelisme Automobile, FEMA). Згодом А. с. 
почав розвиватися і на інших континентах — в 
Австралії та Америці. 
На міжнар. рівні А. с. керує Міжнар. федерація 
автомодельного спорту, ІФМАР (англ. Inter-
national Federation of Model Auto Racing, IFMAR), 
яка розробляє правила, класифікацію моделей і 
порядок проведення змагань міжнародного рів-
ня. Під її егідою з 1977 раз на 2 роки проводяться 
чемпіонати світу, на яких найбільші успіхи мали 
спортсмени Італії, Німеччині, СРСР, США, Япо-
нії, Великої Британії.
В Україні А. с. розвивається з 1950-х. 1957 про-
ведено 1-й чемпіонат СРСР з автомоделізму. 
Перемогла команда України, до складу якої 
вхо дили переважно харків’яни. 1968 А. с. в Ук-
раїні займалося бл. 100 тис. чоловік. У 1973 до 
ФЕМА прийнято Федерацію автомодельного 
спорту СРСР, і рад. спортсмени отримали мож-
ливість брати участь у чемпіонатах Європи. 
Серед рад. спортсменів найвідоміші майстри 
спорту С. Якубович, О. Маслов, Б. Ефімов та ін. 
А. с. офіційно визнаний в Україні як неолімпій-
ський вид спорту. Розвитком його опікується 
Нац. укр. федерація автомодельного спорту. 
1993 на чемпіонаті Європи (м. Варна, Болгарія) 
Україну прийнято до складу ФЕМА, і збірна 
України дебютувала на цих змаганнях. Щоріч-
но спортсмени нашої країни беруть участь у 

Автомодельний спорт. Кордова автомодель з двигуном 1.5 cm³

Автомодельний спорт. 
Радіокерована модель
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чемпіонатах Європи, а від 1995 — у чемпіонатах 
світу. 

Літ.: Ліберман. Л. М. Автомобили на столе. Москва, 
1964.

С. Ф. Матвєєв

Автомоде ́льність (від авто... і модельність) — 
особлива симетрія фізичної системи, яка поля-
гає в тому, що зміна масштабів незалежних 
змінних може бути скомпенсована перетворен-
ням подібності ін. динамічних змінних. А. веде 
до ефективного скорочення числа незалежних 
змінних. Оскільки в більшості задач форма пе-
ретворення подібності заздалегідь невідома, ав-
томодельну підстановку треба в кожному ви-
падку знаходити окремо. Для цього є 3 способи: 
аналіз розмірностей, безпосереднє добирання, 
дослідження групових властивостей рівнянь. А., 
що відбиває внутрішню симетрію, властива ба-
гатьом явищам, тож її використовують під час 
розв’язування різноманітних фізичних задач, 
особливо в механіці суцільних середовищ, аеро-
механіці, фізиці елементарних частинок тощо. У 
фізиці елементарних частинок А. виражається в 
тому, що перерізи деяких процесів за високих 
енергій залежать лише від безрозмірних авто-
модельних комбінацій імпульсів.

Літ.: Седов Л. И. Методы подобия и размерности в ме-
ханике. Москва, 1981; Овсянников Л. В., Барен блатт Г. И. 
Подобие, автомодельность, промежуточная асимптоти-
ка. Ленинград, 1982; Боголюбов Н. Н., Ширков Д. В. Вве-
дение в теорию квантованных полей. Москва, 1984.

Автоморфі́зм у матема́тиці (від авто... і мор-
фізм) — одне з основних понять у сучасній мате-
матичній науці. Див. Ізоморфізм у математиці.

Автомотри ́са (франц. аutomotrice, від авто... і 
лат. мovere  — рухати)  — самохідний залізнич-
ний вагон із двигуном внутрішнього згоряння. 
А.  може мати причіпні вагони, утворюючи з 
ними одну секцію. Кілька зчеплених секцій 
утворюють дизель-поїзд (А. розташовані на 
його кінцях); керування всіма механізмами та 
двигунами здійснюється з одного поста. Коефі-
цієнт корисної дії первинного двигуна А. висо-
кий, у А. велика потужність на 1 т маси. Залежно 
від призначення А. можна розділити на два осн. 
типи: для пасажирських перевезень і спец. при-
значення. А. для пасажирських перевезень ще 
наз. рейковими автобусами. Їх використовують 

на з-цях з невеликими пасажиропотоками. В А. 
спец. призначення широкий спектр використан-
ня: доправлення персоналу та вантажів до місця 
проведення тех. обслуговування чи ремонту до-
рожного полотна або сигналізації; оперативний 
контроль рейкового полотна (дефектоскопія, 
вимірювання колії), змащування рейок тощо.

Літ.: Воробьёв  В.  В., Самсонов  М.  А., Чекулаев  В.  Е. 
Автомотрисы и автодрезины. Управление и обслужива-
ние. Москва, 1987; Раков В. А. Локомотивы отечественных 
железных дорог. Москва, 1995.

Автонавіга ́тор  (від авто… і лат. navigаtor — 
мореплавець) — пристрій споживача глобально-
го позиціювання систем  — американської GPS 
(Glo bal Positioning System), російської ГЛОНАСС 
(Глобальна Навігаційна Супутникова Система) 
та європейської Галілео (англ. Galileo). Осн. 
принцип роботи  А.  — обчислення координат 
свого місця розташування за результатами ви-
мірювання моментів часу приймання сигналів 
від системи навігаційних супутників Землі. Для 
втілення цього принципу система глоб. позиці-
ювання складається з трьох частин: орбітально-
го угрупування супутників, наземного комплек-
су керування, споживацького приймача  обчис-
лювача. Косм. складник системи містить 24 су-
путники, розташування яких на орбітах керу-
ється наземн. комплексом. Усі супутники жор-
стко синхронізовані, тобто мають єдину систему 
часу. Сигнали, що надсилають супутники, міс-
тять інформацію про їхні координати та час по-
чатку передавання. Приймання сигналів міні-
мум від трьох супутників дає змогу А. обчислити 
свої координати на поверхні Землі. Суттєвою 
частиною  А. є блоки оброблення, запа м’я-
товування та відображення інформації. Вико-
ристання для поточних обчислень інформації, 
одерж. від мережі супутників та попередньо вве-
деної у запам'ятовувальний пристрій А.  (елек-
тронні карти місцевості, координати бажаних 
точок тощо), дає змогу надати користувачеві А. 
такі послуги: визначення координат місцезнахо-
дження та зазначення їх на зображенні карти; 
побудова на карті та запам’ятовування лінії по-
точного руху; забезпечення повернення вздовж 
лінії пройденого шляху; позначення та запису-
вання координат будь-яких точок пройденого 
шляху; поточне надавання інформації про нап-
рямок і швидкість руху; створення, зміни та 
запам’ятовування маршрутів руху; автомат. 
прокладання маршруту з урахуванням дорож-
ньої мережі; надання голос. указівок щодо по-
точних напрямів руху; пошук у пам’яті цільо-
вих точок маршруту; вибір оптим. маршруту та 
розрахунок часу подорожі; повідомлення точ-
ного часу.

Літ.: Найман В. С. GPS-навигаторы для путешествен-
ников, автомобилистов, яхтсменов. Москва, 2008.

Авто ́нім (від авто… і грец. ὄνυμα, ὄνομα — ім’я, 
назва) — справжнє ім’я автора, який підписує 
свої твори псевдонімом. Багато А. загальновідо-
мі: напр., А. Марка Вовчка — М. О.  Вілінська, 
Панаса Мирного — П. Я. Рудченко, Степана Ту-
дора — С. Й. Олексюк.

Автоно ́е, Юпітер XXVIII — нерегулярний су-
путник Юпітера. Відкритий 10.12.2001 групою 
вчених під керівництвом С.  Шеппарда. Код 
S/2001 J1. Належить до групи Пасіфе, що об’єд-

Автомотриса для 
пасажирських перевезень 
610М
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нує нерегулярні супутники, які обертаються до-
вкола Юпітера в протилежному напрямку, ма-
ють близькі орбіти та, ймовірно, спільне похо-
дження. Вважається, що такі супутники не 
утворюються із протопланетної хмари, а є нас-
лідком захоплення астероїда дією гравітації пла-
нети і подальшого подрібнення при зіткненнях. 
Супутник невеликий за розміром; діаметр ~4 км, 
маса ~9×1013 кг. Альбедо 0,04. А. обертається в 
протилежному напрямку від обертання Юпіте-
ра, по еліптичній орбіті з ексцентрісітетом 
0,3168 і нахилом орбіти до екліптики 151,06° з 
періодом 760,95 земних діб. 

Л. Л. Чінарова

Автономіза ́ція (від авто… і грец. νóμος — за-
кон) — процес набуття автономії, надання (здо-
буття) права на самоврядування, права самост. 
приймати рішення у тій чи ін. сфері. Відповідно 
до різноманітності трактувань автономії понят-
тя А. набуває різного змісту. 1) У психології А. — 
пов’язується з автономією особистості та розу-
міється як протилежний ідентифікації меха-
нізм, який передбачає відстоювання окремим 
індивідом своєї природ. та люд. сутності, мож-
ливість виділити себе із загал. цілого, посісти 
особливе положення у сусп-ві.
2) У соц.-управлін. науках — пов’язується з авто-
номією організації та передбачає підвищення 
рівня самостійності підприємства, установи; 
надання певної свободи у використанні коштів. 
Особливе місце відводиться А. ВНЗ, яку розу-
міють як встановлення акад. свобод, набуття 
акад., фін., орг. автономії та автономії в галузі 
кадрової політики. 
3) У політ.-правових науках — розглядається 
як процес створення, передусім, територіал. 
автономії. Навіть у рад. довідковій л-рі А. трак-
тувалась у цьому аспекті, хоча йшлося про план 
Й.  Сталіна щодо перетворення незалеж. рад. 
республік, які утворились у 1918–1920 на тер. 
колиш. Російської імперії, в авт. складові РФ. 
Цей план не отримав підтримки серед лідерів 
респ. компартій і В. Леніна, який на противагу 
плану А. запропонував створення федерацій 
рад. респ., всі суб’єкти якої матимуть рівні пра-
ва, що й було форм. втілено у Союзному дого-
ворі 1922. Однак на практиці рад. респ. були 
суттєво обмеж. у своїх правах і втратили реал. 
суверенітет.
У сучас. політ. і правових науках — розуміється 
як процес набуття тер. та екстер. автономії. 
Ідеться про надання самостійності тер. або орг-
ції у вирішенні внутр. проблем поза межами 
прав і повноважень д-ви чи орг-ції, до складу 
яких входить дана самовряд. одиниця.
А. може відбуватися «знизу» та «згори». У пер-
шому випадку А. здійснюється як політ. рух у 
напрямку реалізації права на самост. роз в’я-
зання суб’єктом автономії (нац.-етн. громадою, 
адм.-тер., нац.-тер. одиницею або громад. та 
церк.-реліг. об’єднанням) питань, що належать 
до внутр. компетенції цього суб’єкта. В основі 
такого руху лежать іст., геогр. та нац. особли-
вості тер., культ. чи конфесій. утворень, що 
прагнуть зберегти нац.-іст. та культур. іден-
тичність. У цьому сенсі А. можна розглядати 
як легітим. засіб, спрям. проти політики чи 
тенденції, який сприяє асиміляції або підпо-
рядкуванню одних етнонац. груп ін. Найбільш 
розповсюдженим виявом А. «знизу» є рух за 

формування держ. утворень у межах певної 
тер., але у складі єдиної, як правило, унітарної 
держави. У випадку А. «згори» влада або нама-
гається попередити розвиток відповід. політ. 
рухів та наслідки їхньої діяльності (конфлікти, 
нестабільність), або зрівняти статус претенден-
тів на самовизначення з ін. суб’єктами. Напр., 
уряд Іспанії, після того як Каталонія, Країна 
Басків і Ґалісія підтвердили свій автоном. ста-
тус через референдум 1979 та вибори до авт. 
парламентів 1980, унаслідок чого виникла не-
безпека реалізації ними особливих повнова-
жень, з метою запобігання сепаратизму обрав 
шлях заохочення створення автономій в ін. ре-
гіонах. Прикладом А. «згори» (з певною долею 
умовності) можна вва жати А. через деволюцію. 
У разі деволюції реа лізація осн. функцій та 
прийняття відповід. рішень може доручатися 
спец. створюваним на певний час і з певною 
метою органам, керівників яких призначає або 
обирає центр. влада. Деволюція, або передаван-
ня влади від вищого рівня до нижчого, здій-
снюється законодавчою і виконавчою владою. 
При цьому центр завжди залишає за собою 
владу другоряд. законотворчості, тобто за ним 
зберігається остаточ. конституційна влада. Че-
рез деволюцію здобули авт. статус Шотландія, 
Уельс і Північна Ірландія у Великій Британії. 
А. як заверш. процес не можлива без участі вла-
ди, у випадку тер. автономії — центр. влади. 
Вона приймає або свідомо впроваджує А. най-
частіше під тиском обставин, зокрема, відпо-
від. домагань національних меншин, загрози 
виникнення етнорегіон. конфліктів. Саме авто-
номія стала одним із факторів забезпечення 
етнополіт. стабільності таких унітар. д-в, як Іс-
панія (Країна Басків, Каталонія, Андалусія, Ґа-
лісія), Португалія (Азорські острови й о. Ма-
дейра), Фін ляндія (Аландські острови), Данія 
(Фарерські острови й о. Ґренландія), Франція 
(о. Корсика) та ін.
Досвід держ. буд-ва демонструє, що автономія 
здебільшого надається окремим ентонац. спіль-
нотам, які компактно проживають у межах од-
нієї д-ви та відрізняються від осн. маси населен-
ня мовою, культурою, релігією. На тер. автономії 
поряд із загальнодерж. діють власні «автономні» 
закони з певного кола питань; незалежно від 
центру формується влас. «автономний» парла-
мент — представницькі збори, здатні приймати 
певні закони, а також влас. «автономний» уряд, 
здатний забезпечувати виконання загально-
держ. і «автономних» законів; статус автономії 
регламентується конституцією, статутом або 
ін. нормативно-правовим актом, що визначає її 
правове становище, повноваження та порядок 
діяльності. В унітар. д-вах статут автономії вста-
новлюється або затверджується центром; зако-
ни або прав. акти автономії мають відповідати 
конституції країни та загальнодерж. законам, в 
ін. випадку вони скасовуються; влад. установи 
здійснюють свою діяльність під наглядом цен-
тру. 
Хоча автономія визнається однією з форм са-
мовизначення народів, гарантованою міжнар. 
правом, А. не має універс. статусу. Кожна д-ва, 
де є передумови для А., самост. вирішує питан-
ня про надання тер. широких чи обмеж. повно-
важень.
А. визнається як знач. крок на шляху демокра-
тизації сусп-ва, а існування автономії — як ва-
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гомий внесок у справу розв’язання етнонац. 
проблем, збереження чи зміцнення етнополіт. 
стабільності. При цьому реальна А. можлива 
тільки у державах, де розвинута демократія і де 
існує реальне забезпечення прав особистості.

Літ.: Основи етнодержавознавства / За ред. Ю. Рима-
ренка. Київ, 1997; Хартія Університетів України «Акаде-
мічні свободи, університетська автономія та освіта» // 
Сучасна українська політика. Політики і політологи про 
неї. 2009. Вип. 16; Панченко Т. В. Політична регіоналісти-
ка. Харків, 2011. 

Т. В. Панченко

Автоно ́мія (грец. αὐτονοµία — незалежність, 
від αύτός — сам і νóμος — закон) — 1) У загаль-
ному розумінні — незалежність від влади чи 
зовн. впливів; самоврядування; право самост. 
управління, розв’язання екон., адм. та ін. питань 
певним суб’єктом (регіоном, установою, спіль-
нотою). 2) У філософії — самостійність буття 
суб’єктів, що скеровується свободою волі та влас. 
морал. принципами, тобто буття, вільне від 
впливу зовн. факторів, норм та правил (гетеро-
номія). 3) У політології — юрид. закріплене пра-
во самоуправління частини тер. д-ви, що виріз-
няється особливостями нац. складу та побуту 
населення. 
У морал.-етич. аспекті А. походить від ідеї гід-
ності люд. особистості, згідно з якою сама люди-
на виступає творцем своєї долі (Дж. П. Мірандо-
ла). У 18 ст. І. Кант розумів А. як стан, при якому 
індивіди є вільними від зовн. обмежень; керу-
ються у виборі власним розумом; дії індивідів є 
наслідком їх вибору. Таким чином, цінність люд. 
гідності трансформувалася в ідею А. як процесу 
саморегулювання та самоврядування, вільного 
від впливу зовн. сил. Ідея А. є ключ. для філосо-
фії лібералізму, представники якого (Дж. Раз, 
Ч. Лармор, І. Берлін) відстоювали право людини 
бути творцем свого життя. У філософії 20 ст. А. 
ототожнюється з одним із вимірів свободи: по-
зитив. свободою — свободою бажань, волі (сво-
бода для), що протиставляється негатив. свобо-
ді  — свободі дій, стосунків з іншими (свобода 
від). У філос. теоріях акцент робиться на внутр. 
(позитив.) свободу; при цьому розрізняють А. 
як здатність, дійсний стан, ідеал. характер і пра-
во до найвищого впливу.
А. може розглядатися як право не зазнавати 
втручання з боку д-ви чи ін. суб’єктів, за винят-
ком випадків, коли таке втручання виправдане 
легітим. метою. Таке розуміння А. не лише на-
ближає її до категорій справедливості та права, 
але й розширює коло авт. суб’єктів. Це означає, 
що ідея А. — це не тільки ідея персон. (індивіду-
ал.) самостійності, а також право соц. групи, 
сім’ї, асоціації, регіону, нації на створення влас. 
правил поведінки. Ідея колектив. А. характери-
зує можливість саморегулювання для д-в, тер., 
орг-цій, певних соц. груп від небажаних втор-
гнень з боку ін. осіб, орг-цій, д-в тощо. У порів-
нянні з ін., які функ ціонують в сусп-ві, ін-ти 
громадянського суспільства виправдано претен-
дують на найширший простір А. Ун-ти, церква, 
ЗМІ, громад. об’єднання та асоціації, відіграючи 
провідну роль у формуванні та поширенні сусп. 
інтересів, сприяють самореалізації; можуть об-
межувати сферу дій уряду. Громадян. сусп-во 
також виступає особливою авт. сусп. сферою, 
відокремленою від д-ви, а також гарантією за-
безпечення індивід. А.

Літ.: Нольде Б. Автономія України з історичного по-
гляду. Київ, 1995; Петров А. В. Автономия личности как 
право на принятие решений // Вестник ВГУ. Серия: Фило-
логия. Журналистика. 2008. № 2; Мяловицька Н. А. Авто-
номія та її роль у державному будівництві (країни Євро-
пи). Київ, 2009; Мяловицька Н. А. Автономія: поняття, 
принципи, класифікації // Альманах права. 2012. Вип. 3; 
Уварова О. Автономія як поняття теорії права // Антро-
пологія права: філософський та юридичний виміри (стан, 
проблеми, перспективи). 2015. № 2. 

Автоно ́мія ви́щого навча́льного за́кладу — 
один із фундаментальних принципів Болонсько-
го процесу, який передбачає самостійність, не-
залежність і відповідальність вищого навчаль-
ного закладу в прийнятті рішень стосовно роз-
витку академічних свобод, організації освітньо-
го процесу, наук. досліджень, внутрішнього 
управління, екон. та ін. діяльності, самостійного 
добору і розстановки кадрів у межах, встановле-
них чинним зак-вом. У концепції університ. ав-
тономії виділяють два виміри: 1)  субстанціо-
нальну автономію, що стосується спроможності 
вишу визначати свою основну місію (формуван-
ня кадрів, набір студентів, перелік і зміст на-
вчальних дисциплін, зміст наук. досліджень); 
2)  процедурну автономію, яка визначає здат-
ність ун-ту самостійно знаходити шляхи досяг-
нення поставлених цілей (розрахунки бюджету, 
визначення процедур підбору й призначення 
викладачів). А. в. н. з. виявляється у наданні сту-
дентам, пед. та наук. працівникам певних ака-
дем. свобод.
Починаючи з 12  ст. європ. ун-т мав привілеї: 
а) виключне право присвоювати наук. ступені та 
вчені звання; б) надавати освітні послуги в ме-
жах христ. світу; в) мати автономію в юрисдик-
ції; г) право на страйк і незалежність від грома-
ди міста, де географічно розташовувався. У су-
часній Європі університет. автономію розгляда-
ють як «відповідальну незалежність». Питання 
академічної свободи й університет. автономії 
неодноразово порушувалися на міжнар. конфе-
ренціях під егідою Наглядової ради Великої хар-
тії університетів (Magna Charta Ob ser vatory). 
У міжнар. та європ. документах надання широ-
кої автономії ун-там розглядається через опти-
мізацію й певну децентралізацію уп равління 
вищою освітою та посилення сусп. контролю за 
якістю освіти, чіткою і прозорою підзвітністю 
уряду, парламенту, студентам і сусп-ву. Процеси 
децентралізації управління вищою освітою і по-
силення її автономії тривають у Зх. Європі з 
1980-х.  Їх можна розглядати у двох аспектах: 
1) як засіб децентралізації управління; 2) як за-
сіб підвищення якості освіти та гнучкості систе-
ми вищої освіти.
У межах Болонського процесу А. в. н. з. України 
передбачає право ун-ту ухвалювати рішення 
щодо статутної діяльності, зокрема освітньої, 
дослідницької, видавничої, адм., кадрової, фін. 
та є умовою реалізації його інтелектуально-ін-
новаційного потенціалу. У Хартії університетів 
України «Академічні свободи, університетська 
автономія та освіта» (2009) університет. авто-
номія розглядається як форма встановлення та 
повсякчасного досягнення академічних свобод. 
Її витлумачено як необхідну міру незалежності 
ун-ту: у правоздатності вирішувати завдання 
розвитку особистості, сусп-ва; ухвалювати рі-
шення стосовно внутрішньої орг-ції та управ-
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ління, розподілу фінансових ресурсів та гене-
рування доходів, адміністрування і встанов-
лення власної лінії поведінки (місії) у сфері 
освіти, н.-д. роботи, викладання й інших пов’я-
заних із цим видах діяльності. Завдання А.в.н.з. 
України полягає у сприянні досягненню страте-
гічної мети освітньої сфери  — формування 
конкурентоздатних укр. фахівців та інтеграції 
країни до єдиного європ. освітньо-наукового 
простору задля забезпечення сталого розвитку 
сусп-ва.

Літ.: Згуровський М. З. Болонський процес: головні 
принципи та шляхи структурного реформування вищої 
освіти України. Київ, 2006; Академічні свободи, універси-
тет. автономія та освіта для сталого розвитку. Мовою до-
кументів. Миколаїв, 2009; Хартія університетів України : 
академічні свободи, університет. автономія та освіта // 
Освіта України. 2009. 10 лип.; Пунько Б. М. Автономія 
університетів України. Львів, 2013; Андрущенко В. П., 
Предборська І. М. та ін. Феномен університету в контек-
сті «суспільства знань». Київ, 2014; Самчук З. Ф. та ін. 
Вища освіта як фактор подолання ціннісного розколу в 
Україні. Київ, 2015. 

Г. І. Калінічева

Автоно ́мія націона́льно-культу ́рна — особ-
ливий тип екстериторіального структурування 
життя етнонац. спільнот на засадах законодавчо 
оформленого права та системи заходів, які за-
безпечують етнічним і національним меншинам 
збереження та розвиток їх культ., мовної, реліг. 
самобутності. Ідейно-теорет. основи А. н.-к. 
опрацьовані наприкін. 19 ст. австромарксиста-
ми, які вели пошук вирішення етнополіт. про-
блем багатонац. Австро-Угорщини на принципі 
етнокульт. екстериторіальності. Реалізація ідеї 
А. н.-к. у низці країн Європи після Першої світо-
вої війни 1914–1918 (зокрема в УНР у формі т. з. 
національно-персональної автономії) дозволила 
на дем. засадах побудувати достатньо толерант. 
етнополіт. відносини. Основ. принципами фор-
мування і функціонування А. н.-к. в умовах де-
мократії є: вільне волевиявлення громадян при 
віднесенні їх до певної етнонац. спільноти; само-
організація та самоуправління; багатоманітність 
форм внутр. організації; поєднання громад. іні-
ціативи меншин із держ. підтримкою; закон-
ність.
В Україні відповідно до Закону України «Про 
національні меншини в Україні» (1992) до нац. 
меншин належать групи громадян України, які 
не є українцями за національністю, виявляють 
почуття нац. самоусвідомлення та спільності 
між собою. Д-ва гарантує всім нац. меншинам 
права на А. н.-к.: користування і навчання рід-
ною мовою в держ. навч. закладах або через 
національно-культурні товариства; розвиток 
нац.-культ. традицій; використання нац. сим-
воліки; відзначення нац. свят; сповідування 
своєї релігії; задоволення потреб у л-рі, мисте-
цтві, ЗМІ; створення нац. культ. і навч. закладів 
та будь-яку ін. діяльність, що не суперечить 
чинному зак-ву (ст. 6). Як основні інституц. 
суб’єкти А. н.-к. у законі названо громад. об’єд-
нання нац. меншин (нац.-культ. т-ва). Сусідні з 
Україною д-ви нагромадили різноманіт. досвід 
створення та функціонування А. н.-к. У РФ діє 
Закон «Про національно-культурну автоно-
мію» (1996), який визначає А. н.-к. як форму 
нац.-культ. самовизначення громадян на основі 
добровільної самоорганізації з метою самост. 

вирішення питань збереження самобутності, 
розвитку мови, освіти, нац. культури. Одна з 
найкращих серед постсоціаліст. країн система 
забезпечення культ. прав нац. меншин функ-
ціонує в Угорщині. Законом «Про права націо-
нальних та етнічних меншин» (1993) виз начено, 
що право на формування органів нац. самовря-
дування за місцем проживання належить етно-
нац. групам, які щонайменше одне століття 
проживають в Угорщині (тобто є іст. нац. мен-
шинами). Зокрема, забезпечення прав нац. 
меншин у ряді європ. країн регулює Рамкова 
конвенція про захист національних меншин 
(1995, Страсбурґ). Право на А. н.-к. також пе-
редбачене в зак-ві Австрії, Білорусі, Естонії, 
Латвії, Німеччини та ін. д-в.
Практ. втілення ідеї А. н.-к. у масштабах д-ви ви-
магає поєднання принципів екстериторіальнос-
ті та адм.-тер. структурування автономії. В умо-
вах міжнац. миру та злагоди проявляється тен-
денція до все ширшого залучення д-вами А. н.-к. 
для вирішення не лише етнокульт., а й соц.-екон., 
екол. та ін. проблем.

Дж.: Про національні меншини: Закон України від 
26.06.1992 р. № 2494-12 // Відомості Верховної Ради Укра-
їни. 1992. № 36.

Літ.: Вітман К. М. Етнонаціональна політика постсоці-
алістичних країн: моделі, особливості, проблеми. Київ, 
2007; Майборода О. М. Етнічність у міжнародній системі. 
Київ, 2015.

О. М. Рудакевич

Автоно ́мія націона ́льно-персона ́льна — 
фор ма врахування і реалізації в етнонац. полі-
тиці прав та інтересів нечисельних народів і 
нац. меншин на основі поєднання інтересів 
особи, нації та д-ви. Різновид національно-
культурної автономії. Теор. обґрунтування 
концепції А. н.-п. здійснили у своїх працях 
австр. соціал-демократи О. Бауер та К. Реннер. 
Її суть полягає в тому, що джерелом і носіями 
нац. прав мають бути не території, а персональ-
но представники конкретної нації, що компак-
тно проживають на певній території. У межах 
А. н. -п. передбачалося складання на основі 
добровільних персональних заяв повнолітніх 
громадян певної національності т. з. кадастру 
(перепису), який мав стати юрид. підставою 
для створення відповідних нац. союзів. Маю-
чи статус колективної юрид. особи, нац. союзи 
повинні були дбати про задоволення нац.-
культ., мовних і реліг. потреб своєї нації. На-
прикін. 19 — поч. 20 ст. ідеї А. н.-п. були по-
ширені в Австро-Угорській та Російській ім-
періях. 
Спробу реалізувати на практиці А. н.-п. здій-
снила Центральна Рада: 22.01.1918 прийняла 
«Закон про національно-персональну автоно-
мію». Згідно з ним кожна нація в межах Україн-
ської Народної Республіки (УНР) мала право 
на А. н.-п. Її представники могли створювати 
власні Національні Союзи, влада яких поши-
рювалася на всіх членів, незалежно від місця 
проживання в межах УНР. Закон надавав право 
на А. н.-п. трьом націям — російській, єврей-
ській та польській. Білоруська, чеська, молдав-
ська, німецька, татарська, грецька та болгар-
ська могли скористатися правом А. н.-п., по-
давши до Генерального Суду відповідну заяву, 
підписану не менше 10 тис. громадян УНР, які 
заявили про свою належність до даної нації. 
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Протягом 6  місяців Генеральний Суд повинен 
був розглянути заяву на публічному засіданні й 
повідомити про своє рішення Генеральний 
Сек ретаріат (перейменований на Раду народ-
них міністрів УНР). Нації, які не окреслювали-
ся в переліку Закону, повинні були подати заяви 
про А. н.-п. на розгляд парламенту УНР. Націо-
нальний Союз повинен був скласти та опри-
люднити Національний кадастр  — поіменний 
перелік представників відповідної нації. Кожен 
громадянин мав право бути включеним або ви-
ключеним із кадастру за власним бажанням. 
Відповідно до Закону Національному Союзу 
належало право представництва даної нації 
перед держ. і громад. установами. Передбача-
лося відрахування коштів із загальнодерж. та 
місцевих бюджетів у розпорядження Націо-
нального Союзу, який відповідно розподіляв їх 
пропорційно численності своїх членів. Націо-
нальний Союз мав право складати щорічний 
бюджет і оподатковувати своїх членів на умо-
вах загальнодерж. оподаткування, здійснювати 
ін. фін. заходи для забезпечення діяльності. 
Згідно з Законом обсяг повноважень і компе-
тенції Національного Союзу мала визначити 
постанова Установчих зборів даної нації, які 
складалися з її представників, обраних на осно-
ві загального, таємного, пропорційного та рів-
ного виборчого права. Вищим представниць-
ким органом Національного Союзу мали бути 
Національні збори, а вищим виконавчим орга-
ном — Національна Рада, обрана та відпові-
дальна перед Національними зборами. Можли-
ві спори між Національними Союзами та дер-
жавними установами повинні були розв’я-
зуватися адм. судами. 
Ухвалення Закону про А. н.-п. було обов’язковою 
умовою представників національних меншин у 
Малій Раді перед голосуванням за прийняття 
Четвертого Універсалу, який проголосив само-
стійність і незалежність УНР. 
Закон про А. н.-п. увійшов окремою частиною 
до Конституції УНР, яку Центральна Рада при-
йняла 29.04.1918. Однак на практиці Закон не 
було реалізовано. Внаслідок державного пере-
вороту 29.04.1918 Центральна Рада була усуну-
та від влади. Гетьман П. Скоропадський Зако-
ном від 09.07.1918 скасував Закон Центральної 
Ради про А. н.-п. У 1919 його відновила Дирек-
торія УНР, однак через втрату влади над зна-
чною територією УНР не встигла його реалізу-
вати. Більшовики ставилися негативно до самої 
ідеї А.н.-п., вважаючи її проявом буржуазного 
націоналізму. 

Літ.: Копиленко О. Л. «Сто днів» Центральної Ради. 
Київ, 1992; Мироненко О. Світоч української державнос-
ті: Політико-правовий аналіз діяльності Української Цен-
тральної Ради. Київ, 1995; Солдатенко В. Ф. Україна у ре-
волюційну добу. Рік 1917. Київ, 2010.

О. М. Любовець

Автоно ́мія націона ́льно-територіа ́льна — 
різновид політ.-тер. організації багатонац. д-ви, 
який забезпечує здійснення публічної влади в 
регіоні, що вирізняється специфічно однорід-
ним нац. складом населення. Осн. критерієм 
при наданні права на владно-адм. повноважен-
ня є самоцінність етнонац. групи; суттєве зна-
чення має також рівень її самосвідомості та 
згуртованості, наявність провідної верстви, 
спроможної забезпечити самоврядування на 

певній тер. В умовах демократії А. н.-т. висту-
пає важливою формою децентралізації держав-
ного управління та гармонізації сусп. відносин. 
Політ.-прав. становище А. н.-т. визначається в 
конституції д-ви й уточнюється та розвива-
ється в законодавстві авт. суб’єкта. А. н.-т. реа-
лізується в двох основ. формах: 1)  політ. — 
утворення авт. республік; 2) адм. — формування 
авт. областей, нац. округів тощо. А. н.-т. ство-
рюються та функціонують як у федеративних 
державах, так і в унітарних. Наприклад, РФ 
має у своєму складі 21 республіку, 1  авт. об-
ласть і 4 авт. округи. Перші мають статус політ. 
(держ.) утворень (Чечня, Інгушетія тощо), а 
Єврейська автономна область, Чукотський, 
Ненецький та ін. авт. округи — статус адм. оди-
ниць. В унітар. Китайській Народній Республі-
ці, де близько 90 % нас. країни становлять ет-
нічні китайці (хань), А. н.-т. функціонують в 
адм. формі. А. н.-т. практикується в унітар. Іс-
панії. Конституція Іспанії гарантує право на 
автономію в регіонах компакт. проживання 
національностей. Із 17 т. з. авт. спільнот, три — 
Каталонія, Ґалісія та Країна Басків — утворені 
на тер. іст. проживання відповід. народів. 
Найбільше прагнення до розширення своїх 
політ. прав проявляє Каталонія. Статут про 
автономію Каталонії (2006) визначає цей регі-
он нац. реальністю у складі ісп. д-ви, а ката-
лонців — окремою нацією. Статутом встанов-
лено принцип договір. зобов’язань у відноси-
нах між урядами Іспанії та Каталонії. На тер. 
пострад. д-в наявні А. н.-т. також ведуть бо-
ротьбу за втілення авт. прав та їх розширення, 
яка часто має ознаки етнополіт. сепаратизму. 
Так, осетини та абхази, що проживали в Грузії, 
оголосили створення суверенних держав: Аб-
хазії та Південної Осетії. Після груз.-рос. ві-
йни 2008 вони де-факто стали незалежними 
країнами, які існують завдяки підтримці РФ. 
Влада Грузії вважає відповідні тер. анек. рос. 
д-вою. У Молдові на поч. 1990-х придністров-
ський конфлікт на етнополіт. основі привів до 
утворення самопроголош. Придністровської 
Молдавської Респуб ліки, яка не визнана краї-
нами-членами ООН та згідно з зак-вом Мол-
дови має статус авт. тер. утворення з особли-
вим правовим статусом.

Літ.: Вітман К. М. Етнонаціональна політика постсоці-
алістичних країн: моделі, особливості, проблеми. Київ, 
2007; Майборода О. М. Етнічність у міжнародній системі. 
Київ, 2015. 

О. М. Рудакевич

Автоно ́мія соціа ́льна — можливість самостій-
ного вибору і здійснення екон., політ., культ., ді-
яльності індивідом, групою або організацією. 
Умова А. с. — наявність у сусп-ві умов для без-
перешкодної самореалізації особи, ініціатив 
громадян та громад. орг-цій, розвиток демокра-
тичних ін-тів. А. с. є серйозною проблемою для 
вразливих категорій населення: пенсіонерів, ін-
валідів та ін.

Автоно ́мія церко ́вна  — відносна самостій-
ність православних церков у справах внутріш-
нього управління. А. ц. — перший ступінь не-
залежності церкви (наступний ступінь  — по-
вна автокефалія). Залежно від міри А. ц. окремі 
помісні церкви називають також самоуправни-
ми, напівавтономними тощо. Термін «автоно-
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мія» увійшов до церк. вжитку з цивільного 
права, де традиційно використовувався щодо 
адм. одиниць, ін-тів, орг-цій, які мали право на 
самоврядування в межах більших структур. 
Такий сенс має й А. ц. Авт. церкви мають кано-
нічну незалежність, але не повну. А. ц. виявля-
ється в правах: а) мати власний синод; б) здій-
снювати обряди з  певними особливостями, 
відповідно до нац. тра дицій; в) самостійно гос-
подарювати; г)  обирати мову богослужіння. 
Така самостійність, од нак, є обмеженою, бо ав-
тономна церква  — складник автокефальної 
церкви. Основи віровчення та діяльність авт. 
церкви підпорядковані патріархату киріархаль-
ної церкви (церкви-матері). Обмеженість сувере-
нітету авт. церкви має такі вияви: а) межі А. ц. 
встановлюються угодою з автокефальною церк-
вою, до складу якої входить церква, що здобуває 
автономію; б)  автономія (як і автокефалія) по-
требує визнання іншими помісними церквами; 
в) главу авт. церкви затверджує патріарх автоке-
фальної церкви; г) статус, статут авт. церкви зат-
верджує автокефальна церква, визначаючи при 
цьому відносини представників своєї автоном-
ної частини з іншими церквами.
Підставою для проголошення А.  ц. може бути: 
а) місцезнаходження відповідної частини автоке-
фальної церкви в межах іншої д-ви; б) територі-
альна (географічна) віддаленість; в) етнічна само-
бутність. На шляху церкви до автономії значну 
роль відіграють чинники нац.-держ. самовизна-
чення. Напр., 1815 ут ворилося Сербське князів-
ство, яке перебувало у васальній залежності від 
Порти,— і в 1832 Сербська церква отримала авто-
номію від Константинопольського патріарха. Ін-
ший приклад — Собор Московського патріархату 
1917–1918, у зв’язку з утворенням самостійної 
укр. д-ви, надав у 1918 правосл. церкві в Україні 
статус автономії. Ця автономія ніколи не скасову-
валася, хоча реально діяла лише в роки нім.-рад. 
війни 1941–1945. У 1990 Московський патріарх 
надав Українській православній церкві невідомий 
досі у православ’ї статус самокерованої та неза-
лежної в управлінні, жодним словом не згадавши 
про рішення Собору 1917–1918. Сучасна Ук раїн-
ська православна церква має значну А. ц.: право 
створювати власні єпархії, вибирати власних 
єпископів та ін. Однак новообраний її предстоя-
тель має отримати благословення патріарха 
Московського; він не може брати участі від імені 
своєї церкви у всеправосл. зустрічах. Ці та інші 
вияви залежності свідчать про неможливість 
церкви, наділеної А. ц., самостійно вести діалог 
із сусп-вом.

Літ.: Цыпин В., прот., Церковное право. Москва, 
1996; Саган О. Н. Вселенське православ’я. Суть. Історія. 
Сучасний стан. Київ, 2004; Брэкни В. Новый взгляд ис-
торического богословия на автономию // Автономия по-
местной церкви: Материалы симпозиума / Сост и ред. 
С. В. Санников. Одесса, 2009; Дебелинский С. Н. Прак-
тика автономии: плюсы и минусы // Автономия помест-
ной церкви: Ма териалы симпозиума / Сост и ред. 
С. В. Санников. Одес са, 2009; Назаркевич Я. І. Поняття 
автономності в історичній перспективі (на досвіді Вели-
кої Британії, США та Канади) // Автономия поместной 
церкви: Материалы симпозиума / Сост и ред. С. В. Сан-
ников. Одесса, 2009.

А. М. Киридон

Автоно ́мна нерво ́ва систе́ма — див. Вегета-
тивна нервова система.

Автоно ́мна обла ́сть — різновид автономних 
адм.-тер. утворень у СРСР у складі союзної рес-
публіки. Перші А. о. (Вотську А. о., тепер – 
Удмурська Республіка у складі РФ, та Калмиць-
ку А. о., тепер — Республіка Калмикія у складі 
РФ) було створено 1920. Спочатку А. о. були 
одиницями вищого рівня у складі РСФРР, під-
порядковуючись безпосередньо республікан-
ському центру. У 1920-х А. о. було включено до 
складу країв. Згідно з Конститу цією СРСР 1936 
і конституціями союзних республік 1937 А. о. 
було виведено зі складу країв, внаслідок чого 
вони знову стали адм.-тер. одиницями вищого 
рівня. Окрім РСФРР/РРФСР, А. о. існували та-
кож у Азербайджанській РСР (Нагірно-Кара-
бахська А. о.), Грузинській РСР (Південноосе-
тинська А. о.), Таджицькій РСР (Гірсько-Бадах-
шанська А. о.) й Українській СРР (Молдавська 
А. о., утворена в березні 1924, перетворена на 
Молдавську АСРР у жовтні того ж року). У скла-
ді цих республік А. о. були адм.-тер. одиницями 
вищого рівня, підпорядковуючись безпосеред-
ньо республіканському центру.
Після ліквідації СРСР більшість А. о. у РРФСР 
отримали статус автономних республік. Внаслі-
док локальних збройних конліктів кін. 1980-х — 
поч.1990-х  Нагірно-Карабахська А. о. перетво-
рилася на невизнану Нагірно-Карабахську рес-
публіку, що не контролюється урядом Азербай-
джану, а Південноосетинська А. о.  — на неви-
знану Республіку Південна Осетія, що не 
контролюється урядом Грузії. Згідно з зак-вом 
Азербайджану й Грузії, ці регіони у їхньому 
складі не мають окремого статусу. Станом на 
2016 існує дві А. о.: Єврейська А. о. (суб’єкт фе-
дерації в РФ) і Гірсько-Бадахшанська А. о. (у 
складі Таджикистану).

Автоно ́мна респу ́бліка — різновид авт. адм.-
тер. утворень з республіканським устроєм у 
скла ді д-в. Перші А. р. було створено 1918 у 
складі РСФРР (тепер РФ) без слова «автономна» 
у назві. У 1919 слово «автономна» вперше вжито 
в назві «Автономна Башкирська Радянська Рес-
публіка». Повна назва різновиду адм.-тер. оди-
ниць  — автономна соціалістична радянська 
рес  публіка; згодом  — автономна радянська со-
ціалістична республіка. Після створення СРСР 
(1922) А. р. було сформовано також у складі ін. 
союзних республік. А. р. мала власну конститу-
цію, Верховну Раду, уряд, однак на відміну від 
союзної республіки не мала право виходу зі скла-
ду СРСР і відповідної союзної республіки. У 
складі УСРР (згодом УРСР; тепер Україна) у 
1924–1940 існувала Молдавська АСРР (згодом 
АРСР); частина її тер. 1940 увійшла до складу 
новоутв. Молдавської РСР (нині Молдова). 1991 
Кримську обл. УРСР було перетворено на Крим-
ську АРСР (у 1992–1994  — Республіка Крим у 
складі України, з 1994 — Автономна Республіка 
Крим у складі України). В ін. д-вах, що входили 
до складу СРСР, А. р. існують у Азербайджані 
(Нахічеванська Автономна Республіка), Грузії 
[Абхазія (не контролюється урядом) і Аджарія], 
РФ (21 республіка) й Узбекистані (Каракалпак-
стан). А. р. у складі РФ і Узбекистану не мають 
слова «автономна» у назві. Аналогічні за стату-
сом авт. держ. утворення у складі ін. країн (Гага-
узія у складі Молдови, Іракський Курдистан — 
Іраку, Воєводина — Сербії тощо) не мають слова 
«республіка» в назві.
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Автоно ́мна Респу ́бліка Крим (крим.-тат. 
Qırım Muhtar Cumhuriyeti) — авт. адм.-тер. оди-
ниця України. Займає більшу частину Крим. 
п-ова, за винятком пд.-зх. частини (що перебу-
ває у складі Севастопольської міськради загаль-
нодерж. підпорядкування) і пн. час тини Арабат-
ської стрілки (у складі Херсон. обл.). 
Тер. — 26,1 тис. км2. Нас. — 1957,8 тис. осіб (2014, 
оцінка), густота нас. — 75 осіб/км2. Адм. центр — 
м. Сімферополь. У складі АР Крим: 14 районів, 
11 міст республікан. значення, 5 міст район. зна-
чення, 49 смт і 907 сіл. 
ГЕОГРАФІЧНЕ ПОЛОЖЕННЯ. Півострів при-
близно однаково віддалений від екватора і Пів-
нічного полюсу, омивається водами Чорного 
(на зх. та пд.) та Азовського (на сх.) внутрішні-
ми морями басейну Атлантичного ок. Зх. берег 
утворений Тарханкутським п-овом, сх. — Кер-
чен. п-овом, на Пн. Крим з’єднаний Перекоп-
ським перешийком та Арабатською стрілкою із 
сусідньою Херсон. обл. України, на Пд. Зх. меж-
ує із містом держ. значення Севастополем, мо-
рем (Керченською протокою) на Сх. — із Крас-
нодар. краєм РФ. Пн. і центр. рів нинну частину 
Криму займає степ, пд. райони — вкриті лісами 
Кримські гори. Найвища точка — г. Роман-Кош 
(1545 м). 
ПРИРОДА. Клімат помірно теплий (у пн. і цент. 
частині) з м’якою зимою і спекотним літом (се-
ред. т-ра липня +24 °C, січня +1,5 °C) та субтро-
пічний середземномор. (на Пд. березі Криму) з 

дуже теплим літом і м’якою зимою (серед. т-ра 
липня +25 °C, січня +4 °C). Середньорічна кіль-
кість опадів становить 300–500 мм (на рівнині) і 

до 1000–1200 мм (у горах). В Криму 257 переваж-
но маловодних річок, найважливіші — Чорна, 
Бельбек, Кача, Альма, Салгир. Гол. вододіл про-
ходить в Крим. горах, де бере початок більшість 
річок півострова. Загальний стік річок Криму — 
773,5 млн. м3, щільність річкової мережі — 
0,2 км/км2. У пн. частині півострова — Північ-
нокрим. канал, вода в який до Крим. кризи 
(2014) надходила з Кахов. водосховища на Дні-
прі. На півострові існує понад 50 солоних (со-
лоність до 200–240 ‰), неглибоких і часто зна-
чно пересихаючих влітку озер, переважно ли-
манного типу: Сасик, Сакське, Актаське, Тобе-
чицьке, Чокрацьке, Красне, Айгульське та ін. 
Тер. Криму розташована в зоні зчленування 
центр. частини Скіфської плити із зоною Аль-
пійської геосинклінальної складчастої області. 
У надрах півострова містяться промислові ро-
довища багатьох корисних копалин, найбільше 
значення мають родовища залізних руд, при-
родного газу, будівельних і флюсових вапняків, 
соляні багатства Сиваша та озер. Серед ґрунтів 
на рівнинах Криму переважають чорноземи, 
що у пн. районах змінюються на каштанові, 
місцями засолені ґрунти. У гірській частині па-
нують бурі гір сько-лісові й коричневі гірські 
ґрунти. 
Фауна А. Р. К. включає представників середзем-
номор. походження (переважно в гірській час-
тині), прибульців з материкової України (рів-
нинна частина) і багато ендеміків. Разом нарахо-
вується бл. 10 тис. видів безхребетних і приблиз-
но 400 видів хребетних тварин. Флора надзви-
чайно багата і налічує понад 2700 видів вищих 
судинних рослин (бл. 60 % усієї флори України). 
До Червоної книги України (2009) включено 
325 видів рослин (судинних рослин – 218, мохо-
подібних — 10, водоростей — 37, лишайників — 
34, грибів — 26). 
НАСЕЛЕННЯ. Нац. склад нас. (2001): росіяни — 
58 %, українці — 24 %, крим. татари — 12 %, інші 
(білоруси, євреї, кримчаки, караїми, цигани, ві-
рмени, греки, німці, поляки, чехи, болгари та 
ін.) — 6 %. Кількість міського нас. — 62,7 %, сіль-
ського — 37,3 %; чоловіків — 46,1 %, жінок — 
53,9 %. 
ГОСПОДАРСТВО. У структурі промислового 
вир-ва А. Р. К. питому вагу мають харчова, хім. і 
нафтохім. галузі, машинобудування та металоо-
бробка, паливна пром-сть. 

Автономна Республіка 
Крим. Кримські гори  
(з вершини Демір-Капу)

Автономна Республіка Крим. Грязьовий вулкан  
на Керченському півострові
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НАЙБІЛЬШІ МІСТА А. Р. К. (2014): Сімферо-
поль (338,3 тис. осіб), Керч (144,6 тис. осіб), Єв-
паторія (107,0 тис. осіб), Ялта (78,2 тис. осіб), 
Феодосія (69,0 тис. осіб), Джанкой (35,7 тис. 
осіб), Красноперекопськ (29,7 тис. осіб), Алушта 
(28,3 тис. осіб), Бахчисарай (26,7 тис. осіб), Саки 
(23,4 тис. осіб). Статус іст. населених місць ма-
ють: Балаклава, міста Сімферополь, Алуп ка, 
Алушта, Армянськ, Бахчисарай, Білогірськ, Єв-
паторія, Інкерман, Керч, Саки, Старий Крим, 
Судак, Феодосія, Ялта; смт Гаспра, Гурзуф, Кок-
тебель, Кореїз, Лівадія, Масандра, Новий Світ, 
Ореанда, Партеніт, Сімеїз, Форос, Чорномор-
ське, Щебетовка. В Криму 6 природних заповід-
ників (Казантипський, Карадазький, Крим-
ський, Мис Мартьян, Опукський та Ялтинський 
гірсько-лісовий), 13 заказників; 13 пам’яток 
при  роди, 9 парків-пам’яток садово-паркового 
мист-ва і 1 ботанічний сад загальнодерж. зна-
чення.
ІСТОРІЯ. Тер. Криму заселена з часів раннього 
палеоліту, найдавніше відоме населення — тав-
ри й кіммерійці; у степовій частині Криму поши-
рилася влада скіфів (з 7 ст. до н. е.). У 3–2 ст. до 
н. е. саме в цьому регіоні було збудовано столи-
цю скіфської д-ви  — місто Неаполь Скіфський 
(біля сучас. м. Сімферополя). У 6 ст. до н. е. на 
узбережжі півострова виникли грец. міста-ко-
лонії (див. Античні держави Північного Причор-
но мор’я). Згодом вони увійшли до Боспорського 
царства з центром у м. Пантікапеї (тепер — на 
тер. м. Керчі), що існувало у 5 ст. до н. е. — 3 ст. 
н. е., і Херсонес. д-ви (центр — м. Херсонес, тепер 
на тер. м. Севастополя). У перших століттях н. е. 
ці держ. утворення частково були залежними 
від Рим. імперії, але Боспор. царство іноді роз-
глядалося нею як союзна д-ва.
Значною частиною Криму володіли готи (т. з. 
кримські готи або готи-трапезіти; 3–15 ст.), зіт-
кнення з якими у 3 ст. н. е. призвели до занепаду 
Боспор. царства. У ранньому Середньовіччі 
крим. готи зосереджувалися в межах  князівства 
Феодоро зі столицею в м. Мангупі. У цей час вони 
відігравали роль буферної д-ви між тер. кочо-
вищ гуннів (4–5 ст. н. е.), булгар (5 ст. н. е.), аварів 
(6 ст. н. е.) і Херсонес. д-вою на Пд. Криму. Херсо-
неська д-ва (Корсунь) у цей період перебувала 
під владою Візантії. У 11–13 ст. степова частина 
Криму стала місцем кочовищ половців (кума-
нів). У 13 ст. у Криму з’явилися венеціан. (Сол-
дайя у перші десятиліття 12 ст., до її переходу під 
владу генуезців) й генуез. колонії (Чембало, су-
час. Балаклава, тер. м. Севастополя, Солдайя або 
Сугдея, сучас. м. Судак, Восперо, сучас. м. Керч, 
Грузуї, сучас. м. Гурзуф, Партеніт, Яліта, сучас. 
м. Ялта, Алу ста, сучас. м. Алушта, Сарсона, ко-
лишній Херсонес, сучас. м.  Севастополь). Цен-
тром генуез. колоній Криму було м.  Кафа, су-
час. м. Феодосія. У 13 ст. Крим став улусом Золо-
тої орди. Центром Кримського улусу було 
м. Солхат (також вживалася назва м. Крим, су-
час. м. Старий Крим). Після розпаду Золотої 
Орди в Криму виникло Кримське ханство (1441) 
з центром у Солхаті, володарем якого став Хаджі 
Герай І. Пізніше столиця Кримського ханства 
змінювалася — піс ля Солхата нею були фортеця 
Кирк-Ер (фортеця Чуфут-Кале, поряд із м. Бах-
чисарай), м. Са лачик (тепер — околиця м. Бах-
чисараю), а з 16 ст. — м. Бахчисарай.
З 1475 держ. утворення на тер. Криму (генуезькі 
колонії, Князівство Феодоро і Кримське хан-

ство) опинилися під контролем Османської імпе-
рії. Місто Кафа й колишні землі князівства Фео-
доро були безпосередньо підпорядковані осман-
ському султану. Кримське ханство зберігало 
відносну самостійність, перебуваючи у васаль-
ній залежності від Осман. імперії до 1774. У 1774 
за умовами Кючук-Кайнарджийського миру 

Крим ське ханство отримало формальну неза-
лежність, однак потрапило під неформальний 
контроль Російської імперії. Міста Керч і форте-
ця Єні-Кале на Керченському п-ові було переда-
но Росії. У цей період з Криму до При азов’я було 
переселено частину христ. населення, зокрема 

греків (див. Маріупольські греки). У 1783 Крим-
ське ханство було ліквідовано, Крим анексовано 
і включено до складу Рос. імперії як частину 
Таврійської області [частина Новоросійської (з 
1796) і Таврійської (1802–1917) губ.]. Після анек-
сії Криму Рос. імперією з п-ова відбулося масове 
переселення крим. татар до Османської імперії 
(за різними оцінками — до половини тогочасно-
го населення Криму). У грудні 1917 у Криму про-
голошено Кримську Народну Республіку. У січні 
1918  її було ліквідовано через наступ Червоної 
гвардії, у березні у Криму проголошено Радян-
ську Соціалістичну Республіку Тав риди. У квітні 
1918 внаслідок наступу на Крим армій Німеччи-
ни й УНР це держ. утворення було ліквідовано. 
Улітку 1918 у Криму сформовано Кримський 
краєвий уряд. Восени 1918 відбулися перемови-
ни між Кримським краєвим урядом і урядом 
Української Держави про можливе входження 
Криму до України на правах широкої автономії 

Автономна Республіка 
Крим. Мечеть. Ханський палац  
(м. Бахчисарай)

Автономна Республіка 
Крим. «Печерне місто»  
Ескі-Кермен
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або федеративне об’єднання України й Криму. 
Кримський краєвий уряд ліквідовано у квітні 
1919. У  травні у Криму проголошено Кримську 
Соціалістичну Радянську Республіку. У червні 
Крим перейшов під владу військ А.  Денікіна. 
Після взят тя Криму Червоною армією у листопа-
ді 1920 було утворено Кримський революційний 
комітет (Кримревком). 1921 проголошено Авто-
номну Кримську СРР (з 1929 — Кримська АСРР, 
з 1937 — Кримська АРСР) у складі РСФРР. 
У 1920-х у рамках політики коренізації у Криму 
відбувалося кримськотатарське культ. відро-
дження, що згорнулося у 1930-х внаслідок політ. 
репресій. У 1941–1944 Крим було окуповано нім. 
і румун. військами (півострів перебував під вла-
дою нім. військ. адміністрації). Після його взят-
тя рад. військами у 1944 відбулася депортація 
кримськотатарського народу (18.05.1944), а піз-
ніше  — кримських вірмен, болгар і греків 
(26.06.1944). У 1945 Кримську АРСР було лікві-
довано, на її тер. утворено Кримську область, 
м.  Севастополь надано статус окремого адм.-
госп. центру — міста респ. підпорядкування 
(1948). 19.02.1954  року Кримську область і м. 
Севастополь передано зі складу Російської 
РФСР до складу Української РСР. 12.02.1991 
Кримську область перетворено на Кримську Ав-
тономну РСР у складі Української РСР, 24.04.1992 
її перейменовано на Автономну Республіку 
Крим у складі України. 
Неврегульованість юрид. статусу Криму, екон. 
криза, боротьба місцевих еліт за владу, значний 
рівень проросійських настроїв на поч. 1990-х 
спричинили політичну кризу й поширення сепа-
ратист. рухів. Так, ВР АР Криму було ухвалено 
низку нормативних актів фактично сепаратист. 
характеру: 05.05.1992 — Акт про дер жавну само-
стійність Криму, 06.05.1992 — Кон ституцію, в 
якій визначався статус Криму як суверенної 
д-ви у складі України. 13.10.1993 утворено поса-
ду «Президент Республіки Крим». 1994 відбули-
ся вибори до ВР Криму та вибори президента 
Криму, перемогу на яких здобули політичні сили 
з сепаратист. поглядами. Президентом було об-
рано Ю. Мєшкова, лідера проросійського Респу-
бліканського руху Криму (72,9 % голосів). Здій-
снені заходи з протидії сепаратист. рухам: Указ 
президента України Л.  Кравчука про безпосе-
реднє підпорядкування Києву силових органів 
Криму; Закон України «Про скасування Консти-

туції і деяких законів Автономної Республіки 
Крим» (17.03.1995), яким зокрема ліквідовувала-
ся й посада президента; Указ президента Украї-
ни Л. Кучми, про повне підпорядкування вико-
навчої влади Криму центральній владі. 1995 
Ю. Мєшков виїхав із України, гостре протисто-
яння завершилось, конфлікт перейшов у латент-
ну форму. 
Статус та повноваження А. Р. К. в складі України 
визначаються Конституцією України та Консти-
туцією Автономної Республіки Крим (23.12.1998). 
А. Р. К. у межах повноважень, визначених Кон-
ституцією України, вирішує питання, віднесені 
до її відання. Нормат.-правові акти ВР та рішен-
ня уряду А. Р. К. не можуть суперечити Консти-
туції і законам України та приймаються відпо-
відно до Конституції України, законів України, 
актів Президента України і Кабінету Міністрів 
України та на їх виконання. Представницький 
орган А. Р. К. — Верховна Рада Автономної Рес-
публіки Крим, діяльність якої регулюється спец. 
законом України. Урядом А. Р. К. є Рада міні-
стрів. Голова РМ призначається на посаду та 
звільняється з посади Верх. Радою республіки за 
погодженням із Президентом України. Право-
суддя в А. Р. К. здійснюється судами, що нале-
жать до єдиної системи судів України. До віда-
ння автономії належать: призначення виборів 
депутатів ВР республіки, затвердження складу 
виб. комісії АР Крим; орг-ція та проведення 
місц. референдумів; управління майном авто-
номії; розроблення, затвердження та виконання 
бюджету республіки на основі єдиної податкової 
і бюджетної політики України; розроблення, зат-
вердження та реалізація програм з питань соц.-
екон. і культур. розвитку, рац. природокористу-
вання, охорони довкілля — відповідно до за-
гальнодерж. програм; визначення статусу місце-
востей як курортів; участь у забезпеченні прав і 
свобод громадян, нац. злагоди, сприяння охоро-
ні правопорядку та громад. безпеки; забезпечен-
ня функціонування і розвитку держ. та нац. мов 
і культур в автономії; охорона та використання 
пам’яток історії; участь у розробленні та реаліза-
ції держ. програм повернення депортованих на-
родів та ін. А. Р. К. здійснює нормат. регулюван-
ня з питань: с. г. і лісів; меліорації і кар’єрів; 
громад. робіт, ремесел та промислів; благодійни-
цтва; містобудування і житл. госп-ва; ту ризму, 
готельної справи, ярмарків; музеїв, б-к, театрів, 
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ін. закладів культури, іст.-культ., заповідників; 
транспорту заг. користування, автошляхів, во-
допроводів; мисливства, рибальства; санітарної 
і лікарняної служб. У випадку невідповідності 
нормативно-правових актів ВР А. Р. К. Консти-
туції України та законам України Президент 
України може зупинити дію цих нормативно-
правових актів з одночасним зверненням до 
Конституційного Суду України щодо їх консти-
туційності.
Уночі з 26 на 27.02.2014 будівлі ВР і РМ А. Р. К. 
було захоплено озброєними людьми без роз-
пізнавальних знаків, які виявилися бійцями 
підрозділів спец. призначення Збройних сил 
РФ. 16.03.2014 у А. Р. К. і м. Севастополь від-
бувся т. з. «референдум» про приєднання Кри-
му до РФ, наслідком якого стала анексія Криму 
Росією. У  квітні 2014 Верховна Рада України 
визнала А.  Р. К. і м. Севастополь тимчасово 
окупованою територією. До її повернення під 
контроль України органи влади А. Р. К. і пред-
ставництво Президента України в А. Р. К. пере-
бувають у м. Херсоні.
НАУКА, ОСВІТА. Серед наук. установ А. Р. К.: 
Держ. океанографіч. ін-т (м. Севастополь), Пів-
денний наук.-дослідницький ін-т мор. рибного 
господарства і океанографії (м. Керч), Ін-т 
«Шельф», Наук.-дослідний центр історії та архе-
ології Криму (обидва — м. Сімферополь), Наук.-

дослідний ін-т дитячої курортології та фізіоте-
рапії (м. Євпаторія), Ін-т винограду і вина «Ма-
гарач», Наук.-дослідний ін-т фіз. методів ліку-
вання ім. І. Сеченова, Нац. наук. центр «Нікіт-
ський ботанічний сад» (усі три — м. Ялта) та ін. 
З Кримом пов’язана діяльність багатьох вчених, 
дослідників: П. С. Палласа, М. Миклухо-Маклая, 
І. Мечнікова, С. Боткіна, В. Вернадського, В. До-
кучаєва, І. Павлова, О. Палладіна, О.  Іоффе, 
В. Обручева, І. Курчатова, К. Щолкіна та ін. 
Таврійський ун-т засн. 1918 у м. Сімферополі. 
З 1999 отримав статус національного. 2014 ун-т 
включено до складу рос. Крим. федерального 
ун-ту ім. В. Вернадського. З 2015 Таврійський 
на ціональний університет поновив роботу в 
Києві.
АРХІТЕКТУРА. На тер. Криму від мідно-брон-
зового віку залишилися менгіри (зокрема в Бай-
дарськійдолині). У 1-му тис. до н. е. таври буду-
вали кам’яні укріплення (на горах Уч-Баш, Кіш-

ка та ін.). Збереглися залишки оборонних, куль-
тових і громад. споруд, поховальні пам’ятки ан-
тичних колоній Херсонеса, Пантікапея та ін. За 
середньовіччя в А. Р. К. створювалися визначні 
пам’ятки худ. культури Візантії — христ. базилі-
ки (в Херсонесі, 7–8 ст.) та хрестово-купольні 
храми (церква Іоанна Предтечі в Керчі, 10–
13 ст.). З 6 ст. населення крим. степів і перед гір’я 
споруджувало в горах т. з. печерні міста і форте-
ці (Чуфут-Кале, Ескі-Кермен, Тепе-Кермен — 
поблизу Бахчисарая; Інкерман і Мангуп — по-
близу Севастополя). До пам’яток вірм. архітек-
тури на тер. Криму належать церкви Сергія, 
Стефана в м. Феодосії (14–15 ст.), Іллі в с. Багато-
му (Бахчі-Елі; 14–15 ст.), до оборонних споруд 
генуез. колоністів — фортеці у містах Феодосії 
(1348), Судаку (1345–1414), Балаклаві (15 ст.). 
З 13 ст. татари і турки збудували низку поселень 
і монумент. споруд — мечеті Джума-Джамі у 
м. Євпаторії (1552; арх. Х. Сінан), Муфті-Джамі у 
м. Феодосії (закінчено бл. 1623), комплекс хан-
ського палацу у м. Бахчисараї (16 –18 ст). З 1780-х 
споруджувалися міста (м. Севастополь, м. Сім-
ферополь), храми, палаци, парки: в стилі класи-
цизму — Петропавлівський собор (1843) і Граф-
ська пристань (1846) — у м. Севастополі, псевдо-
готичні з «мавританськими» мотивами Ворон-
цовський палац — в м. Алупці, Лівадійський 
палац (1911–13; арх. М. Краснов). 
У міжвоєнний час було засновано піонерський 
табір Артек (1925), перебудовано низку палаців 
та дач у санаторії та бази відпочинку, розгор-
нуте курортне буд-во. У післявоєнний час це 
буд-во набуло великих масштабів, більшість 
великих підприємств мали свої бази відпочин-
ку у Криму. Серед споруд 1960–1970-х «Інту-
рист» у м. Ялті та муз.-драм. театр у м. Сімфе-
рополі (1976; арх. С. Афзаметдінова; Держ. 
Премія УРСР ім. Т. Г. Шевченка, 1978). 
ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО. Найдавніші 
па м’ятки мист. Криму належать до 3–2-го тис. до 
н. е. (розпис на скелях урочища Таш-Аїр, рельє-
фи із зображенням людини на кам’яних стелах 
тощо). З 2-ї пол. 1-го тис. до н. е. мист-во Криму 
пов’я зане з мист-вом грец. колоністів, для нього 
характерний взаємовплив грец. і місц. традицій. 
У розписах склепів Неаполя Скіфського й Пан-
тікапея поряд з міфологічними є й побутові 
сцени. В той час у містах Криму розвинулася 
скульптура (надгробні рельєфи, культові й пор-
третні статуї, теракотові статуетки). В Херсонесі 
відкрито розписні стели й унікальні мозаїки. 
В  Пантікапеї виробляли поліхромні вази, було 
поширене різьблення на дереві. Всесвітньові-
домі вироби з золота й срібла, виготовлені бос-
порськими ремісниками, знайдено в Криму і на 
сусідніх тер. (ваза з кургану Куль-Оба, чаша з 
Гайманової могили, гребінь з кургану Солоха, 
амфора з кур гану Чортомлик, пектораль з Тов-
стої могили та ін.). Мист-во Криму часів серед-
ньовіччя розвивалося певною мірою під впли-
вом Візантії. У  7–8  ст. інтер’єри базилікальних 
христ. храмів прикрашали мозаїками й фреска-
ми («уваровська базиліка» в Херсонесі). В  12–
15 ст. фресками розписували печерні храми на-
гірного Криму (храм Успіння в Ескі-Кермені). 
Згодом у монументальних розписах сполуча-
ються традиції давньорус. живопису з елемента-
ми мист-ва Візантії (стінопис церков Стефана у 
Феодосії, Іоанна Предтечі в Керчі). У  18  ст. ін-
тер’є ри палаців прикрашали розписами та різ-
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ним декором (ханський палац у Бахчисараї). 
У 19 — на поч. 20 ст. у Криму працювали живо-
писці І. Айва зовський, Р. Судковський, К. Богаєв-
ський, Ф. Васильєв, М. Волошин, М. Самокиш та 
ін. З Кримом повязана діяльність рад. митців 
Ф.  Захарова, К. Прохорова, П. Столяренка, 
В. Цвєткової. Пам’ятки мист. Криму зберігають-
ся в Керчен. іст.-археол. музеї, Одес. археол. му-
зеї АН України, Музеї іст. коштовностей у Києві 
та ін. Першим у Рос. імперії музеєм одного ху-
дожника стала Феодосійська нац. картинна гале-
рея імені І. К. Айвазовського, де у наш час збері-
гаються також роботи іноземних мариністів 
18–19  ст., його сучасників — М. Волошина, 
Л.  Лагоріо, К. Ф. Богаєвського, учнів Айвазов-
ського — М. Латрі, А. Фесслера, А. Куїнджі, тво-
ри рад. художників.
КІНО. Ще до Першої світової війни на тер. Кри-
му знімались фільми — це було пов’язано із не-
повторними краєвидами та намаганням відтво-
рити у худ. фільмах визначні іст. події крим. та 
світової історії. 1908 франц. кінофірма «Пате» 
вперше знімала в Ялті видові фільми. 1911 
О. Ханжонков зняв іст. фільм «Оборона Севас-
тополя». 1917 акціонерне товариство «Ханжон-
ков і Ко» відкрило кінематографічну базу в Ялті. 
У 1920-х вона як Друга кінофабрика ВУФКУ ви-
пускала укр. фільми: «Остання ставка містера 
Енніока» (за романом О. Гріна; 1922), «Привид 

бродить по Европі» (1922), «Ос тап Бандура» (ра-
зом з Одес. кіносту дією, 1924), «Алім» (1926), 
«Ордер на арешт» (1927), «Тіні Бельведеру» 
(1927), «Кіра Кіраліна» (1928), «Троє» (1928). У 
1931–1932 директором Ялтинської кіностудії 
був О. Горський, батько художниці-шістдесят-
ниці А. Горської.
У рад. період Крим називали великим знімаль-
ним майданчиком СРСР. Першим кримськота-
тар. повноформатним худ. фільмом вважається 
фільм «Хайтарма», присвячений подіям депорта-
ції кримськотатарського народу 1944. Режисером 
фільму і виконавцем головної ролі був А. Сеїта-
блаєв. Кримська татарка Джамала (С. Джамаладі-
нова) знялась у фільмах  «Поводир»  укр. реж. 
О. Саніна та «Поліна» франко-бельг. реж. О. Бар-
ко. 2014 після анексії Криму РФ окупаційна влада 
примусово викупила студію у «ПолікомВест» і 
перетворена її на Державне унітарне підприєм-
ство Республіки Крим «Ялта-фільм».

МУЗИКА. Серед старовин. муз. інструментів 
крим. татар — зурна, тулуп-зурна, к’авалчихавал 
(свисткова дудка), к’амиш-к’авал — дудка з оче-
рету; сантр (рід цимбалів), саз (щипковий), ке-
манче (смичковий). Серед ударних інструментів: 
чубук давул (великий барабан), давул (барабан), 
дарі — дойра; думбелек — парнілитаври тощо.
Крим. татари славляться нар. танцями, для яких 
характерні граційність, ритмічність та імпрові-
зація. Серед найпопулярніших кримськотатар. 
танців — «Агъырававехайтарма», «Хайтарма», 
«Хоран». 
Видатними нар. виконавцями були кларнетист, 
майстер муз. імпровізації, знавець народних 
кримськотатар. мелодій М. Абібуллаєв, скри-
палі-співаки А. Меджит, Е. Німетуллаєв, трубач 
Ч. Ібриш. Серед сучас. оперних співаків слід на-
звати Д. В. Агєєва, лауреата міжнар. конкурсів, 
який виступав на оперних сценах Ва ленсії, Кар-
негі-холу та ін.
На пісенному конкурсі «Євробачення» 2016 у 
Стокгольмі Україну представляла кримська та-
тарка Джамала та виборола перемогу. Свою піс-
ню «1944» Джамала присвятила трагічним поді-
ям минулого, зокрема, депортації кримськота-
тар. народу.
СПОРТ. До окупації А. Р. К. значна частка спор-
тивних баз розташовувалась на цій тер., зо-
крема, центр дефлімпійської та паралімпійської 
підготовки у Євпаторії. На тер. Криму розташо-
вано багато стадіонів, стрілец. тирів, спорт. за-
лів, де проходили навчально-тренуваль ні збори 
збірних команд України. У А. Р. К. регулярно 
організовуються чемпіонати, першості, турніри, 
особливо з футболу, волейболу, настіл. тенісу, 
велоспорту, шахів, армспорту. Футбольний клуб 
«Таврія», заснований у Сімферополі 1958 під на-
звою «Авангард», — перший чемпіон України 
1992. Відновлений у 2016 і бере участь у чемпіо-
наті України з футболу серед аматорів.
Серед найвідоміших спортсменів А. Р. К. — 4-ра-
зова олімп. чемпіонка з плавання Я. О. Клочкова, 
олімп. чемпіон з боксу О. О. Усик, срібна олімп. 
призерка з вітрильного спорту С. В. Матевуше-
ва, бронзова олімп. призерка з худ. гімнастики 
Г. С. Різатдінова, багаторазовий чемпіон Євро-
пи з плавання А. А. Говоров.
Див. також Кримські гори, Кримські татари, 
Крим ськотатарська література, Кримсько та-
тарська мова, Кримськотатарське мистецтво.

Літ.: Кондараки В. Х. Универсальное описание Крыма. 
Санкт-Петербург, 1875; Маркович Е. Очерки Крыма. 
Санкт-Петербург, 1902; Башкиров А. С. Древние и сред-
ние века в истории Крыма. Симферополь, 1929; Історія 
міст і сіл УРСР. Кримська область. Київ, 1974; Админи-
стративно-территориальные преобразования в Крыму 
1783–1998. Симферополь, 1999; Історія Криму. Кримське 
ханство: Навчальний посібник. Київ, 2000; Копилен-
ко О. Л. Автономна Республіка Крим: проблеми правово-
го статусу. Київ, 2002; Ивченко А.С. Крым — полуостров 
трех морей: Путеводитель. Київ, 2009; Сергійчук В. Укра-
їнський Крим. Київ, 2013.

Автоно ́мна систе ́ма керува ́ння  — комплекс 
засобів, розташованих на рухомому об’єкті, ви-
користовуваних для автомат. керування його 
рухом за заздалегідь заданою програмою. До 
А. с. к. входять вимірювачі відхилень поточних 
параметрів руху від програмних, формувальни-
ки команд, що керують виконувальними при-
строями, які спрямовують вимірювані відхилен-
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ня до нуля. Перші А. с. к. застосовували для ке-
рування рухом торпед і баліст. ракет. Осн. 
принципом корегування їх траєкторій було по-
рівняння поточних значень параметрів руху з 
еталонними значеннями, які задавались гірос-
копічними пристроями в ракетах або давачами 
тиску води в торпедах. Найціннішою властивіс-
тю таких систем є їхня незалежність від зовн. 
ворожих впливів. Сучас. тех. прогрес дав змогу 
втілити давні мрії людства про саморухомий 
транспорт та про «залізного» двійника людини, 
спроможного виконувати «людські» завдання у 
«нелюдських» умовах. Для реалізації мрії про 
автомат. транспорт потрібно приєднати до відо-
мого засобу пересування (автомобіля, літака 
тощо) А. с. к., яка б програмно керувала рухом у 
заданому напрямку й ураховувала зміни стану 
довкілля керованого рухомого об’єкта. Най-
простіші завдання ставлять перед А.  с.  к. 
складськ. транспорту, який за програмою має 
пересувати вантажі в приміщенні заздалегідь 
відомої конфігурації. Завдання суттєво усклад-
нює зміна конфігурації приміщення та поява 
перешкод — персоналу та ін. рухомих об’єктів. 
Саме за таких умов удосконалювали апаратні 
та програмні засоби А. с. к., що, зрештою, при-
вело до створення надійної А. с. к. рухом авто-
мобілів у сучас. місті. Одночасно з розвитком 
наземного автомат. транспорту бурхливо зрос-
тає кількість розробок автомат. літальних апа-
ратів. Завдання А. с. к. таких пристроїв, з одно-
го боку, простіші порівняно із системами на-
земн. руху, де програми керування мають бага-
то розгалужень відповідно до правил руху, з 
іншого боку — складніші, бо потрібно врахову-
вати змінні параметри повітря під час польоту. 
Найскладнішим з погляду різноманітності за-
дач є завдання створення А. с. к. для людинопо-
дібного робота. Саме завдання такого типу 
спонукали до розвитку обчислювальних систем 
на кшталт нейронних мереж, які мають власти-
вість до самонавчання й найліпше прилаштову-
ють керований об’єкт до змінних умов застосу-
вання. 

Літ.: Теория инвариантности и её применение в авто-
матических устройствах. Киев, 1959; Афонин П. М., Голу-
бев И. С. Беспилотные летательные аппараты. Москва, 
1967; Алешков  М.  Н., Жуков И. И. Физические основы 
ракетного оружия. Москва, 1972; Гавриш А. П., Ямполь-
ский Л. С. Гибкие робототехнические системы. Київ, 
1989; Козлов Ю. М. Адаптация и обучение в робототех-
нике. Москва, 1990; Лисенко В. М., Грабчак В. І., Но-
вак Д. А. Теорія польоту. Суми, 2006. 

Автоно ́мна це ́рква  — канонічне об’єднання 
православних єпархій за тер. ознакою, яке має 
власного предстоятеля (як правило, в сані архі-
єпископа або митрополита), обмежене вну-
трішнє самоврядування і входить до складу ав-
токефальної церкви. Нерідко для помісної 
церкви (діє на обмеженій тер.) статус А. ц. є пе-
рехідним на шляху від її повного підпорядку-
вання «материнській» («киріархальній») церкві 
до набуття автокефалії. У  сучас. правосл. світі 
немає згоди щодо порядку надання автокефалії, 
проте визнається право кожної помісної церкви 
надавати своїм частинам статус А.  ц. Нерідко, 
напр., у практиці Московського патріархату, 
статусу А. ц. передує статус частково самокеро-
ваної Церкви, екзархату або митрополичого 
округу.

Всеправославний Собор на Криті в 2016 при-
йняв документ про порядок надання церк. авто-
номії, згідно з яким Константинопольський па-
тріархат має право ухвалювати остаточні рішен-
ня щодо спірних питань, коли на управління іс-
нуючою або потенційною А. ц. претендують дві 
або більше автокефальних церков.
Офіційне православ’я наразі визнає 5 А. ц.: Фін-
ляндську автономну православну церкву та Ес-
тонську апостольсько-православну церкву (в 
складі Константинопольського патріархату), 
Си найську архієпископію (в  складі Єрусалим-
ського патріархату), Японську автономну пра-
вославну церкву та Китайську автономну право-
славну церкву (в складі Московського патріар-
хату). Вони діють на тер. ін. д-в, а не тих, де їхні 
«материнські» церкви. Водночас канонічна тер. 
авт. Синайської православної церк ви, що вхо-
дить до складу Єрусалимської православної 
церкви, становить частину тер. Арабської Респу-
бліки Єгипет, на решті тер. якої діє ін. помісна 
правосл. церква — Олександрійська. Статус на-
півавт. церкви має Критська архієпископія в 
складі Константинопольського патріархату.
Фінляндська автономна православна церква 
складається з 3 єпархій (24 парафії), в яких слу-
жить 4 єпископи і понад 20 священиків. Естон-
ська апостольсько-православна церква склада-
ється з 3  єпархій (60  парафій), де служить 
1 єпископ і понад 40 кліриків. Синайська право-
славна церква має 1 єпископа, великий монастир 
св.  Катерини на Синаї, 5  скитів та 17  подвір’їв 
(пред ставництв). Японська автономна право-
славна церква має 3 єпархії, 2 єпископів і понад 
150  парафій. Китайська автономна православ-
на церква (була повністю розгромлена під час 
т. з. «культурної революції» в 1966–1976) зараз 
налічує 13  парафій, більшість з яких не має 
власних кліриків — церкву обслуговують єпис-
копи з  Росії. Українська православна церква, 
якій Московський патріархат формально не 
надав статусу А. ц., в сотні разів перевищує всі 
офіційно визнані А. ц. сучасного православно-
го світу як за кількістю кліру, так і за кількістю 
парафій.
Статут Московського патріархату відрізняє 
А.  ц. від самокерованих церков, до яких від-
носить Українську, Білоруську, Латвійську, 
Естонську православні церкви, Православну 
церкву Молдови та Російську православну 
церкву закордоном. Різні самоврядні церкви в 
складі Московського патріархату мають різну 
міру самостійності: статус Української право-
славної церкви відрізняється від статусу А. ц. 
тільки номінально, але не в обсязі прав і пов-
новажень.
Самокеровані канонічні структури, подібні до 
А.  ц., є також у складі Константинопольського 
патріархату (Руська архієпископія у Зх. Європі, 
Українська православна церква в США, Україн-
сько православна церква в Канаді, Грецька пра-
вославна архієпископія Америки, Свята гора 
Афон та ін.) і Польської православної церкви 
(Португальська православна церква).
Термін «автономна» входить до назв кількох 
«альтернативних» православних церков, які не 
визнані офіційним православ’ям, напр., Росій-
ської православної автономної церкви (з цен-
тром у м. Суздалі, Росія) та Української автоном-
ної істинно-православної церкви (з центром у 
м. Рівному, Україна).
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Літ.: Никодим (Милаш), еп. Далматинский. Право-
славное церковное право. Санкт-Петербург, 1897; Ску-
рат К. История поместных православных церквей. Моск-
ва, 1994. Т. 1; Цыпин В., прот. Церковное право. Москва, 
1996.

О. В. Солдатов

Автоно́мна це́рква  в Украї́ні (1941–1944)  — 
конфесія, що виникла й діяла на тер. Рейхскомі-
саріату «Україна» в роки гітлерівської окупації. 
На архієрейському соборі у серпні 1941 в Поча-
ївській лаврі за участі архієпископів Олексія 
(Громадського), Симона (Івановського), єписко-
пів Веніаміна (Новицького) і Пантелеймона (Ру-
дика) було вирішено: а) до помісного собору 
правосл. церкви в Україні вважати її канонічно 
залежною від Моск. патріархату РПЦ; б) повер-
нути їй права автономії; в) надати старшому з 
ієрархів архієпископу Олексію повноваження 
обласного митрополита. На соборі єпископів у 
грудні 1941 Олек сія (Громадського) оголошено 
митрополитом Волин. і Житомир. та екзархом 
України. Канонічною підставою утворення Ав-
тономної пра восл. церкви (АПЦ) стали рішення 
Всерос. помісного собору (1918 затверджені па-
тріархом Тихоном) про авт. права правосл. церк-
ви в Україні. АПЦ, за різними оцінками, мала 
16 архієреїв, 5600 приходів. Їй належали обидві 
лаври — Києво-Печерська і Почаївська, а також 
майже всі (крім 4, що перебували у складі УАПЦ) 
монастирі. Під час окупації висвячено бл. 
400  пастирів. 1943–1944 діяла Кременецька ду-
ховна семінарія.
У жовтні 1942 відбулася зустріч митрополита 
Олек сія з автокефальними єпископами Мстис-
лавом (Скрипником) і Никанором (Абрамови-
чем), результатом якої стало підписання Акта 
про об’єднання автономної і автокефальної 
церков. Унаслідок тиску нім. властей і власної 
ієрархії Олексій 16.12.1942 визнав акт недій-
сним. Міжконфесійні тертя стали однією з гол. 
причин страти Олексія (Громадського), єписко-
па Михайла (Тарнавського) та трьох десятків 
священиків АПЦ бойовиками ОУН. АПЦ визна-
вала окупаційну владу і виконувала її розпоря-
дження. З приходом рад. влади більшість її іє-
рархів репресовано, а рядовий клір перейшов до 
складу РПЦ.

Літ.: Heyer K. Die Orthodoxe Kirche in der Ukraine von 
1917 bis 1945. Cologne (Braunsfeld), 1953; Волошин Ю. Ук-
раїнська православна церква в роки нацистської окупа-
ції. Полтава, 1997; Пащенко В. Православ’я в новітній іс-
торії України. Полтава, 1997; Лисенко О. Є. Церковне 
жит тя в Україні. 1943–1946. Київ, 1998.

О. Є. Лисенко

Автоно ́мна черне́ча о ́бласть Свято ́ї гори́ 
Афо ́н — див. Афон.

Автоно́мний ландша́фт — елементарний 
ланд шафт вододілів, в яких процеси ґрунтоут-
ворення і розвиток рослинності відбуваються 
незалежно від ґрунтових вод. А. л. характеризу-
ються відсутністю надходження матеріалу 
шляхом рідкого і твердого бічного стоку, ви-
трата матеріалу відбувається внаслідок стоку і 
просочування. Термін запропонований геохі-
міком А. І. Перельманом. Синонімом є елювіаль-
ні ландшафти.
Літ.: Малишева Л. Л. Геохімія ландшафтів. Київ, 2000. 

Б. Б. Полинова 

Автоно ́мний о ́круг  — різновид авт. адм.-тер. 
утворень у СРСР у складі області, краю або ав-
тономної республіки. На відміну від авт. респу-
блік і автономних областей, А. о. не мали фор-
мальних ознак державності. Адм.-тер. одиниці 
цього типу існували лише в одній республіці 
СРСР — РСФРР (згодом РРФСР, тепер РФ). Пер-
ші А. о. (до 1977 — нац. округи) було сформова-
но 1921 у складі Горської АСРР на Пн. Кавказі. 
Після її поділу на авт. області А. о. розформова-
но. У 1920–1930-х у кількох областях і краях 
РСФРР (РРФСР) було створено ряд А. о., части-
ну з яких згодом було розформовано. У цей пе-
ріод вони являли собою аналог національних 
районів в УСРР (згодом УРСР) та ін. республіках 
СРСР. Згідно з Федеративною угодою від 
31.03.1992 А. о. РФ стали суб’єктами федерації та 
отримали права адм.-тер. утворень вищого рів-
ня, хоча деякі з них продовжили одночасно бути 
частинами більших адм.-тер. одиниць. У 2000-х 
більшість із них було ліквідовано: Коряцький 
А.  о. увійшов до складу Камчатського краю, 
втративши права автономії; Комі-Перм’яць кий 
А. о. було об’єднано з Пермською обл. в нову 
адм.-тер. одиницю  — Пермський край. Станом 
на 2016 у складі РФ існує чотири А.  о.: Нене-
цький А. о. (у складі Архангельської обл., з пра-
вами окремого суб’єкта федерації); Ханти-Ман-
сійський А. о. — Югра (у складі Тюменської обл., 
з правами окремого суб’єкта феде рації); Чукот-
ський А. о. (окремий суб’єкт фе дерації), Ямало-
Ненецький А. о. (у складі Тюменської обл., з 
правами окремого суб’єкта федерації). А. о. іс-
нують також у Китайській Народній Республіці, 
де вони входять до складу адм.-тер. одиниць ви-
щого рівня (авт. районів або провінцій).

Автоно ́мов, Леоні́д Андрі ́йович (01.11.1937, 
м.  Київ, Україна) — кінорежисер, сценарист. 
Пра цював у галузі документального кіно. Режи-
сер широкого тематичного діапазону. Майстер 
психологічного портрету. Закінчив 1968 режи-
серське відділення кіноф-ту Київ. ін-ту театр. 
мист-ва (тепер — Київ. нац. ун-т театру, кіно і 
телебачення) імені І.  Карпенка-Карого. Працю-
вав на студії «Укркінохроніка» (1968–1994). 
Фільми А.: «День польотів курсанта Юхименко», 
«Спомин» (обидва — 1968), «Одеський опер-
ний», «Студенти в СРСР» (обидва — 1969), «За-
поріжжя в будні й свята» (1970), «Формула жит-
тя» (1970; Приз Республіканського кінофестива-
лю «Молодість»), «Триста чотирнадцята» (1971), 
«Удень і вночі» (1972), «Ймовірність Силь вест-
рова», «Тил, що кував перемогу», «При сяга» (усі 
три — 1974), «Людина народилася» (1977), «Таке 
щасливе життя Григорія Малинки» (1978), «Не-
забутнє. Українському радянському кіно 60 ро-
ків» (1979), «Лесь Курбас. Для майбутнього» 
(1988), «Дорога завдовжки в півстоліття» (1991), 
«Дума» (1992), «Україна — земля незалежна» 
(1993) та ін. Автор низки сценаріїв, частину яких 
реалізував у власних стрічках.

Т. Д. Мороз

Автооксида ́ція  (від авто… і оксиди) — само-
чинне окислювання речовин за невисокої темпе-
ратури без впливу каталізатора. А.  — основа 
біол. процесів окислювання.

Автоопера ́тор (від авто... і оператор) — у ба-
гатооперац. верстаті  — пристрій для автомат. 

Автооператор консольний
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Автопілот
(функціональна схема дії 
каналу керування висотою 
польоту літака):  
Н — справжня виміряна 
висота польоту літака;   
1 — задатчик висоти польоту 
літака; 2 — підсилювач; 
3 — пристрій, що формує 
керуючі сигнали; 4 — рульова 
машинка;  z — поперечна 
вісь (перпендикулярна до 
площини малюнка);  
х — поздовжня вісь; α — кут 
атаки; V 

– — вектор швидкості; 
υ — кут тангажу; y — лінія  
горизонту.

зміни інструмента. А. здійснює захоплення ін-
струмента, який виконав операцію, витягує його 
зі шпинделя й ставить на його місце ін. інстру-
мент. Контролювання положення кожн. інстру-
мента в шпинделі здійснюється автоматично. 
Використання А. сприяє підвищенню продук-
тивності внаслідок скорочення допоміжн. часу, 
поліпшення орг. праці, підвищення точності об-
роблення деталі через скорочення числа пере-
базувань і високого ступеня автоматизації, що 
дає змогу здійснювати швидке переналагоджен-
ня обладнання на виготовлення іншої деталі. 
У  гідроенергетиці А.  гідроелектричної станції 
(ГЕС) — система автомат. пристроїв, що забез-
печує надавання команди на запускання та зу-
пинення агрегатів ГЕС за зміни режиму їхньої 
роботи внаслідок зміни напору води, витрат чи 
навантаження електроенергетичної системи, до 
складу якої входить гідроелектростанція. За 
формою подання інформації А. ГЕС поділяють 
на аналог. та цифр. В  А. ГЕС аналог. типу вхо-
дять: командний або керувальний блок, блок 
вибирання черговості пуску (зупинки) агрега-
тів, блок напору, а також датчики потужності й 
водотоку; черговість запускання агрегатів виби-
рає оператор. А. ГЕС цифр. типу керує 
комп’ютер. Характеристики агрегатів задаються 
програмою й зберігаються в па м’яті комп’юте ра, 
що забезпечує оперативне керування ГЕС. 
Цифр. А. забезпечують автомат. керування ре-
жимами потужних багатоагрегатних ГЕС і в по-
єднанні з керув. машинами центр. диспетчер-
ських пунктів енергосистем сприяють роз-
в’язуванню загальносистемних завдань.

Літ.: Гжиров Р. И., Серебреницкий П. П. Программи-
рование обработки на станках с ЧПУ. Ленинград,  1990; 
Большой энциклопедический политехнический словарь. 
Киев, 2004; Ловыгин А. А., Теверовский Л. В. Сов ре мен-
ный станок с ЧПУ и CAD/CAМ система. Москва, 2012.

Автопавільйо ́н (від авто... і франц. рavillon — 
альтанка, з лат. papilio — намет)  — споруда на 
зупинці громад. транспорту для короткочасного 
перебування пасажирів. А. є необхідн. елемен-
том дорожн. інфраструктури. А. поділяють на 
два типи — закриті та відкриті. Для А. на між-
міськ. трасах використовують переважно важкі 
конструкції закрит. типу, які забезпечують ліп-
ший захист від несприятл. погодн. умов та ви-
падкового наїзду автотрансп. засобів. У межах 
насел. пунктів установлюють А. відкритого типу, 
в яких використовують полегшені каркасні кон-
струкції з метал. і залізобетон. елементів, полі-
карбонату, загартованого скла тощо. А. встанов-
люють на зупинкових майданчиках з тверд. по-
криттям; відстань від ближньої грані А. до кром-
ки зупинкового майданчика має становити не 
менше 3 м. А. обладнують лавами для сидіння з 
де рев’яних дощок або метал. профілів, сміттєви-
ми урнами, освітлювальними приладами. Під 
час розроблення та встановлення А. зважають 
на архіт. та ландшафтні особливості місцевості. 
На найважливіших інтуристських мар шрутах, 
на дорогах у зонах масового відпочинку, курорт-
них і заповідних зонах, на під’їздах до міст, біля 
іст. місць тощо. А. часто будують за індивід. про-
ектами, розробленими з урахуванням місцевих 
умов, традицій нар. архітектури та стильової 
єдності певної ділянки дороги.

Літ.: Шляхи підвищення ефективності дорожнього 
господарства України в нових умовах господарювання. 

Київ, 1994; Про автомобільний тран спорт: Закон України 
№ 2344-III вiд 05.04.2001; Технічні правила ремонту та 
утримання автомобільних доріг загального користуван-
ня України П-Г.1-218-113-97; ДБН В  2.3-4:2015. Автомо-
більні дороги. Частина І. Проектування. Частина II. Бу-
дівництво. Київ, 2015.

Автопіло́т (від авто… і пілот) — пристрій або 
програмно-апаратний ком плекс, що автома-
тично керує рухом трансп. засобу за заданою 
траєкторією. Упродовж. останнього століття А. 
найчастіше застосовували в авіації. Найбіль-
шим досягненням у цьому напрямку є втілена 

можливість автоматизації всіх етапів польоту 
незалежно від метеорол. умов. Останнім часом 
термін А. набув популярності для позначення 
комплексів автоматиз. керування наземн. тран-
спортом. Створення сучас. А. для автомобіля 
стало можливим після втілення систем навіга-
ції космічної та використання обчислюв. систем 
реального масштабу часу. У побуті термін «на 
А.» використовують для опису рефлексивних 
дій людини.

Літ.: Боднер В. А. Системы управления летательными 
аппаратами. Москва, 1973; Александров А. Д. и др. 
Системы цифрового управления самолетом / Под ред. 
А. Д. Александрова, С. М. Федорова. Москва, 1993; Ба-
бак В. П., Наритнік Т. М., Куц Ю. В., Казиміренко В. Я. 
Обробка сигналів у радіоканалах цифрових систем об-
робки інформації. Київ, 2005. 

Авто ́поліплоїді́я (від авто… і поліплоїдія), 
ауто поліплоїдія — більше ніж дворазове спадко-
ве кратне збільшення (зазвичай, спонтанне) 
ідентичних наборів хромосом у клітинах рослин, 
рідше тварин, того самого виду. Також виник-
нення поліплоїдного орг-му внаслідок геномної 
мутації типу поліплоїдії у предкового диплоїд-
ного орг-му аналогічного виду. А. виникає через 
порушення розходження хромосом у мітозі чи 
мейозі (значно рідше), здебільшого внаслідок дії 
фіз. і хім. чинників. Трапляється у природі, а та-
кож може бути індукована спрямовано за допо-
могою спец. речовин — поліплоїдогенів, найві-
домішим серед яких є алкалоїд колхіцин. Якщо 
орг-м має 3, 4, 5, 6 і т. д. наборів хромосом, то 
його називають автотриплоїдом, автотетраплої-
дом, автопентаплоїдом, автогексаплоїдом і т. д., 
а саме явище — автотриплоїдією і т. д. А. приз-
водить до зміни геномної структури ядра, мета-
болізму і, зазвичай, фенотипу орг-му. Автополі-
плоїди порівняно з диплоїдами можуть бути 
більшими і плодючішими, більшими із серед-
ньою плодючістю і дрібнішими з нижчою пло-
дючістю. У рослин автополіплоїди частіше від-
різняються від своїх попередників: мають більші 
за розмірами листки, квітки, насіння, міц ніші 
стебла тощо. Клітини та їхні ядра в автополіпло-
їдів теж більші за розміром. Це явище, відоме 
під назвою гігантизму, властиве не всім автопо-
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ліплоїдам. У самозапильних рослин гігантизму 
майже не буває. Гігантизм супроводжується 
зміною низки фізіол. і біохім. властивостей клі-
тин, що забезпечує вищу стійкість автополіпло-
їдів до несприятливих умов, захворювань тощо. 
Внаслідок наявності у хромосомному наборі ав-
тополіплоїда понад двох гомологічних хромо-
сом кон’югація гомологів у мейозі і розходження 
хромосом здебільшого порушені. Головною при-
чиною їх низької фертильності й (у рослин) 

зниженої насіннєвої продуктивності є порушен-
ня гаметогенезу. Слід відрізняти А. організмів 
від т. з. соматичної поліплоїдії (ендополіплоїдії), 
коли у процесі диференціювання клітин у них 
відбуваються генетично запрограмовані проце-
си мультиплікації (кратного збільшення) хромо-
сомного матеріалу. Соматична ендополіплоїдія 
найбільш властива клітинам з активним мета-
болізмом і високоспеціалізованим, у рослин — 
також характерна для запасальних тканин. У ре-
зультаті більшість спеціалізованих тканин гене-
тично диплоїдних орг-мів складається з високо-
поліплоїдних клітин, що можуть містити десят-
ки, сотні, в окремих випадках — тисячі наборів 
хромосом і навіть політенні хромосоми. Напр., у 
деяких комах політенними є клітини слинних 
залоз, у людини ендополіплоїдними є клітини 
печінки, серцевого м’яза, нервові клітини, а в 
рослин — більшість запасальних тканин (ендос-
перм, серцевина пагонів і коренів, м’якуш пло-
дів і бульб тощо). А. (ендополіплоїдія) є харак-
терною для культивованих клітин і тканин, осо-
бливо виражена у рослинних клітинних ліній — 
продуцентів біологічно активних речовин. А. — 
одна з форм еволюції рослин, рідше тварин, є 
одним із найпоширеніших шляхів симпатрично-
го видоутворення, використовується у селекції 
для отримання продуктивніших форм і сортів 
рослин. Зокрема, експериментально отримано 
високопродуктивні триплоїди (кормовий і цу-
кровий буряк, кавун, м’ята перцева тощо), те-
траплоїди (жито, ку курудза, гречка, конюшина, 
редиска тощо). Значний внесок у дослідження А. 
зробили укр. вчені (В. П. Зосимович, Н. К. Нава-
ліхіна, М.  І.  Ху дяк, В. О. Панін, Д. І. Малюта, 
М. Ф. Ковалевська, І. А. Шевцов, А. Ф. Шулин-
дін, Ф. Л. Щепотьєв, С. Г. Машталер, М. П. Драч, 
Т. Т. Борисенко, В. А. Труханов, С. О. Рєзнікова, 
О. О. Гостєв, В. А. Кунах та ін.). В Україні, зокре-
ма, створено автополіплоїдні сорти цукрового і 
кормового буряку, конюшини, жита, м’яти, 
шав лії, лаван ди тощо, які висівались на полях 

на тисячах гектарів, істотно підвищивши про-
дуктивність. В.  А.  Ку нах із співробітниками 
створив поліплоїдні клітинні лінії раувольфії 
зміїної, женьшеню, родіоли рожевої, унгернії Ві-
ктора тощо, які вирощували у промислових 
масштабах як джерело сировини для медичної, 
харчової, косметичної пром-сті. Широке розпо-
всюдження А. у с.  г. стримує низька насіннєва 
продуктивність автополіплоїдних орг-мів й ус-
кладнене насінництво поліплоїдних форм рос-
лин.

Літ.: Бреславец Л. П. Полиплоидия в природе и в 
опыте. Москва, 1963; Экспериментальная полиплоидия у 
культурных растений: Сб. научн. трудов. Киев, 1974; Глаз-
ко В. И., Глазко Г. В. Русско-англо-украинский толковый 
словарь по прикладной генетике, ДНК-технологии и био-
информатике. Киев, 2001; Кунах В. А. Біотехнологія лі-
карських рослин. Генетичні і фізіолого-біохімічні основи. 
Київ, 2005; Тоцький В. М. Генетика. Вид. 3. Одеса, 2008; 
Инге-Вечтомов С. Г. Генетика с основами селекции. 
Санкт-Петербург, 2010; Стегний В. Н. Цитогенетика эво-
лю ционного процесса. Томск, 2013.

В. А. Кунах

Автопортре́т  (від авто… і портрет) — ство-
рення образу автора-митця, виконане ним са-
мим. Як правило, А. є різновидом портретного 
жанру, хоча іноді може бути «вкрапленням» у 
композицію ін. жанру. Найпоширеніший в обра-
зотворчих (візуальних) мист-вах — живописі, 
графіці, скульптурі, фотографії, рідше зустріча-
ється також і в словесних та аудіовізуальних 
мист-вах.
Зображення митця за роботою трапляється вже 
в давньоєгипетському мист-ві та у давньогрец. 
вазописі, однак більшість таких прикладів не 
можуть бути ідентифіковані саме як А. До пер-
ших відомостей про А. конкретного митця від-
носиться згадка Плутарха про А. давньогрец. 
скульптора Фідія серед персонажів його «Битви 
амазонок» у Парфеноні. У Середні віки й епоху 
Відродження, а в окремих випадках й у пізніші 
часи, вставлений у худ. композицію А. її автора 
часто виконував роль свого роду авторського 
підпису (Л. Сіньореллі, Б. Гоццолі, Д. Гірландайо 
та ін). Відомі вставлені А. в композиціях таких 
художників італійського Ренесансу як Джотто, 
Мазаччо, С. Боттічеллі, Рафаель Санті, Міке-
ланджело Буонаротті, Тиціан та ін. З епохи Рене-
сансу набуває поширення й самостійний А., 
формується його жанрова специфіка та різно-
манітність. Становлення північно-ренесансного 
А. по в’язується з творчістю провідного май стра 
нім. Відродження А. Дюрера, який створив по-
над 50 А. «Автопортрет з чортополохом», авто-
портрети 1493 та 1500 та ін.).
Не втрачає популярності А. і в добу бароко. Но-
вим кроком в історії жанру стають автопортре-
ти П. П. Рубенса («Автопортрет з Ізабелою 
Брант», 1609). Кілька десятків автопортретних 
зображень належить Рембрандту. Картина 
Д. Веласкеса «Меніни» (1656) включає в компо-
зицію А. художника. У  17 ст. суто побутові реа-
лістичні А. поширюються у голландському жи-
вописі (Я. Стейн «Автопортрет з дружиною на-
підпитку», «Автопортрет з лютнею»).
У творчості майже кожного художника 18–19 ст. 
представлений жанр А. (А. Ж.Б.С. Шардена, 
Ж.-Л. Давида, Г. Курбе, Е. Делакруа, І. Крамського, 
В. Сурікова, І. Рєпіна та ін.). Серед А. В. Ван Гога: 
«Автопортрет з перев’язаним вухом і трубкою» 
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(1889), «Автопортрет у фетровому капелюсі» 
(1887–1888), «Автопортрет з пензлями та паліт-
рою» (1889) та ін. Значна кількість А. у творчості 
багатьох митців, зокрема й В. Ван Гога, поясню-
ється тим, що художник часто буває сам для себе 
найдоступнішою та непримхливою моделлю для 
вдосконалення своєї майстерності, для худож-
ницьких вправ.
У 20 ст. А., як і інші жанри, урізноманітнюється 
завдяки широкому горизонту стилістичних та 
технічних пошуків митців: водночас із тради-
ційними, реалістичного спрямування компози-
ціями створюються авангардні автопортретні 
роботи. Несподіваними концептуальними ком-
позиційними рішеннями відзначаються графіч-
ні А. М. К. Ешера у стилі імп-арту, як-от «Авто-
портрет в сферичному дзеркалі» (1935). А. був 
одним з улюблених жанрів у творчості С. Далі: 
«Кубістичний автопортрет» (1923), «М’я кий ав-
топортрет зі смаженим салом» (1941), «Ав то-
портрет у вигляді Мони Лізи» (1950) та ін. Біль-
ше 50 А. залишила у своєму творчому спадку 
всесвітньовідома мексиканська худ. Ф. Кало, се-
ред яких «Автопортрет з терновим вінцем та 
колібрі», «Автопортрет з мавпочкою», «Дві Фрі-
ди», «Шпиталь Генрі Форда», «Ма ленька лань» 
та ін. Створенням фотографічних А. захоплю-
вався лідер поп-арту Е. Воргол, най відо мі ший 
його «Червоний автопортрет» (1986). Втім, фо-
тографічний А. став дійсно масовим жанром з 
активним поширенням з початку 2010-х т.  з. 
«селфі».
Картину еволюції А. в укр. мист-ві відновити 
складно, оскільки багато творів утрачено, багато 
лишилися анонімними. Перший відомий А. в 
укр. живописі вміщено на підписній іконі «Роз-
п’яття» (1691; В. Липський). Художник зобразив 
себе поряд із родиною донатора. Імовірно, авто-
портретним є й зображення Євангеліста Луки у 
розписах Воздвиження Чесного Хреста церкви в 
м. Дрогобичі (кін. 17 — поч. 18 ст.). Зображення 
темнобородого чоловіка з палітрою й пензлем у 
руках перед мольбертом має явно портретні 
риси.
1803 нар. майстер Костянтин вмістив свій А. на 
церк. корогві (внизу композиції «Пієта» в оваль-
ному медальйоні зображено профільне погруд-
дя молодого вусатого чоловіка у білому військ. 
мундирі й перуці з косою). Перший А. як окре-
мий твір виконала А. С. Полуботок (1801). На 
полотні змальовано літню жінку в темному мі-
щанському одязі, на звороті — традиційний на-
пис — розповідь про життєвий шлях зображе-
ної.
З перших десятиліть 19 ст., із пожвавленням худ. 
життя, митці частіше звертаються до А., що 
свідчить про самоусвідомлення, зростання сусп. 
ролі й значення митця як людини творчої про-
фесії. Особливо популярним стає А. у діяльності 
вихованців петерб. Академії мист-в, які відобра-
жали тогочасну духовну атмосферу. Романтиза-
цією образу, увагою до внутр. світу позначено 
твори П. Г. Зайцева (1828; Н.-д. музей Академії 
мист-в у Петербурзі), І. К. Зайцева (1834–1935; 
Полтав. худ. музей), А. М. Мокрицького (1835; 
Російський музей, Санкт-Петербург), П. М. Ор-
лова (1847; Російський музей, Санкт-Петербург), 
Д. І. Безперчого (1846; Харків. худ. музей), по-
тягом до реалістич. трактування характеру — 
К.  С.  Павлова (1835; Нац. худ. музей України), 
Г.  Г. Лапченка (1849; Алупкинський палац-му-

зей) та ін. Винятково важливого значення набу-
ває А. у творчості Т. Шевченка. Прикладом 
вклю чення своєрідно «замаскованого» А. в сю-
жетну канву зображення є картина Є. Ф. Крен-
довського «Збирання на полювання» (1836; Тре-
тьяковська галерея), де художник зобразив себе 
у бекеші, з рушницею в руках. Іноді А. вміщува-
ли в пейзажне полотно (І. П. Похитонов «Авто-
портрет. За роботою»; 1911, приват. зб., Франція; 
О. Г. Сластіон «Художник на етюдах», 1980-ті, 
Сум. худ. музей). 
Прагнучи наголосити свої соц. симпатії, худож-
ники часто змальовували себе представниками 
народу — у вигляді селян (А. А. М. Гороновича, 
1848, Третьяковська галерея; Л.  М.  Жем чужни-
кова, 1853, Нац. худ. музей України; Н. X. Она ць-
кого, 1909, Сум. худ. музей; В. О. Корнієнка, 1904, 
Дніпр. худ. музей). Демократизм і аналітичність 
образів характерні для А. художників-передви-
жників. Вони виконували А. монохром ні олівце-
ві (П. Д. Мартинович; 1877), олійні, приглушено-
го колориту, переважно погрудні (М.  К. Пимо-
ненко; 1912), акварельні (С. П. Ко стенко; 1888). 
Справжнього розквіту досягає А. на межі 19 і 
20 ст. Майже у кожного тогочасного митця були 
не лише поодинокі А., а й цик ли таких зобра-

жень. Пафосом боротьби, внутр. конденсова-
ністю почуттів пройнято А. О.  О.  Му рашка 
(1917; Нац. худ. музей України). 
Серед зах.-укр. митців до А. активно звертались 
Я. Машковський (1825), М. Яблонський (1830, 
обидва — Львів. нац. галерея мист-в), Т. Д. Ко-
пистинський (1871–1872), Й. П. Курилас (1900, 
обидва — Нац. музей у Львові) та ін. Численни-
ми були А. в творчості Я. В. Пстрака, М. І. Федю-
ка, М. Д. Сосенка, І. І. Труша, О. Л. Кульчицької. 
Чітке усвідомлення важливої ролі митця, тему 
драматичної, але водночас прекрасної долі по-
слідовно втілено у циклі автопортретів О. X. Но-
ваківського.
Новим змістом наповнюються А. художників 
20  ст. Поряд з творами реаліст. напряму з’яви-
лися А., вирішені в руслі авангардизму («Авто-
портрет» О. К. Богомазова; 1920-ті). У Ф. Г. Кри-
чевського ще на поч. 20 ст. простежується орієн-
тація на образи, сповнені життєвої снаги, фіз. 
здо ров’я, духовної сили («Автопортрет», 1911, 

Автопортрет. О. Мурашко. 
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Нац. худ. музей України). Найхарактерніший 
при клад  — «Автопортрет у білому кожусі» 
(1926–1932), де виявлено творчі позиції митця, 
його мист. кредо. Широким узагальненням, ге-
роїзацією образу сповнено невеликі графічні 
А.  — О. О. Кокеля (1929; Харків. худ. музей), 
К. М. Єлеви (1939; Нац. академія образотворчого 
мист-ва й архітектури), А. Г. Петрицького (1926; 
Нац. худ. музей України). Пафос часу, відчува-
ється в камерному А. І. С. Їжакевича (1927; Нац. 
худ. музей України), у піднесеному внутр. стані 
постаті на А. В.  І.  Касіяна (1920; пастель, Нац. 
худ. музей України). У техніці силуету вирішено 
«Автопортрет з дружиною й дітьми» Г. І. Нарбу-
та (1919; Нац. худ. музей України).
До А. звертаються й нар. майстри К. Білокур 

(Нац. музей укр. нар. декоративного мист-ва), 
Я. Отришко (1920-ті). Серед друзів-однодумців 
змалював себе А. М. Ерделі в «Груповому пор-
треті закарпатських художників» (1947; Закарп. 
худ. музей).
Серед художників і графіків укр. зарубіжжя А. 
займає важливе місце у творчості С. Гординсько-
го, Я. Гніздовського та ін. В укр. А. кін. 20 — поч. 
21  ст. простежуються типові напрями тракту-
вання образу, кращі з них відтворюють єдність 
особистого та загальнолюдського. 

Літ.: Автопортрет в русском и советском искусстве. 
Каталог выставки. Москва, 1977; Рубан В. В. Український 
портретний живопис першої половини XIX століття. 
Київ, 1984; Рубан В. В. Український портретний живопис 
другої половини XIX — початку XX століття. Київ, 1986; 
Зингер, Л. С. Автопортрет в советской живописи. Мос-
ква, 1986; Андронов Н. Из истории автопортрета: Замет-
ки художника. // Творчество. 1989. № 11. 

В. В. Рубан, Л. Л. Корнєєва

А́втор  [лат. au(c)tor — засновник, творець]  — 
творець художнього, мистецького або публіцис-
тичного твору, наук. дослідження, проекту, ви-
находу тощо. Поняття авторства в історії л-ри 
виникло з переходом від фольклорно-колектив-
ної творчості до індивідуальної, воно змінюва-
лося в різні періоди розвитку л-ри у зв’язку з 
неоднаковими вимогами щодо співвідношення 
творчої самобутності й використання традицій-
них, канонічних зразків. Проблему А. досліджу-
ють і в плані вивчення структури худ. тексту, 
розглядаючи А. (чи «образ А.») як оповідача, 
носія худ. викладу, як суб’єкта, що визначає сти-
льову єдність тво ру. З’ясування авторства всіх 
відомих творів є одним із завдань літературо-
знавства (див. Атрибуція, Текстологія). У юрид. 
плані зв’я  зок А. з твором регулюється  автор-
ським пра вом.

Літ.:  Виноградов В. В. Проблема авторства и теория 
стилей. Москва, 1961.

М. П. Бондар

Авторадіогра ́фія (від авто… і радіографія), 
радіоавтографія  — метод вивчення розподілу 
радіоактивних речовин у досліджуваному 
об’єкті накладанням на нього чутливої до радіо-
активних випромінювань фотоемульсії з по-
дальшим її проявленням. Радіоактивні речови-
ни, що містяться в об’єкті, ніби самі себе 
фoтографують за допомогою власного світлово-
го випромінення, звідки й походить термін  А. 
Метод А. широко застосовують у фізиці, техніці, 
біології та медицині — усюди, де активні ізото-
пи використовують як індикатори. Картину роз-

поділу радіоактивних елементів можна отрима-
ти в два способи. У 1-му випадку вивчають 
ступінь почорніння фотоплівки від досліджу-
ваного й еталонного зразків (т.  з.  макрорадіо-
графія). 2-й спосіб, набагато чутливіший від 
1-го, полягає в підрахунку слідів (треків), утво-
рених у фотоемульсії йонізуючими частинка-
ми, за допомогою оптичного або електронного 
мікроскопа (мікрорадіографія). Фотографічне 
зображення розподілу радіоактивних речовин 
у досліджуваному об’єкті, отримане методами 
А., наз. авторадіограмою або авторадіграфом. 
Для отримання макроавтографів використову-
ють спец. мікрозернисті емуль сії. Оскільки 
число відновлених зерен срібла фотоемульсії 
пропорційне кількості радіоактивних части-
нок, які подіяли на неї, то А. дає змогу визна-
чати як локалізацію радіоізотопа в об’єк ті, так і 
його кількість. Кількісний аналіз макроавто-
графів здійснюють методом фотометрії, а  мі-
кроавтографів — підрахунком під мікроскопом 
зерен срібла або слідів-треків. Перспективним 
є поєднання А.  з електронною мікроскопією. 
Метод А. дає змогу виявляти радіоактивні еле-
менти у тілах, їх розподіл у тканинах живих 
орг-мів. Якщо ввести до орг-му сполуки, мічені 
радіоізотопами, і дослідити тканини й клітини 
методом  А., можна отримати точні дані про 
локалізацію та хід процесів життєдіяльності, 
про розподіл у орг-мі різних речовин. Напр., 
застосування радіоактивного йоду та  А. дало 
змогу уточнити закономірності діяльності щи-
товидної залози. 

Літ.: Бойд Д. А. Авторадиография в биологии и меди-
цине / Пер. с англ. И. А. Кедер-Степановой, Я. В. Мамуля. 
Москва, 1957; Rogers Andrew W. Techniques of Autoradio-
graphy. 3rd ed. Amsterdam, 1979.

Р. П. Гайда

Автора ́лі — комплексні змагання з автомобіль-
ного спорту на точність дотримання заданного 
графіку руху за певним шляховим маршрутом. 
Існують кілька видів авторалі: класичне, або ралі 
другої категорії; ралі першої категорії; ралі-рей-
ди. Класичне ралі — це автоперегони, в якіх го-
ловне завдання екіпажу — прибуття у визначе-
ний час на пункт за маршрутом. Ралі першої ка-
тегорії — перегони, що відбуваються на дорогах 
заг. користування, гол. завдання яких — прохо-
дження у якнайкоротшій час спеціальних 
(швидкісних) ділянок траси за умови вчасного 
прибуття на старт у дорожньому режимі з до-
триманням правил дорожнього руху. На час 
проведення змагань дороги, закриті для всіх ко-
ристувачів, окрім учасників гонки. Ралі-рей-
ди — перегони, які проходять і дорогами загаль-
ного користування, і на ділянках без доріг (степ, 
саванна, пустеля, чагарник тощо). На відміну від 
звичайного авторалі, у ралі-рейдах від штурма-
на та пілота вимагається вміння орієнтуватися 
на місцевості в умовах бездоріжжя. Як і в кла-
сичному ралі, учасники ралі-рейдів є учасника-
ми дорожнього руху на загальних підставах. 
Змагання проводяться відповідно до вимог 
Міжнар. автом. федерації за регламентом, що за-
тверджується  (залежно від рангу змагань) нац. 
автом. федераціями або федераціями вищого 
рівня. Регламент гонки визначає та деталізує всі 
вимоги та особливості кожної конкретної гонки. 
Найважливіші обов’язки організатора змагань: 
вибір і підготовка траси, забезпечення безпеки 

Автопортрет. М. Бойчук. 
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учасників та глядачів, суддівство, хронометраж, 
інформ. забезпечення учасників, контроль від-
повідності тех. засобів вимогам Міжнар. автом. 
федерації тощо. В ралі учасники стартують по-
слідовно з певним інтервалом у порядку, визна-
ченому правилами Міжнар. автом. федерації. 
Чемпіонати з ралійних дисциплін складаються з 
кількох етапів за заздалегідь затвердженим ка-
лендарем. Кожен етап відбувається на окр. трасі. 
Етапи змагань багатоденні, тривалість  — від 
2  днів для нац. чемпіонатів з авторалі, до 10–
15 днів — для ралі-рейдів типу «Париж—Дакар». 

У більшості випадків участь у змаганнях можуть 
брати спортсмени не молодше 18 років. Для нац. 
чемпіонатів відповідні федерації можуть вста-
новлювати свій віковий ценз. У Великій Британії 
дозволяється стартувати пілотам віком від 
16 ро ків. Дистанція траси, зазвичай, становить: 
для ралі першої категорії — 200–400 км, з яких 
50 % займають спецділянки; для ралі-рейдів — 
до десятків тисяч кілометрів; для класичних ралі 
коливається у широких межах від сотень до ти-
сяч кілометрів.

Літ.: Профессиональный спорт. Київ, 2000; Сингурін-
ді Е. Г. Авторалі. Москва, 1978; Трейбал З. Искусство вож-
дения автомобиля / Пер. с чеш. Москва, 1960; Шугу-
ров Л. М. Современные гоночные и спортивные авто мо-
били. Москва, 1968.

С. Ф. Матвєєв

Авторегуля ́ція  (від авто… і регуляція) — див. 
Саморегуляція.

Авторефера ́т (від авто… і реферат) — корот-
кий усний або письмовий виклад твору, пере-
важно наукової праці, результатів дослідження, 
змісту видання, написаний автором. 
Найбільш поширеним є А. канд. або доктор. 
ди сертації, в якому подають основні тези, ре-
зультати, висновки, що розкривають концеп-
цію і здо бутки здійсненого дослідження. Вимо-
ги до на писання авторефератів дисертацій в 
Україні визначаються Державними стандарта-
ми України.
Структурно А. дисертації складається з трьох 
розділів: 1)  заг. характеристика роботи; 2) спи-
сок опублікованих праць за темою дисертації; 
3)  анотації трьома мовами (укр., рос., англ.). 
У заг. характеристиці роботи стисло викладають 
такі положення: актуальність дослідження; мета 
і завдання; об’єкт, предмет, методи дослідження; 
практична й наукова значення одержаних ре-
зультатів, які виносяться на захист; апробація 
роботи й особистий внесок здобувача; обсяг і 
структура дисертації. 

Літ.: Вимоги до оформлення дисертацій та авторе-
фератів дисертацій // Бюлетень ВАК України, 2011, 
№ 9–10.

В. Е. Шевченко

Авториза ́ція [франц. аutorisation — дозвіл, від 
пізньолат. au(c)torizare — давати владу]  — 
1)  В  інформ. технологіях  — надання повнова-
жень особі або групі осіб на виконання певних 
дій у системі оброблення даних. А. контролює 
доступ легальних користувачів до ресурсів сис-
теми після успішного проходження ними автен-
тифікації. Найчастіше процедури автентифіка-
ції й А. поєднують. За допомогою А. встановлю-
ються й реалізуються права доступу до ресурсів. 
2) У банк. справі — підтвердження повноважень 
або авторства особи, яка пред’явила електрон. 
документ або картку. Розрізняють А. електрон. 
документів за деякими атрибутами в цифр. фор-
мі, А. магнітних або процесорних карток і А. 
власне користувачів банк. системи безпосеред-
ньо за їхніми фіз. параметрами (папілярними лі-
ніями й візерунками на пальцях і долонях рук). 
3) У діловодстві — підтвердження електрон. до-
кументів за допомогою цифр. підпису, отрима-
ного за результатом певних цифр. параметрів 
самого документа, а також індивідуального се-
кретного особистого ключа, що належить авто-
ру. 4) Повноваження, надані держ. чиновнику на 
виконання важливих доручень. 5) У галузі права 
інтелектуальної власності А. — визнання своїм 
або схвалення автором тексту власного твору в 
певному вигляді (це може бути рукопис, копія, 
переклад тощо), а також надання автором пов-
новажень чи згоди на якусь дію, напр., на пере-
кладання, інсценування чи екранізування твору. 
А. перекладу — офіційного затвердження авто-
ром переглянутого й схваленого ним тексту пе-
рекладу свого твору на ін. мову, якою автор во-
лодіє. Така А. є одночасно свідченням пріорите-
ту цього перекладу перед ін. перекладами на цю 
саму мову й дозволом на тиражування перекла-
ду в такому вигляді.

Літ.: ДСТУ 2938-94 Системи оброблення інформації. 
Основні поняття. Терміни та визначення. Київ, 1995; Ро-
манец Ю. В., Тимофеев П. А., Шаньгин В. Ф. Защита ин-
формации в компьютерных системах и сетях. 2-е изд. 
Москва, 2002; Розколупа Н. Електронна доставка доку-
ментів і авторське право // Бібл. планета. 2005. № 4; Олій-
ник А. В., Шацька В. М. Інформаційні системи і технології 
у фінансових установах. Львів, 2006; Бондаренко С. В. 
Авторське право і суміжні права. Київ, 2008.

Авторитари ́зм [франц. autoritarisme, від лат. 
au(c)toritas — влада, вплив] — політ. режим, 
який ґрунтується на необмеженій владі однієї 
особи або групи осіб при збереженні окремих 
екон., духов., громадян. свобод; спосіб правлін-
ня з обмеженим плюралізмом; соц.-політ. систе-
ма, заснована на підпорядкуванні державі чи її 
лідерам; соц. установка або риса особистості, що 
характеризується впевненістю в тому, що в сусп-
ві повинна існувати сувора й безумовна відда-
ність вождю, беззаперечне підпорядкування 
людей авторитетам і владі. Упровадили термін 
у наук. вжиток для позначення певного набору 
соц. характеристик, властивих як політ. культу-
рі, так і масовій свідомості загалом, та запропо-
нували його найповніше осмислення теорети-
ки Франкфуртської школи неомарксизму 
(М.  Хоркхаймер, Т. Адорно, Г. Маркузе, 

 Учасники першого трансконтинентального авторалі  
«Нью-Йорк—Париж», 1908 р.
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Е. Френ кель-Брунсвік, Д. Левінсон, Р. Сенфорд). 
А. притаманні: автократизм або невелика кіль-
кість носіїв влади (диктатор, монарх, тиран, 
військ. диктатура, олігархічна група); непід-
контрольність влади народу, звужені або зведені 
нанівець дії принципів виборності держ. органів 
і посадових осіб, підзвітності їх насе ленню; ігно-
рування принципу поділу влади, до мінування 
глави д-ви, виконавчої влади чи військ., обме-
ження ролі представ. органів (асоціацій, об’єд-
нань, союзів тощо); рекрутування правлячої 
еліти не за допомогою конкурентних виборів, а у 
спосіб кооптації, призначення згори; непрозо-
рість кадрової політики, яка призводить до поя-
ви замкнутої в собі панівної верхівки (номен-
клатури, кліки тощо); монополізація влади і по-
літики, недопущення реальної політ. опозиції й 
конкуренції; мотивом держ. служби виступають 
не інтереси сусп-ва чи д-ви, а особиста відда-
ність особі, що персоніфікує владу; відмова від 
тотального контролю над сусп-вом, існування 
неконтрольованих вла дою сфер сусп. життя (не-
залежних профспілок, професійних об’єднань 
творчої інтелігенції, молод. орг. тощо); невтру-
чання д-ви в економіку, заохочення ринкових 
механізмів саморегулювання сусп. життя (зао-
хочення прагнення людей до труд. активності, 
придбання власності, акцій, участі в різноманіт-
них екон. програмах); домінування командних, 
адм. методів держ. уп равління (безумовне ви-
конання розпоряджень, наказів, директив), не 
виключено застосування терору й політ. репре-
сій; позбавлення гарантій безпеки особи у вза-
єминах із владою; головною опорою авторитар-
них режимів є домінуючі вертикальні силові 
структури влади (армія, каральні органи, спец-
служби); практика імітації виборів (при повній 
відсутності найменшої можливості приходу до 
влади представників опозиції); існування політ. 
партій, але під жорстким кон тролем правлячої 
особи або угруповання; підконтрольність ЗМІ. 
Види А.: військово-бюрократ. диктатура (ди к-
татура військ. і бюрократ. еліт, обмежене за-
лучення громад. інтелектуалів-професіоналів 
до формування політ. пріоритетів — режими 
Г.  А.  Насера в Єгипті, Х. Перона в Аргентині, 
«чорних полковників» у Греції, С. Хусейна в Іра-
ку, військ. хунти в Бразилії, Перу); корпоратив-
ний А. (співробітництво значних екон. кон-
гломератів як противага заідеологізованості та 
однопартійності в політ. системі — режими 
Ф. Франко в Іспанії, А. Салазара в Португалії); 
дототалітарний А. (перехідний режим від демо-
кратії до тоталітаризму, за якого соц. група, що 
представляє тоталітарну утопію, ще не утверди-
ла свою владу, але поступово обмежує діяльність 
груп інтересів громадян. сусп-ва й церкви — Ні-
меччина напередодні приходу до влади А. Гітле-
ра та у перші роки його правління); постколоні-
альний А. (мобілізаційний режим, властивий 
колишнім колоніям на шляху до незалежності, 
намагання демократизувати сусп-во супрово-
джується обмеженням політичного плюралізму 
в умовах нестабільного екон. розвитку); етнічна 
(расистська) квазідемократія (повна мобілізація 
влади етнічною чи нац. меншістю з обмеженням 
громадян. прав представників інших національ-
ностей — ПАР); традиційні режими (закриті 
режими спадково-родового та династичного 
правління, з монолітною структурою політ. елі-
ти — сучас. абсолютні монархії — д-ви Перської 

затоки, Непал; дуалістичні монархії — Марокко, 
Йорданія, Кувейт); егалітарно-авторитарні ре-
жими (закриті режими з монолітною структу-
рою й руйнуванням інституту приватної влас-
ності — РФ, Білорусь, Алжир, Бірма, Гвінея, 
Мозамбік, Танзанія, В’єтнам, Китай, Куба, Вене-
суела); авторитарно-інегалітарні режими (ре-
жим із диференційованою структурою еліти, 
яка вступає в контакт з економічно привілейо-
ваними групами приватних інтересів, через за-
критість режиму населення залишається бідним 
і безправним — фашистські й нацистські режи-
ми); змагальні олігархії (режими із пасивною 
соціальною базою, але відкритістю до участі в 
політиці різних представників великого капіта-
лу — деякі країни Латинської Америки); тради-
ційні авторитарні режими олігархічного типу — 
Гватемала, Куба до 1959, Нікарагуа до 1979; геге-
моністський А. нової олігархії — Камерун, Туніс, 
Філіппіни при Ф. Маркосі (1972–1985); теокра-
тичні режими (політ. влада сконцентрована в 
руках духовних осіб — Судан, Кувейт, Катар, 
Саудівська Аравія, Іран після 1979); неототалі-
тарні режими — владу контролює одна партія, 
інші партії або не існують, або мають декоратив-
ний характер (режими інституційно-революцій-
ної партії в Мексиці, БААС у Сирії, в КНДР); 
персональна тиранія (влада належить диктатору 
й спирається на розгалужений поліцейський 
апарат) — персональна тиранія Барре в Сомалі 
(1969–1991), Дювальє в Гаїті (1957–1986), Аміна 
в Уганді (1971–1979), Сомоси в Нікарагуа 
(1936–1979). Різновидом персональної тиранії є 
султанізм — крайня форма патримоніального 
родового, спадкового пра в ління за відсутності 
опозиції, політ. плюралізму та пасивної участі 
населення в політиці;.
За А. відбувається формалізація й вихолощення 
справжнього організаційного та регулятивного 
сенсу політ. процедур та ін-тів, що пов’я зу ють 
д-ву й сусп-во. За А. політ. доцільність завжди 
бере гору над правом і законністю. А. як форма 
політ. влади часто поєднується з автократією і 
диктатурою (форма здійснення влади). А. зай-
має проміжне місце між демократією й тоталіта-
ризмом: за диктаторською природою влади, не-
обмеженою законами і демократизмом, він 
близький до тоталітарного режиму; збережен-
ням автономності окремих сусп. сфер, особливо 
приватного життя, А. близький до демократії. А. 
розглядають як «компроміс» між тоталітариз-
мом і демократією, він є перехідним як від тота-
літаризму до демократії, так і навпаки. Засади і 
ступені А. можуть бути різними: від раціональ-
них, виправданих ситуацією (стан війни, сус-
пільна криза, соц. або нац. конфлікти тощо) до 
ірраціональних, коли А. переходить у крайню 
форму — тоталітаризм, деспотизм. А. вважаться 
природним і виправданим в умовах зламу ста-
рих соціал. структур, у процесі переходу від 
традиційного стану сусп-ва до індустріал. рівня. 
Популярність А. режимів у світі продиктована їх 
перевагами, особливо відчутними в екстремаль-
них ситуаціях: здатністю забезпечити сусп. по-
рядок, здійснити швидко реорганізацію сусп. 
структур, без зволікань прийняти управлінське 
рішення, сконцентрувати зусилля й ресурси на 
вирішенні нагальних конкретних проблем тощо. 
Вищезазначене надає А. привабливості й спону-
кає владні структури і окремі політ. сили пост-
тоталітарних країн (зокрема України) до засто-
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сування його методів як достатньо ефектив. за-
собу проведення (чи імітації) радикальних 
екон., політ., соц. реформ.

Літ.: Цыганков А. П. Современные политические ре-
жимы: структура, типология, динамика. Москва, 1995; 
Хорос В. Г., Мирский Г. И., Майданик К. Л. и др. Автори-
таризм и демократия в развивающихся странах / Отв. 
ред. В. Г. Хорос. Москва, 1996; Ткаченко В. А. Феномен 
Фухимори: авторитаризм versus демократия. Москва, 
2002; Шарп Д. От диктатуры к демократии: стратегия и 
тактика освобождения. Москва, 2005; Фукуяма Ф. 
Силь ное государство: Управление и мировой порядок 
в XXI  ве ке. Москва, 2006; Модернизация, авторита-
ризм и де мократия. Сборник материалов конференции 
(ИМЭМО РАН, 29 марта 2010 г.) / Отв. ред. Н. В. Загла-
дин, В. И. Катагарова. Москва, 2010. 

Б. Л. Дем’яненко 

Авторитари ́зм церко́вний — ієрархічна фор-
ма церк. управління, що затверджує певну су-
бординацію, ґрунтується на принципі суворого 
підпорядкування нижчого духовенства вищому, 
мирян — клірові. Установлюється в Старому За-
віті, але ще більшою мірою стверджується в но-
возавітній традиції. У ній церк. влада розгляда-
ється як священна, бо йде від Ісуса Христа та 
апостолів, а церк. повноваження, спеціальні 
пра  ва й обов’язки зумовлюються тим, що спря-
мовані до однієї цілі — служити спасінню. А. ц. 
за своєю суттю спрямований не до зовнішнього 
примусу, а до внутрішнього переконання. На 
відміну від А. ц., церк. авторитаризм, або абсо-
лютизм — «хвороба» вищої ієрархії церкви. 
А. ц. певною мірою властивий усім церквам.

Літ.: Павел Адельгейм. Догмат о Церкви в канонах и 
практике. Mосква, 2002.

Є. О. Харьковщенко

Авторита ́рна однопа́ртійна систе ́ма — див. 
Партійні системи.

Авторита ́рна особи ́стість [від франц. autori-
taire, з лат. au(c)toritas — вплив, влада] — особ-
лива структура особистості, центральною ри-
сою якої є гіпертрофована авторитарність.
А.  о. має специфічну складну конфігурацію 
особистісних рис, характеру, поведінки. Їй при-
таманні: соц. ригідність та недостатня адапто-
ваність; консерватизм, стереотипність мислен-
ня; нетерпимість до свободи; жага самоствер-
дження, самоідентифікація з наділеними вла-
дою постатями; агресивність, вороже ставлен-
ня до осіб і сусп. груп, які відрізняються від заг. 
маси (інтелігенція, певні етнічні групи та ін.). 
А.  о. характеризують також низька толерант-
ність до невизначеності, відраза до емоційної 
близькості, конформізм і догматизм, забобон-
ність, деструктивність і цинізм, перебільшена 
заклопотаність питаннями сексуального життя 
(як власного, так й ін. людей). Охоче скоряю-
чись владі сильного, А. о. прагне водночас жор-
стко владарювати над слабшими (є тлумачення 
цього явища як садомазохістських нахилів). 
Тож до представників держ. влади має двоїсте 
ставлення: беззастережно підтримує державців 
деспотичного штибу і зне важає тих, хто сприй-
маються як слабкі, навіть коли вони діють в її 
інтересах. Наявність у сусп-ві значного про-
шарку А. о., які мають но стальгію за «сильною 
рукою», є основою для антидемократичної про-
паганди, поширення ксенофобських, шовініс-

тичних, расистських та ін. реакційних поглядів, 
упередженого ставлення до меншин, потенцій-
ною соц. базою тоталітарних режимів. В Украї-
ні бл.  50 % громадян не згодні з визначенням 
Й. Сталіна ні як великого вождя, ні як мудрого 
керівника, лише 1 % респондентів висловив 
своє захоплення цією особистістю (опитування 
2016).
Тривалі дослідження феномена А. о. сформува-
ли авторитарної особистості теорію, яка з 
різних позицій пояснює механізми становлення 
та функціонування А. о.

Літ.: Stone W. F. Strength and Weakness: The Authoritarian 
Personality Today. New York, 1993; Адорно Т. и др. Исследо-
вание авторитарной личности / Пер. c нем. М. Н. Попова, 
М. В. Кондратенко. Москва, 2001; Баязитов Р. Ф. Авто ри-
тарный стереотип: сущность и проявления в социальных 
взаимодействиях. Нижнекамск, 2006.

М. М. Слюсаревський

Авторита ́рний стиль спілкува ́ння — стабіль-
на форма комунікаційної поведінки людини, 
особ ливістю якої є виявлення авторитарності 
в будь-яких контактах з оточенням. Учасник ко-
мунікаційного процесу, якому притаманний 
А.  с.  с., захоплює сильну позицію в діалозі: він 
домінує, чинить тиск на співрозмовника, зали-
шаючи йому роль пасивного слухача і виконав-
ця. Комунікація з таким учасником здійснюєть-
ся за несиметричною моделлю. Людина, яка 
пос лідовно дотримується А. с. с., зазвичай є ав-
торитарною особистістю: вона мислить догма-
тично, вважає правильною тільки одну думку 
(переважно керівника), а решту  — помилкови-
ми; ініціативу інших людей не сприймає. Особа з 
А. с. с., за термінологією Е. Берна, виконує кому-
нікаційну роль «Батька». Засоби реалізації 
А.  с.  с.: розпорядження, вказівки, накази, ін-
структажі, вимоги, жорсткий контроль, гальму-
вання творчих інтенцій, повчання, догани, по-
карання та ін. Вдаючись до таких засобів, особа 
з А. с. с., як вона вважає, утверджує свій авто-
ритет, хоча насправді демонструє авторитар-
ність.
Застосування А. с. с., напр., в управлінні компа-
нією (див. авторитарний стиль у ст. Стилі ке-
рівництва), може бути цілком результативним: 
через диктат, беззаперечне підкорення труд. 
колективу владній особистості всі накреслені 
завдання чітко виконуватимуться. Проте 
внутр. псих. клімат у колективі буде несприят-
ливим: співробітники не сприйматимуть роботу 
як творчість, можливість самовиразитися, нато-
мість у них може розвиватися тривожність, про-
фесійне вигоряння, взаємне невдоволення, 
схиль ність до прихованого саботажу. А. с. с. спо-
стерігається й в інших сферах соц. комунікацій, 
напр., реалізується в авторитарній педагогіці. 
А. с. с. породжує проблеми між учасниками діа-
логу і в приватних комунікаціях, напр. між чле-
нами родини, які мають несиметричні ролі в 
спілкуванні.

Літ.: Кан-Калик В. А. Учителю о педагогическом об-
щении. Москва, 1987; Семиченко В. А., Заслуженюк В. С. 
Мистецтво взаєморозуміння. Психологія та педагогіка 
сімейного спілкування. 2-е вид. Київ, 1998; Приходь-
ко В. М. Підготовка майбутніх педагогів до превентивно-
го виховання дітей із неблагополучних сімей. Запоріжжя, 
2006; Педагогічна майстерність / Упор. І. А. Зязюн, Н. Г. Ба-
зилевич, Т. Г. Дмитренко та ін. Київ, 2008. 

А. І. Конончук
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Авторита́рність [від лат. au(c)toritas — вплив, 
влада] — соц.-псих. характеристика особистості, 
яка виявляється в її прагненні максимально під-
порядковувати собі партнерів по спілкуванню та 
взаємодії, посідати щонайвище місце в певному 
соц. чи проф. середовищі (сім’ї, партії, труд. ко-
лективі та ін.). А. пов’язана з такими особистісни-
ми рисами, як завищений рівень домагань і само-
оцінки, схильність до стереотипізації та ригіднос-
ті мислення, агресивність і конфліктність тощо.
У системі ділових комунікацій А. втілюється в 
авторитарному стилі керівництва (див. Автори-
тарний стиль у Стилі керівництва), який не 
передбачає партнерства та діалогу; також, вияв-
ляючись у взаєминах між колегами, може става-
ти чинником деструктивних явищ у корпора-
тивній культурі. У політиці А. притаманна 
держ. діячеві високого рангу, загрожує встанов-
ленням авторитаризму як недемократичного 
режиму правління. У приватних комунікаціях 
А. реалізується в авторитарному стилі спілку-
вання і призводить до несиметричних стосунків, 
напр., між батьками і дитиною, чоловіком і дру-
жиною, друзями тощо.

Літ.: Татенко В. О. Лідер XXI / Lider XXI. Соціально-
психологічні студії. Київ, 2004; Баязитов Р. Ф. Автори-
тарный стереотип: сущность и проявления в социальных 
взаимодействиях. Нижнекамск, 2006; Незоренко Т. К. Сти-
ли руководства и их влияние на формирование морально-
психологического климата в коллективе. Москва, 2010.

М. М. Слюсаревський

Авторита ́рної особи́стості тео́рія  — сукуп-
ність теор. уявлень про авторитарну особис-
тість, що постали на основі спостережень за 
особистісними особливостями, характером, по-
ведінкою таких осіб.
Проблематика авторитарної особистості актуа-
лізувалася в наук. дискурсі на поч. 1930-х. Ста-
новлення тоталітарних режимів наштовхнуло 
науковців на думку про наявність у людини пот-
реби коритися авторитету чинної влади. Напе-
редодні Другої світової війни нім.-амер. психо-
лог, один із основоположників неофрейдизму 
Е. Фромм дослідив причини масового прийняття 
нацистської ідеології в Німеччині. Розроблюючи 
вчення про соц. характери, ввів у наук. вжиток 
поняття «авторитарний характер». На думку 
Е.  Фромма, носії «авторитарного характеру» 
ста новлять «людську базу» фашизму: вони сві-
домо чи несвідомо ототожнюють себе із владою, 
задовольняючи таким чином власні амбіції та 
переживаючи приналежність до чогось значно-
го. Типовим носієм «авторитарного характеру» 
Е. Фромм вважав главу бюргерської Реформації 
в Німеччині Мартіна Лютера (в  кн.  «Втеча від 
свободи»; 1941).
Відтак поняття «авторитарна особистість» з’яв-
ляється в розробках теоретиків Франкфуртської 
школи Т. Адорно, М. Хоркгаймера, Г. Маркузе, які 
розглядають його з позицій неомарксизму. Ос-
таточно це поняття концептуалізується в колек-
тивній монографії «Авторитарна особистість» 
(1950) дослідницької групи Каліфорнійського 
ун-ту (США), до якої входили Т. Адорно, Е. Френ-
кель-Брунсвік, Р.  Невітт Сенфорд, Д.  Левінсон. 
У монографії всебічно описаний феномен авто-
ритарної особистості; висновки оперті на ре-
зультати проведеного впродовж кількох років 
ґрунтовного емпіричного дослідження. Автори 
витлумачили феномен авторитарної особистос-

ті суголосно до психоаналітичного підходу 
З. Фрейда — як наслідок проблем ранньої соціа-
лізації дитини (занадто суворе родинне вихо-
вання, емоційна холодність батьків тощо). Ди-
тина кориться суворій владі батьків. Але в ній 
наростає ворожість, яку вона не може безпосе-
редньо виплеснути на фруструючий її об’єкт — 
батьків, оскільки вона їх боїться. Потреба при-
душувати ворожість до батьків спричиняє іден-
тифікацію з фруструючою владою та ідеалізацію 
цієї влади. Водночас приглушена ворожість змі-
щується на аут-групи (зовнішні групи), які за-
звичай мають нижчий соц. статус. Саме на ці 
низькостатусні аут-групи проектуються авто-
ритарні імпульси. Побоювання цих власних ім-
пульсів і потреба жорстко їх пригнічувати при-
зводять до ригідної організації особистості, сте-
реотипного мислення.
Ці тлумачення відтак неодноразово зазнавали 
критики, на противагу їм було висунуто концеп-
ції, в яких поява А. о. пояснюється відсутністю в 
сусп-ві стосунків рівності, співпереживання, 
взаємної користі. Розробка А. о. т. відбувається і 
нині, адже проблема авторитарної особистості 
знову набуває актуальності.

Літ.: Adorno  Т. W. et al. The Authoritarian Personality. 
New York, 1950; Дмитриев А. С. «Число зверя»: к проис-
хождению социологического проекта «Авторитарная 
лич ность»  // Социологические исследования. 1993. № 3; 
Ля сота Л. Причини відтворення авторитарних цінност-
тей в Україні // Нова політика. 2001. № 5; Адорно Т. и др. 
Исследование авторитарной личности. Москва,  2001; 
Хорни К. Невротическая личность нашего времени. 
Санкт-Петербург, 2002; Фромм Э. Бегство от свободы. 
Минск, 2003; Короткий оксфордський політичний слов-
ник / Пер. з англ. Київ, 2005.

К. С. Максименко

Авторите ́т [нім. Autorität, франц. autorité, від 
лат. au(c)toritas — влада, вплив] — 1) Загально-
визнане значення, поважність, вплив особи, ор-
ганізації, теорії на особисте та сусп. життя. А. 
ґрунтується на добровільному визнанні профе-
сіоналізму, моральних чеснот, досвіду, однак на 
не страху й примусі, що й відрізняє А. від авто-
ритарності. Авторитетним може вважатися 
твір, теорія, напр., Біблія, Коран, «Кобзар» 
Т. Шев ченка та ін.
2)  Особа, що здобула повагу і довіру, чинить 
вплив на інших через власний приклад. У кож-
ній сфері сусп. життя є харизматична постать, 
чий професіоналізм та високі морально-етичні 
якості здобули розголос серед колег, партнерів, 
клієнтів та ін. Думка такого А. зумовлює ухва-
лення рішень, є мірилом слушності й доціль-
ності тих чи тих дій. При цьому А., у силу при-
таманної йому етичності, не вдається до мані-
пуляцій. Адже для А. влада не самоціль — він, 
готовий знехтувати власним зиском, кар’єрою, 
свободою, діє завжди в інтересах громади і 
справи. 
Поняття  А. існує в багатьох галузях знань і ді-
яльності, тож існує філос., реліг., політ. А. тощо.

Літ.: Энгельс Ф. [Письмо] Лафаргу от 30 дек. 1871 // 
Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Изд. 2. Т. 33; [Письмо] 
Теодору Куноот 24 янв. 1872., Там же; Weber М. Gesam-
mel te Aufsätzezur Socialund Wirtschaftsgeschichte, Tübin-
gen, 1924; Strohal R., Autorität, ihr Wesenundihre Funktio-
nim Lebender Gemeinschaft, Freiburg, Wіеn, 1955; Fried -
rich С. J. [ed.] Authority. Oxford, 1958.

К. С. Максименко
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3) У філософії — категорія, яка описує довіру, 
добровільне визнання, а відтак вплив на при-
хильників, який чинить людина (філос. школа, 
течія) як носій тих чи тих поглядів. А. у філосо-
фії по в’я заний, насамперед, із пізнанням і пошу-
ком істини, неухильним слідуванням етичним 
нормам, незаплямованою репутацією. Філос. 
пізнання охоплює різні прояви авторитету 
(держ. і недерж. влади, формального і нефор-
мального лідера) та здійснюється в різних філос. 
науках (у філос. герменевтиці, соц. філософії, 
політ. філософії, етиці та ін.). А. досліджується 
як механізм визнання сусп. значимості діяль-
ності суб’єкта будь-якого рівня — як соц. регу-
лятор і як невід’ємна озна ка особистості. А. реа-
лізується в системі міжсуб’єктних сусп. відно-
син, тож є стійким суб’єкт-суб’єктним зв’язком. 
Відносини А. не зводяться до псих. або соц.-
псих. рівня, оскільки вони притаманні взаємо-
зв’язкам суб’єктів різних рівнів (авторитет нації, 
д-ви, світового співтовариства тощо). Водночас 
А. у філософії тісно пов’язаний із такою катего-
рією, як особистість. М.  Бердяєв стверджував, 
що людська особистість має аксіол. характер, 
тож набуття авторитетності, відповідно, теж має 
аксіологічне походження. А.  у  філософії є най-
важливішим джерелом знань як для філософа, 
так і для будь-якої людини. Протягом історії 
людство надбало велику філос. спадщину, в якій 
у кожній епосі є найбільш знані й визнані мис-
лителі. Втім, самі вони не раз демонстрували 
критичне ставлення до вчень: Аристотель кри-
тикував свого вчителя Платона, Ґ. Геґель полемі-
зував із І. Кантом. Тож посилання людини на А. 
не є універсальними, ефективними для кожної 
життєвої ситуації. Авторитетні погляди й оцін-
ки мають прийматися критично — не тому, що 
вони висловлені відомим філософом, а тому що 
висловлене ним є істиною.

Літ.: Ефремов И. И. Функции и роль авторитета как 
феномена социальной жизни // Философия и общество. 
2005. Вып. № 1; Гойдер К. Авторитет. Москва, 2014.

П. Ю. Саух

Авторозна ́вство судове́ — галузь криміналіс-
тики та наук про закономірності мовної пове-
дінки людини, методи дослідження її писем. ін-
дивідуальності з метою встановлення авторства 
документів для правосуддя. А. с. ґрунтується на 
теорії криміналістики, ідентифікації, формуєть-
ся та розвивається на основі відповідної транс-
формації даних багатьох наук, переважно лінг-
вістики, психолінгвістики, соціолінгвістики, 
психології та власне авторозн. експерим.-теор. 
досліджень. Об’єкт А. с. — писем. мовлення лю-
дини, втілене в письмових текстах. Мета А. с. — 
розробка принципових положень про законо-
мірності: а) формування та функціонування 
комплексу мов., інтелект. навичок, які є підґрун-
тям писем. мовлення, з погляду завдань автороз-
навчої судової експертизи; б) процесу експерт. 
дослідження писем. мовлення. Вивчення меха-
нізмів писем. мовлення дає змогу з’ясу вати при-
роду властивостей, суттєвих для криміналіст. 
дослідження (індивідуальності, динамічної стій-
кості, варіаційності); розкрити зміст і здійснити 
наук. систематизацію ознак писем. мовлення; 
зрозуміти ідентифікаційну, діагностичну значу-
щість наз ваних ознак у відповідних різновидах 
досліджень; розробити методику суд.-авторозн. 
експертизи.

Літ.: Литвин Т. Можливості судово-лінгвистичної екс-
пертизи на початку ХХІ ст. // Право України. 2001. № 1; 
Шепітько В. Ю. Криміналістика. Київ, 2004; Вул С.  М., 
Куз ниченко  Л.  В. Автороведческая и лингвистическая 
экспертизы письменной речи // Теорія та практика судо-
вої експертизи і криміналістики: Зб. наук.-практ. матеріа-
лів. Вип. 5. Харків, 2005; Свиридова  Л.  В. Особливості 
методики авторознавчої класифікаційно-діагностичної 
екс пертизи // Теорія та практика судової експертизи і 
криміналістики. 2010. Вип. 10.

С. М. Вул

Авторота́ція (від авто… і лат. rotatio — обер-
тання)  — режим обертання повітр. гвинта літ. 
апарату або турбіни двигуна, за якого енергія, 
необхідна для обертання, береться від потоку, 
що набігає на гвинт. Також А. наз. здатність кри-
ла до самообертання навколо поздовжньої осі 
літака під час переходу в процесі нахилу його на 
кути атаки більш ніж критичні. Терміном А. та-
кож позначають самообертання окремих частин 
літальних апаратів завдяки енергії потоку, що 
набігає (повітряного гвинта вертольоту, несного 
гвинта під час зниження вертольоту, ротора 
вимкненого газотурбінного двигуна). На літа-
ках, що використовують як рушій повітр. гвинти 
без змінюваного кроку, А. гвинта виникає в разі 
відмови або вимикання двигуна в польоті. Унас-
лідок цього виникає сильний опір потоку, й за 
відмови одного двигуна на консолі крила силь-
ний розгортаючий момент істотно ускладнює 
керування літальним апаратом і може призвести 
до його падіння. Для уникнення цього явища 

турбогвинт. двигуни оснащують системами ав-
томатичного і ручного флюгування, які в разі 
зупинення двигуна встановлюють (повертають) 
лопаті повітр. гвинта «за потоком». За таких 
умов гвинт має мінімальний лобовий опір і не 
обертається. Для того, щоб запустити турбо-
гвинт. двигун в польоті, гвинт виводиться з 
флюгерного положення й починає розкручувати 
двигун. Після досягання певної частоти обер-
тання вмикається система запалення й подаван-
ня палива — «запуск на А.» На вертольотах най-
частіша причина використання А.  — несправ-
ність двигуна, однак її також можна використо-
вувати й у разі повної відмови рульового гвинта, 
оскільки за А. немає реактивного моменту, що 
створюється несучим гвинтом. А. можна вико-
ристовувати для виходу з вихрового кільця, 
якщо висота дає змогу робити це. 

В. В. Тюрін

А́вторська пі́сня — умовна назва жанру пісен-
ної творчості та пов’язаного з ним культурно-
громад. руху, що сформувалися в СРСР у 1950-і 
й розвиваються донині. Ін. назви — «бардівська» 
пісня (за аналогією із середньовіч. нар. співця-
ми-бардами), гітарна пісня, самодіяльна пісня, 

Авторотація.
1. Набіжний потік повітря.

2. Висхідний потік. 
3. Результатний потік. 

4. Кут атаки. 
5. Крок лопаті. 

6. Підіймальна сила. 
7. Вертикальна складова 

підіймальної сили. 
8. Привідна сила. 
9. Опір профілю.
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інтелектуальна пісня тощо. Виникла стихійно за 
доби часткової лібералізації політ. режиму (т. з. 
«відлиги») в середовищі рад. студентів та моло-
дих інтелектуалів переважно наук.-тех. та при-
родничого профілю, початково існувала як суто 
аматор. явище у великих містах (передусім у 
Москві та Ленінграді) і навіть набула репутації 
«фольклору інтелігенції». Є одним із напрямків 
мист-ва шістдесятництва, а в 1960–1980 була 
по  в’я зана з дисидентством.
А. п. акумулювала в собі особливості багатьох 
площин пісенної творчості. З одного боку — 
площини міської побутової піснетворчості до-
жовт. доби, які в СРСР за доби правління 
Й.  Сталіна оголошувалися «антинародними», 
«міщанськими» та «занепадницькими» (ро-
манс, студентські, «компанійські» пісні, т. з. 
«куплети» — сатир. пісні на злободенні теми, та 
ін.), з іншого боку — ліричні пісні рад. доби 
(особливо пісні періоду Другої світової війни з 
їх внутр. драматизмом, загостреною особистіс-
но-психол. інтонацією), новітні «туристські» 
пісні («пісні біля вогнища»), творчість попу-
лярного поета-шансоньє О. Вертинського, яко-
го часом називають «дідусем А. п.». Літ. основа 
А. п. поєднує стилістику поезії рос. «шістдесят-
ників» (Є. Євтушенко, Б. Ахмадуліна), «срібного 
віку» (О.  Мандельштам, М. Цвєтаєва, Б.  Пас-
тернак), західноєвроп. поетів-романтиків 
(зокре ма Р. Кіп лінґа). Виконавська манера зорі-
єнтована на т. з. «ак то́рський» спів, що дозволяє 
гнучко сполучати спів із декламацією, а вираз-
ність декламування та «щирість інтонації» ма-
ють пріоритет над «вокальністю» («поставленіс-
тю») голосу. Як пра вило, пісні мають монологіч-
ний, «сповідальний» характер. Навіть «колек-
тивні» пісні виглядають як своєрідний «колек-
тивний монолог». Основною постаттю А. п. є 
поет-композитор-співець («бард»), який співає 
у власному супроводі під «акустичні» інстру-
менти — як правило, гітару (шести- та семи-
струнну), часом під фортепіано, акордеон та ін. 
Практикується також виконання А. п. невелич-
кими вокально-інстр. ансамблями і творення 
пісень не на власні поет. тексти. 
Перші відомі автори-виконавці А. п. — Б. Оку-
джава («батько жанру»), М. Анчаров, В. Берков-
ський, Ю. Візбор, О. Городницький, Ю. Кім. Якіс-
но новий етап у розвитку А. п. розпочався у 
1960-ті, коли яскраво заявили про себе актор 
В. Висоцький, завдяки творчості та виконавській 
практиці якого А. п. стала популярною не лише 
серед інтелігенції, а й серед найширших верств 
населення СРСР та за кордоном, гітаристи-вір-
туози О. Дольський і В. Луферов, композитори 
С. Нікітін і О. Мірзаян, які показали, що А. п. 
може бути жанром не лише аматор., а й профес. 
мист-ва. У 1960-ті драматург і поет О. Галич у 
своїх піснях вперше вдався до відкритої критики 
рад. політ. режиму (у 1974 висланий з СРСР).
На межі 1970-1980-х почав розвиватися також 
«бард-рок» — симбіоз А. п. («інтелектуальна» 
літ. основа, монологічність) і рок-музики (вико-
нання рок-ансамблями, використання стилісти-
ки рок-музики). Його основоположники в 
СРСР — А. Ма каревич, Б. Гребенщиков, О. Рома-
нов, Ю. Шевчук. Втім, окремі бард-рокери співа-
ли під акустичну гітару (О. Башлачов).
Популярність А. п. зумовила виникнення широ-
кої мережі об’єднань її авторів-виконавців та 
прихильників по всій тер. СРСР — т. з. «клу бів 

самодіяльної пісні», що існували здебільшого 
при будинках культури, секцій турист. пісні 
при туристичних клубах, а також неофіц. об’єд-
нань. Існувала й Всесоюзна рада клубів самоді-
яльної пісні із зональними відділеннями. Про-
водилися фестивалі А. п., найпопулярніший — 
фестиваль А. п. ім. В. Грушина (околиця м. Са-
мари, РФ). 
А. п. становила альтернативу офіц. рад. пісенно-
му мист-ву, що особливо відчулося в період 
«стагнації» (з кінця 1960-х до серед. 1980-х). Осн. 
світоглядні засади коливалися між лібералізмом 
(самоцінність свободи особистості, захист люд-
ської гідності, оспівування творчого начала в 
людини) та «соціалізмом з людським обличчям» 
(образ майбутнього як царства любові й братер-
ства). З таких світоглядних позицій рад. «барди» 
вдавалися й до критики реалій рад. тоталітариз-
му — здебільшого у прихованому вигляді, шля-
хом порушення «заборонених тем», звернення 
до алегоричних образів та істор. аналогій («Рим-
ська імперія» Б. Окуджави). Втім, до відкритої 
критики рад. тоталітаризму вдавалися лише по-

одинокі автори. Влада в СРСР ставилася до А. п. 
неоднозначно. З одного боку, її розглядали як 
звичайний жанр худ. самодіяльної творчості, 
який потрібно підтримувати й розвивати. З ін-
шого ж боку, вбачали політ. загрозу в середови-
щі її прихильників. Вже у 1960-ті посилився тиск 
влади на авторів-виконавців, що виявлявся у 
різний спосіб: у «вибірковій» відмові у створенні 
нових об’єднань та проведенні фестивалів, вве-
денні жорсткої політ. цензури та принизливої 
процедури погоджень на виконання творів, за-
борона публічних виступів окремих «бардів», у 
спробах розколоти й дезорганізувати бардів-
ський рух, змушування «бардів» створювати 
«ідеологічно правильні» пісні тощо. У 1974 з 
СРСР був висланий за «антирад. діяльність» 
О. Галич, у 1980 заборонено подальше проведен-
ня фестивалю ім. В. Грушина, зазнав політ. пере-
слідувань найпопулярніший бард 1970-х В. Ви-
соцький.
У роки перебудови (1985–1991) ставлення влади 
до А. п. докорінно змінилося: скасовано обме-
ження на створення нових бард-об’єднань та 
проведення нових фестивалів, випускаються 
авторські платівки раніше заборонених та «не-
бажаних» «бардів», у 1986 вперше проведено 

Авторська пісня.  
Салон авторської пісні 
О. Рубанського. З гітарою – 
О. Юрко. Київ, 1990-ті
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Всесоюзний фестиваль, що транслювався по 
Центр. телебаченню СРСР, окремі автори-вико-
навці розпочали професійну діяльність на тере-
ні А. п. (О. Розенбаум, М. Джигурда, О. Мірзоян, 
О. Мітяєв та ін.).
А. п. в Україні має два основних джерела: «за-
гальносоюзна» А. п., що мала значну популяр-
ність серед російськомов. інтелігенції України, і 
традиції власне укр. пісні — ліричної, жартівли-
вої, козацько-повстанської, мист-во кобзарів та 
лірників тощо. В СРСР до початку перебудови 
російськомов. А. п. мала незрівнянно кращі умо-
ви для розвитку в Україні, ніж україномов.: по-
перше, фактично повністю російськомов. була її 
соц. база — наук.-тех. і природнича інтелігенція, 
по-друге, боротьба влади з «українським бур-
жуа зним націоналізмом» унеможливлювала ви-
творення об’єднань «бардів», що діяли б на суто 
україномов. основі.
Перші автори А. п. (рос. мовою) в Україні з’яви-
лися у 1950-ті — В. Вінарський (Київ), Г.  Дик-
штейн (Харків). У 1960-ті про себе яскраво зая-
вили поети-композитори О. Авагян і В. Сірий 
(Київ), які створювали пісні як рос., так і укр. 
мовою, при цьому О. Авагян першим серед но-
вітніх укр. «бардів» використовував етнофоль-
клорні засади в музиці та в поет. образності. У 
цей час створювалися й перші бард-об’єд нання, 
але їх існування було нетривалим.
Істотне пожвавлення і створення перших стій-
ких бард-об’єднань в Україні настало у 1970-ті 
роки, коли про себе заявили автори-виконавці 
Д. Кіммельфельд, В. Сергєєв (виступали дуе-
том), Н. Бучель, В. Каденко, С. Кац, О. Король, 
А. Лемиш, В. Семенов, І. Ченцов (усі — м. Київ), 
В. Зозуля (м. Вінниця), О. Медведенко (м. Дні-
пропетровськ), М. Біндштейн, В. Губернський 
(обидва — м. Львів), Д. Колтаков (м. Суми), 
В.  Васильєв, О. Маслов (обидва — м. Харків), 
організатор бардівського руху Л. Духовний, у 
1980-ті — Т. Бобровський, І. Жук, Д. Келов, 
В. Но виков, Є. Полякова, М. Чернявський (усі — 
м.  Київ), В. Байрак (м. Вінниця), О. Супрун 
(м. Запоріжжя) та ін. 
У 1979 під опікою Київського міськкому комсо-
молу створений перший в Україні Міський клуб 
самодіяльної пісні (при БК заводу «Арсенал»), а 
в 1980 під його егідою відбувся перший у Києві 
Фестиваль самодіяльної пісні (доти цей жанр в 
Україні був представлений лише в конкурсах 
«турист. пісні»). Водночас, на знак незгоди з 
«комсомольською» опікою над А. п. та режимом 
політ. цензури в роботі згаданого клубу, група 
київських авторів створила неофіц. альтерна-
тив. клуб «Костёр» (збирався по приватних до-
мівках та на заміських пікніках). Поширеною 
практикою у 1970–1980-ті стала орг-ція неофіц. 
фестивалів та зльотів «А. п.» у лісових смугах 
передмість, що маскувалися під «туристичні 
конкурси» (зокрема, «Зліт водників» під Киє-
вом) або дні народження окремих «бардів» (най-
масовіший — день народження Л. Духовного, 
що збирав часом понад 1 тис. відвідувачів), кон-
церти на приват. квартирах.
У роки перебудови, поряд із «загальносоюзним» 
рухом А. п., активно заявляє про себе явище 
«співаної поезії», подібна до А. п. за жанровими 
ознаками (спів під гітару, поєднання в одній 
особі автора й виконавця, соц. загостреність те-
матики й літ. вишуканість), але цілковито спи-
рається на укр. мову й традиції укр. пісні та ін-

ституційно не пов’язана з російськомов. бардів-
ським рухом. Основна тематична домінанта 
«співаної поезії» — укр. патріот. (іст. доля й 
майбутнє України, укр. мови, гідність і самосві-
домість українця). Осн. історико-культ. орієнти-
ри — традиції укр. співу під гітару: пісні поетів-
композиторів, які під час Першої світової війни 
воювали у складі Українських січових стрільців 
(М. Гайворонського, Р. Купчинського, Л. Лепкого), 
пісні вояків УПА, традиції укр. міського співу 
Зх. України (зокрема, пісні на студент. мист. 
мандрівках, «батярські пісні» тощо). Осн. пред-
ставники «співаної поезії» з 1980-х — М. Бурма-
ка, Е. Драч, В. Жданкін, В.  Морозов, А. Панчи-
шин, Тризубий Стас (С. Щербатих), бард-гурти 
«Мертвий півень», «Рутенія». Деякі автори-ви-
конавці використовували як супровідні інстру-
менти ладкові кобзи (В. Жданкін, П. Присту-
пов). У 1987 створений перший в Рад. Україні 
пісенний театр-кабаре «Не журись!», який вод-
ночас відіграв роль першого в Україні об’єднання 
авторів-виконавців «співаної поезії». Перший 
всеукр. конкурс «співаної поезії» відбувся в 
межах фестивалю «Червона Рута» окремою но-
мінацією (м. Чернівці; 1989). 
Водночас існувала й практика сполучення обох 
струменів «бардівського» мист-ва: на Першому 
всеукр. фестивалі самодіяльної пісні (Київ; 1988) 
були представлені пісні як російськомов., так і 
україномов. авторів (серед лауреатів — Е. Драч), 
а на всеукр. фестивалях «Оберіг» (Луцьк, 1989–
1994) поряд із представниками «спі ваної поезії» 
взяли участь автори, які практикують обидві 
мови: О. Богомолець, І. Жук, О. Різник, В. Семе-
нов та ін.
Опісля здобуття Україною держ. незалежності у 
1991 А. п. втратила своє політ. значення, але збе-
реглася як сфера мист. творчості. Звичайною 
практикою для авторів-виконавців стало поєд-

нання у творчості укр. та рос. мов. За порад. 
доби популярність здобули нові автори-вико-
навці у царині А. п.: В. Вербицький, Д. Голубиць-
кий, Є. Зенюк, В. Купрієнко, С. Мартинюк, О. Ру-
банський, В. Самойда, І. Труфанова (усі — 
м.  Київ), С. Джигурда, М. Барановський 
(м. Київ — м. Москва), О. Бик, С. Мороз (Київ. 
обл.), Д. Долгов (м. Запоріжжя — м. Київ), 
О. Артеменко (м. Херсон — м. Київ), Д. Макля-
ков, Ю. Чайка (обидва — м. Харків), О. Бальмен-
ко, В. Секретарьов (м. Вінниця), В. Шинкарук 
(м.  Житомир), В. Завгородній (Володимир-Во-
линський), О. Касьян (м. Львів), А. Ворожейкін 
(м. Луганськ), Н. Тихонова (м. Полтава) та ін.

Авторська пісня.  Театр 
авторської пісні «На Подолі»
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Збереглася сформована в СРСР мережа об’єд-
нань (клубів) А. п., що діють в усіх обласних 
центрах та в багатьох ін. великих містах України. 
Щороку в Україні проводиться від 10 до 20 фес-
тивалів А. п. — переважно недовговічних та 
«разових». Серед багаторічних регулярних фес-
тивалів — «Булат» (м. Суми, з 1989), «Острів» 
(м.  Київ, з 2005), «Срібна підкова» (м. Львів, з 
1995). Ін. фестивалі А. п. — «Лісова фієста» 
(бард-рок, м. Київ), «Вагант» (м. Дніпропе-
тровськ), «Студентські струни» (м. Житомир), 
«Байда», «Співаючий острів» (м. Запоріжжя), 
«Струна тернова» (м. Кривий Ріг), «Ольвія» 
(м. Миколаїв), «Пісенна мрія» (м. Одеса), «Авто-
граф» (м. Полтава), «Зачаровані струни» (м. Уж-
город), «Есхар» (с. Есхар, Харків. обл.), «Срібні 
струни» (м. Черкаси»). Серед ін. форм прояву 
А. п. — пісенні театри: «Шансон» (м. Суми), На-
родний театр авторської пісні (м. Запоріжжя), 
«ЕТАП» (м. Київ, діяв у 1990-і). Діє Київська 
школа бардів Д. Долгова (на комерц. засадах). 
Найвідоміший продюсер А.  п. в Україні — 
С.  Рубчинський. На жаль, через відсутність в 
Україні держ. підтримки розвитку А. п. та по-
стійних меценатів цього явища, тимчасовими 
виявляються й спец. теле- та радіопроекти (що-
тижнева програма «Доживемо до понеділка» на 
ТРК «Гравіс», 1998–2000; автор. програма Тризу-
бого Стаса на телеканалі «1+1» у 2000–2004 та ін.). 
Важливим знаряддям популяризації А.  п. став 
Інтернет. Укр. автори-виконавці не лише ство-
рюють власні інтернет-ресурси (як-от «Відкрита 
енциклопедія авторської пісні» (http://www.
bards.name), «Poezia.org, поезія та авторська піс-
ня України» (http://poezia.org), але й розміщують 
власні твори на між нар. інтернет-ресурсах, зо-
крема — найбільшому порталі, присвяченому 
А. п., — Bard.ru, аудіозаписи радіопередач — на 
порталі «Бардрадіо» (www.bardradio.net). 

Літ.: Різник О. О. Авторська пісня в Україні: постра-
дянський етап // Посвіт. 2000. № 2; Картавий П. В. Про 
співану поезію. Суми, 2001.

О. О. Різник

А́вторська шко ́ла — інноваційний, експерим. 
навч.-вих. заклад, в якому реалізується оригі-
нальна пед. концепція під керівництвом її авто-
ра (авторів).
Ознаки А. ш.: а) інноваційність та концептуаль-
ність навч.-вих. процесу — в моделі А. ш. вико-
ристовуються ті чи ті філос., псих., соц.-пед. ідеї, 
на основі яких побудований освітній простір; 
б) альтернативність — А. ш. має унікальну філо-
софію і місію, логіку навч.-вих. процесу, що кар-
динально відрізняє її від традиційних масових 
шкіл; в) функціонування А. ш. як пізнавально-
розвивального дидактичного середовища, чут-
ливого до особистості учня; г) соц.-пед. доціль-
ність — відповідність завдань школи соц. замов-
ленню, а компетенцій випускника  — вимогам 
сучасного життя; ґ)  злагодженість роботи пед-
колективу внаслідок того, що педагоги поділя-
ють авторську концепцію, мають відповідні 
проф.-особистісні особливості та ідентифікують 
себе із системою сформованих в школі ціннос-
тей; д) ставлення до учнів та їхніх батьків як до 
суб’єктів реалізації авторської концепції; е) ста-
більно стійкі і тривалі позитивні результати ді-
яльності.
А.  ш. відомі за іменами їхніх творців («школа 
М.  Гузика», «школа І.  Ткаченка», «школа О.  За-

харенка», «школа М. Щетиніна») або за узагаль-
неними назвами філос., соц., псих.-пед. ідей, які 
втілюються в А.  ш. («школа-родина», «школа 
віри», «школа діалогу культур», «школа розумін-
ня», «школа мислення»).
Усі оригінальні й експерим. навч.-вих. заклади в 
історії педагогіки (І.  Песталоцці, С.  Френе, 
Я. Корчака, С. Шацького, А. Макаренка; М. Мон-
тессорі, Л.  Толстого, В.  Сороки-Росинського, 
В. Сухомлинського та ін.) були А. ш. У СРСР А. ш. 
виникли в 1980-х, коли змінилася соц.-культ. й 
екон. ситуація: розпочався відхід від ідеологіч-
них установок адмін.-командної системи управ-
ління освітою, децентралізація, переборення 
однотипності освітніх закладів та ін., а педагоги 
отримали можливість реалізувати власні ідеї. 
Сучасна А.  ш. виникає найчастіше на базі зви-
чайної школи, в якій глибоко модернізують одну 
чи кілька базових функцій. Авторські новоутво-
рення про ходять обов’язкові наук.-експерим. 
дослідження, що є підставою для отримання за-
кладом статусу експеримент. майданчика («екс-
перим. школа»). У сучас. освітньому просторі 
України широко відомі здобутки А. ш. М. Гузи-
ка, А.  Сологуба, М.  Чумарної, Л.  Терещенко, 
Н. Гонтаровської, Я. Овсієнко та ін.

Літ.: Гончаренко С. Український педагогічний слов-
ник. Київ, 1997; Селевко Г. К. Современные образова-
тельные технологии. Москва, 1998; Педагогічний слов-
ник. Київ, 2001; Сорока Г. І. Сучасні виховні системи та 
технології. Харків, 2002. 

А. І. Конончук

Авто ́рське кіно ́ — кінофільми, у яких худож-
ньо-естетичні та ідейно-інтелектуальні, філо-
софські аспекти виразно домінують над комерц. 
цілями кіновиробництва. Оскільки створення 
худ. образів та світоглядні, ідейні пошуки є пре-
рогативою творчої особистості (на відміну від 
колективних і масових комерц., економ. ракур-
сів кіновиробництва), такі кінострічки переваж-
но є результатом значної творчої незалежності 
автора-режисера та його особистісного бачення 
теми або проблеми. Звідси синонімічним до А. к. 
є поняття «режисерське кіно». Мета А. к. не в 
тому, щоб зняти дешеве кіно чи отримати при-
буток від прокату, а в тому, щоб фільм був тво-
ром серйозного, високого мист-ва, мав суттєві 
художньо-естетичні якості та порушував значні, 
важливі, глибокі, іноді несподівані світоглядні 
питання й проблеми людського буття. Такий за-
дум іноді можливо втілити і з порівняно невели-
ким бюджетом. Адже для пробудження у гляда-
ча тонких внутрішніх відчуттів та переживань, 
міркувань, роздумів, для спонукання інтелекту-
альних, духовних, світоглядних пошуків може 
вистачити, наприклад, діалога чи монолога кіно-
героїв, драматургії їхніх взаємин тощо. Видо-
вищний же блокбастер покликаний насамперед 
вразити яскравістю й масштабом, панорамністю 
й масовістю сцен, і тому він апріорі потребує 
значних бюджетних ресурсів на декорації, ма-
совку або на складні аудіовізуальні технології. 
Представники А. к., не маючи комерц. цілей, не 
підлаштовуються під смаки, розуміння й упо-
добання наймасовішої пересічної публіки, а, 
нав паки, намагаються своїм кінотвором сприя-
ти прогресу в сусп. орієнтирах, цінностях та 
переконаннях, у розумінні сутності буття тощо. 
А. к. потребує від пересічного глядача певної 
зосередженості й зусиль, спонукає до осмис-

Авторське кіно. Журнал 
«Койє дю сінема», квітень 1951
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лення й інтелектуального аналізу, склад нішого, 
вищого, духовнішого рівня взаємодії з кінотек-
стом.
Хоча поняття А. к. передбачає глибший зміст й 
більшу свободу стильового вираження у порів-
нянні з комерц. кіно, не будь-який фільм, знятий 
режисером з достатньою мірою творчої свобо-
ди, можна віднести до А. к. Адже формально 
«авторським» фільм може бути й у режисера 
доволі скромних талантів, який з цієї причини 
змушений задовольнятися співпрацею з кіно-
студіями, які дозволяють реалізувати авторську 
ідею за скромний бюджет. З ін. боку, високобю-
джетні й комерційно успішні стрічки можуть 
мати і серйозну, суспільно важливу тематику. 
Талановитий, відомий режисер цілком може 
претендувати на достатню свободу творчості, 
співпрацюючи з великою, відомою кіностудією 
та розраховуючи на значний бюджет. Результа-
том такої роботи може бути талановита, глибока 
за змістом й водночас комерційно успішна кіно-
стрічка. Межі між авторським і комерц. кінема-
тографом іноді бувають доволі розмиті.
Поширення самого поняття А. к. пов’язане з те-
орією А. к., яка сформувалась у працях франц. 
кінокритіків та кінодіячів, що групувалися на-
вколо засн. 1951 журн. «Кайє дю сінема». А. Ба-
зен, Ж.-Л. Ґодар, Ж. Ріветт, Е. Ромер, Ф. Трюф-
фо, К. Шаброль у своїх публікаціях виступили 
проти індустріалізації кінематографу, недоліків 
конвеєрної студійної системи, диктату продюсе-
рів та орієнтації на смаки пересічного (як най-
численнішого й тому економічно привабливого) 
глядача. Натомість, обстоювалося право режи-
сера (як ключової фігури кінопроцесу, автора — 
творця фільму) на творчу свободу та втілення 
власного задуму. Як приклади вдалої реалізації 
авторського режисер. бачення наводилися філь-
ми Ф. Ланґа, А. Гічкока, Л. Бунюеля, С.  Ейзен-
штейна, О. Довженка, Л. Вісконті, Р. Росселліні, 
І. Берґмана та ін. Деякі з авторів «Кайє дю сіне-
ма» перейшли від теорії до практики й самі ста-
ли відомими режисерами — представниками 
франц. «Нової хвилі».
Характерні для франц. кінодіячів 1950–1960-х 
під ходи, що вкладаються у проблематику А. к., 
виявляли себе й на ранніх етапах теорет. роз-
думів і практич. пошуків у світовому кінемато-
графі. Виникнувши як комерц. атракціон та 
видовище, кінематограф невдовзі відчув свій 
мист. потенціал; звідси постали й суто мист. 
проблеми авторства, авторського стилю, твор-
чого напряму тощо. Ще за часів німого кінема-
тографу (в 1920-ті) поширювалися уявлення 
про дві версії кінематографу: розважальне кіно 
для масової аудиторії та кіномист-во для поці-
новувачів-інтелектуалів. У контекст А. к. вхо-
дить й авангардне кіно 1920-х та 1930-х (див. 
Авангард у кіно), яке також формувалося зна-
чною мірою як противага масовому комерц. 
кінематографу. 
Значний внесок у формування теорії й набутків 
А. к. у 1945–1955 зробили італ. неореалісти: 
Р. Росселліні, Л. Вісконті, В. Де Сіка та ін. Франц. 
авторський кінематограф «Нової хвилі» перебу-
вав під впливом саме італ. неореалізму. У кон-
тексті А. к. розглядається й творчість представ-
ників нового нім. кіно 1970-х: В. Герцоґа, В. Вен-
дерса, Ф. Шлендорффа, Р. В. Фассбіндера, А. Клюґе. 
До А. к. відноситься також творчість режисерів 
П. Альмодовара, М. Антоніоні, Дж. Джар муша, 

С. Кубрика, Е. Кустуріци, Д. Лінча, К. Муратової, 
С. Параджанова, Р. Поланські, М. Скорсезе, 
А. Тарковського, Ф. Фелліні, М. Формана та ін.
Як близькі до А. к. часто згадуються такі явища, 
як арт-хаус, інтелектуальне кіно, альтернативне 
кіно, експерим. кіно тощо. Ці терміни не слід 
вважати синонімічними до А. к., радше вони є 
різними гранями ширшого за них поняття А. к. 
Парадоксально, що деякі концептуальні кінема-
тографічні течії, які нібито формально опону-
ють принципам А. к., сприймаються публікою й 
трактуються кінокритикою саме в контексті 
А. к. Так, започаткований данськими кінорежи-
серами на чолі з Л. фон Трієром авангардний 
концептуальний напрям у кінематографі, який 
отримав назву «Догма-95», у своєму одноймен-
ному маніфесті оголосив концепцію авторства 
фальшивою та виступив проти «індивідуально-
го» фільму, вважаючи, що кіно не може бути 
особистою справою. 10-й пункт встановлених 
ними правил, названих «Обітницями цноти», 
навіть проголошує: «Ім’я режисера не повинно 
з’являтись у титрах». Однак, всупереч формаль-
ним заявам самої «Догми-95», створені у межах 
цієї концепції кінотвори, як і вся творчість 
Л.  фон Трієра, цілком відповідають уявленням 
про А. к.

Літ: Bazin A. De la politique des auteurs // Cahiers du 
cinéma. 1957. № 70; Sarris A. Notes on the Autour theory in 
1962 // Film Culture Reader. New York. 1970; Самутина Н. 
Авторский интеллектуальный кинематограф как евро-
пейская идея // Киноведческие записки. 2002. № 60; 
Погребняк Г. Режиссерский кинематограф как базовая 
модель современного авторского кино // Культура и об-
разование. 2013. № 4; Погребняк Г. Феномен авторства в 
кіномистецтві: традиції і сучасність // Науковий вісник 
Київського національного університету театру, кіно і те-
лебачення імені І. К. Карпенка-Карого. 2015. № 16.

Л. Л. Корнєєва

А́вторське редагува ́ння, саморедагування  — 
самостійне редагування тексту автором. Удоско-
налюючи власний текст, автор аналізує й оцінює 
написане, відтак змінює його структуру, кон-
цепцію героїв та сюжетних ліній, скорочує або 
розширює розділи, добирає стилістично дореч-
ніші звороти й точніші слова, виправляє орфо-
графічні та пунктуаційні помилки тощо. А.  р. 
інтегроване в усі етапи текстотворення  — від 
розроблювання задуму, словесного оформлення 
до шліфувального читання завершеного тексту. 
Класики укр. л-ри І. Франко, Б. Лепкий, В. Сте-
фаник, О. Гончар та ін. ретельно працювали над 
власними текстами, досягаючи досконалості в 
кожній фразі. А.  р. набуває великого значення 
при випуску перевидань, що зумовлено необхід-
ністю оновити дані, залучити нові матеріали, 
виправити помилки та ін. Бажання змінити 
текст, змістити ідейні акценти може виникнути 
в автора й унаслідок його світоглядної еволюції. 
Тому були створені редакції творів «Чорна рада» 
П.  Куліша, «Кайдашева сім’я» І.  Нечуя-Левиць-
кого та ін.
У підготовці тексту до оприлюднення найдо-
цільніше поєднувати А. р. із професійним реда-
гуванням.

А́вторське пра ́во — галузь цивільного права 
та права інтелектуальної власності, що регулює 
відносини, які виникають у зв’язку зі створен-
ням і використанням творів науки, л-ри і мист-
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ва, захищає особисті (немайнові) і майнові пра-
ва авторів та їх правонаступників.
Ідея охорони А. п. пов’язана з поширення книго-
друкування в Європі. До 18 ст. існувала практи-
ка надання королівських привілеїв на відтво-
рення та розповсюдження творів, які захищали 
права видавців від поширення підробок та неза-
конних примірників. Але така система ігнорува-
ла права авторів. 1710 — в Англії ухвалений 
Статут королеви Анни, перший нормативний 
акт з захисту А. п. Захищав виключне право ав-
тора на публікацію твору протягом 14 років від 
першої публікації, з правом продовження ще на 
14 років. 
Сучасне А.  п. охороняється низкою нац. і між-
нар. нормативно-правових актів, основними се-
ред яких є Бернська конвенція про охорону літе-
ратурних і художніх творів (1886, останній пере-
гляд — 1971, зі змінами — 1979, Україна з 1995), 
Всесвітня конвенція про авторське право (1952, 
Україна з 1993), Конвенція про охорону інтересів 
виробників фонограм від незаконного відтво-
рення їхніх фонограм (1971, Україна з 1999), До-
говір Всесвітньої організації інтелектуальної 
власності про авторське право (1996, Україна з 
2001) та ін. В Україні — Закон України «Про ав-
торське право і суміжні права» (1993) та Глава 36 
Цивільного кодексу України (2003).
Об’єктами А. п. є: письмові (літ., худ.), усні (лек-
ції, промови, проповіді), сценічні (драматичні, 
хореографічні твори, пантоміми), муз.твори (з 
текстом або без тексту), аудіовізуальні та ілю-
стративні твори, твори образотворчого мист-ва. 
Нині А. п. також поширюється фактично на 
будь-які результати творчої діяльності, включа-
ючи комп’ютерні програми, фільми, фотографії, 
скульптури, архіт. проекти, рекламні проспекти, 
картографічну продукцію, тех. креслення, тощо. 
На основі попередніх творів, що перебувають 
під охороною А.  п. можуть створюватись нові 
роботи, які містять елементи первісного твору. 
Такі твори, якщо вони є результатом творчої 
праці та не порушують авторських прав на пер-
винний твір (тобто за згодою автора), також 
охороняються А. п. Ними можуть бути адапто-
вані сценарії, аранжування, тексти перекладів 
та інші переробки творів, а також збірки творів 
(антології, енциклопедії, бази даних), якщо 
вони за добором або упорядкуванням їх скла-
дових частин є результатом інтелектуальної ді-
яльності. Об’єктами А.  п. не є офіційні доку-
менти (закони та підзаконні акти, судові рішен-
ня, інші адміністративні тексти), а також їх 
офіційні переклади, держ. символи, нар. твор-
чість, повідомлення інформаційного характеру. 
А. п. на твір не пов’язане з правом власності на 
матеріальний об’єкт (носій), в якому цей твір 
виражений.
Суб’єктами А.  п. є фіз. та юрид. особи — носії 
суб’єктивних майнових та немайнових прав та 
обов’язків. До особистих (немайнових) прав, які 
захищає А. п. належать права: вимагати визна-
ння свого авторства, згадки імені автора у 
зв’язку з використанням твору; заборонити зга-
дування свого імені, якщо автор бажає залиши-
тись невідомим; обирати псевдонім і вимагати 
зазначення псевдоніма замість справжнього 
імені автора; вимагати збереження цілісності 
твору, протидіяти будь-якій зміні твору або 
будь-якому посяганню на твір, що може зашко-
дити репутації автора; право на оприлюднення 

твору. Майнові права визначають виключне 
право особи, яка має А. п., на використання тво-
ру в будь-якій формі та будь-яким способом з 
правом одержання винагороди за таке викорис-
тання. Майнові права авторів можуть передава-
тись у спадщину.
Згідно з укр. зак-вом, твори захищаються А. п. 
протягом всього життя автора (співавторів) та 
70 років після його смерті (чи смерті останнього 
зі співавторів). Для творів, авторство яких неві-
доме, строк дії А. п. — 70 років після оприлюд-
нення. В першій редакції закону цей строк ста-
новив — 50  років. Після закінчення строку дії 
А. п. твори стають суспільним надбанням і мо-
жуть вільно, використовуватися за умови до-
тримання немайнових прав автора.
Існують дві системи А.  п.: загального (Велика 
Британія, США) — гарантує лише майнові пра-
ва, А. п. прирівнюється до форми власності, та 
цивільного права (континентальна Європа) — 
захищає майнові та немайнові права. Остання 
походить від нім. філос. концепцій, які визнача-
ли творчу діяльність автора невід’ємною части-
ною його особистості, яка має охоронятися за-
коном через природну справедливість.

Дж.: Про авторське право і суміжні права: Закон Укра-
їни від 23.12.1993 р. № 3792-12 // Відомості Верховної 
Ради України. 1994. № 13; Цивільний кодекс України від 
16.01.2003. Київ, 2003.

Літ.: Орлюк О. П. та ін. Право інтелектуальної влас-
ності: Акад. курс: Підруч. для студ. вищих навч. закладів / 
За ред. О. П. Орлюк, О. Д. Святоцького. Київ, 2007; Бонда-
ренко С. В. Авторське право та суміжні права. Київ, 2008; 
Харитонова О. І. та ін. Право інтелектуальної власності / 
За заг. ред. О. І. Харитонової. Київ, 2015.

В. Л. Бабка

А́вторський а ́ркуш — див. у статті Аркуш.

А́вторський ви ́ріб — витвір, створений авто-
ром у одиничному екземплярі, який не підлягає 
запуску в масове вир-во. Поняття авторства ви-
з начає приналежність виробу конкретній люди-
ні, яка може розпоряджатись ним на власний 
розсуд.

Літ.: Бондаренко  С.  В. Авторське право та суміжні 
пра ва. Київ, 2008.

А́вторський на ́гляд — нагляд авторів проекту, 
інших розробників проектної організації та, за 
необхідності, інших спеціалістів за відповідніс-
тю будівельно-монтажних робіт, що виконують-
ся, розробленій проектній документації. А.  н. 
здійснює архітектор  — автор проекту об’єкта 
архітектури — та ін. розробники затвердж. про-
екту або уповноваж. особи відповідно до зак-ва 
та договору із замовником (забудовником) про-
тягом усього періоду буд-ва. Вони мають право 
забороняти просування буд-ва в разі виявлення 
відхилень від проектних рішень, допущених під 
час буд-ва об’єкта, у разі застосування матеріа-
лів, деталей, конструкцій і виробів, які не відпо-
відають вимогам нормативних документів тощо. 
А. н. підлягають: об’єкти пром-сті, транспорту, 
меліорації та водного госп-ва, зв’язку, енергети-
ки та с. г., проектами яких передбачено застосу-
вання складних будів. рішень. А. н. передбачає 
контролювання відповідності будівельно-мон-
тажних робіт проекту. Здійснення А. н. не зні-
має відповідальності з будівельно-монтажних 
орг-цій і замовника за якість будівельно-мон-
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тажних робіт та їх відповідність проектній до-
кументації.

Літ.: ДБН А.2.2-4-2003. Положення про авторський 
нагляд за будівництвом будинків і споруд. Київ, 2003; 
Греков Є. Авторський нагляд в будівництві як елемент 
охорони та захисту авторського права на твір архітекту-
ри // Юридична Україна. 2007. № 5; Сафонов Ю. М., Кра-
вець В. Р., Олюха В. Г. Економіко правові основи капіталь-
ного будівництва. Київ, 2014.

Авторульови ́й — прилад, призначений для ав-
томатичного керування приводом руля судна 
для утримання його на заданому курсі. Сучасні 
судна та кораблі мор. цивільного та військ. фло-
ту обладнані системами автоматичного керуван-
ня курсом судна. Вони складаються з приладу 
керування, який наз. А., і рульового приводу з 
рулем. А. як обчислювальний пристрій, побудо-
ваний на електромеханічних і електронних еле-
ментах, що виробляють сигнали керування, про-
порційно за величиною куту та кутової швидко-
сті відхилення судна від заданого курсу. Він 
працює за принципом відхилення, тобто в А. 
безперервно порівнюється фактичне і задане 
значення кур су та виробляється сигнал керуван-
ня. Під дією цього сигналу привід руля перекла-
дає руль і повертає судно до заданого курсу. 
Сигнал зворотнього зв’язку зупиняє перекла-
дання руля, а потім повертає руль у нейтральне 
положення. Сигнал, пропорційний швидкості 
повороту судна, підвищує чутливість А. під час 
відхилення судна від зад. курсу. Під час перехо-
ду з ручного керування на автоматичне А. має 
автоматично виводити судно на заданий курс. 
Тепер найпоширеніші такі моделі А.: «Аіст» 
(РФ), АЕГ, РФТ (Німеччина), «Аркас» (Данія), 
«Декка» (Велика Британія).

Літ.: Положення про корабельну службу у Військово-
Морських Силах Збройних Сил України. Севастополь, 
2004. 

В. В. Дубовчук, В. В. Макаров

Автоста́нція (від авто… і станція) — споруда, 
автокомплекс будівель, стоянок і під’їздів для 
прийняття, відправлення, управління рухом ав-
тобусів та обслуговування пасажирів. А., міст-
кість яких становить від 10 до 50 осіб, а добове 
відправлення пасажирів від 100 до 600 осіб, бу-
дують на транзитних і кінцевих зупинках між-
нар. та міжміськ. маршрутів, вона має подібну 
до автовокзалу інфраструктуру, однак значно 
менших розмірів та розгалуження. До послуг, 
що надають А. пасажирам та автомобільним пе-
ревізникам, належать: продаж квитків; користу-
вання приміщеннями для очікування поїздки, 

облаштованими місцями для сидіння; користу-
вання громад. вбиральнями; інформування 
щодо розкладу руху автобусів та вартості поїзд-
ки; інформування водія щодо умов дорож. руху 
на маршруті тощо. Власники А. несуть відпові-
дальність за якість і безпеку надання послуг, тех. 
та сан. стан будівель, споруд, обладнання та те-
риторії.

Літ.: Збірник законодавчих і нормативних документів, 
що регламентують діяльність підприємств автомобільно-
го транспорту всіх форм власності. Вип. 2. Київ, 1997; Ма-
рунич В. С. та ін. Міжнародні перевезення і транспортне 
право. Вид. 3. Київ, 2006; Марунич В. С. Організація та 
проектування логістичних систем. Київ, 2016. 

В. С. Марунич

Автостери ́льність (від авто… і стериль-
ність) — див. Самостерильність.

Автосто́п (від авто… і англ. stop — зупинка) — 
1) Пристрій, який автомат. зупиняє поїзд під час 
наближення до заборон. сигналу, якщо маши-
ніст не вжив ін. заходів для зупинення поїзда. На 
локомотиві цей пристрій сполучається з повітр. 
гальмом, а на колії — із системою автоблокуван-
ня колійного. За заборонного сигналу А. впливає 
на локомотивні пристрої, що приводить до за-
гальмування поїзда. 2) Спосіб пересування, що 
полягає у використанні попутного транспорту, 
найчастіше автомобілів. Такого туриста наз. «ав-
тостопником» або «хічхайкером» (від англ. 
hitch-hiking — безкошт. подорож автомобілем). 
Члени спорт. клубів «автостопщиків» організо-
вують подорожі, зокрема міжнар., а також ула-

штовують змагання на швидкість пересування 
певн. маршрутом з використанням А.

Літ.: Кудрявцев В. А., Ковалев В. И., Кузнецов А. П. и 
др. Основы эксплуатационной работы железных дорог / 
Под ред. В.  А.  Кудрявцева. 2-е изд., стер. Москва, 2005; 
Яцківський  Л.  Ю., Зеркалов  Д.  Б. Загальний курс тран-
спорту. Київ, 2007.

Автостра ́да (від авто... та італ. strada — доро-
га) — див. Автомагістраль.

Автосуге ́стія (від авто… і сугестія) — самона-
віювання; процес і результат сугестії, спрямова-
ної людиною на себе. А. буває мимовільною та 
довільною. Мимовільна А., зазвичай, є складни-
ком звичайної сугестії, яку людина зазнає від 
інших, у разі некритичного ставлення до дій-
сності і до себе. Довільна А. є важливою умовою 
психічної саморегуляції. При А. людина — вод-
ночас і суб’єкт, і об’єкт процесу сугестії. Резуль-
тат А. залежить від індивідуальних властивос-

Автостанція «Видубичі» 
м. Київ

Автостоп. Жест подорожувальників
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тей людини, насамперед, від сугестивних зді-
бностей та міри навіюваності. А. як елемент за-
хисних механізмів допомагає людині послабити 
травматичні переживання. А. — важ ливий еле-
мент багатьох психолог. практик, напр., ауто-
генного тренування, медитативних вправ, йоги 
тощо, які дають змогу створювати специфічні 
психоемоційні стани, впливати на психофізіол. 
процеси та на функціонування орг-му в цілому. 
За допомогою А. людина може значно підсилю-
вати свої фізичні та психічні можливості, а 
може, навпаки, спричиняти порушення і хворо-
бливі прояви (див. Ятрогенія).

Літ.: Куэ Э. Сознательное самовнушение как путь к 
господству над собой: методы, техника, практика. Мо-
сква, 2011.

П. П. Горностай

Автотомі ́я (від авто… і грец. τομή — відрізу-
вання, відсікання), самокалічення — мимовіль-
не відкидання твариною частин тіла під впли-
вом різ кого подразнення. Здебільшого це за-
хисна реакція; є рефлекторним процесом. А. 
властива багатьом безхребетним (напр., деякі 
гідроїдні поліпи й актинії, морські зірки, офіу-
ри, морські лілії відкідають промені, голоту-
рії — нутрощі, деякі ракоподібні — клешні, ко-
махи та павуки — ноги, молюски втрачають 
різні вирости, щупальця і частини мантії, кома-
хи — різні кінцівки, хвостову пластинку, жало 
тощо), а з хребетних  — ящіркам (відкидають 
хвіст) та голчастим мишам (втрачають шматки 
шкіри). А. відома також як пристосування до 
розмноження (напр., у деяких червів відділя-
ється частина тіла, що містить статеві продук-
ти) та може виникати через погіршення умов 
існування, напр., у гідр (втрачають щупальця), 
турбелярій (втрачають вічка) та ін. У  цьому 
разі А. може розгля датися як дегенерація. 
У кіль частих червів авто томія служить для ви-
далення токсинів, які накопичуються задніх 
сегментах тіла тварини, які згодом піддаються 
А. супроводжується відновленням втраченого 
органа (регенерацією).

Літ.: Congdon J. D., Vitt L. J., King, W. W. Geckos: adap-
tive significance and energetics of tail autotomy // Science. 
1974. 184; Bely A. E., Nyberg K. G. Evolution of animal rege-
ne ration: re-emergence of a field // Trends in Ecology & Evo-
lution. 2009. 

Автотра ́нспортне підприє ́мство (А. Т. П.) — 
під  приємство автом. транспорту комплексного 
типу, що здійснює перевезення вантажів або 
пасажирів, зберігання, тех. обслуговування та 
ремонт рухомого складу, забезпечення його екс-
плуатаційними матеріалами та запасними час-
тинами. А.  Т.  П. спеціалізуються на виконанні 
трансп. послуг, які є специфічним видом про-
дукції, пов’язаним із переміщенням вантажів і 
пасажирів, а також з виконанням операцій, що є 
супутніми чи доповнюють цей процес. За родом 
виконуваних трансп. робіт А. Т. П. поділяють на 
вантажні, які здійснюють перевезення вантажів; 
пасажирські, що здійснюють перевезення паса-
жирів автобусами і легковими автомобілями; 
змішані, які здійснюють перевезення як пасажи-
рів, так і різноманітних вантажів; спеціалізова-
ні, які здійснюють певні види автотрансп. робіт 
(сміттєвози, дорожньо-буд. техніка, пожежні 
автомобілі, автомобілі швидкої допомоги тощо). 
Процес виробничої діяльності А. Т. П. включає 

осн., допоміжне та обслуговувальні вир-ва. 
Осн. вир-во виконує перевезення, що є визна-
чальним для А. Т. П. Воно потребує обслугову-
вання і виконання комплексу допоміжних ро-
біт. Допоміжне вир-во А. Т. П. — це сукупність 
виробничих процесів із забезпечення техн. го-
товності рухомого складу, який використову-
ють у осн. вир-ві. Обслуговувальні вир-ва мате-
ріального продукту не створюють. Вони забез-
печують осн. і допоміжне вир-ва енергоресур-
сами, інформ. обслуговуванням, контролюють 
якість техн. обслуговування та ремонту тощо. 
Після набуття Україною незалежності значно 
зросла заг. чисельність автотрансп. госп-в у 
результаті приватизації підприємств країни. 
Сучасний ри нок трансп. послуг характеризу-
ється високою конкуренцією та динамічністю 
впливу зов нішнього середовища на діяльність 
підприємств. Найголовнішими параметрами, 
які визначають конкурентоспроможність і 
ефек тивність роботи А. Т. П. у ринкових умо-
вах, є швидкість та технологія доправлення 
вантажів, якість і мобільність перевезень, ціно-
ва політика, номенклатура послуг, що надає під-
приємство, географія обслуговування, дотри-
мання правового виконання автом. перевезень, 
наявність спеціалізованого рухомого складу.

Літ.: Редзюк А. М., Волков П.  П., Дмитренко С.  Ю., 
Ященко Т.  М., Кроль В.  В. Автомобільний транспорт 
України: стан, проблеми, перспективи розвитку / За заг. 
ред. А.  М. Редзюка. Київ,  2005; Бідняк  М.  Н., Білічен-
ко В. В. Виробничі системи на транспорті: теорія і прак-
тика. Вінниця,  2006; Гриньов  А.  В., Пономарьова  Н.  В., 
Пономарьова Н. М. Конкурентоспроможність автотран-
спортного підприємства на ринку міжнародних вантаж-
них перевезень. Харків, 2009.

Автотра ́нспортне пра ́во, автомобільне право, 
автодорожнє право — один із інститутів тран-
спортного права; сукупність правових норм, що 
регулюють сусп. відносини у сфері автомобіль-
ного транспорту. Джерелом А. п. є автотрансп. 
законодавство. А. п. регулює відносини, пов’я-
зані з: 1) організацією та безпосередньо надан-
ням автотрансп. послуг; 2) користуванням ав-
том. трансп. засобами; 3) використанням автом. 
доріг. В Україні осн. законодавчими актами, що 
регулюють відносини в галузі автом. транспор-
ту, є Закони України «Про транспорт» (1994), 
«Про автомобільний транспорт» (2001), «Про 
дорожній рух» (1993), «Про транзит вантажів» 
(1999), «Про перевезення небезпечних ванта-
жів» (2000), «Про транспортно-експедиторську 
діяльність» (2004), «Про концесії на будівництво 
та експлуатацію автомобільних доріг» (1999). 
У країнах Європи відносини у сфері автом. тран-
спорту підлягають регламентації загальним ко-
мерц. зак-вом; значним є також вплив норматив-
но-правових актів ЄС. Проте правила дорожньо-
го руху є практично єдиним уніфік. норм.-прав. 
актом, що незначним чином відрізняється в різ-
них країнах, а дорожні знаки будуть знайомі воді-
єві майже у будь-якому куточку світу. А. п. Украї-
ни сьогодні перебуває на новому етапі розвитку, 
осн. завданнями якого є: підвищення держ. соц. 
стандартів трансп. обслуговування населення; 
інтегрування трансп. системи України в європ. та 
світову; прискорена адап тація вітчизняного 
зак-ва до європ. норм та стандартів.

Літ.: Быков А. Г., Половинчик Д. И. Основы автотран-
спортного права. Москва, 1986; Булгакова І. В., Клепіко-
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ва О. В. Транспортне право України. Київ, 2005; Довжен-
ко Є. В. Деякі проблеми адаптації транспортного законо-
давства України до Європейського законодавства // Бю-
летень Міністерства юстиції України. Київ, 2005. № 6 (44). 

А́втотрансформа ́тор (від авто… і трансфор-
матор) — трансформатор, дві або більше обмо-
ток якого мають спільну частину. Робота  А. 
ґрунтується на явищі індукції електромагнітної. 
Конструктивно А. складається з феромагнітного 
осердя, на яке намотано мідний або алюмінієвий 
дріт. На рисунку зображено електричну схему 
А. з одним відводом. До затискачів 1 і 2 подають 
напругу U

1
, а між затискачами 3 і 2 — знімають 

напругу U
2
. В ідеальному випадку, тобто без ура-

хування втрат у дроті обмотки та в матеріалі 
осердя, співвідношення між величинами на-
пруг U

1
 та U

2
 описує вираз  U

1
 / U

2
 = n

1
 / n

2
,  де 

n
1
  — кількість витків між затискачами  1,  2 об-

мотки, n
2
 —  кількість витків між затискача-

ми 2, 3 обмотки. Це співвідношення називають 
коефіцієнтом трансформації  А., воно визначає 
величини напруг між затискачами в режимі хо-
лостого ходу, коли немає споживача напруги U

2.
 

Часто відвід  3 є ковзним електричним контак-
том з обмоткою, що дає змогу плавно змінювати 
напругу. Залежно від точок підключення пере-
творюваної напруги (1, 2 або 3, 2), А. можна ви-
користати як для зменшення, так і для збільшен-
ня величини напруги. Перевагою А. над транс-
форматором є вищий коефіцієнт корисної дії та 
економія дроту для виготовлення обмотки та 
сталі для виготовлення осердя (відповідно, 
зменшення габаритів і маси пристрою), недолі-
ком — неможливість гальванічного розділення 
вхідного та вихідного кола.

Літ.: Китаев В. Е. Трансформаторы. Москва, 1974; За-
гірняк М. В., Невзлін Б. І. Електричні машини. Київ, 2009.

Автотропі ́зм (від авто… і тропізм) — здат-
ність органів рослин випрямлятися, мимовільне 
усунення зайвого вигину осьових органів рос-
лин після припинення дії подразника, що його 
спричинив. А. проявляється, напр., у злаків, по-
леглих після дощу.

Автотро ́фи (від авто… і грец. τροφή  — їжа, 
живлення) — організми, які синтезують усі ор-
ганічні речовини, необхідні для їхньої життєді-
яльності, з простих неорганічних сполук (води, 
карбон діоксиду, неорганічних сполук Нітроге-
ну), що містяться у воді, ґрунті, повітрі. Джере-
лом енергії для здійснення біосинтезу у фото-
трофних орг-мів є сонячне світло, у хемотроф-
них — енергія, що вивільняється внаслідок 
окисно-відновних перетворень простих неорга-
нічних сполук. А. поділяють на дві великі групи: 
а) фотоавторофи (рослини бактерії, археї), які, 
залучаючи сонячну енергію для біосинтезу орга-
нічних сполук, здійснюють різноманітні реакції 
фотосинтезу; б) хемотрофи (бактерії, археї), які 
в процесі біосинтезу використовують енергію 
окисно-відновних реакцій перетворень простих 
неорганічних сполук. Традиційно А. протистав-
ляють гетеротрофам — споживачам готової ор-
ганічної речовини. Існує також проміжна гру-
па  — міксотрофи, до якої належать орг-ми, 
здатні як до автотрофного, так і до гетеротроф-
ного живлення залежно від умов існування (ев-
гленові водорості, міксотрофні бактерії). А.  — 
продуценти, адже вони створюють первинну 

біологічну продукцію; завдяки їм створюється 
трофічна база для консументів і редуцентів, 
які є споживачами готової органічної речови-
ни. Вважається, що в процесі еволюції А. ви-
никли після гетеротрофів. Див. також Авто-
трофі ́я.

Літ.: Одум Ю. Экология: В 2 т. Москва, 1986; Odum, E. P., 
Barrett, G. W. Fundamentals of ecology. Brooks Cole, 2005; 
Mauseth, James D. Botany: An Introduction to Plant Biolo-
gy (4 ed.). Jones & Bartlett Publishers, 2008. 

С. В. Межжерін

Автотрофі́я (від авто… і грец. τροφή  — їжа, 
живлення) — здатність орг-мів забезпечувати 
свою життєдіяльність шляхом поглинання про-
стих неорганічних сполук із навколишнього се-
редовища і синтезу з них усіх необхідних органіч-
них речовин. До А. здатні фототрофні і хемо-
трофні орг-ми. Фототрофи для біосинтезу орга-
нічних речовин використовують енергію соняч-
ного світла. Це рослини та деякі групи прокаріотів 
(напр., ціанобактерії, пурпурні бактерії та ін.). 
У  рослин фотосинтез здійснюється завдяки ви-
користанню води як донора електронів і супрово-
джується вивільненням кисню. Прокаріоти для 
А. використовують особливі форми хлорофілу 
(ціанобактерії), білки бактеріородопсини (гало-
фільні археї) або різноманітні неорганічні сполу-
ки Сульфуру (молекулярна сірка, сірководень, 
сульфіти, тіосульфіти), можливим є використан-
ня молекулярного водню. У зазначених випадках 
відбувається безкисневий фотосинтез. Хемоавто-
трофи (бактерії та археї) здійснюють А., викорис-
товуючи енергію окисних реакцій простих неор-
ганічних сполук. Завдяки А. в сучасній біосфері 
накопичується первинна продукція у вигляді ор-
ганічних речовин, а також утворилася сучасна 
атмосфера, що містить кисень.

Літ.: Одум Ю. Экология. В 2  т. Москва, 1986; Odum E. P., 
Barrett G. V. Fundamentals of ecology. Belmont, 2004; Mauseth 
James D. Botany: An Introduction to Plant Bio logy. 4 ed. 
Sudbury, 2008. 

С. В. Межжерін

Автофазува ́ння (від авто… і фаза), фазова 
стійкість — явище стійкості руху заряджених 
частинок відносно фази електричного поля, що 
їх пришвидшує, у резонансних пришвидшува-
чах. Його відкрили 1944 та 1945 незалежно один 
від одного В. І. Векслер і Е. Макміллан. А. зумов-
лює пришвидшення електронів, протонів, аль-
фа-частинок, багатозарядних іонів до високих 
енергій (від декількох МеВ до сотень ГеВ у біль-
шості пришвидшувачів заряджених частинок. 
На основі  А. працюють пришвидшувачі різних 
типів: циклічні пришвидшувачі електронів 
(син хротрони) енергією до 7  ТеВ і протонів 
(синхрофазотрони, фазотрони тощо) енергією 
до 75  ГеВ, лінійні резонансні пришвидшувачі 
про тонів енергією до 70 Мев тощо. За допомогою 
пришвидшувачів можна здійснювати планомір-
ний синтез матеріалів або модифікувати їхні 
властивості. Це дає науковцям змогу визначати 
механізми первинних надшвидких хім. процесів. 
Такі дослідження мають велике значення для 
створення ефективного захисту від хім. та біол. 
дії випромінення, розроблення наук. шляхів 
радіац.-хім. синтезу матеріалів. Не менш важливі 
дослідження проводять на синхротронах. Під час 
обертання в магнітному полі цих пришвидшува-
чів електрони безперервно втрачають енергію на 
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випромінення, яке називають синхротронним. 
Довжина його хвилі становить від мільйонної до 
стомільйонний частки сантиметра, енергія кван-
тів — від 10 до 1000 еВ. У такий спосіб заповню-
ється найменш вивчений діапазон спектра елек-
тромагнітних хвиль. Енергія такого випромінен-
ня може бути ефективно використана в біології, 
астрофізиці, фізиці твердого тіла тощо.

Літ.: Коломенский А. А., Лебедев А. Н. Теория цикли-
ческих ускорителей. Москва,  1962; Вальднер  О. А., Вла-
сов  А.  Д., Шальнов  А.  В. Линейные ускорители. Мо-
сква, 1969; Лебедев А. Н., Шальнов А. В. Основы физики и 
техники ускорителей. Москва, 1981.

Автоферти ́льність (від авто… і фертиль-
ність) — див. Самофертильність.

Автофоні́я (від авто та грец. φωνή  — звук), 
ауто фонія — 1) У медицині — відлуння власного 
голосу у вухах. Виникає внаслідок запалення 
зовн. або серед. вуха, через що порушується 
функція барабанної перетинки або вентиляція 
барабанної порожнини. Для позбавлення від А. 
лікують осн. захворювання. 2) У вокальній мето-
диці — ефект, коли співак чує у вухах власний 
голос. При цьому не завжди правильно переда-
ється тембр голосу, динаміка, чіткість інтону-
вання. Це приводить до спотвореної корекції 
співу, тому потребує контролю з боку педагога 
чи іншого музиканта.

Н. М. Кушка

Автохви ́лі — різновид хвиль, що поширюються 
в активних середовищах (тобто відкритих сис-
темах) без згасання й зберігають свої характе-
ристики незмінними завдяки безперервному 
підведенню енергії (речовини тощо) ззовні. Прик-
лади таких А. — рух фронту горіння, перебіг хім. 
реакцій, які можуть каталізуватися тощо. В ав-
тохвильових процесах відбувається передаван-
ня збудження між сусідніми елементами серед-
овища, на відміну від автоколивань, за яких 
система коливається як одне ціле. Автохвильові 
процеси в нерівноважних системах описують 
нелінійними диференціальними рівняннями. 
Авто хвильові процеси поширені в природі  —
вони відбуваються в багатьох біол. системах, під 
час фіз. і хім. перетворень. У твердих тілах авто-
хвильові режими реалізуються під час збуджен-
ня електроної підсистеми; у напівпровідниках 
електричним полем чи зміною температури, за 
інжекції носіїв заряду; під час фазових перехо-
дів. Для автохвильових процесів характерні різ-
номанітність просторово-часових масштабів 
(довж. дифузії в межах 10–5–10–7  см, частоти  — 
10–2–1010  Гц) і способів передавання збудження 
(потоки електронів і дірок, екситонів, магнонів, 
фононів і фотонів). А. застосовують в оптичних, 
радіо-, НВЧ-підсилювачах і генераторах; під час 
генерування ультра- й гіперзвуку; у процесі за-
писування й перетворення інформації (для роз-
пізнавання образів); для виявлення слабких 
сиг налів; для моделювання біол. процесів (по-
ширення нерв. імпульсів, режими роботи серце-
вого м’язу) тощо.

Літ.: Жаботинский А.М. Концентрационные автоко-
лебания. Москва, 1974; Скотт Э. Волны в активных и 
нели нейных средах в приложении к электронике / Пер. с 
англ. Москва, 1977; Чорногор Л.Ф. Нелінійна радіофізика. 
Вид. 3-є, доп. та переробл. Харків, 2015.

М. Д. Тимочко

Автохорі ́я (від авто... і грец. χωρέω — просува-
тися) — саморозкидання рослинами плодів, на-
сіння, спор за допомогою пристосувань самої 
рослини, без участі зовн. агентів. Рослини, здат-
ні до А., називають автохорними. Спільним для 
різновидів А. є те, що діаспори віддаляються від 
батьківської рослини на незначні відстані. За 
характером та ефективністю пристосувань до 
самостійного розкидання насіння можна виді-
лити такі форми А.:
а) автомеханохорія  — активне розкидання на-
сіння рослинами-балістами, які мають особли-
ву будову насінних оболонок, пристосовану до 
такого механізму розкривання плоду. Напр., 
квасениця розкидає насіння, коли в живих тка-
нинах зростає напруження. Її насінини оточені 
м’я систим покривом; під зовнішнім шаром на-
сінної шкірки залягає шар клітин, багатих на 
цукор, які сильно набрякають, у певний момент 
покрив насінин розтріскується — плід-коро боч-
ка розкривається, розкидаючи насіння. Росли-
ною-балістою є шалений огірок (Ecballium ela te
rimn): у зрілому плоді створюється високий тур-
гор, підвищується тиск рідини. За найменшого 
руху плід відривається від плодоніжки, а через 
утворений отвір сильним струменем викидаєть-
ся назовні клейка слизова рідина, що містить 
насіння. Автомеханохорія також притаманна 
багатьом бобовим, у яких сухий плід розрива-
ється в результаті напруження в мертвих ткани-
нах оплодня;
б) барохорія — мимовільне осипання діаспор 
під впливом сили тяжіння, чому сприяють спе-
ціальні пристосування, що полегшують опадан-
ня насіння і плодів. Напр., у дикорослих видів 
пшениці — ламке колосся, з якого, достигаючи, 
осипається зерно. Опадання важких плодів гір-
кокаштана, дуба — теж приклад барохорії;
в)  автокриптохорія — самозаривання опалих 
діаспор у ґрунт за допомогою специфічних ви-
ростів і придатків, зазвичай гігроскопічних. Діа-
спори таких рослин мають достатньо довгий 
остеподібний виріст, нижня частина якого гвин-
топодібно закручена. У разі зволоження виріст 
швидко розкручується, надійно заглиблюючи 
насінину в землю: при одноразовому розкручу-
ванні виросту насінина проникає в ґрунт до 
5 см. Такий спосіб розповсюдження діаспор ха-
рактерний для багатьох злаків, зокрема, до авто-
криптохорії здатні ковили;
г) геокарпія — дозрівання плодів у ґрунті. Напр., 
арахіс має особливий орган  — гінофор, який 
росте, доки не занурить зав’язь у ґрунт на глиби-
ну бл. 10 см, і лише після цього гінофор припи-
няє ріст; натомість починає розростатися за-
в’язь, перетворюючись на плід. Геокарпія харак-
терна для т. з. земляних фікусів (напр., Ficus tany
poda — фікус довгоріжковий): їхні пагони розви-
ваються в нижній частині стовбура, нахиляються 
вниз і, досягнувши землі, проникають у поверх-
неві шари ґрунту. Там утворюються суцвіття і 
супліддя. Прикладом геокарпії є також геотро-
пічні рухи плодоніжки в деяких фіалок.
Певною мірою до А. здатні повзучі діаспори. 
Напр., такі, що мають гігроскопічні щетинки, 
які залежно від чергування вологої і сухої пого-
ди можуть здійснювати гігроскопічні рухи, у 
результаті чого діаспори проповзають по землі 
певну відстань.
Чиста А. в природі трапляється рідко — пере-
важають змішані типи розповсюдження діа-

Автохорія. Шалений огірок 
(Ecballium elaterium)
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спор. Напр., за будь-якого способу поширення 
насіння (вітром, водою, тваринами) неодмін-
ним є компонент сили тяжіння, тобто барохо-
рії.

Літ.: Левина Р. Е. Способы распространения плодов и 
семян. Москва, 1957; Тахтаждян А. Л. Распространения 
семян и плодов // Жизнь растений: В 6 т. Москва, 1980. 
Т. 5. Ч. 1. Цветковые растения; Schulze Ernst-Detlef, Beck 
Erwin, Müller-Hohenstein Klaus. Plant Ecology. Berlin, Hei-
del berg. 2005; Коровкин О. А. Анатомия и морфология 
выс ших растений: Словарь терминов. Москва, 2007; Vit-
toz Pascal, Engler Robin. Seed dispersal distances: a typology 
based on dispersal modes and plant traits // Botanica Hel-
vetica. 2008. 117 (2).

Я. О. Межжеріна 

Автохронометра ́ж (від авто… і хрономе-
траж) — спосіб автоматичного вимірювання 
часу, який здійснюється за допомогою спец. тех. 
приладів та виключає безпосередню участь лю-
дини у хронометруванні, що забезпечує високу 
точність отримуваних кількісних даних. Засто-
сування А. в спорт. практиці, особливо в умовах 
щільної конкуренції, є невід’ємною складовою 
змагань різного рівня у видах спорту, де остаточ-
ним результатом є час долання встановленого 
відрізку дистанції. До таких належать: веслуван-
ня, плавання, легка атлетика (бігові дисципліни, 
ходьба), велосипедний, лижний, ковзанярський, 
вітрильний, санний, авто- та мотоспорт тощо. 
У  різних видах спорту використовується різна 
точність вимірювання часу. Як правило, вона 
перебуває в межах 0,1–0,001 секунди, що в 40 ра-
зів швидше, ніж може побачити око людини. На 
сьогодні забезпечення необхідної точності ви-
мірювання часового інтервалу з тех. погляду не 
становить особливих труднощів, проте специфі-
ка спорту накладає на цей процес свої особли-
вості. Удосконалення А. йде через використання 
тех. новинок — різних фотодатчиків і мікрочі-
пів, систем реєстрації фальшстарту, системи 
фотофінішу тощо. Найбільше поширення отри-
мали оптико-електронні пристрої, що викорис-
товують фотоелементи. Зазначений принцип 
вимірювання полягає в тому, що атлет перети-
нає два або кілька променів світла, сфокусова-
них на прийомопередавачах світлового випро-
мінювання — фотодіодах, — бігун на мить роз-
микає ланцюг. В результаті виникає електрич-
ний імпульс, який, перетворюючись за допомо-
гою спец. обладнання (апаратурного та програм. 
забезпечень), в режимі on-line автоматично ви-
значає час в мілісекундах (мс).

Літ.: Кашуба В. О., Хмельницька І. В., Юхно Ю. О. Ви-
користання хронометричних систем у спортивних зма-
ганнях // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я 
у сучасному суспільстві: Зб. наук. пр. Волин. нац. Уні-
верситету ім. Лесі Українки. 2012. №  4 (20); Литвинен-
ко  Ю.  В. Современные оптико-электронные системы 
регистрации и анализа двигательных действий спортс-
мена. Київ, 2012. 

Ю. В. Литвиненко

Автохто́ни (від грец. αύτόχϑων — місцевий, ко-
рінний), аборигени — 1) Корінні споконвічні або 
давнішні жителі країни чи місцевості (тубільці). 
На тер. Сх. Європи, зокрема на тер. сучас. Украї-
ни, А. були слов’яни, про це свідчать писемні 
джерела та археол. матеріали. 
2) У біології — споконвічні, корінні мешканці 
пев ної місцевості; види, роди, родини, що ви-

ник ли, еволюціонували й досі поширені в межах 
певної тер. (акваторії), або населяють її настіль-
ки давно, що вже неможливо впевнено визна-
чити місце походження цих видів. Автохтонні 
таксони формують регіональні особливості фау-
ни і флори. Типовими А. Австралії є качконіс та 
евкаліпт; Південної Америки — комахоїди, лі-
нивці, дика картопля і томати; помірної зони 
Євразії — бурий ведмідь, лось європейський і мо-
дрини. Поняття А. також застосовують щодо 
порід або сортів, виведених людиною в певній 
місцевості. До автохтонних порід, зокрема, на-
лежить сіра українська худоба — порода м’ясна-
молочного та робочого призначення. Див. також 
Аборигенний вид.
3) Гірські породи або корисні копалини, вихід-
ний матеріал яких виник на місці їх утворення. 
Протилежне — алохтони.

Літ.: Autorenkollektiv: Lexikon der Geowissenschaften. 
Band I. Heidelberg, Berlin. 2000; Eby G. N. Principles of En vi-
ronmental Geochemistry. Pacific Grove, 2004; Di Pietro 
Joseph A. Landscape Evolution in the United States: An Intro-
duction to the Geography, Geology, and Natural History // 
Newnes. 2012. December 21.

С. В. Межжерін

Автохто́нна культу ́ра — культура, створена 
народом-автохтоном на певній тер., зумовлена 
її природно-кліматичними та соціо-антропними 
чинниками. А. к. характеризується органічною 
цілісністю та взаємозалежністю матеріальних і 
духовних артефактів, які створюють певну сти-
лістичну єдність, що дозволяє досить однознач-
ну ідентифікацію її іст. модифікацій. Автохтон-
ною вважають культуру, яка тяжіє до осілості. 
На власній тер. А.  к. може мати свою д-ву, яка 
легітимізує її автохтонний статус й сприяє її збе-
реженню та розвитку. А. к. може входити до 
культ. простору ін. д-ви й бути його рівноправ-
ною складовою або займати маргінальне поло-
ження  — залежно від рівня демократичності 
політ. режиму. Спільнота, що підтримує та від-
творює А. к., забезпечує свою автентичність в 
іст. перспективі.

Автохто́нні ві́дклади — відклади, що утвори-
лися на місці залягання материнської породи 
(напр., первинні каоліни, глини), або залягають 
на місці свого утворення (вапняки коралових 
рифів, кам’яне вугілля, що утворилось з відмер-
лих рослин на місці, де вони росли тощо).

Автохто ́нні ку ́льти  — споконвічна релігійна 
обрядовість місцевого походження, служіння 
божествам, які зберігає корінне населення. 
Складниками реліг. вірувань більшості А.  к. є 
фетишизм (шанування матеріальних предме-
тів), анімізм (віра в численних духів, одухотво-
рення сил і явищ природи), магія (чаклунство, 
забобони), мана (безлика надприродна сила). 
А. к. досі дотримуються аборигени в деяких кра-
їнах Африки, Азії, Південної Америки. Термін 
А.  к. умовний, оскільки охоплює різ номанітні 
реліг. уявлення багатьох народів.

Літ.: Філософський енциклопедичний словник. Київ, 
2002. 

Є. А. Харьковщенко

Автошту́рман (від авто… і штурман) — ком п-
лекс навігаційних пристроїв, що автоматично та 
безперервно виконує обчислення поточних ко-
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ординат повітр. або мор. судна й прокладання 
його шляху до заданої цілі. Для виконання цих 
функцій у А. має бути інформація щодо вихід-
них координат судна, кординат цілі, а також по-
точних параметрів руху судна (його геогр. поло-
ження, швидкість і напрямок руху) і параметрів 
середовища навколо нього (швидкість і напря-
мок руху води або повітря, можливі атм. та водні 
аномалії — урагани, торнадо тощо). Результатом 
роботи А. є команди управління, що змінюють 
параметри руху судна та забезпечують досяг-
нення цілі. Сучас. А. використовують інформа-
цію, одержану від інерціальних, радіотех., су-
путникових навігаційних систем та карти пого-
ди, що в реальному часі поширюються у світових 
інформаційних мережах.

Літ.: Лесков М. М., Баранов Ю. К., Гаврюк М. И. Нави-
гация. Москва, 1980; Черный М. А., Кораблин В. И. Воз-
душная навигация. Москва, 1991; Генике А. А., Победин-
ский Г. Г. Глобальные спутниковые системы определения 
местоположения и их применение в геодезии. Москва, 
2004; Вагущенко Л. Л., Вагущенко А. Л., Заичко С. И. Бор-
товые автоматизированные системы контроля мореход-
ности. Одесса, 2005.

Авту́ничі  — археологічна пам’ятка, одне із 
найбільш досліджених поселень епохи Київ-
ської Русі. Знаходиться на пн. Черніг. обл., поб-
лизу с. Автуничі Городнянського р-ну. На пло-
щі понад 2,5 га відкрито численні житлово-
госп. споруди, серед яких — майстерні реміс-
ників, залишки садибної забудови, дігтярні й 
смолокурні, бл. 10  гончарних горнів, дерев’я-
ний колодязь зрубної конструкції. Виявлено 
різноманітний речовий матеріал (тисячі знахі-
док), зокрема елементи одягу феод. верхівки, 
зброю, спорядження коня, христ. символи (у 
т.  ч. хрести-енколпіони), предмети, що вказу-
ють на торг. контакти (овруцький шифер та 
вироби з нього, малоазійська глиняна статует-
ка, медальйон сканд. походження). Унікальним 
є фрагмент горщика 12 ст., на якому по сирій 
глині гончар каліграфічно написав: «Боже, по-
можи рабу твоєму...», що свідчить про грамот-
ність місцевого люду. Біля поселення в трьох 
курганних групах виявлено кладовище, на 
якому захоронення про водилися за старим 
звичаєм — під насипами, зі супроводжуваль-
ним інвентарем.

Літ.: Моця О. П. та ін. Південноруське село IX–XIII ст. 
Київ, 1997.

О. П. Моця
Авуа ́ри (франц. avoir — майно, надбання) — 
1)  У широкому розумінні — будь-які активи 
(майнові кошти, чеки, векселі, перекази, акреди-
тиви), за кошт яких можуть здійснюватися пла-
тежі і погашатися зобов’язання їх власників. 2) 
У вузькому розумінні — кошти банку, що зна-
ходяться на його рахунках у закорд. банках в 
іноземній валюті. Коштами банку є готівкова 
маса банку та кошти, що до неї прирівняні (ко-
шти на кореспондентських рахунках), а також 
кошти, які розміщено в активах, тобто вторин-
них резервах. Такі активи можна легко обернути 
в готівку протягом мінімального терміну (держ. 
цінні папери, позики на короткий термін, які 
гарантовані д-вою, тощо). У діловому обігу А. 
вважаються, насамперед, кошти на кореспон-
дентських рахунках. Заг. сукупність таких ко-
штів у всіх банках країни становить її іноз. А. А. 
підрозділяють на вільні (використовуються беж 

обмежень), блоковані (знаходяться у розпоря-
дженні д-ви або банків) та з певним режимом 
використання. Від стану та структури іноз. А. 
залежить міжнар. валютна ліквідність, тобто 
здатність окремої країни сплачувати зовнішні 
грошові зобов’язання. Значна частина світового 
платіжного обороту здійснюється у доларах 
США, євро, японській йєні, англ. фунтах стер-
лінгів, що визначає найбільшу популярність А. у 
цих валютах у загальній структурі. У зх. комер-
ційній практиці термін «А.» має дещо специфіч-
не значення. Це, передусім, рубрика в бух. облі-
ку, до якої віднесено майно, прибутки та боргові 
вимоги (credit balance). В колонку А. записується 
те, що авансував кореспондент, або те, що йому 
належить. Термін «А.» звичайно стосується ра-
хунків клієнтів або кореспондентів компанії, яка 
веде бух. облік. 

Літ.: Юридична енциклопедія: В 6 т. / Ред кол. 
Ю. С. Шем шученко (відп. ред.) та ін. Київ, 1998; Словник 
фінансово-правових термінів / За заг. ред. д. ю. н., проф. 
Л. К. Воронової. 2-е вид., переробл. і доп. Київ, 2011; Жи-
ляков  Д.  И., Зарецкая  В.  Г. Финансово-экономический 
анализ (предприятие, банк, страховая компания). 
Москва, 2012; Колпакова Г. М. Финансы, денежное об-
ращение и кредит. 4-е изд., перераб. и доп. Москва, 
2012. 

М. В. Онищук

Авша́ров Бори́с Па́влович (справжнє прізви-
ще  — Гомоляка; 1889 — 23.11.1964, м. Керч) — 
актор, засл. арт. УРСР з 1951. Батько композито-
ра В.  Б.  Гомоляки. Працював у театрах — Укр. 
пересувному Київ. окружної ради профес. спі-
лок (КОРПС; 1927–1930), Укр. драм. (тепер Нац. 
академ.) ім. І. Я. Франка (1930–1931), Київ. 
військ. округу (1932–1941), ТЮГу (1946–1960; 
всі — у Ки єві). Ролі: в театрі — Лісовик («Лісова 
пісня» Лесі Українки), Жевакін («Одруження» 
М. Гоголя), Король («Сміх і сльози» С. Міхалко-
ва»), Татаринов («Два капітани» В. Каверіна); у 
кіно — пан Рутковський («Кармалюк»; 1938, 
Одеська кі ностудія), Василь («Вітер зі сходу»; 
1940), Учи тель історії («Є такий хлопець»; 1956, 
обидва — Київ. кіностудія худ. фільмів).

Літ.: Заболотна В., Корнійчук В. Театр з аурою сонця. 
Київ, 2001.

Ага ́ (тур. ağa, букв. — пан, хазяїн, від давньотур. 
aγa — старший) — в Осман. імперії титул воєна-
чальників (напр., головнокомандувача яни-
чар — однієї з найвпливовіших посад у султан. 
адміністрації), а також начальників деяких груп 
слуг при дворі султана (зокрема, кизляр агаси — 
одна з вищих посад в ієрархії при дворі султа-
на  — відповідальний за скарбницю, начальник 
чорних євнухів, головний наглядач гарему); з 
1826 — титул офіцерів молодшої і середньої лан-
ки (тепер відповідає рангу армійського капітана 
та посаді командира роти). У Кримському хан-
стві — урядовий службовець, чиновник. У су-
часній Туреччині — звертання до заможних 
зем левласників, голови роду чи керівника гро-
мади, лідера групи людей, інколи — складова 
частина імені.

Літ.: Мейер М. С. Османская империя в XVIII веке. 
Черты структурного кризиса. Москва, 1991; Финкель К. 
История Османской империи: Видение Османа / Пер. с 
англ. К.  Алексеева, Ю.  Яблокова. Москва, 2010; Петро-
сян Ю. А. Османская империя. Москва, 2013. 

О. М. Даценко

Автуничі. Давньоруський 
колодязь з поселення 10 — 
рубежу 12–13 ст.
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А́га, ропуха-ага (Bufo marinus)  — тварина ряду 
безхвостих амфібій родини ропухових. Первин-
ний ареал — північ Південної, Центральна і пів-
день Північної Америки. Для боротьби зі шкід-
никами цукрової тростини і батату в 20  ст. А. 
завезли до Австралії, Нової Гвінеї, деяких остро-
вів Японського архіпелагу, Філіппін, Гаваїв, Фі-
джі, інших дрібніших карибських і тихоокеан-
ських островів. А.  поширена в лісах, манграх, 
зустрічається і в приморських дюнах; А. здатна 
жити в досить солоній воді, звідки й пішла ла-
тинська назва «жаба морська». Шкіра А. дуже 
ороговіла. Забарвлення неяскраве: спина темно-
бура або сіра з великими темними плямами; че-
рево — жовтувате, з рясними бурими цятками. 
Друга за розмірами серед жаб. Довжина тіла — 
до 24 см; маса — бл. 1 кг, хоча може сягати й 2 кг. 
Живиться, зважаючи на великі розміри, не тіль-
ки безхребетними, а й дрібними гризунами, 
ящірками, пташенятами. А. досить плодючі і 
можуть нереститися кілька разів на рік. Мета-
морфоз завершується за місяць. А. отруйна: її 
шкірні залози продукують сильні токсини, які 
уражають серце й нервову систему людини, 
спричиняючи рясне слиновиділення, конвульсії, 
блювоту, аритмію, підвищення кров’яного тис-
ку; достовірних відомостей про смертельні ви-
падки людини немає. Аборигени використовува-

ли секрет шкіри А. для виготовлення отруйних 
стріл. Жаби-аги, які ши роко розселилися поза 
межами свого природного ареалу, нині стали 
екологічним лихом через часті випадки отруєнь 
місцевих хижаків і конкуренцію за їжу й місця 
для нересту з іншими амфібіями.

Літ.: Жизнь животных. Москва, 1969. Т. 4. Ч. 2. Зем-
новодные, пре смыкающиеся; Easteal Simon. The history of 
introductions of Bufo marinus (Amphibia: Anura); a natural 
experiment in evolution // Biological Journal of the Linnean 
Society. 1981. 16 (16). 

С. В. Межжерін 

Агабек -заде ́, Мохаммед Садик-Бей (Агабеков, 
Садих-бек; польськ. Agabekzadeh, Mohammed 
Sadyk Bej, азерб. Ağabəyzadə, Məhəmməd Sadıq 
bəy; 15.03.1865, м.  Геокчай, тепер м.  Гьойчай, 
Азер байджан — 09.11.1944, м. Львів, тепер Укра-
їна) — держ. і військ. діяч, сходознавець. 1883–
1886 навчався у Другому Костянтин. військ. 
уч-щі в Санкт-Петербурзі. 1886–1896 на військ. 
службі. 1896–1899 навчався в Лазаревському 
ін- ті східних мов у Москві. 1899–1913 на військ. 
службі в Туркестані, у званні генерал-майора 
вийшов у відставку. У 1914 повернувся на військ. 
службу у зв’язку з початком Першої світової вій-
ни. Вдру ге вийшов у відставку 1916. Під час 
служби в Туркестані збирав фольклор і дослі-
джував місцеві тюрк. діалекти. 1904 опубл. пер-

ший підручник туркмен. мови з доданими зраз-
ками фольклорних текстів. У 1918–1919 — заст. 
міністра внутрішніх справ Азерб. Дем. Республі-
ки. З 1919 в еміграції у Стамбулі. У 1920-х роках 
переїхав до Парижа, у 1925–1927 викладав у 
Сорбонні тур. мову й фарсі. 1927 переїхав до 
Львова на запрошення арабіста, проф. Львів. 
ун-ту З. Смогожевського. Викладав сучас. й кла-
сичні араб. і тур. мови, фарсі, араб. палеографію 
та епіграфіку, ісламознавство у Львів. ун-ті 
(1927–1941), а також сучас. фарсі, араб. і тур. 
мови у Вищій школі зовн. торгівлі у Львові (до 
1939). У 1941–1944 викладав сучас. східні мови в 
підпільному Львів. ун-ті, що діяв під час нім. 
окупації. 1934 видав «Елементарну граматику 
арабської мови». Серед учнів А. — О.  Пріцак, 
польськ. сходознавець Т. Левицький та ін.

Пр.: Учебник тюркменского наречия с приложением 
сборника пословиц и поговорок тюркмен Закаспийской 
области. Асхабад, 1904; Elementarna gramatyka języka 
arab skiego. Lwów, 1934.

Літ.: Полотнюк Я. Могаммед Садик-бей Агабек-заде 
(Агабеков) // Вісник Львівського університету. Серія фі-
лол. 2005. № 36.

Ага́в (грец. Ἄγαβος, відомий також як Агав Про-
рок)  — апостол, один із сімдесяти учнів Ісуса 
Христа, що володів даром пророцтва. Згадуєть-

ся в книзі Дії апостолів (Новий Завіт). А. родом 
із Юдеї. У 44, перебуваючи в Антіохії, А. пере-
дрік голод, який настав за імператора Клавдія в 
цілому світі (Діяння). Про цей голод повідомля-
ють римські історики Публій Корнелій Тацит та 
Йосиф Флавій. За кілька років А. зустрів апосто-
ла Павла в Кесарії Палестинській і, взявши в 
нього пояс, показав, як його заарештують в 
Єрусалимі (Діяння). За переказами, А. пропові-
дував у різних країнах і загинув мученицькою 
смертю в Антіохії. Правосл. християни вшано-
вують його пам’ять 4  січня і 8  квітня, католи-
ки — 13 лютого.

О. І. Предко

 Агабек- заде Мохаммед 
Садик-Бей

Агав. Луї Шерон. Віщун Агав 
пророкує святому Павлові 

його страждання в Єрусалимі, 
1687

Ага. (Bufo marinus)



247

Ага

Ага́ва (Agave) — рід рослин родини холодкових. 
Для А. характерне вкорочене стебло, яке містить 
біля основи розетку видовжених, часто м’ясис-
тих і колючих листків. Двостатеві квітки зібрані 
в суцвіття (іноді до 17 тис. квіток), розташоване 
на високому квітконосі (у деяких видів — до 
12 м). Плід — коробочка. Відомо, за різними да-
ними, від 200 до 300 видів, поширених на Пд. 
США, в Мексиці, тропіках Лат. Америки. В Єв-
ропу А. завезено з амер. континенту. В Ук раїні А. 
вирощують як декоративні рослини на Крим. 
узбережжі Чорного м. А. цвітуть на 15–30-му 
році життя. Після цвітіння і достигання насіння 
надземна частина рослини відмирає. А. культи-
вують як волокнисті рослини. З листків А. сиза-
левої (Agave sisalana) одержують грубе міц не во-
локно, яке називають «сизаль» або «піта». Вико-
ристовують для виготовлення  канатів, моту-
зок, рибальських тенет. Плантації А. сизалевої на 
Багамських о-вах, у Вест-Індії,  Бразилії  і  Танза-
нії використовують протягом 12–15 років, щоріч-
но обрізаючи по 7–9 листків з кожної рослини. 
Індіанці використовують у їжу печену серцевину 
стовбура А., основи листків і варені квітки, з рос-
лини виготовляють борошно. 
Із цукристого соку А. темно-зеленої (Agave atrovi
rens), зібраного перед початком цвітіння, готу-
ють алкогольний напій кульці. Серцевину рос-
лини А. блакитна (Agave tequilana) використову-
ють для вир-ва текіли. Зі стебел рослин А. кокуй 
(Agave сocui) виготовляють традиційний венесу-
ельський напій з аналогічною назвою. Культиву-
ють у тропічних і субтропічних країнах. Багато 
видів А. розводять як оранжерейні та кімнатні 
рослини. 
У листках А. американської (Agave americana) та 
А. сизалевої містяться хім. речовини, стероїдні 
сапоніни, які використовують для синтезу сте-
роїдних гормональних препаратів — кортизону, 
прогестерону. У Китаї з них виробляють новий 
тип контрацептивів, які достатньо вживати 
1–2 рази на місяць. Спресовані волокна А. сиза-
левої (сизаль) зазвичай використовують для мі-
шеней гри дартс.

Літ.: Нечитайло В. А, Кучерява Л. Ф. Ботаніка. Вищі 
рослини. Київ, 2000; Angiosperm Phylogeny Group. An up-
date of the Angiosperm Phylogeny Group classification for 
the orders and families of flowering plants: APG III / Bota ni-
cal Journal of the Linnean Society. 2009. 161 (2).

Я. О. Межжеріна 

Ага́вові (Agavaceae) — підродина рослин роди-
ни холодкових. У класичній систематиці — ро-
дина квіткових рослин порядку амарилісоцві-
тих, частину родів включали до порядку лілієц-
вітих. За даними сучас. таксономічною системи 
APG III, за даними молекулярного аналізу ДНК, 
А. включено як підродину до родини холодко-
вих. Деякі роди, раніше розміщені в цій групі, 
були вилучені, напр., рід драцен тепер відносять 
до підродини нолінових. До А. належать відомі 
рослини пустель і посушливих тер.: агави, юки, 
хости, хлорофітум та ін. Підродина А. включає 
бл. 640 видів, які об’єднують за різними система-
ми від 23 до 36 родів. Представники А. широко 
розповсюджені в тропічних, субтропічних і по-
мірно теплих регіонах світу.
А. — це дерева, деревні чагарники, напівчагар-
ники, ліани, багаторічні трав’янисті рослини. 
Листки шкірясті, прості, цілісні, з паралельним 
жилкуванням, зазвичай, зібрані у вигляді ро-

зетки, розташованої на кінці стебла, що може 
бути і дуже коротким, і високим деревоподіб-
ним. Квітки правильні, зібрані в суцвіття кити-
цю, колос або волоть. Оцвітина подвійна, 
3-член на, містить 6 тичинок у 2 колах. Одна 
маточка має ниткоподібний стовпчик і трило-
патеву приймочку. Плід — коробочка або яго-
да. А. не виробляють алкалоїдів. Багато пред-
ставників родини А. вирощують у культурі як 
декоративні кімнатні та садові рослини, також 
культивують як волокнисті рослини та в харчо-
вій пром-сті.

Літ.: Нечитайло В. А, Кучерява Л. Ф. Ботаніка. Вищі 
рослини. Київ, 2000; Angiosperm Phylogeny Group. An up-
date of the Angiosperm Phylogeny Group classification for 
the orders and families of flowering plants: APG III // Botani-
cal Journal of the Linnean Society. 2009. 161 (2).

Я. О. Межжеріна

Ага ́вові планта ́ції та старода ́вні підприє ́м-
ства з виробни́цтва текі ́ли (ісп. Paisaje de 
agaves y antiguas instalaciones industriales de Te-
qui la) — територія між підніжжям вулкана Текі-
ла і долиною ріки Ріо-Ґранде у штаті Халіско в 
Мексиці, де вирощують блакитну агаву і виро-
бляють текілу, об’єкт Всесвітньої спадщини 
ЮНЕСКО (з 2006). Пл. плантацій — 34 638 га. На 
тер. розташовані поля, великі винокурні й «та-

верни» (невеличкі гуральні), міста Текіла, Аре-
наль і Аматітан, маєтки 18 ст. та руїни старо-
давнього міста Теучітлан (200–900 н. е.). Об’єкт 
не має аналогів у світі. Блакитна агава (Agave 
tequilana) культивується понад 2 тис. років, ви-
користовується як харчовий продукт і сирови-
на для вир-ва тканини, а з 16 ст. — у вир-ві ал-
когольного напою текіла. Культура агави — 
частина нац. самобутності Мексики. Тер. ста-
новить унікальний іст. ландшафт, в якому зі-
брані зразки доіспанської та колоніальної 
архітектури й старовинне кустарне вир-во на-
поїв з агави.

Агаді ́р (араб. أكادير) — місто на Пд. Зх. Марокко, 
центр іст.-географ. району Сус, адм. ц. регіону 
Сус-Маса (від 2015) і префектури Агадір-Іда-
Утанан. А. розташований на узбережжі Атлан-
тичного ок. неподалік Атлаських гір, північніше 
гирла річки Сус. Нас. — 421,8 тис. осіб (2014, 
оцінка). Клімат м’який, субтропічний, завдяки 
сильним впливам пасатів середні температури 

Агава американська (Agave 
tequilana)
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мало змінюються між зимою (січень — +14–
+16 °C) і літом (липень — +20–+26 °C). Річна 
сума опадів становить 250 мм, хоча кілька дощо-
вих днів трапляються в зимовий період (листо-
пад–березень); бл. 340 сонячних днів на рік. 
А. засн. наприкінці 15 — на поч. 16 ст. як рибаль-
ське поселення. 1510 там було також засн. пор-
тугал. форт і рибальську факторію. А. був опор-
ним пунктом португальців на пд.-зх. Марокко 
(тоді називався ними Санта-Круш ду Кабу де 
Агер). 1536 шериф Мохаммед аш-Шейх захопив 
форт А., відтоді А. у складі Марокко. Важливий 
центр зовн. торгівлі (17–18 ст.). У 1770-х торгів-
ля тимчасово припинилася, що було наслідком 
побудови у 1760-х порту Ес-Сувейра, куди на-
прикінці 1760-х примусово переселили частину 
нас. А. Торгівля через порт А. відновилася 1881. 
А. відомий у зв’язку з Агадірською кризою  — 
конфліктом між Францією та Німеччиною 
(1911). В А. відбувся землетрус (29.02.1960), що 
став найтрагічнішим за кількістю смертей і руй-
нуваннями в мароккан. історії: загинуло бл. 
15 тис. осіб (бл. третини нас. тогочасного міста), 
поранено бл. 12 тис. осіб, щонайменше 35  тис. 

осіб лишилися без даху над головою, зруй нована 
міська цитадель (16 ст.) і торгові квартали. Міс-
то було евакуйоване за 2 доби після землетрусу 
(щоб уникнути поширення епідемії) та згодом 
перебудоване за 2 км на Пд. від колишнього міс-
ця.
В А. розташовані: найбільший риболовецький 
порт Марокко (один із головних портів в світі з 
виробництва сардини), торговий порт (відомий 
експортом кобальту, марганцю, цинку, цитрусо-
вих і ранніх овочів) і порт для прогулянкових 
суден; цементний завод; невеликі підприємства 
харчосмакової, деревообробної та металооброб-
ної пром-сті. Сучасний міжнар. аеропорт для 
чартерних рейсів Аль-Массіра (за 25 км від міс-
та). Серед закладів освіти: Ун-т ібн Захр (засн. 
1989), франц. ліцей та ін. В А. розташовані Муні-
ципальний музей спадщини Амазіг (засн. 2000), 
Муніципальний музей Берт Флінт (засн. 1996, 
мароккан. мист-во, вироби ремісників). У зоо-
парку А. — «Крокопарку» (засн. 2015) — можна 
побачити 325 нільських крокодилів. В А. відбу-
ваються численні фестивалі, культ. заходи, зо-
крема Фестиваль мароккан. музики «Тімітар» (з 
2004), щорічні міжнар. «Концерти за толерант-
ність» (з 2006) тощо. А. — міжнар. курорт із 

м’яким кліматом і чудовими піщаними пляжа-
ми, найбільший центр пляжного відпочинку в 
країні. 

Літ.: Уткин Г. Н. Агадир // Африка. Москва, 1986; 
Кибл Д. Марокко. Путеводитель. Москва, 2011.

А. С. Івченко

Агаді ́рська кри́за — гострий міжнар. кон флікт 
між Францією та Німеччиною періоду другої 
Марокканської кризи (1911). В умовах подаль-
шого загострення міжнар. обстановки Німецька 
імперія прагнула не лише зміцнити свої позиції 
в Європі, але й послабити англо-франко-рос. 
коаліцію шляхом проведення активної колоні-
альної політики. 06.08.1911 в Пе тербурзі була 
підписана нім.-рос. уго да, відповідно до якої Ні-
меччина відмовлялася від концесій у Північно-
му Ірані, а Росія, натомість, визнавала її право на 
буд-во гілки Багдадської залізниці до турецько-
іранського кордону (пункт Ханакін). Приводом 
до А. к. стало захоплення у травні 1911 франц. 
окупаційними військами мароккан. міст Фес і 
Рабат під прикриттям необхідності придушення 
заворушень і захисту франц. громадян. У відпо-
відь нім. уряд за ініціативою статс-секре таря А. 
фон Кіндерлен-Вахтера спочатку відправив 
01.07.1911 до берегів Марокко у район Агадіра 
канонерку «Пантера» — ця подія відома як 
«стрибок Пантери», — а потім легкий крейсер 
«Берлін» (формально — для охорони нім. фірм і 
громадян). Нім.-франц. відносини настільки за-
гострилися, що тільки консолідована позиція 
д-в Антанти відвернула загрозу війни між Ні-
мецькою імперією та Францією. Розв’язання 
А.  к. дипломатичним шляхом у листопаді 1911 
призвело до підписання Феського договору 
30.03.1912 і визнання офіційним  Берліном ін-
тересів Франції у Марокко та лише до формаль-
ного зміцнення колоніальних позицій кайзерів-
ської Німеччини в Африці, де вона приєднала до 
своїх володінь у Камеруні частину тер. Фран-
цузького Конго, а також до подальшого загос-
трення міжнар. обстановки.

Літ.: Петряев К. Д. Очерки по истории Германии на-
чала ХХ века (1900–1914 гг.). Одесса, 1959; История ди-
пломатии. В 5 т. / Под ред. В. А. Зорина и В. С. Се менова. 
2-е изд., пераб. и доп. Москва, 1959–1979; Ма ныкин А. С. 
Новая и новейшая история стран Западной Европы и 
Америки. Москва, 2004; Кузьмін О. С. Нова історія країн 
Західної Європи та Північної Америки: навч. посібник. 
Житомир, 2011; Акунін О. С. Нова історія країн Західної 
Європи та Північної Америки (1492–1918 рр.): Хроноло-
гія подій. Миколаїв, 2013.

С. С. Троян 

Агаме́мнон (грец. Ἀγαμέμνων) — герой давньо-
грец. героїч. епосу, напівлегендарний цар м. Мі-
кен на п-ові Пелопоннесі у 13–12  ст. до н.  е., 
вождь ахейс. війська у Троян. війні, син подруж-
жя мікен. володарів Атрея та Аеропи, брат Мене-
лая [згідно з ін. міфол. версією, батьком А. й 
Менелая був Плейстен (ін. ім’я — Плісфен), брат 
Ат рея й перший чоловік Аеропи, а Атрей лише 
виховав їх]. Фатальну роль у житті А. відіграв 
його двоюрідний брат Егісф — син брата Атрея 
Фієста, народжений від інцесту останнього зі 
своєю донькою Пелопією. Брати ворогували, 
оскільки Фієст вважав неправомірним волода-
рювання Атрея на мікен. престолі, Атрей же не 
міг пробачити Фієсту, що той звабив дружину 
царя Аеропу (він помстився Фієсту: убивши 

Агадір. Порт
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його синів, приготував печеню з їхнього м’яса й 
запросив брата на обід). За пророцтвом оракула, 
позбавити життя Атрея міг син Пелопії від Фієс-
та, тож Фієст схилив доньку до кровозмішення, 
однак дівчина соромилася такої ганьби й тому 
покинула немовля напризволяще. Хлопчика 
спершу знай шли пастухи, пізніше його прихис-
тив Ат рей, не знаючи, хто він насправді. Коли 
Егісф подорослішав, Атрей наказав йому вбити 
Фієста, та батько відкрив юнаку таємницю його 
походження. Відтак Егісф убиває Атрея і разом 
із Фієстом захоплює трон Мікен, а А. і Менелай 
змушені рятуватися втечею до Етолії (за іншими 
варіантами — до Спарти). Цар Спарти Тинда-
рей, який свого часу знайшов пристанище у 
царя Етолії Фестія та був одружений із донькою 
останнього Ледою, поставився до братів при-
хильно і, напавши на Мікени, змусив Фієста 
пос тупитися владою синам Атрея. Тиндарей із 
Ледою виховували чотирьох дітей: двох спіль-
них (Клітемнестру й Кастора) та двох народже-
них Ледою від Зевса (Єлену й Полідевка). А. 
одружився з Клітемнестрою (яка народила йому 
трьох доньок — Іфігенію, Хрисотеміду й Елек-
тру, та сина Ореста), його брат Менелай — із 
Єленою (Тиндарей довго не міг обрати нарече-
ного для Єлени, оскільки боявся розбрату між 
героями-претендентами на руку красуні, вре-
шті, за порадою мудрого Одіссея, надав право 
дівчині самій обрати собі чоловіка з тією умо-
вою, що всі ін. залицяльники поклянуться не 
піднімати зброї проти обранця й негайно прий-
дуть йому на допомогу в разі біди — цей мотив 
пояснює повну підтримку греками Менелая й 
А.). Після смерті Тиндарея лакедемон. трон пе-
рейшов до Менелая, в той час як А. царював у 
Мікенах. Коли молодий царевич Трої Парис у 
Спарті викрав прекрасну Єлену, греки вирішили 
помститися зухвалому чужоземцю, який знех-
тував законами гостинності. Похід греків на 
Трою очолив А. як наймогутніший цар у всій 
Греції, сильний і відважний воїн (опис подвигів 
А. містить 11-та книга «Іліади» Гомера). Проте 
образ мужнього героя не позбавлений і негатив-
ної конотації: він — надто зарозумілий і непос-
тупливий. Надмірні честолюбство, гордови-
тість, хвалькуватість і впертість А. спричинили 
багато лих для греків. Вполювавши лань, А. ви-
хваляється своєю мислив. майстерністю, якій, зі 
слів воїна, могла би позаздрити сама Артеміда. 
Розгнівана богиня зупинила грец. кораблі, які не 
зрушили з місця доти, доки А. не приніс їй у 
жертву свою доньку Іфігенію. Після взяття Трої 
А. отримав багату здобич і доньку троян. царя 
Пріама Кассандру, яку закоханий у неї Аполлон 
наділив даром пророцтва, проте, не отримавши 
взаємності, зробив так, що віщуванням дівчини 
ніхто не вірив, вважаючи її за божевільну. Мі-
фол. образ А. позначений і рисами благородства: 
так, після падіння Трої, Еней, якому вдалося по-
рятуватися, зібрався покинути рідний край, 
взявши з собою батька, сина, кількох супутників 
і статуетки своїх богів — пенатів, щоб на новому 
місці заснувати нову Трою, однак був захопле-
ний греками. Вражений хоробрістю й безкорис-
ливістю героя А. не лише відпустив героя, а й 
дозволив йому забрати з Трої будь-що на влас-
ний розсуд. Спаливши Трою, А. спершу відвідав 
Іфігенію в Тавриді (за пізньою версією), спору-
див у Лаконіках (іст. обл. на Пелопоннесі у Давній 
Греції зі столицею Спартою) храм богині муд-

рості, війни і ремесел Афіни (ймовірно, на знак 
спокути провини перед богинею за те, що Кас-
сандру захопили в той час, коли вона перехову-
валась за статуєю Афіни у Трої), а потім повер-
нувся на батьківщину, де на нього чекала смерть 
у власному домі. За давнішими варіантами міфу, 
герой загинув під час бенкету від руки Егісфа, 
якому за час відсутності А. вдалося спокусити 
Клітемнестру (відправившись на Троянську ві-
йну, А. залишив із Клітемнестрою співця, при-
сутність якого стримувала дружину царя; Егісф 
же відвіз співця на пустельний острів, і Клітем-
нестра стала його коханкою). У 6 ст. до н. е. на-
буває поширення варіант, оспіваний у драмі Ес-
хіла: зустрівши чоловіка з лицемірною радістю, 
дружина у ванні накинула на нього покривало і 
власноруч завдала три смертельні удари, а зго-
дом убила й Кассандру. Після смерті А. Егісф і 
Клітемнестра правили Мікенами протягом семи 
років, а на восьмий син А., Орест, повернувся до 
Мікен і помстився за батька. Образ А. позначе-
ний мотивом прокляття усього злочинного роду 
Атридів, кожен член якого стає лиходієм, тож 
його покарання є невідворотною карою богів як 

хранителів справедливості — основи світопо-
рядку. Міфол. мотиви безмірного багатства й 
вищий статус А. порівняно з ін. грец. володаря-
ми відображають іст. реалії — піднесення Мікен 
у 14–12 ст. до н. е. і їхню панівну роль серед ін. 
держав Пелопоннесу. Образ А., якого, за Гоме-
ром, вирізняли хоробрість, благородство та цар-
ська велич, став культовим у Давній Греції, зо-
крема, у Спарті, де, за свідченнями Стесихора й 
Симоніда, був палац А. Місцем поховання вва-
жаються Мікени чи, за деякими варіантами, 
Амік ли. За міфол. уявленнями давніх греків, 
душа героя після його смерті обрала життя орла, 
самого ж А. Одіссей зустрічає в царстві мертвих 
Аїді. Зображували А. подібним до Зевса (образ 
часто трапляється в пам’ятках мист-ва, однак 
рідко на першому плані). Культ Зевса-А. набув 
значного поширення у Спарті (цей ритуальний 
епітет свідчить про ймовірні первісні вірування 
в А. як напівбожественного героя-покровителя 
свого племені, функції якого з утворенням 
олімп. пантеону перейшли до Зевса). Міфол. сю-
жети, у яких фігурує А., лягли в основу багатьох 
літ. творів: «Агамемнон» Есхіла (перша частина 
трилогії «Орестея»), «Іфігенія в Авліді» та «Гека-
ба» Еврипіда, «Агамемнон» Іона Хіосського, «Тро-

Агамемнон. Золота 
посмертна маска, відома 
також як «маска Агамемнона», 
6 ст. до н. е.
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янки» та «Агамемнон» Сенеки, «Еант» Софокла, 
«Іфігенія» Ж. Расіна, «Агамемнон» В.  Аль ф’єрі, 
«Агамемнон» Л. Ж. Н. Лемерсьє, драм. тетралогії 
«Іфігенія в Дельфах», «Іфігенія в Авліді», «Смерть 
Агамемнона», «Електра» Г. Гауптмана та ін.

Літ.: Гомер. Одіссея / Перекл. Бориса Тена. Харків, 
2001; Гомер. Іліада / Перекл. Бориса Тена. Харків, 2006. 

О. В. Наумовська

Агамі́я (грец. άγαμία — безшлюбність) у біоло-
гії — спосіб розмноження без участі статевого 
процесу і запліднення. Притаманний усім групам 
живих істот, за винятком найбільш високороз-
винених груп тварин, зокрема птахів і ссавців. 
Розрізняють два типи А.: а) різноманітні спосо-
би нестатевого розмноження (поділ навпіл чи 
множинний поділ одноклітинних; брунькуван-
ня, фрагментація тіла одноклітинних, колоні-
альних і багатоклітинних водоростей; розмно-
ження вегетативними органами вищих рослин); 
б) статеве розмноження у формі партеногенезу. 
У жодному разі А. не супроводжується генетич-
ною рекомбінацією і, отже, є передумовою кло-
нування в природі. Поняття А. слід відрізняти 
від нестатевого розмноження та апоміксису. 
У ботаніці А. називають стан рослин, позбавле-
них статевих органів.

Літ.: Серавин Л. Н., Гудков А. В. Агамные слияния 
про тистов и происхождение полового процесса. Санкт-
Петербург, Омск, 1999; Мосякин С. Л. Вид и видообразо-
вание у растений: фитоэйдологические взгляды М. В. Кло-
кова и современность. Киев, 2008.

С. В.Межжерін

Агаммаглобулінемі ́я (від а… — заперечний 
префікс, гамма-глобулін і грец. αἶµα — кров) — 
загальна назва імунодефіцитів, спричинених 
порушенням синтезу імуноглобулінів або їх пе-
редчасним розпадом. Супроводжується ослаб-
ленням гуморальних і клітинних механізмів 
специфічної імунної відповіді. При А. організм 
втрачає здатність реагувати утворенням захис-
них антитіл на багато бактеріальних антигенів, 
а також на дифтерійний анатоксин, протити-
фозну вакцину та ін. При А. спостерігається 
зни ження або повна відсутність аглютинінів 
груп крові людини (α і β), оскільки вони є моле-
кулами гамма-глобулінів. Хворі на А. надзвичай-
но схильні до інфекційних захворювань. Розріз-
няють А.: а) уроджену, генетично зумовлену — 
т.  з. хвороба Брутона, рідкісне захворювання, 
яке успадковується як зчеплена з Х-хромосомою 
рецесивна ознака, зустрічається майже виключ-
но у чоловіків (з частотою 1:250 000); б) набуту 
А., яка може виникнути після значної крово-
втрати або внаслідок соматичного захворюван-
ня (тяжкої інфекційної хвороби, злоякісного 
новоутворення лімфоїдного апарату та ін.); 
в) транзиторну — тимчасовий дефіцит антитіл у 
дітей під час формування власного імунітету на 
заміну материнському, проявляється на 3–6 міс. 
життя і триває до 6–18-місячного віку. Лікуван-
ня А. залежить від її форми, у більшості випад-
ків полягає в уведенні гамма-глобуліну.

Літ.: Вершигора А. Е. Основы иммунологии. Киев, 
1975; Клиническая иммунология и аллергология. Москва, 
2000; Червяк П. І. Медична енциклопедія. Київ, 2012.

Ага ́мові (Agamidae) — родина ящірок. Включає 
бл.  50 родів і 350  видів, які широко розповсю-
джені в степах, пустелях, лісах, по берегах річок і 

в гірській місцевості Старого Світу: Африки, 
Австралії, Центр. та Пд. Азії, Пд. Європи. Серед 
А. є наземні, деревні, рийні форми; деякі А. ве-
дуть напівводний спосіб життя. Саме у цій роди-
ні є рід ящірок, здатних до планерування (летючі 
дракони) завдяки наявності бічної шкірної пе-

ретинки, що з’єднує несправжні ребра. Австра-
лійська плащоносна ящірка під час втечі від не-
безпеки швидко біжить на задніх лапах, трима-
ючи тулуб вертикально до землі, що досягається 
завдяки коливальним рухам піднятого вгору 
хвоста. Більшість А. середнього розміру; також є 
як дрібні види (круглоголовки, бл. 8 см), так і до-
сить великі (парусні ящірки, понад 1 м). Тіло А. 
укрито різноманітними за формою роговими 
лусками, які, здебільшого на голові, мають по-
товщення й вирости у вигляді гострих шипів 
або колючок. Хвіст довгий. Забарвлення різно-
манітне. Ящірки, які живуть у тропіках, зазви-
чай барвисто забарвлені в комбінації яскраво-
червоних, малинових, блакитних, зелених ко-
льорів. Ті, які населяють пустелі, мають скромні-
ше забарвлення: це дає їм змогу маскуватися се-
ред піску. Представники багатьох видів А. здатні 
змінювати забарвлення тіла залежно від темпе-
ратури або нервового збудження, а також від 
колориту ґрун ту, на якому вони перебувають. 
Відмітна ознака усіх А. — розташування зубів на 
зовнішньому боці щелеп. Більшість видів не 
здатна до самокаліцтва. Багато видів досить лег-
ко утримувати в неволі, тому А. є популярним 
об’єк том тераріумістики.

Літ.: Жизнь животных. Москва, 1969. Т. 4. Ч. 2. Зем но-
водные, пресмыкающиеся; Joger Ulrich. A Molecu lar Phy-
lo geny of Agamid Lizards // American Society of Ichthyo-
logists and Herpetologists. 1991. 81; Ананьева Н. Б. и др. 
Атлас пресмыкающихся Северной Евразии. Санкт-Пе-
тер бург, 2004.

С. В. Межжерін

Агамогене ́з — див. Нестатеве розмноження.

Ага ́нін, Марк Абра ́мович (Аганін, Марко Абра-
мович; 12 або 13.10.1876, м. Одеса, тепер Украї-
на — 25.12.1940, м. Одеса, тепер Україна) — гео-
фізик; чл.-кор. АН УРСР (1939). 1898 закінчив 
фіз.-мат. ф-т Новоросійського ун-ту (згодом 
Одеський держ. ун-т, тепер Одеський національ-
ний університет імені І. І. Мечникова). 1904 за-
кінчив Санкт-Петербурзький технол. ін-т. 
1904–1906 — лаборант каф. випробовування 
матеріалів Варшавського політех. ін-ту. 1906 — 
спостерігач магніто-метеорол. обсерваторії Но-
воросійського ун-ту; 1908–1909 — вивчав орга-
нізацію магніт. спостережень у метеорол. обсер-
ваторіях м.  Санкт-Петербурга та м.  Києва. 

Агама (Agama agama)

Аганін Марк Абрамович
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1913–1914 — готувався до професор. звання у 
лаб. фізика Ф. Ленарда (Гайдельберзький ун-т, 
Німеччина). 1915–1919 очолював Пав ловський 
відділ Гол. фіз. обсерваторії (тепер Гол. геофі-
зична обсерваторія ім. О. І. Воєйкова, м. Санкт-
Петербург). 1919–1921 — приват-доцент Ново-
російського ун-ту. 1922–1931 — професор, зав. 
каф. фізики Одеського політех. ін-ту (тепер 
Одеський національний політехнічний універ-
ситет); водночас працював у Геофізичній об-
серваторії (м. Одеса). У 1931–1935 під керівни-
цтвом А. здій снено магнітну зйомку тер. Украї-
ни, а 1939 відкрито магнітну обсерваторію 
(с.  Степанівка, Одеська обл.). За великі наук. 
досягнення А. присуджено наук. ступінь докто-
ра фіз.-мат. наук без захисту дисертації. 
У 1939–1940 — професор Одеського держ. ун-
ту. А. вперше склав магнітну мапу України, ке-
рував зйомкою Чорноморського та Азовського 
узбереж. Розробив унік. систему спец. магніт-
них павільйонів. Сконструював прилад для ре-
єстрації ефективності випромінювання. У  га-
лузі гідрометеорології досліджував закони 
злиття крапель; теор. пояснив закон Б. Келлера; 
утворення роси і туманів.

Пр.: Магнитное изучение Украины: Сб. по произ во-
дительным силам Украины. Киев, 1925; Законы слияния 
капель воды // Журн. геофізики. 1935. Т. 5. Вып. 4; Влия-
ние примесей к воде и атмосфере на процесс слияния ка-
пель // Изв. АН СССР. Сер. геогр. и геофиз. 1940. № 3.

Літ.: Професори Одеського (Новоросійського) універ-
ситету. Біографічний словник: В 4 т. Одеса, 2000. Т. 2; Су-
хотеріна Л. І. Геофізик М. А. Аганін // Наука і науко-
знавство. 2005. № 3.

О. М. Березовський

Агапа́нтові (Agapanthaceae) — підродина або, 
за різними даними, родина рослин порядку хо-
лодкоцвітих. Назва походить від грец. αγάπη 
(агапе) — любов, άνθος (Anthos) — квітка. Міс-

тить єдиний рід Агапантус (Agapantus), що об’єд-
нує гарні декоративні рослини із синіми квітка-
ми. Деякі види агапантусів називають ліліями 
Нілу, або африканськими ліліями. Батьківщи-
ною агапантусів є Пд. Африка (ПАР, Лесото, 
Свазіленд, Мозамбік), хоча багато гібридів і 
культ. сортів нині акліматизовано в усьому світі. 
Число видів агапантусів остаточно не з’я со ване і 
варіюється від 6 до 10. Представники родини 
А. — тра в’я нисті багаторічні рослини із розта-
шованими у два ряди вигнутими лінійними 
листками завдовжки до 60  см. Лійчасті сині, 
блакитні або білуваті квітки зібрані в су цвіття 
несправжній зонтик, розташований на порож-
нистому стеблі зав вишки до 2 м. Нині відомо 
кілька сотень сортів агапантусів, які вирощу-
ють як декоративні рос лини. У Новій Зеландії 
завезені декоративні агапантуси класифікують 
як «екологічний бу р’ян».

Літ.: Wim Snoeijer. Agapanthus A revision of the genus. 
Portland, 2004; Angiosperm Phylogeny Group. An update of 
the Angiosperm Phylogeny Group classification for the orders 
and families of flowering plants: APG III // Botanical Journal 
of the Linnean Society. 2009. 161 (2).

Я. О. Межжеріна

Ага ́пе ( грец. ἀγάπη)  — 1)  Давньогрец. наз ва 
безумовної, некорисливої і жертовної любові, 
що є одним з її різновидів (крім А., сторге, фі-
ліо, ерос та ін.). В А. поєднується пристрасть і 
ніжність, надійність і безмежна відданість. 
2) У христ. традиції А. — любов як Господня сут-
ність: «Бог є любов, і хто пробуває в любові, 
пробуває той в Бозі, і в нім Бог пробуває!» 
(«Євангеліє від Івана»). Жертва Ісуса Христа, 
який самовіддано любив людей, є виявом  А. У 
ранньохрист. традиції вечірнє таїнство євхарис-
тії називалося «вечеря любові»; під час цього 
дійства брати-християни спілкувалися з Богом і 
між собою, дарували один одному на знак христ. 
любові «поцілунок миру».

Є. А. Харьковщенко

Агапі́т (світське ім’я — Вишневський Антоній 
Йосипович; 28.07.1867, с. Вигів, тепер Коростен-
ський р-н Житомирської обл., Україна — бл. 
1924–1926, м. Катеринослав, УСРР, тепер м. Дні-
про, Україна)  — церковний діяч, архієпископ 
Катеринославський. Нар. у родині диякона. 
1888 закінчив Волинську духов. семінарію; слу-
жив псаломщиком Троїцької церкви с. Дідкови-
чі; також був учителем церковнопарафіяльної 
школи. 19.11.1889 висвячений у сан диякона; 
21.11.1889 — пресвітера до церкви с. Бехи. 1892 
вступив до Київської духов. академії, яку закін-
чив 1896 зі ступенем канд. бого слов’я. 10.08.1895 
у Києво-Печерській лаврі прийняв чернечий по-
стриг. 1896 призначений інспектором Полтав-
ської духов. семінарії; 1898 — ректором Кате-
ринославської духов. семінарії; зведений у сан 
архімандрита. У м.  Катеринославі очолив та-
кож єпарх. місіонер. комітет, училищну раду. 
07.04.1902 в Ісаакіївському соборі м. Санкт-Пе-
тер бурга хіротонізований на єпископа Уман-
ського, вікарія Київської єпархії та призначений 
настоятелем Свято-Михайлівського Золотовер-
хого монастиря. Із січня 1908 — єпископ Чиги-
ринський; перший вікарій Київської єпархії; з 
вересня того ж року — єпископ Владикавказь-
кий і Моздоцький; із жовтня 1911 — Катеринос-
лавський і Маріупольський. Член Помісного Агапантус (Agapantus maximus)

Агапіт (Вишневський)
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Собору Руської православної церкви у 1917–1918. 
У 1918 зведений у сан архієпископа. У січні та 
червні–липні 1918 був учасником двох сесій Все-
українського Церковного Собору, під час якого 
актив. виступав за проголошення автокефалії 
Української православної церкви. А. — один із не-
багатьох представників вищого духовенства, 
який підтримав ідею укр. самост. д-ви. Брав 
участь у Першому Святому Синоді, створеному 
Директорією УНР. 22.01.1919 відправив моле-
бень під час урочистого проголошення Акту 
Злуки УНР і ЗУНР. Із приходом до влади більшо-
виків А. був звинувачений у пропагуванні авто-
кефального руху серед київ. кліру. Опинився на 
тер., захопленій денікінцями. Був членом т. з. 
Денікінського собору (19–24.05.1919) у м. Став-
рополі (тепер РФ). Водночас Священний Синод 
Півдня Росії засудив його та відсторонив від 
служби. Після каяття повернувся до управління 
Катеринославською єпархією. Є відомості, що 
після зайняття денікінцями знач. частини Украї-
ни, А. очолив боротьбу проти автокефалістів. 
1922 під впливом розправ над священиками з 
боку більшовиків примкнув до «Живої Церкви», 
створеної з ініціативи ДПУ РСФРР як альтерн. 
церков. структури до Московського патріарха 
Тихона. Однак А. не був затверджений на посаді. 
Незадовго до смерті повернувся до РПЦ. За од-
нією версією, помер 1924 у в’язниці від голоду та 
тифу, за іншою — від тортур 1925 або 1926 у 
м. Катеринославі.

Дж.: К пятилетию архипастырского служения прео-
священнейшего Агапита, епископа Екатеринославского и 
Мариупольского, в Екатеринославской епархии. Екатери-
нослав, 1916.

Літ.: Лубський В. І. Релігієзнавство. Київ, 2002.
А. В. Дізанова

Агапі́т Пече́рський (?–1095) — чернець, який 
прославився як безкорисливий цілитель; вважа-
ється засновником лікарської справи в Києво-
Печерському монастирі. На схилі літ пішов до 
монастиря, де взяв собі ім’я Агапіт, що з грец. 
означає «божественна любов». Зцілював хворих 
молитвою і травами. За легендою, врятував від 
смерті князя Володимира Мономаха, а винаго-
роду за це роздав убогим. Нетлінні цілющі мощі 
ченця зберігаються в Ближніх печерах Києво-
Печерської лаври. За часів митрополита Петра 
Могили в 1643 преподобного А. П. було прилу-
чено до лику святих. Храми на честь А. П. вста-
новлюють на подвір’ях лікарських закладів. 
День пам’яті — 14 червня. Один із перших іконо-
графічних портретів А. зробив гравер Києво-
Пе черської лаври Ілля.

Літ.: Патерик Києво-Печерський / Перекл. та прим. 
І. Жиленко. Київ, 2001. 

Є. А. Харьковщенко

Ага ́пкін, Васи ́ль Іва ́нович (рос. Агапкин, Васи-
лий Иванович; 03.02.1884, с. Шанчерово, тепер 
Михайлів. р-ну Рязан. обл., РФ — 29.10.1964, 
м.  Мос ква, РФ) — військ. диригент і компози-
тор. Прославився створенням маршу «Проща-
ние славянки». А. народився в багатодітній се-
лян. родині, у дитинстві залишився сиротою. 
У  1894 зарахований учнем у духовий оркестр 
308-го Царевського резерв. батальйону Астра-
хан. піхотного полку. У 15-річному віці визна-
ний кращим солістом-корнетистом полку. До 
закінчення терміну строкової служби у 1909 А. 

опанував ще один духовий інструмент — трубу. 
Потім служив у військ. оркестрах Рос. армії: 
1899 — в Аварському резерв. піхот. батальйоні 
(м. Махачкала), вихованець оркестру; 1900 — у 
82-му піхот. полку (м. Грозний), муз. вихова-
нець; 1901–1906 — у 45-му драгун. Сівер. полку; 
1906–1909 — у Твер. драгун. полку (Тифліс), 
строкова служба на посаді військ. музиканта; 
1910–1917  — у 7-му запасному кавалер. полку, 
понадстрокова служба на посаді штаб-трубача 
(Тамбов); 1918–1920 — у Червоній армії, в 1-му 
гусар. Варшав. полку, капельмейстер; водночас 
1920 у м. Тамбові організував муз. студію, ор-
кестр з безпритульних дітей; 1921 — капельмей-
стер оркестру військ Держ. політ. управління; 
1922 — у 17-му особливому полку Об’єднаного 
політ. управління, капельмейстер; 1923 — у 1-й 
Моск. школі Транспорт. відділу Об’єднаного по-
літ. управління, ка пельмейстер; 1930 — у Центр. 
школі Об’єдна ного політ. управління, у Вищій 
школі Нар. комісаріату внутр. справ СРСР, 
військ. диригент; 1947–1955 — Взірцевий ор-
кестр Міністерства держ. безпеки СРСР, началь-
ник оркестру. Закінчив 1915 Тамбов. муз. учили-
ще (клас Ф. М. Кадічева). А. і його оркестр брали 
участь у держ. урочистостях. Оркестр під ору-
дою А. грав на похованні В. Леніна. 07.11.1941 на 
параді захисників м. Москви А. керував зведе-
ним оркестром Моск. гарнізону. На Параді Пе-
ремоги 24.06.1945 А. диригував оркестром бара-
банщиків, під дріб яких солдати кидали нацист. 
штандарти під стіни Кремля. А. брав участь у 
роботі з удосконалення муз. частини бою куран-
тів на Спаській вежі Кремля. Військ. службу А. 
залишив у званні полковника. 
Найвідоміший твір А. — марш «Прощание сла-
вянки» (1912). А. написав його під впливом по-
дій Балканської війни 1912 і присвятив жінкам-
слов’янкам, які проводжали своїх чоловіків, 
батьків, синів, братів на війну. Вперше марш 
про лунав у 7-му Західному кавалер. полку в 
м. Тамбові, де тоді служив А., а вже восени 1914 
його виконували оркестри Франції, Болгарії, 
Югославії, Швеції, Норвегії, Румунії, Польщі й 
ін. країн. У 1915 фірма «Екстрафон» (м. Київ) 
здійснила перший запис маршу на платівку. А. 
одразу став відомим. Марш — це муз. компози-
ція без слів. Проте на його музику створювалися 
різні тексти, зокрема, вірш О.  Блока «Пет-
роградское небо мутилось дождём» (1914), пісня 
добровольців студентських батальйонів «Вспо-
или вы нас и вскормили, Отчизны родные поля» 
(1914–1915), пісня «По неровным дорогам Гали-
ции» (1914–1915), «Сибирский марш» Сибір-
ської нар. армії, «Марш Дроздовской дивизии» 
Рос. армії Врангеля (1920); пісня «Rozszu mia ly sie 
wierzby placzące» на слова польськ. поета Р. Шле-
зака (1943 стала гімном Армії Крайової), пісня 
«Этот марш не смолкал на перронах», слова 
учасника Ансамблю пісні і танцю Далекосхід. 
воєнного округу А. Федотова (1965), відома у ви-
конанні Ансамблю пісні та пляски Радянської 
Армії ім. Александрова; пісня «Снова даль предо 
мной неоглядная» на вірші О. Галича, ізраїл. ва-
ріант тексту створений поетом Х.  Хефером 
(«Меж границ»); пісня на слова В. Ла зарєва «Нас-
тупает минута прощания» (1984, існують три 
авторські варіанти цього тексту); пісня на слова 
О. Мінгальова «Много песен мы в сердце сложи-
ли» (1990-ті; відомий у виконанні Кубан. козачо-
го хору). Марш зі словами тамбов. поета й істо-

Агапкін Василь Іванович

Агапіт Печерський. Києво-
Печерський патерик, 1661
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рика О.  Митрофанова визнаний гімном Крас-
нодар. краю і Тамбов. обл. Ставлення до маршу 
було неодностайним: критики то вважали його 
примітивним, то захоплювались його мелодій-
ністю. Остаточна «реабілітація» маршу та сві-
това слава прийшли до твору після пре м’єри 
фільму реж. М.  Калатозова «Летять журавлі» 
(1957), де звучання маршу вписано у сцену про-
водів добровольців на фронт. Марш пролунав 
майже у 20 кінофільмах («Білоруський вокзал», 
1971; «Велика Вітчизняна», 1979 та ін.). Неодно-
разово здійснювалися звукозаписи маршу, ви-
дання нот в СРСР, Росії, Європі та США. Сьо-
годні марш визнаний взірцем світової муз. 
культури. Урочистості з приводу 100-річного 
ювілею маршу пройшли 2012 у багатьох краї-
нах. Серед значних заходів у РФ: Всерос. кон-
курс молодих виконавців на духових інстру-
ментах ім. В.  І.  Агапкіна, Фестиваль кращих 
духових оркестрів Росії «Марш сторіччя». Тема 
маршу відтворена в скульптурі та живописі 
(пам’ятник «Прощання слов’янки» біля Біло-
рус. вокзалу в м. Москві, полотна художників 
О.  Євстигнєєва та К.  Васильєва однойменної 
назви). 
А. — також автор бл. 50 творів, серед яких: валь-
си «Чарівний сон», «Стогін Варшави», «Кохання 
музиканта», «Блакитна ніч», «Сирітка», «Ніч над 
Москвою», «Казки», «Світанок над Москвою»; 
полька «Веселий відпочинок»; інструментальні 
п’єси «Дочка улана», «На березі Чорного моря», 
«Душевні рани», «Ковалі», «Моя фантазія», «Не-
аполітанські ночі», «Політ у стратосферу», «Дні-
прогес», «Старий вальс»; марші «Марш на моти-
ви з опери „Кармен“», «Марш на мотиви з опери 
„Фауст“», «Лейтенант»; танці «Краков’як», «Ма-
зурка», «Падеспань», «Падеграс», «Падекатр» та 
ін. Внесок А. у розвиток духової музики відзна-
чений орденом Леніна і двома орденами Черво-
ного прапора, медалями.

Літ.: Соколов В. «Прощание славянки». Жизнь и 
творчество В. И. Агапкина — автора популярного мар-
ша. Москва, 1987; Бирюков К. «Прощание славянки» // 
Родина. 1994. № 7; Панков Д. Мальчик Вася из деревни 
Шанчерево // Подольский рабочий. 2010. 24 июня; Чер-
ток М. Василий Агапкин и его марш «Прощание сла-
вянки» // Москва. 2011. № 11; 100 лет маршу «Проща-
ние славянки» // Российская газета. — Неделя. 2012. 31 
мая; Позднякова М. Он всё сказал без слов. Как автор 
марша «Прощание славянки» вошёл в историю // 
Аргументы и факты. 2014. 16 апреля; Черток М. Рус-
ский военный марш. К  100-летию марша «Прощание 
славянки». Москва, 2014; Чумов Л. Агапкин Василий 
Иванович // Очерки о трубе и трубачах в России. Мос-
ква, 2014. 

О. М. Ізваріна 

Ага́р (івр. הגר, Хагар; греч. Άγαρ; лат. Agar; араб. 
-Хаджар) — у Книзі Буття (перша книга Бі ,هاجر
блії, Старий Завіт) — єгиптянка, служниця Сари 
та наложниця Авраама, яка народила від нього 
сина Ізмаїла. Історія А. продовжується у вигнан-
ні — після народження сина в законної дружини 
Авраама — Сари. Алегорично, за апостолом 
Пав лом, невільниця А. та її син Ізмаїл символі-
зують церкву земного Єрусалиму, тоді як вільна 
Сара та її сина Ісак — церкву небесного Єруса-
лиму, до якої належать християни. Як мати Із-
маїла, прабатька арабів, А. посідає важливе міс-
це в араб. культурі.

Є. А. Харьковщенко

Ага ́р, агар-агар — речовина, яку отримують з 
деяких червоних морських водоростей, що у вод-
них розчинах утворює стійкі драглі. Це зумовле-
но вивільненням під час кипіння полісахариду 
агарози, що міститься в клітинних стінках дея-
ких видів водоростей. А. складається переважно 
з лінійного полісахариду агарози, до якого вхо-
дять залишків гаоактози, і гетерогенної суміші 
молекул агаропектину, містить невелику кіль-
кість азоту, сірки та ін. А. винайшов бл. 1658 
японський шинкар, який зауважив, що суп із 

певних мор. водоростей загущується, простояв-
ши холодну зимову ніч. Використовують у кулі-
нарії, для приготування десертів, мармеладу, 
фруктових консервів, морозива, як загущувач 
для супів, освітлювальну речовину в пивова-
рінні, а також для приготування твердих жи-
вильних середовищ у мікробіол. дослідженнях. 
Також може бути використаний як проносний 
засіб і засіб для зниження апетиту (після про-
ковтування А. вбирає воду і збільшується в 
розмірах, надаючи відчуття ситості). Має т-ру 
плавлення 85 °C, твердіє при температурі від 
32 °C до 40 °C. В Україні традиційно використо-
вують як доповнення або як заміну пектину в 
джемах, мармеладі та цукерках «Пташине моло-
ко». Крім того, А. використовують у косметиці як 
загущувач при вир-ві кремів, гелів, зубних паст, 
як склеювальний матеріал у стоматології, як ін-
гредієнт пластиліну для маленьких дітей та як 
біо добриво в органічному с. г. 

Літ.: Скурихин И. М., Нечаев А. П. Все о пище с точки 
зрения химика. Москва, 1991.

Я. О. Межжеріна

А́га-реа́кція — ефект научіння у вигляді інсайту, 
озаріння, вперше описаний Вольфгангом Келе-
ром у 1917 році на ґрунті експериментів із шим-
панзе. Суперечить популярній тоді біхевіорис-

Агар. Ян Мостарт. Вигнання 
Агар, бл.  1520–1525

Поживне середовище  
з агаром у чашці Петрі
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тичній теорії Торндайка, відповідно до якої нау-
чіння відбувається у результаті поступового 
процесу, який складається з «проб і помилок». 
Ілюструє антропоморфічну інтерпретацію Келе-
ром поведінки шимпанзе, відповідно до якої тва-
рина «осмислює», як саме має вчинити. Ця інтер-
претація була критично сприйнята І.  П.  Пав-
ловим.
Інсайт (від англ. insight — проникливість, інтуї-
ція, розуміння) загалом тлумачиться як розу-
міння або розв’язування проблеми шляхом 
мисленнєвого схоплення (синтезу) найважливі-
ших елементів та відношень. Раніше неоформле-
на і неструктурована ситуація може бути без 
зовнішнього маніпулювання піддана самокон-
тролю з боку тварини, на ґрунті її образної па-
м’я ті. А. звичайно відбувається на фоні помітно-
го гальмування загальної рухової та маніпуля-
тивної активності тварини.
Інсайт — структурна дія, процес згорнутої мис-
леннєвої діяльності з пошуком одного з варіан-
тів розв’язку. Специфічна характеристика інсай-
ту тварини — його швидкий і неусвідомлений 
характер аналогічно «евриці», «озарінню», «здо-
гадці» — мисленнєвим актам, які трапляються у 
творчій діяльності людини.
А. у людини має вигляд емоційної реакції, що ви-
ражена мимовільним словом, частіше вигуком, 
мімікою або пантомімікою, на знайдене творче 
вирішення завдання, раптове розуміння ситуації 
тощо. Пов’язана з інтуїцією як згорнутим і не за-
вжди усвідомленим механізмом розв’я зування 
проблем. Супроводжується ага-переживанням, 
тобто приємним чуттєвим фоном, який виникає 
в результаті знайденого роз в’язку. 

Літ.: Павловские клинические среды: стенограммы за-
седаний в нервной и психиатрической клиниках. Москва, 
Ленинград, 1949; Фирсов Л. А., Чиженков А. М. Эволюция 
интеллекта. Санкт-Петербург, 2004; Майерс Д. Интуиция. 
Санкт-Петербург, 2012.

Ага ́рикові, агарика́льні, пласти́нчасті (Aga ri-
cales) — порядок грибів класу агарикоміцетів, 
представники якого мають плодові тіла з плас-
тинчастим гіменофором. До А. належить багато 
їстівних грибів і найотруйніший гриб бліда по-
ганка.
За останніми даними, включає більше, ніж 
13 000 описаних видів, об’єднаних в 33 род., одна 
з яких має таку ж назву як і порядок: Агарикові 
або печерицеві (Agaricaceae).
До порядку А. належать грунтові сапротрофи, 
руй нівники деревини або мікоризні гриби. Міце-
лій утворює різоморфи, занурений в субстрат, 
формує плодові тіла, які у переважної більшості 
А. складаються з ніжки і шапинки, що має опу-
клу, конічну, яйцевидну, увігнуту, лійчасту, 
пласку або ін. форму. Деякі представники А. не 
мають ніжки (напр., глива), або мають плодові 
тіла, що нагадують корали чи капусту (родина 
клаварієвих або рогатикових).
Одноіменна родина Агарикові або Печерицеві 
(Agaricaceae) включає відомі їстівні гриби пече-
риці, які мають промислове значення і штучно 
вирощуються. 
Інші найвідоміші род. порядку А. — це Мухомо-
рові (Amanitaceae), Кортинарієві або Павутин-
никові (Cortinariaceae), род. Плевротові (Pleuro-
taceae), до якої входить плеврот черепичастий 
або глива, род. Трихоломові або Рядовкові 
(Tricholoma ta ceae) та ін.

Літ.: Фёдоров А. А. Жизнь растений: В 6 т. Москва, 
1976. Т. 2: Грибы; Черепанова Н. П. Систематика грибов. 
Санкт-Петербург, 2005; Костіков І. Ю., Джаган В. В., Дем-
ченко Е. М., Бойко О. А., Бойко В. Р., Романенко П. О. Бо-
таніка. Водорості та гриби. 2-ге вид., переробл. Київ, 2006.

Агарикоміце ́ти (Agaricomycetes) — клас відді-
лу базидіальних грибів. Головною ознакою пред-
ставників А. є досить великі плодові тіла (макси-
мально до 70 см у діаметрі) і мікориза. Фактич-
но, плодові тіла представників А. в побуті і на-
зивають «грибами». У багатьох найвідоміших 
представників А. тіло складається зі шапинки та 
ніжки. Існують паразитичні та сапротрофні 
форми. Найбільші розміри у трутовиків, вага 
окремих особин яких може сягати 500 кг. Водно-
час існують види А. з маленькими плодовими 
тілами до 2 мм. Клас таксономічно різноманіт-
ний. Включає 18 порядків, біля 100 родин і при-
близно 21 тис. видів. Декілька сис тематичних 
груп мають офіційно невизначений статус. А. 
мають всесвітнє розповсюдження. Найвідоміші 
такі порядки: порядок Болетальні (Boletales) — 
відомі їстівні гриби, що мають трубчастий гіме-
нофор (білий гриб, підосиковики, підберезови-
ки, маслюки, моховики та ін.), по-справжньому 
отруйних видів немає; порядок Агарикові (Agari-
cales), представників якого ще називають плас-
тинчастими грибами, хоча до нього входять, 
напр., порхавки, які не мають пластинок, — їс-
тівні гриби (печериці, гливи або плевроти, три-
холоми або рядівки), а також смер тельно отруй-
ні бліда поганка, мухомор смердючий; порядок 
Сироїжкові (Russulalaes) — їстівні гриби (сиро-
їжки, хрящі-молочники), що, як правило, утво-
рюють мікоризу з хвойними та листяними по-
родами дерев; порядок Поліпоральні (Poly po-
rales) — гриби-руйнівники живої і мертвої дере-
вини, до цього порядку належить родина труто-
виків  (Polyporaceae), представники якої відомі 
руйнівники деревини, що мають важливе прак-
тичне значення, останнім часом широко ви-
кориcтовуються в медицині, посідають важливе 
місце в екол. перетвореннях живої речовини; 
порядок Лисичкові (Cantharel lales) або Кантаре-
лові, до якого входить відомий їстівний гриб 
лисичка.

Літ.: Костіков І. Ю., Джаган В. В., Демченко Е. М., Бой-
ко О. А., Бойко В. Р., Романенко П. О. Ботаніка. Водорості 
та гриби: Навч. посібник. 2-ге вид., переробл. Київ, 2006; 
Hibbett DS; et al. A higher level phylogenetic classification of 
the Fungi // Mycological Research. 2007. 111 (5).

С. В. Межжерін

Агарми́ш — платоподібний гірський масив у 
Внутрішньому пасмі Кримських гір, на Сх. від 
Карабі-яйли, поблизу м. Старого Крима. 

Агарикові. Печериця 
звичайна (Agaricus campestris)

Агарикоміцети. Гнойовик 
звичайний (Coprinus comatus)

Агармиш 
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Довж. — 9 км, шир. — до 6 км. Вис. — до 723 м. 
Долинами річок розчленований на окремі вер-
шини: Великий А., Малий А., Лисий А. та ін. По-
ширені карстові форми рельєфу. Складається з 
вапняків та конгломератів. Переважають ліси з 
дуба, бука, граба, ясена, у підліску — кизил, ліщи-
на, плющ, на схилах — держидерево звичайне, 
граб східний, груша маслинколиста. На масиві 
А. розташоване урочище Агармиський ліс пло-
щею близько 40 га, підпорядковане Старокрим-
ському держ. лісо промисловому госп-ву. На А. 
розташоване місце водозбору Субаських дже-
рел, що забезпечують питною водою м.  Фео-
досію. Агармиський ліс є пам’яткою природи 
загальнодерж. значення.

Ага ́т — мінерал класу силікатів, тонковолок-
нистий халцедон, криптокристалічний різно-
вид кварцу, який утворився внаслідок зрощен-
ня різних мінералів кремнезему (SiO

2
 чи 

SiO
2
 · nH

2
O). А. має гідротермальне поствулка-

нічне походження. Колір від білого до чорного 
через увесь спектр; від прозорого до напівпро-
зорого; блиск — восковий; злам — раковистий; 
сингонія — тригональна; спаяність — відсутня; 
твердість за шкалою твердості мінералів Мо-
оса — 6,5–7; питома вага — 2,58–2,64. Найчасті-
ше має шарувату структуру, де шари чергують-
ся, бувають різних кольорів і різного ступеня 
прозорості, завдяки цьому на поперечному 
зрізі каменя виявляється оригінальний малю-
нок. Налічується понад 150 різновидів А., які 
розрізняють за кольором, типом смуг, прозо-
рістю. Напр., камінь з безліччю плоско-пара-
лельних різнобарвних шарів біло-зелено-ко-
ричневого кольору називається онікс, а той, у 
якому чергуються червоні та червоно-бурі сму-
ги — сардонікс. Зазвичай кожне родовище має 
особливі кольорові гами та структуру мінералу. 
Найвідоміші гол. родовища А. розташовані в 
Бразилії, Уругваї, Аргентині та Індії. В Україні 
А. поширені в Рівненській обл., на тер. Криво-
різького бас., на Закарпатті та у Криму. Фіз. 
властивості А. дають змогу використовувати 
його у точному приладобудуванні, а також у 
ювелірній справі для виготовлення прикрас та 
різьблених фігур.

Літ.: Бетехтин А. Г. Курс минералогии. Москва, 2007. 
Н. В. Вергельська

Ага ́тис (Agathis) — рід голонасінних хвойних 
рослин родини араукарієвих. Налічує бл. 20 ви-
дів, поширених у Пн. Австралії, Новій Зеландії, 
Новій Гвінеї, Меланезії, на п-ові Малакка, Філіп-
пінських о-вах і о-вах Малайського архіпелагу та 
в Полінезії. Високі (до 50 м) вічнозелені дерева з 
гладенькою, від світло-сірого до червонуватого 
кольору корою, шкірястими широкими (для 
хвойних) листками і кулеподібними шишками, 
вигляд яких дав назву роду — Agathis з грец. 
означає «клубок ниток». Рослини переважно 
однодомні. Деревина міцна, її використовують 
для виготовлення щогл, меблів, корпусів гітар та 
ін. Деякі види роду А. дають бурштиновидну 
смолу — копал. В Україні в еоценових піскови-
ках знайдено викопний вид — А. Армашевсько-
го (Agethis Armashewskii).

Літ.: Жизнь растений: В 6 т. Москва, 1978. Т. 4. Мхи. 
Плауны. Хвощи. Папоротники. Голосеменные растения; 
Laubenfels D. J. de. 1988. Coniferales // Flora Malesiana. Se-
ries I. Vol. 10; Wilf P., Escapa I. H. Et al. First South American 

Agathis (Araucariaceae), Eocene of Patagonia // American 
Journal of Botany. 2014. Vol. 101. № 1.

Агатоло ́гія (від грец. ἀγαϑὀν — благо і λόγος — 
слово, вчення) — розділ філософії, що досліджує 
благо як мету людської діяльності, співвідно-
шення по нять «благо» і «цінність» тощо. Про-
блематика А. є досить близькою до проблемати-
ки аксіології, що призвело до історично нерівно-
мірного розвитку А. як предметного вчення про 
благо. Термін А. сформувався у 18 ст., хоча про-
блематику блага розроблювали вже мислителі 
Стародавнього світу. Сучас. період А. розпочав-
ся з виходу трактату «Принципи етики» 
(«Principia Ethica»; 1903) Дж.  Мура, в якому 
йдеться про логіко-семантичну природу етич-
них суджень, понять «благо», «не-благо» і «по-
ведінка». Учення про благо розроблено також 
феноменологічною школою М. Шелера, М. Гарт-
мана і Г. Райнера. До критики предмета А. з по-
зицій аналізу висловлювань про благо (як без-
змістовних) вдалися Ч.  Оґден, Б.  Рассел, 
М. Шлик, А. Айер. В. Шохін у монографії «Агато-
логія: сучасність і класика» (2014) позиціонує А. 
не просто як філос. субдисципліну, розташовану 
на перетині етики та антропології, а як четверту 
програму в метаетиці після утилітаристської, 
деонтологічної та аретичної. Завдання сучас. 
А.  — встановити значення понять «благо», 
«вище благо», «благий»; можливості пізнання 
блага і не-блага; з’я су вати ієрархію благ, співвід-
ношення різних видів благості та способів роз-
поділу їх між членами сусп-ва тощо.

Літ.: Баумейстер А. О. Буття і благо. Вінниця, 2014; 
Шохин В. К. Агатология: современность и классика. Мо-
сква, 2014. 

О. П. Кравченко

Агафо ́нов, Євге ́н Андрі ́йович (29.01.1879, 
м. Харків, тепер Україна — 12.06.1955, м. Ансо-
нія, шт. Коннектикут, США) — художник. 
У  1899–1907 навчався в Петерб. акад. мист-в у 
П.  Ковалевського та Ф. О. Рубо. За дипломну 
картину «Ломовики» на обл. Південнорос. ви-
ставці у м. Катеринославі (тепер м. Дніпро, 1910) 
А. удостоєно Золотої медалі. У 1905–1907 ілю-
стрував Харків. сатирич. журн. «Штик», «Меч», 
«Злой дух» та ін. Був членом Т-ва Харків. худож-
ників (1906–1910), організатором і членом 

об’єднання «Кільце» (1911–1913), керівником 
студії «Блакитна лілія» (1907—1912), членом 
«Художнього цеху» (1918), вів Майстерню малю-

Агат

Агатис (Agatis damara)

Агатіис. 
Копал — бурштиноподібна 
смола

Агафонов Є. А. Натюрморт з гарбузом, 1920-ті
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вання та живопису Пролеткульту (1919), всі — у 
м. Харкові. Автор портретів А. М. Александрова 
(адвоката лейтенанта П. П. Шмідта, 1906), акт-
риси В. Ф. Комісаржевської (1908), картин на 
укр. тему («Ярмарок у Сорочинцях», 1902, «Зу-
стріч», «Зелене з синім», «У селі» — всі 1906; «Дів-
чата», 1908), пейзажів («Свіжий сніг на квітучих 
настурціях», «Ефект супроти сонця», 1906; «Во-
дяне», 1908 та ін.), графічних творів. Оформляв 
вистави в театрі-кабаре («Блакитне око», 1908–
1911), зокрема, «Незнайомку» О. Блока (уперше 
на теренах Рос. імперії). Виступав як худ. критик. 
Твори А. зберігалися в Харків. худ. музеї (втра-
чені під час Другої світової війни), залишились 
окремі малюнки, театр. ескізи. З 1920 жив у 
США. В  еміграції працював у різних видах та 
жанрах мист-ва: графіка,  живопис, портрет, 
пейзаж, натюрморт реаліст. напряму — «Тузем-
ки острова Барбадос», 1929, «Російська фермер-
ша», 1935; «Котедж у Коннектикуті», 1940; також 
твори ностальгій. характеру («Тройка», «Ілля 
Муромець», 1949). Брав участь у виставках Т-ва 
незалеж. художників (1929) і галереї «Френч» 
(1931) в Нью-Йорку. Мав персон. виставки в га-
лереї Каз-Дельбо в м. Нью-Йорку (1931) і публіч. 
б-ці м. Дербі, шт. Коннектикут (1943).

Літ.: Бурлюк Д. Агафонов // Русские художники в 
Аме рике. Нью-Йорк, 1930; Северехин Д. Я., Лейкинд О. Л. 
Художники русской эмиграции (1917–1941): Биогр. сло-
варь. Петербург, 1996.

А. С. Півненко

Агва ́нська мо ́ва — див. Удинська мова.

Агва ́нське письмо ́ — графічна система, поши-
рена в Кавказькій Албанії в 5–7 ст. (дослідження 
останніх років дають змогу датувати остаточний 
занепад 9–10  ст.). Використовували для вимер-
лої у 12 ст. агванської мови, що входила до лез-
гінської групи нахсько-дагестанської мовної 
сім’ї. За формою літер А. п. генетично спорідне-
не з вірм. і груз. графікою. Результати дешифру-
вання пам’яток А. п. свідчать про його близьку 
спорідненість із сучас. удінською мовою. Згідно з 
вірм. іст. джерелами, систему А.  п. розробив 
вірм. просвітник і творець вірменського письма 
Месропом Маштоцем з місіонерською метою. 
До 1-ї пол. 20 ст. існування А. п. підтверджували 
лише згадки в іст. джерелах. Перша знахідка 
А. п. — запис неповного алфавіту (52 літери) із 
позначкою «А.  п.» поряд із прикладами вірм., 
грец., євр., груз. і араб. графічних систем у вірм. 
рукописі 15 ст. У 1940–1950-х під час археологіч-
них розкопок в Азербайджані й Дагестані від-
шукали кілька епіграфічних пам’я ток А. п. — на-
писи на камені та на металевих предметах куль-
тового призначення. Перший рукописний текст 
А. п. виявила 1996 груз. експедиція під керівни-
цтвом З.  Алексідзе. Це нижній шар двох па-
лімпсестів, знайдених 1975 у монастирі Св. Ка-
терини на горі Синай, над яким написано но-
вий текст груз. мовою. Спробу попереднього 
дешифрування оприлюднили нім. лінгвісти 
Йостом Гіпперт і Вольфганг Шульце 2007, а по-
вний дешифрований текст — 2009. Рукопис є 
перекладом на агванську мову Євангелії, при-
чому окремі особ ливості тексту свідчать про 
переклад його частин із вірм. перекладу. Тексти 
записано алфавітом, що складається з 59 літер 
(52 виявлені в раніше знайдених па м’ятках і сім 
додаткових).

Літ.: Тревер К. Очерки по истории и культуре Кавказ-
ской Албании. Москва, Ленинград, 1959; Gippert J., 
Schulze W. Some Remarks on the Caucasian Albanian Pa-
limp sests // Iran and the Caucasus. 2007. Vol. 11. No. 2; Gip-
pert  J., Schulze W., Aleksidze Z., Mahé J.-P. The Caucasian 
Albanian Palimpsests of Mount Sinai. Turnhout, 2009. 

С. І. Гірік

Агга́да (івр. אגדה) — давня духовна й літератур-
на пам’ят ка; в раввіністичному юдаїзмі — час-
тина Талмуду (друга його частина — Галаха). 
Текст А. складається з афоризмів, притч, ле-
генд, проповідей, поет. гімнів, філос.-теолог. 
мір кувань, які не мають регламентаційного ха-
рактеру, на відміну від «кодексу законів» Гала-
хи. В А. подано образне розмежування: «Гала-
ха — хліб, А. — вино». За пе реказами, Творець 
передав Моше (у христ. традиції Мойсей) на 
Синайській горі не тільки Письмову Тору (яку 
традиційно називають Тора), а й Усну Тору — як 
тлумачення до першої, що полегшує розуміння 
поведінкових норм, визначає етичні орієнтири. 
Відтоді А., як частина Усної Тори, тривалий час 
передавалася в усній традиції; її перші письмові 
фіксації належать до 3–5 ст. На А. позначилися 
релігійно-культ. впливи християнства, еллініз-
му, зороастризму та ін. У багатьох частинах А. 
викладена полеміка із саддукеями, гностиками, 
християнами. А., сповнена метафор і символів, є 
джерелом єврейського містицизму; її образи 
пронизують єврейську літ-ру.
Власне А. не варто сплутувати з Пасхальною 
Агадою (הגדה).

Літ.: Шинан А. Мир Аггадической литературы. Мо-
сква, Иерусалим, 2003; Нариси з історії та культури євреїв 
України. Вид. 3. Київ, 2009.

О. І. Предко

А́ггтелек — Слова́цький Карст (угор. Aggte-
leki Nemzeti Park; словац. Slovenský kras) — най-
більший у Європі район карстових печер на 
кордоні Словаччини й Угорщини. Складається 
з нац. парку Аггтелек (Aggteleki) на Пн. Угор-
щини (медьє Боршод-Абауй-Земплен) й нац. 
парку Словацький карст (Slovenský kras) у Сло-
ваччині. З 1920-х використовується як турис-
тичний об’єкт, з 1995 — об’єкт Світової спад-

У печерах національних парків 
Аггтелек — Словацький 
карст
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щини ЮНЕСКО, з 2001 до об’єкту Світової 
спадщини ЮНЕСКО Аггтелек  — Словацький 
карст приєднано прилеглі водні угіддя. Заре-
єстровано 712  карстових печер, відомо бл. 
1000 печер. Вік печер складає понад 10 млн. ро-
ків. Нац. парк Аггтелек в Угорщині було створе-
но 1985 для охорони карстових печер, надземної 
й підземної флори та фауни. Парк розташований 
між долинами річок Шайо та Бодва. Загальна 
площа парку — 198,92 км² з яких 39,22 км² пере-
бувають під особливим захистом. Найдовша пе-
чера Барадла (у Словаччині відома під назвою 
Доміца), довжиною понад 24 км. Це найбільша 
сталактитова печера Європи. Тут розміщений  
найбільший в Угорщині стоячий сталактит  — 
т.  з. «Астрономічна вежа» висотою 19 м. Серед 
найвідоміших печер району А.–С. к. — Добшин-
ська крижана печера, а також печера Беке з уні-
кальним лікувальним мікрокліматом. 

Аге́єв, Віта ́лій Бори́сович (04.09.1964, м. Ан-
гарськ Іркутської обл., тепер РФ) — спортсмен, 
фехтувальник (фехтування на шпагах), майстер 
спорту міжнар. класу (з 1986). Закінчив Республ. 
спеціалізовану школу-інтернат спортивного 
профілю (тепер Олімп. коледж ім. І. Піддубного) 
у м.  Києві, згодом — Київ. ін-т фіз. культури 
(1988). Бронз. призер чемпіонату світу (1983) 
серед юніорів в особистих змаганнях. Бронз. 
призер чемпіонатів світу (1985, 1990) у команд. 
змаганнях. Чемпіон Європи в особистих змаган-
нях (1994). Переможець Кубків Європи (1985, 
1986, 1989, 1990, 1995) у команд. змаганнях і 
срібний призер Кубка Європи (1987, 1991). Тре-
нери: В. Протасов, П. Яковенко, С. Парамонов. 
Виступав за фізкультурно-спортивні товари-
ства «Буревісник» (1980–1985), ЦСКА (1986–
1987) та «Динамо» (1987–1996), де від 1996 
працює тренером.

Аге́єва, Ві ́ра Па ́влівна (30.07.1958, м.  Бахмач 
Чер нігів. обл., Україна) — літературознавець, 
літ. критик. 1980 закінчила філол. ф-т Київ. 
держ. ун-ту ім. Т. Шевченка. 1995 захистила докт. 
дис. на тему «Стильові моделі імпресіонізму в 
українській прозі першої половини 20  ст.». У 
1985–1996 — співробітниця Інституту літера-
тури ім. Т. Г. Шевченка НАН України. З 1996 — 
проф. Нац. ун-ту «Києво-Могилянська акаде-
мія». Упорядкувала кілька видань творів Лесі 
Українки, Ю. Косача, укр. неокласиків тощо. Ла-
уреат Нац. премії України ім. Т. Шевченка (1996) 
за працю «Історія української літератури 20 ст.» 
(у співавт.). Сфера наук. інтересів — стилі укр. 
прози 20 ст., фемінізм в укр. л-рі, творчість укр. 
прозаїків доби Розстріляного відродження.

Пр.: Українська імпресіоністична проза. Київ, 1994; 
Історія української літератури ХХ століття. У 2 кн. Київ, 
1993–1995 (у співавт.); Жіночий простір: Феміністичний 
дискурс українського модернізму. Київ, 2003; Мисте-
цтво рівноваги. Максим Рильський на тлі епохи. Київ, 
2012.

Аге́нда (лат. agenda, букв. — речі, які треба зро-
бити, від agere — діяти, чинити) — 1) Перелік 
питань для обговорення на нараді, конференції, 
діловій зустрічі; порядок денний, який заздале-
гідь надсилають учасникам. 2) З а с т а р і л е. За-
писник, пам’ятна книжечка. 3) Давня катол. на-
зва збірників розпорядчих церк. формулярів, 
якими повинні були керуватися духовні особи.

Агенезі ́я (від а... — заперечний префікс і грец. 
γένεσις — походження) — див. Аплазія.

А́генс [лат. agens (agentis) — той, що діє] — се-
мантична категорія. У реченні А. — суб’єкт дії, 
мисленнєвий аналог активного діяча-істоти (за 
Ч.  Філлмором): «С т у д е н т  складає іспит»; 
«м а т и  пече пиріжки». Термін вжив. у таких 
розділах мовознавства, як семантичний синтак-
сис, відмінкова граматика, логічна семантика. 
У  структурі висловлення мов номінативної бу-
дови А. зазвичай відповідає підметові, вираже-
ному називним відмінком (активний стан), або 
додатку (пасивний стан). В ергативних мовах А. 
позначений ергативом або абсолютивом.

О. О. Селіванова

Аге́нт [від лат. agens (agentis) — той, що діє, чин-
ний]  — 1)  У граматиці  — су б’єкт дії в реченні 
(див. Агенс).
2) В економіці — комерційний А. — суб’єкт гос-
подарської діяльності, фіз. чи юрид. особа, що 
здійснює посередницькі операції в інтересах та 
від імені принципала (другої сторони за догово-
ром). Комерційні А. розрізняють за сфе рами ді-
яльності: А.  банку, страховий  А., патентний  А. 
(патентний повірений), А. з приватизації, А. бір-
жової торгівлі, А. туризму, А. у сфе рі транспор-
ту, літературний А., арт-А. тощо.
3) У політології — А. політичний — носій політ. 
відносин (див. Агент впливу, Агент влади). 
Г.  Алмонд і Дж.  Пауелл подають чотири типи 
А. політичних за мірою і формою групової іден-
тифікації: а)  аномічні  А.  — спонтанно й епізо-
дично утворені групи (учасники бунтів, мані-
фестацій та інших стихійних виступів); б)  неа-
соціативні об’єднання людей, які мають нефор-
мальні зв’язки, але не володіють жорсткою орг. 
структурою (групи споживачів, що утворилися 
для пікетування компаній товаровиробників, 
корпоративно-кланові, етно-конфесійні угрупо-
вання); в) асоціативні — легально існуючі об’єд-
нання та асоціації, що виражають ті чи ті при-
ватні інтереси (профспілки, етнічно-організова-
ні нац. рухи, жіночі, молодіжні, ветеранські 
орг-ції); г)  інституційні групи  — угруповання 
людей, що існують усередині формальних струк-
тур соц.-політ. ін-тів (відомчі корпорації, які 
працюють у межах галузевих департаментів і 
міністерств, депутатські групи та фракції в пар-
ламенті, армійські кліки).
4)  У природничих науках  — активний чинник, 
речовина, що викликає певне явище, процес, 
реакцію. Розрізняють: а)  патологічні біологіч-
ні  А.  — мікроорганізми, віруси чи токсини що 
викликають захворювання; б) хімічні А. — діючі 
речовини в хімічній реакції; в)  фармакологіч-
ні А. — хімічні речовини, які мають фармаколо-
гічну активність. Біологічними А. у фармаколо-
гії іноді називають модифікатори імунної відпо-
віді  — лікарські засоби на основі біологічних 
об’єктів (білків, інактивованих вірусів тощо), які 
стимулюють організм людини відтворювати 
природні реакції імунітету.
5) У соціології — особа як носій соц. функ ції, ви-
конавець соц. ролі (див. Агент соціальний).
6) У спорті — вільний А. — спортивний гравець, 
в якого вичерпався строк дії контракту з коман-
дою.
7) У сфері держ. безпеки — А. таємний — осо-
ба, що бере участь у підпільній діяльності на 

Агеєв Віталій Борисович

Агеєва Віра Павлівна
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користь другої сторони, позаштатний співро-
бітник служби безпеки, розвідки чи контрроз-
відки держави. Подвійний А. — особа, що од-
ночасно бере участь у підпільній діяльності на 
користь двох і більше розвідок чи служб без-
пеки.
8) В юриспруденції — особа, уповноважена дія-
ти від іншої особи для створення правовідносин 
із третьою стороною. У міжнар. праві — А. дип-
ломатичний — офіційна особа, яка здійснює зо-
внішньо-політ. представництво.

Аге ́нт впли́ву [лат. agens (agentis) — той, що 
діє, чинний] — особа, яка поширює ідеї будь-
якої орг-ції в середовищі людей, що не нале-
жать до цієї орг-ції. У політиці А. в. зазвичай 
лобіюють інтереси іноз. д-в чи політ. партій. А. 
в. вважають найпростішим і най  еф ективнішим 
способом впливу на політику ін. д-ви. Діяль-
ність А. в. полягає у створенні сприятливої ат-
мосфери для прийняття рішень, у яких зацікав-
лений суб’єкт, що спрямовує його діяльність. 
Зазвичай це посадова особа або особа, яка ко-
ристується громад. довірою та авторитетом, 
здійснює систематичну діяльність із реалізації 
цілей політики іноз. д-ви або громад. діяч, який 
таємно діє на користь якої-небудь політ. партії 
чи громад. орг-ції. Йдеться про видатних по-
літ., соц.-екон., духовних керівників тієї чи ін. 
держави, які під впливом супротивника, потен-
ційного ворога або ж суперника, приймали рі-
шення, які враховували не нац. інтереси, а ін-
тереси протилежної сторони. Якщо А. в. сам 
обіймає високу посаду в уряді, він може само-
стійно прийняти вигідне для іноз. держави рі-
шення. Однак переважно діяльність А. в. поля-
гає у формуванні в його колег такої думки, яка 
була б вигідною для нього. Практика викорис-
тання А. в. у політиці відома ще з античних ча-
сів. Наприклад, 328 до н.  е. Олександр Маке-
донський, захопивши Сог діану, викликав із 
Македонії та Греції 100  юнаків з вищих сусп. 
верств і своєю владою одружив їх на дівчатах з 
місцевої знаті, особисто перебуваючи в ролі 
свата й керівника весільних торжеств. Цим 
кроком Македонський створив потужну влад-
ну структуру нової знаті, що забезпечувала 
корінні інтереси греко-макед. імперії. У СРСР 
А. в. спочатку називали закорд. симпатиків 
Рад. Союзу, які не займалися шпигун. діяльніс-
тю за гроші. Більшість із них — це замасковані 
прихильники комуніст. ідеології. У пізньорад. 
період цей термін використовували для озна-
чення противників СРСР, які з погляду КДБ не 
були класичними шпигунами. Це визначення 
дозволяло звинуватити в держ. зраді будь-яку 
людину, що спілкувалася з іноземцями або 
притримувалась ліберальних поглядів. Для А. 
в. характерні такі ознаки: здатність впливати 
на сусп. свідомість; спря мо ваність їхньої ді-
яльності на сприяння досягненню певної мети; 
належність до функціонерів. А. в. розрізняють 
за позиціями, формами і способами дії. Най-
частіше вони діють легально, лобіюючи інтер-
еси зацікавленої сторони в органах влади та ін. 
важливих сферах. А. в. поділяють на актуаль-
них (ті, що відіграють певну роль на відповід-
ному етапі) й перспективних (ті, що мають за-
мінити перших після їх дискредитації). У 2-й 
пол. 20  ст. А. в. набуває інституалізованих 
форм у вигляді лобізму — системи впливу при-

ват. і сусп. орг-цій на прийняття від повідних 
рішень органами влади. 

Літ.: Banfield E. Political influence. A new theory of urban 
politics. New York, 1961; Власов В. И. Влияние: понятие и 
процесс. Ростов-на Дону, 2000; Карпець Ю. В. Вплив як 
форма та результат взаємодії суб’єктів політики // Акту-
альні проблеми політики. 2013. Вип. 50.

Ю. Р. Шведа

Аге́нт вла ́ди [лат. agens (agentis) — той, що діє, 
чинний] — агент впливу, що діє в інтересах вла-
ди. А. бувають офіц., представники публ. влади, 
наділені офіц. повноваженнями, та приватні. 
У  політології та соціології А. — безпосередні 
носії (суб’єкти) політ. влади.

Аге́нт соціа ́льний  — носій певної ціннісно-
нормативної системи та певних феноменів соці-
ального. У  цьому поняття А.  с. та «а ́ктор» є 
близькими за значенням. А. с. може бути народ, 
нація, орг-ція, група, індивід.
Поняття А. с. увів П. Бурдьє на противагу по-
няттям суб’єкт та індивід в об’єктивістських 
теоріях сусп-ва, зокрема, структуралізмі. 
Згідно з цими теоріями, поведінку людини де-
термінують об’єктивні соц. структури і зако-
номірності, тож будь-яка двозначність і не-
передбачуваність у діях соц. суб’єктів є немож-
ливою. Натомість П.  Бурдьє наголошує на 
агентності соц. суб’єк тів — їхній здатності ді-
яти за власною ініціативою, чинити усвідомле-
ний і вільний вибір. Поняття «суб’єкт», наго-
лошує П.  Бурдьє, використовується в дослі-
дженнях «мо делей», «структур», «правил», 
коли дослідник стає на об’єкти вістську пози-
цію, визначаючи суб’єктові роль маріонетки, 
котрою керує структура, тож поз бавляє його 
власної активності. П.  Бурдьє такий погляд 
спростовує: в його тлумаченні агенти виступа-
ють носіями динамічного, творчого начала. 
Агентність є механізмом, який спричиняє соц. 
поведінку людини. Водночас міра свободи дій 
зумовлюється місцем людини в соц. структурі, 
зокрема, її належністю до  соц. класу, церкви; 
гендерними, нац. ознаками тощо. А. с., як но-
сій установок, засвоєних у процесі соціалізації, 
реалізує свої стратегії дій. Застосування стра-
тегій є несвідомим, а водночас підпорядкова-
ним конк ретній меті. А. с. можуть маніпулюва-
ти соц. реальністю у власних інтересах: хоч ін-
тереси зумовлюються саме реальністю, вони 
можуть ставати перепоною тим змінам, які 
можуть бути внесені в неї. Тож сусп-во повсяк-
час перебуває в стані динамічної рівноваги, 
яка є результатом співвідношення сил соц. 
агентів різних категорій. П.  Бурдьє пояснює 
практики агентів не «раціонально» — він опи-
сує латентну логіку їхніх практик через такі 
феномени, як габітус, стратегії поведінки та ін.
Поняттям А. с. оперували й інші вчені. У теорії 
структурації Е. Гідденса, зокрема в його страти-
фікаційній моделі, агентам відведено функцію 
перетворень. Також у теорії соц. змін П. Штомп-
ки агент — засадниче поняття. Він запропону-
вав чотириелементну модель суспільної мор-
фології: 1)  структура; 2) діяч (агент); 3) діяль-
ність; 4) дії. Саме А. с. — особи, сусп. рухи та 
орг-ції, діючи, спричиняють соц. зміни або 
зміни поведінки індивідів.

Літ.: Бурдье П. Начала. Choses dites. Mосква, 1994; 
Штомпка П. Социология социальных изменений. Мо-
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сква, 1996; Гидденс Э. Устроение общества: Очерк теории 
структурации. Москва, 2005.

 А. О. Петренко-Лисак 

Аге́нтства Європе ́йського Сою́зу (European 
Union Аgencies) — децентралізовані органи ЄС, 
що мають особливі тех., наук. та управл. завдан-
ня та окремий прав. статус. А. ЄС створюються 
на підставі вторинного зак-ва ЄС і не належать 
до інституцій ЄС, орг.-прав. статус яких закрі-
плено у первинному зак-ві ЄС. Перші А. ЄС було 
засн. у 1970-х: Європейський центр розвитку 
професійної підготовки та Фонд покращення 
умов життя та праці. Більшість А. ЄС у їх кла-
сичній моделі (т.  з. друге покоління агентств) 
розпочали діяльність лише 1994 або 1995. Необ-
хідність створення А.  ЄС була зумовлена гео-
граф. де цент ралізацією ЄС та потребою у вирі-
шенні комплексу питань адм., прав., тех. та наук. 
характеру. Низку спеціалізованих А.  ЄС було 
створено для підтримки держав-членів ЄС та їх 
громадян. А.  ЄС організаційно складаються з 
таких елементів: адм. (управл.) орган; викон. 
орган (викон. директор) та експертні структури 
(фахівці відповідної галузі). Загальний фін. 
контроль за діяльністю А. ЄС здійснює Рахунко-
ва палата. Кожне А. ЄС є унікальним та виконує 
окремі функції. Останні не є статичними — вони 
змінюються залежно від ситуації та конкретного 
напряму функціонування. Система управління 
А.  ЄС побудована на необхідності виконання 
таких основних завдань: досягнення певного 
рівня децентралізації та розосередження діяль-
ності ЄС; висококваліфіковане управління від-
повідною сферою, зокрема впровадження новіт-
ніх технологій та ноу-хау; об’єднання різних 
груп інтересів і спрощення діалогу на європ. та 
міжнар. рівнях. Існують такі види (групи) А. ЄС: 
агентства Європейських Співтовариств; агент-
ства спільної безпекової та оборонної політики; 
агентства поліцейської та судової співпраці у 
кримінальних справах; викон. агентства; агент-
ства Євратом. Ця класифікація була зумовлена 
особливістю побудови ЄС до прийняття Ліса-
бонського договору.

Літ.: European Union: power and policy-making / Еd. by 
Jeremy J. Richardson. London, New York, 1996; Shapiro М. 
The problem of independent agencies in the United States and 
the European Union // Journal of European Public Policy. 
1997. №  4; Groenleer Martijn. The autonomy of European 
Uni on agencies: a comparative study of institutional develop-
ment. Delft, 2009; Гріненко О. О. Міжнародно-правове ре-
гулювання зовнішніх зносин Європейського Союзу: нор-
мативний аспект. Київ, 2011; The Agency Phenomenon in 
the European Union / Еd. by Jarle Trondal. Manchester, 2012; 
Яковюк І. В. Правові основи інтеграції до європейського 
Союзу: загальнотеоретичний аналіз. Харків, 2013.

Ю. В. Мовчан 

Аге́нтство [від лат. agens (agentis) — той, що діє, 
чинний] — 1) Відомство, створене при уряді 
країни з метою реалізації спеціальних чи ло-
кальних функцій або завдань тимчасового ха-
рактеру (напр., при Кабінеті Міністрів України 
діють Нац. космічне агентство України, Агент-
ство з питань запобігання банкрутству юридич-
них осіб тощо). В Україні такі А. створює (реор-
ганізує, ліквідує) КМ у сферах і галузях, де немає 
міністерств, у порядку, передбаченому Консти-
туцією України. 2) Орг.-правова форма здій-
снення підприємницької діяльності. Найпоши-

ренішими є А., створені в галузі інформаційної 
діяльності. В Україні порядок утворення (реор-
ганізації, ліквідації) і діяльності таких суб’єктів 
визначають чинні законодавчі акти про підпри-
ємства та окремі види госп. діяльності. 3) Пред-
ставництво, відділення певної установи, підпри-
ємства.

М. В. Онищук

Аге ́нтство держа ́вне  — орган спеціальної 
компетенції у системі центральних органів ви-
конавчої влади. У розвинених країнах А. д. (або 
урядове агентство)  — будь-який центральний 
орган виконавчої влади, яким керує уряд, але, на 
відміну від міністерства, його не очолює член 
уряду.
У сучасній Україні А.  д.  — один із центральних 
органів виконавчої влади (крім А. д., в її систему 
входять міністерства, державні служби, державні 
інспекції, центральні органи виконавчої влади зі 
спеціальним статусом). Відповідно до Указу 
Пре зидента України «Про оптимізацію системи 
центральних органів виконавчої влади» (2010), 
Закону України «Про центральні органи виконав-
чої влади» (2011), центральний орган виконавчої 
влади утворюється як А. д., якщо більшість функ-
цій центрального органу виконавчої влади скла-
дають функції з управління об’єктами державної 
власності. Сьогодні діяльність А.  д. в Україні 
охоплює різноманітні галузі господарювання, 
спрямовується на розв’язання проблем культури 
тощо. Осн. функції А. д.: прогнозування, плану-
вання, організація, координація, регулювання.
У колишньому СРСР перші А. д. створено 1991 
як органи спеціального призначення в системі 
центральних органів держ. управління; за стату-
сом А.  д. прирівнювалося до держ. комітету. 
У  незалежній Україні першим А.  д. стало Нац. 
космічне агентство України (1992). На 2016 діє 
понад 10  А.  д.: Державне агентство водних ре-
сурсів України, Державне агентство з енерго-
ефективності та енергозбереження України, 
Державне агентство з питань електронного уря-
дування, Державне агентство лісових ресурсів 
України, Державне агентство України з питань 
відновлення Донбасу, Державне агентство Укра-
їни з питань кіно та ін.

В. І. Мельниченко

Аге ́нтство з а́томної ене ́ргії (англ. Nuclear 
Enrgy Agency), ААЕ (NEA)  — спеціалізована 
міжнар. установа, створена у межах Організації 
економічного співробітництва та розвитку 
(ОЕСР) з метою раціонального використання 
атомної енергії у мирних цілях. А. а. е. засновано 
01.02.1958 під назвою Європейське агентство з 
атомної енергії (European Nuclear Energy Agency, 
ENEA) (США брали участь як асоційований 
член), однак 20.04.1972 його назва була змінена 
на А. а. е. у зв’язку зі входженням до агентства 
Японії, Канади, США та інших д-в, що вивело 
організацію на міжнар. рівень. Штаб-квартира 
А. а. е. розташована у м. Парижі (Франція). Чле-
нами А. а. е. є 29 д-в — Австралія, Австрія, Бель-
гія, Греція, Данія, Ірландія, Ісландія, Іспанія, 
Італія, Канада, Люксембург, Мексика, Нідерлан-
ди, Німеччина, Норвегія, Польща, Португалія, 
Республіка Корея, Словацька Республіка, Спо-
лучене Королівство Великої Британії та Північ-
ної Ірландії, США, Туреччина, Угорщина, Фін-
ляндія, Франція, Швеція, Чеська Республіка, 

Логотип Агентства з атомної 
енергії
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Швей царія, Японія. Після закінчення Другої 
світової війни Рада Організації європейського 
економічного співробітництва (ОЄЕС; тепер — 
Організація економічного співробітництва та 
розвитку, ОЕСР), в умовах зростання потреби у 
забезпеченні енергією та значним інтересом до 
атомної енергії, створила в лютому 1958 Євро-
пейське агентство з атомної енергії, що 1972 
отри мало назву А. а. е. 
Головним завданням А. а. е., визначеним у його 
статуті, є допомога країнам-членам у збереженні 
та розвитку атомної енергії як безпечного, не-
шкідливого для навколишнього середовища та 
економічного джерела енергії. А. а. е. є своєрід-
ним форумом для обміну інформацією та досві-
дом з поглиблення міжнар. співробітництва у 
сфері безпечного використання атомної енергії 
у мирних цілях. Серед осн. проблем А.  а.  е.  — 
ядерна безпека, розвиток ядерної енергетики, 
охорона громад. здоров’я, захист від радіації, 
ядерне право та відповідальність у цій сфері, 
наук. дослідження у сфері ядерної енергії, веден-
ня банку даних, управління ядерними відхода-
ми, збір та обмін інформацією у сфері ядерної 
енергії.
До структури А. а. е. входить Керівний комітет з 
атомної енергії, сім спеціалізованих технічних 
комітетів та секретаріат. Керівний комітет з 
атомної енергії є підзвітним безпосередньо Раді 
ОЕСР. Він складається з представників усіх уря-
дів держав-членів А. а. е. та ЄС, які з-поміж себе 
обирають голову та його заступника (терміном 
на один рік). Керівний комітет контролює робо-
ту спеціалізованих комітетів А. а. е., які він ство-
рює для виконання завдань агентства. Для за-
безпечення роботи Керівного комітету та спеці-
алізованих технічних комітетів створено секре-
таріат, що є частиною секретаріату ОЕСР. До 
складу секретаріату, очільником якого є гене-
ральний директор, входить 65 працівників. Річ-
ний бюджет секретаріату становить 10,4 млн 
євро. Основні напрями роботи А. а. е. репрезен-
товано постійними спеціалізованими комітета-
ми (до складу яких входять експерти країн-чле-
нів А.  а.  е.): Комітет з нагляду за діяльністю у 
сфері атомної енергії; Комітет з безпеки ядерних 
установок; Комітет з охорони здоров’я та захис-
ту від радіації; Комітет з управління ядерними 
відходами; Комітет з ядерної науки; Комітет з 
ядерного права; Комітет з ядерного розвитку. 
А. а. е. представлене найрозвиненішими дер-вами 
у сфері атомної енергетики. А. а. е. тісно співпра-
цює з МАГАТЕ, що є спеціалізованою установою 
ООН і перебуває у Відні, а також з Європей-
ською Комісією ЄС. Співпраця А. а. е. з країна-
ми, що не є членами агентства, є звичайною 
практикою. Так, РФ має статус постійного спос-
терігача в усіх спеціалізованих тех. комітетах та 
їх робочих групах. Словенія також є постійним 
спостерігачем у семи спеціалізованих технічних 
комітетах. Деякі інші країни беруть участь у ро-
боті А. а. е. ад хок.

Літ.: Statute of the OECD Nuclear Energy Agency (NEA) // 
The International law of Nuclear Energy: Basic documents / 
ed. by ElBaradei et al.Dordrecht. Nijhoff, 1999; NEA Annual 
Report 2008. Paris, 2008; The Strategic Plan of the Nuclear 
Energy Agency. 2011–2016. Paris, 2010. 

В. В. Решота 

Аге ́нтство з багатосторо ́ннього гаранту-
ва ́н ня інвести ́цій (англ. Multilateral Investment 

Guarantee Agency), МІҐА (МIGA) автономна 
міжнар. організація Групи Всесвітнього Банку 
Організації Об’єднаних Націй, метою якої є 
сприяння спрямуванню прямих іноз. інвести-
цій у країни, що розвиваються, страхування від 
політ. ризиків та надання гарантій приватним 
інвесторам, а також надання консультаційних 
та інформ. послуг. Створене 1988 згідно з кон-
венцією від 11.10.1985. До складу орг-ції вхо-
дить 181 кра їна, статутний капітал перевищує 
1 млрд доларів США, штаб-квартира перебуває 
у м. Вашингтоні. А. з б. г. і. захищає від ризиків 
обмеження руху коштів, конфіскації, військ. та 
громадян. конфліктів, порушення умов контр-
акту. Перевагу надає інвестиціям у екол. та соц. 
програми, у розвиток інфраструктури країн з 
низьким рівнем життя, політ. ризиком та ін. 
конфліктами. А. з б. г. і. вже видало понад 
900  гарантій та розмістило понад 17 млрд до-
ларів США прямих іноз. інвестицій у 96 краї-
нах, що розвиваються.

Літ.: Красавина Л. Н., Былиняк С. А., Смыслов Д. В. 
Международные валютно-кредитные и финансовые от-
но шения. Москва, 2003; Международные финансовые ор-
га низации. Правовые аспекты деятельности. Москва, 
2006; Егоров А. В.  Международная финансовая инфра-
структура. Москва, 2009. 

К. О. Ільченко 

Аге́нтство інформаці́йне, інформаці́йна аге ́н-
ція, інформаге́нтство  — зареєстрований як 
юри дична особа суб’єкт інформаційної діяль-
ності, що діє з метою надання інформаційних 
послуг (Закон України «Про інформаційні 
агентства»). Традиційне розуміння А.  і. як орг-
ції, що збирає й виробляє новини та продає їх 
ЗМІ, сьогодні розширилося. Сучасне А.  і. є не 
тільки елементом інфраструктури системи ЗМІ, 
а й самостійним засобом масової інформації, 
який поширює інформацію здебільшого через 
власні мережеві ресурси. А. і. залучають широку 
аудиторію, серед якої, крім телеканалів, радіо-
станцій, редакцій газет і журналів, установи, 
бізнес-компанії різного профілю, приватні осо-
би та ін. А.  і. збирає звіти, прес-релізи, прово-
дить прес-конференції, брифінги, круглі столи 
тощо — і формує стрічки новин. Інформаційні 
випуски агентств можна класифікувати за різ-
ними критеріями. За тематикою: а) загальноно-
винні — з усіх сфер сусп. життя; б) спеціалізова-
ні  — з конкретної тематики (політ. стрічка, 
екон., спортивна, міжнар. тощо). За періодичніс-
тю: а) безперервна стрічка; б) стрічка з кількома 
випусками на день; в) щотижнева стрічка; г) що-
місячна тощо. За орієнтацією на окремі групи 
медіаспоживачів: а)  на загальнонац. та регіон. 
медіаспоживача; б)  на традиційні ЗМІ та елек-
тронну пресу; в) органи влади, установи, комер-
ційні структури тощо. Особливості подання ін-
формації А.  і.: а) оперативність; б) новинний, а 
не аналітичний формат; в)  нейтральність та 
безоціночність повідомлень; г) посилання на до-
стовірні джерела, зазвичай прес-служби.
А. і. — основна ланка будь-якої нац. медіасисте-
ми: вони формують порядок денний, виділяють 
у потоках інформації головні новини. Українські 
А. і.: Укрінформ, УНІАН (Українське незалежне 
інформаційне агентство новин), Українські но-
вини, УНН (Українські національні новини), 
ЛІГАБізнесІнформ, Інформаційне агентство ZIK 
(Західна інформаційна корпорація). Найбільші 

Медіа тауер Сьодоме — 
головний офіс 
інформаційного агентства, 
Кьодо (Японія)
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світові А. і.: Associated Press (AP), Reuters, Agence 
France-Presse (AFP), Bloom berg, United Press 
International (UPI), Deutsche Presse-Agentur 
(DPA) та ін. Agence France-Presse, Associated 
Press та Reuters мають представництва в біль-
шості країн світу.

Дж: Про інформацію: Закон України від 02.10.1992 
№  2657-12 // Відомості Верховної Ради України. 1992. 
№  48; Про інформаційні агентства: Закон України від 
28.02.1995 № 74/95-ВР // Відомості Верховної ради Украї-
ни. 1995. № 13.

Агенту ́ра [нім. Agentur, від лат. agent (agentis) — 
діючий, чинний] — сукупність агентів, які під-
порядковані певному операт. підрозділу чи ор-
гану і виконують заг. завдання (напр., ведення 
розвідки чи контррозвідки, боротьба зі злочин-
ністю, охорона безпеки сусп-ва, д-ви, вищих 
посад. осіб тощо). Називають ще агентурною 
мережею. У діяльності поліц. органів цар. Росії 
А. поділяли на внутр. і зовн. Внутр. перебувала 
на постійному грош. утриманні поліції та про-
водила інформаційно-пошукову роботу серед 
осіб, підозрюваних у скоєнні злочинів. Зовн. 
А. — штатні працівники (філери), що вели візу-
альне спостереження і контроль за діями осіб, 
які перебували на обліку в поліції. Після розвалу 
Рос. імперії (1917) на тер. України у зв’язку зі 
збільшенням рівня злочинності, дезертирства, 
спекуляції та ін. правопорушень почали створю-
вати операт.-розшукові підрозділи міліції (кар-
ного розшуку), які запобігали злочинам та роз-
кривали їх за допомогою таємної А. та візуаль-
ного спостереження. Для цього в містах і на ве-
ликих залізн. станціях були організовані місця з 
агентур. можливостями («малини») під вигля-
дом їдалень, закусочних, чайних та ін. Водночас 
А. створювали в операт. підрозділах НКВС-НК- 
ВНК-ДПУ-ОДПУ-МДБ-КДБ України. Історія А. 
свідчить про позит. та негат. її використання. 
Зокрема, у боротьбі з кримін. злочинністю А. 
відігравала одну з важливих ролей. Водночас 
репрес. органи використовували А. для переслі-
дування за політ. чи ідеол. діяльність, нац. само-
свідомість, реліг. погляди тощо. Закон України 
«Про оперативно-роз шукову діяльність» (1992) 
термін «А.» не визначає, але наділяє відповідні 
оперативні підрозділи правом таємно укоріню-
ватися в злочинну групу, здійснювати візуальне 
спостереження, виявляти сліди тяжкого злочи-
ну, документи та ін. предмети, що можуть бути 
доказами підготовки або скоєння такого злочи-
ну. Для цієї роботи передбачені операт.-розшук. 
засоби, зокрема, за допомогою таємних штат. 
працівників та осіб, залучених до виконання за-
вдань операт.-розшук. діяльності.

Літ.: Пиджаренко А. История и тайны уголовного и 
политического сыска. Киев, 1994; Білас І. Репресивно-ка-
ральна система в Україні 1917–1953. Кн. 1–2. Київ, 1994. 

І. П. Козаченко

Агирбіча́ну, Іон (рум. Agârbiceanu, Ion; крипто-
нім і псевд. — AG, Agarbi, Alfius, Potcoavă; 
12.09.1882, с. Ченаде, тепер повіт Алба, Руму-
нія  — 28.05.1963, м. Клуж-Напока, Румунія) — 
письменник, журналіст, чл.-кор. (з 1919), акаде-
мік (з 1955) Рум. академії. У 1900–1904 навчався 
на теолог. ф-ті Будапешт. ун-ту. Поєднував пись-
менницьку діяльність із церковною, що позна-
чилося на моралізатор. та загальногуманіст. 
тенденціях багатьох його новел, повістей і рома-

нів 1920–1930-х. 1938–1941 — сенатор (призна-
чений до сенату королем Каролем ІІ), 1941 пуб-
лічно підтримав війну на Сх. фронті й окупацію 
Трансністрії. У 1944–1945 у творах критикував 
нацизм, через що їх не дозволив друкувати ре-
жим І. Антонеску. У своїх кн. А. відображав соц. 
проблеми трансильван. села, побут шахтарів, 
жителів містечок [роман «Архангели» («Arhan-
ghelii»); 1914], порушував філос.-морал. питання 
боротьби двох начал у природі людини — плоті і 
духу: романи «Закон тіла» («Legea trupului», 
1926), «Закон розуму» («Legea minții», 1927); 
кри тикував тогочасне сусп-во (роман «Сектан-
ти» («Sectarii», 1938). Твори А. 1940–1960-х — 
своєрідний літопис міського життя на фоні 
сусп.-іст. потрясінь 20  ст. [романи «Панночка 
Ганна» («Domnișoara Ana»); 1942], «Часи і люди» 
(«Vremuri și oameni»; 1944) та ін. Писав про ста-
новище ромів у Румунії [роман «Фараони» 
(«Faraonii»); 1961]. У 1928 у журн. «Transilvania» 
опубл. спогади про своє перебування в Україні 
1917, побут і звичаї укр. селян. 

Тв.: Opere. În 18 vol. București, 1962–2002.
Літ.: Zaciu M. Ion Agârbiceanu. București, 1972; Lovi-

nescu E. Istoria literaturii române contemporane: 1900–1937. 
Bucureşti, 2000.

Агіа́сма (грец. Αγίασμα — святиня) — 1) У Сеп-
туагінті (переклад Старого Завіту давньогрець-
кою, 3 ст. до н. е.) А. — святе місце, святилище, 
священне приношення, святиня. Також у цих 
значеннях вживають слово А. автори 1–9 ст. Фі-
лон Александрійський, Климент Александрій-
ський, Ориген, Євсевій Кесарійський, Василій Ве-
ликий, Григорій Богослов, Іоанн Златоуст, Дидим 
Сліпець, Феодорит Кирський, Феодор Студит. 
Климент Александрійський метафорично імену-
вав Ісуса Христа «Агіасма знання». У творах Ва-
силія Великого, Григорія Чудотворця, Григорія 
Ниського, преподобного Іоанна Дамаскіна А. 
(переважно в мн.) — Святі Тайни. У 10 ст. слово 
набуває ще одного значення — храм.
2) У православних і греко-католиків — вода або 
миро, над якими здійснено обряд освячення. 
Кирило Скіфопольський у «Житії святого Євфи-
мія»  (6  ст.) розповідає про помазання миром 
(«агіасмою») від раки з мощами на могилі свято-
го Євфимія. У трактаті «Про церемонії візантій-
ського двору»  (10  ст.) імператора Костянти-
на  VII Багрянородного  А.  — вода із джерела 
Влахернської церкви Богородиці, а також бого-
явленська вода (освячена в свято Богоявлення 
(19  січня). Церковнослов’янська мова засвоїла 
поняття А. в значенні «свята вода»: «Агіасма еже 
є освячена вода» (Дубенський збірник, 16  ст.). 
Зазвичай А. — вода, що пройшла чин Великого 
водосвяття під час святкування Хрещення Гос-
поднього (19 січня); таку воду називають «вели-
кою агіасмою». Рідше вживають словосполучен-
ня «мала агіасма» (свячена вода, що пройшла 
чин Малого водосвяття). В укр. духовній куль-
турі богоявленська (хрещенська) вода вважаєть-
ся великою святинею. Її прийнято зберігати 
протягом року, окропляти речі, приймати у ви-
падку недуги, давати пити тим, хто не може бути 
допущеним до Святого Причастя.

О. І. Предко

Агіба ́лов, Васи́ль Іва́нович [08(21).04.1913, с. Ве-
лика Гнилуша, тепер с. Лозове Воронезької обл., 
РФ — 18.02. 2002, м. Харків, Україна] — скульп-

Агирбічану Іон

Агібалов Василь Іванович



262

Агі

тор, нар. художник України з 1978. У 1934–1942 
навчався в Харків. худ. ін-ті (тепер — Харків. 
держ. академія дизайну і мист-в) у Л.  А. Блох. 
Викладав у Ворошиловград. (тепер Луган. держ.) 
худ. училищі (1944–1949), Харків. худ. ін-ті 
(1949–1954). Працював у станковій і монумен-
тальній пластиці. Разом з В. Мухіним і В. Фед-
ченком створив пам’ятники: В. І. Леніну в м. Лу-
ганську (1949), «Молода гвардія» в м. Краснодо-
ні (1954); у співавторстві з М. Овсянкіним — мо-
нумент Вічної Слави у м.  Дніпропетровську 
(тепер м. Дніпро; 1967); з Я. Риком, М. Овсянкі-
ним  — монумент на честь проголошення рад. 
влади в Україні (1975; демонтовано 2011), мемо-
ріальний комплекс Слави (1977), пам’ятник Вої-
ну-визволителю (1981; усі три — в м. Харкові); 
також був скульптором меморіального комплек-
су Слави у м.  Кіровограді (тепер Кропивниць-
кий; 1994), па м’ят  ників C. Косіору (1966), І. Ко-
жедубу (1992), воїнам-афганцям (1997), бюста 
М. Кошкіна (1992), пам’ятного знаку на честь 
1000-річчя хрещення України-Руси (1998; усі — 
в м.  Харкові). Автор скульптур. портретів, зо-
крема Т.  Шев ченка, селекціонера-генетика 
В. Юрь єва (обидва — 1961) та ін. Твори зберіга-
ються у Нац. худ. музеї України, Харків. худ. му-
зеї. Держ. премія ім. Т. Г. Шевченка, 1977.

Літ.: Спутник краеведа Харьковщины. Харьков, 2014.

Агіле ́ра, Венту́ра Ру ́їс (ісп. Aguilera, Ventura 
Ruiz; 02.11.1820, м.  Саламанка, Іспанія — 
01.07.1881, м.  Мадрид, Іспанія) — поет, журна-
ліст, видавець. Автор поет. зб. «Народні відлун-
ня» («Ecos nacionales»; 1849), «Елегії й гармонії» 
(«Elegias y Armonias»; 1863). Твори А. мають пі-
сенний характер із ритмікою іспан. нар. пісень. 
На творчість поета помітний вплив справив 
П. Ж. Беранже. Як журналіст А. співпрацював із 
лібер. газетами, був засновником і видавцем 
кількох період. видань лібер. напрямку. Писав, 
зокрема, сатир. статті.

Тв.: Obras Completas. Madrid, 1874.
Літ.: Cossío J. M. de. Cincuenta años de poesía española 

(1850–1900). Madrid, 1960. Vol. 1. 

А́гін, Олекса ́ндр Олексі́йович (рос. Агин, Алек-
сандр Алексеевич; 1817, с. Петровське, тепер 
Псков. обл., РФ — 1875, с-ще Качанівка, тепер 
Ічнян. р-ну Чернігів. обл.) — графік, ілюстратор, 
один із засновників рос. жанрової ілюстрації. Як 
позашлюбний син кріпачки, разом з молодшим 
братом отримав скорочене прізвище свого бать-
ка — небагатого поміщика, відставного ротміст-
ра кавалергард. полку, учасника війни з Наполе-
оном 1812 О. П. Єлагіна. З 1827 навчався у Псков. 
гімназії, а 1834 вступив до Петербур. академії 
мист-в. З 1836 (водночас із Т. Шевченком, з яким 
тривалий час підтримував добрі стосунки) на-
вчався в класі К.  Брюллова. Існують олійний 
портрет А., написаний Т. Шевченком, та пор-
трет-рисунок А., який приписують Т.  Шевчен-
кові. 1839 А. закінчив навчання зі званням вчи-
теля малювання. Отримував допомогу від Т-ва 
заохочення художників, яке пропагувало обра-
зотворче мист-во шляхом тиражування графіч-
них творів. Ймовірно, саме зв’язками з Т-вом 
пояснюється подальше захоплення А. книжко-
вою ілюстрацією. Серед ранніх творів А. — пор-
трети, ілюстрації до поеми М. Лермонтова «Де-
мон», вірша О. Пушкіна «Воєвода». У 1844–1845 
на замовлення Т-ва заохочення художників А. 

виконав 83 ілюстрації до Старого Завіту. Резуль-
татом цієї першої великої серії робіт став вида-
ний у 1846 альбом гравірованих на міді К. Афа-
насьєвим рисунків А. «„Старий Завіт“ у картин-
ках» (перевиданий 1861 з 54 рисунками). 1849 
для п’єдесталу пам’ятника І. Крилову у Літньому 
саду м. Санкт-Петербурга (скульптор А. Клодт) 
А. зробив ескізи горельєфів із зображенням пер-
сонажів творів байкаря.
Від сер. 1840-х А. почав активно працювати над 
ілюструванням літ. творів його сучасників. 
З 1844 А. ілюстрував випуски петербур. «Літера-
турної газети» (ред. А. Краєвський). 1846 спів-
працював з альманахом М.  Некрасова «Петер-
бурзька збірка». Серед проілюстрованих А.  — 
твори укр. письменника Є. Гребінки «Ротмістр 
Хрущов», «Дивна перепілка» та «Зла людина», 
нарис І. Панаєва «Петербурзький фейлетоніст», 
поема І. Тургенєва «Поміщик». Співпрацював із 
гравером-ксилографом Є. Бернардським, який 
переводив малюнки А. у гравюри на дереві. 
У них виник задум серії зі 100 великих ілюстра-
цій до «Мертвих душ» М. Гоголя, виданих окре-
мо (під кожним малюнком передбачалось кілька 
рядків тексту гоголівської поеми, який поясню-
вав би зміст малюнку), та 100 малих малюнків, 
розміщених в тексті. Втім М. Гоголь категорично 
відмовився від перевидання твору з ілюстрація-
ми. А. і Є. Бернардський з кінця 1846 почали 
видавати вже підготовані великі ілюстрації 
окремо, випусками-зошитами по 4 малюнки ко-
жен. Однак і у такому вигляді видання не було 
завершено (вийшло тільки 18 випусків з 25 пе-
редбачених, загалом 72 ілюстрації). Повністю всі 
ілюстрації були опубліковані 1892 (перевидані 
методом фототипу 1893), коли книгопродавець 
Д. Федоров випустив альбом «Сто рисунків до 
поеми Гоголя», а згодом альбом «Сто чотири ри-
сунки до поеми М. В. Гоголя „Мертві душі“», до 
якого були долучені ще три рисунки А. та фото 
оголошення про вихід першого (1846) видання. 
У ілюстраціях до «Мертвих душ» А. вдалось від-
творити яскраві образи гоголівських героїв, в 

Агілера Вентура Руїс

Агін Олександр Олексійович. 
Т. Шевченко. Портрет Агіна, 
1840–1844

Ілюстрація Олександра Агіна до «Мертвих душ» М. Гоголя, 1840-ті
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яких гротескність не переходила за межі реаліс-
тичності й психологізму і навіть виходила на рі-
вень узагальнення й типовості. Пластика обра-
зів, загальна виваженість композицій поєднува-
лась з характерними побутовими деталями, 
створюючи незабутні враження. Серед ін. творів 
А. — малюнки жанрового характеру для «полі-
типажів», розміщених у виданні О. Башуцького 
«Ілюстрації» (1848–1850), та яскрава серія «Пе-
тербурзькі народні типи». Втім на поч. 1850-х А. 
ледь перебивався дрібними замовленнями для 
журналів. 1853 А. переїхав до Києва, де викладав 
малювання у кадет. корпусі, працював бутафо-
ром та гримером у театрі Бергера, домашнім 
вчителем та, за деякими даними, збирався обій-
няти дрібну посаду чиновника. 1864 А. пересе-
лився до Качанівки, маєтку колекціонера й ме-
цената В. Тарновського в Чернігів. губ., у родині 
якого працював учителем малювання.
Справжня слава прийшла до А. тільки у 20 ст., 
коли «Мертві душі» М. Гоголя почали видавати-
ся з його ілюстраціями в тексті. 1902, коли ви-
черпався строк дії виключних автор. прав на 
твори Гоголя, що належали петербур. видавцю 
А. Марксу, «Мертві душі» з іл. А. вийшли відразу 
у двох петербур. вид-вах. Згодом багаторазово 
перевидавалися. Ілюстрації А. часто супрово-
джували також переклади «Мертвих душ», зок-
рема, видані нім. мовою у Лейпцизі (1913), Бер-
ліні (1954) та ін. Оригінали ілюстрацій А. до 
«Мерт вих душ» М. Гоголя зберігаються в Дер-
жавному Рос. музеї в Санкт-Петербурзі та у 
Держ. іст. музеї в Москві.

Літ.: Стернин Г. Ю. Александр Алексеевич Агин 
1817–1875. Москва, 1955; Курбатов В. Я. «Художник с 
умом и чувством…» // Альманах библиофила. Москва, 
1975; Курбатов В. Я. А. А. Агин. Ленинград, 1979; Сто ри-
сунков из сочинения Н. В. Гоголя «Мертвые души». Ри-
совал А. Агин, гравировал Е. Бернардский: Факс. изд. 
Москва, 1985.

Л. Л. Корнєєва

Агіогра́фія (від грец. ἄγιοος — святий і γράφω — 
писати) — вид церковно-історичної літератури, 
який містить життєписи святих. Див. Житія 
святих.

Агітаці́йне вилуго ́вування  — вилучення ме-
талів із руд селективним розчиненням їх у ціа-
ністих лугах за інтенсивного перемішування й 
безперервного насичення пульпи киснем повіт-
ря. А. в. застосовують для добування металів із 
тонко подрібненої руди з більш високою швид-
кістю та ступенем вилучення порівняно з ін. 
методами. А. в. можна здійснювати одночасно з 
мокрим помелом у кульових або стержневих 
млинах, а також різного типу змішувачах і авто-
клавах. Див. також Вилуговування.

Літ.: ДСТУ 3790-98.  Металургія кольорових металів: 
Терміни та визначення основних понять. Київ, 1999; Мов-
чан В. П., Бережний М. М. Основи металургії. Дніпропе-
тровськ, 2001; Мала гірнича енциклопедія: У 3 т. / За ред. 
В. С. Білецького. Донецьк, 2004–2013.

Агітаці́йне мисте́цтво (від лат. agitatio — при-
ведення в рух, спонукання) — одна з форм худ. 
діяльності, що використовується з метою ідей-
но-естетич. впливу на свідомість і почуття лю-
дей, висвітлення актуальних проблем сусп. жит-
тя, мобілізації широких мас на активну громад. 
діяльність. За рад. влади А. м. (див. Агітпроп) 

набуло широкого розвитку, жанрової та стильо-
вої різноманітності — агітбригада, агітплакат, 
агітпоїзд, агітаційний театр, агітфарфор, агіт-
фільм тощо. 

Агітаці́йний теа ́тр — вид театралізованого 

дійства початкового періоду рад. влади. А. т. був 
одним із знарядь політ. агітації та пропаганди. 
Існував у різних формах і видах: «Усна газета», 
або «Жива газета», інсценівки, диспути, агітсу-
ди, конкурси-мітинги, масові дійства. Сценіч. 
площадками А. т. служили солдатські окопи, 
агітпароплави і баржі, клубні приміщення, май-
данчики просто неба. Масовий вихід театру на 
вулиці був пов’язаний з пролетар. святами, ви-
з начними подіями, політично-пропагандист. 
кам паніями. Дійства мали злободенний, заідео-
логізований, відверто тенденційний репертуар. 
Серед знакових дійств: святкування — «3-й Ін-
тернаціонал» (Петроград), «Політична кару-
сель», «Звільнення праці», «Петлюріада» (Київ), 
«Свобода» (Луганськ), «Повстання на броненос-
ці «Потьомкін» (Одеса); агітсуди (над світовою 
буржуазією, Денікіним або над О. Вертинським 
у Києві). Організаторами масових дійств були 
професійні режисери (В. Мейєрхольд), виконав-
цями — професійні й самодіяльні актори. 
В Україні 1920-х існували ще й ін. форми А. т.: 
«Сині блузи», ТЕМАФОРи (театри малих форм), 
ТРОМи (театри робітничої молоді), ТЕКМОЛи 
(театри колгоспної молоді), агітбригади. Вико-
ристовувалися вірші відомих поетів [В. Маяков-
ського, Д. Бєдного, О. Безименського, П. Тичи-
ни, В. Еллана (Блакитного), В. Сосюри та ін.] у 
сценіч. інтерпретації. Режисура і мова дійств 
А.  т. прагнули до спрощеності, схематичності, 
прямолінійності, плакатності, доступності.
А. т. припинив існування на поч. 1930-х. Відро-
дився за часів Другої світової війни у фронтових 
агітбригадах (Ю. Тимошенко, Ю. Березін, агіт-
бригада Київ. театр. ін-ту), у 1970–1980-х — у 
нар. А. т. (масові театр. форми культ.-просвіт. 
роботи).

Літ.: Калашников В. Ф. Народный агитационный те-
атр в Украине 70–80-х ХХ в. Дисс. …канд. искусствоведе-
ния. Киев, 1998; Романько І. І. Розвиток театрального 
мистецтва України в 1917–1920 рр. Дис….канд. іст. н. 
Київ, 1999; Агитмассовое искусство Советской России. 
Мате риалы и документы. Москва, 2002.

Т. Д. Мороз

Агіта́ція (від лат. agitatio — приведення в рух, 
спонукання) — поширення політ. ідей і лозунгів 
із метою впливу на сусп. свідомість і настрої мас, 
спонукання їх до політ. чи ін. активності. А. про-
водять переважно через пресу (газети, журнали, 
брошури, листівки, заклики тощо), усні виступи 
(доповіді, бесіди, читання газет), радіо, телеба-
чення, кіно, театр, образотворче мист-во (плака-
ти, діаграми, карикатури), політ. та худ. л-ру. А. 
передбачає диференційний підхід до різних 
верств населення, з урахуванням її соц. складу, 
культ. рівня, роду занять. Вона враховує настрої 
й запити людей, ґрунтується на терплячому 
роз’ясненні й переконанні. А. повинна бути до-
хідливою, конкретною, наочною, тісно пов’я за-
ною з життям, завданнями, які ставить замов-
ник агітаційного матеріалу. А. цілеспрямована, 
має рішучий, наступальний характер, розкриває 
недоліки в роботі, критикує винуватців цих не-
доліків, не уникає гострих питань. А. тісно по-
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в’язана з пропагандою, інколи розглядається як 
її форма. На відміну від пропаганди, яка прагне 
до аргументованого переконування, А. спрямо-
вана на емоційне збудження. У правовому 
сусп-ві зак-во забороняє А. за насильницьке 
захоплення влади, неправову зміну конститу-
ційного ладу, утиски прав людини. Одним із 
найпоширеніших різновидів А. є передвиборча 
агітація — один із найважливіших засобів по-
зитивних настроїв щодо того чи ін. учасника 
виборчого процесу. 

Літ.: Шиллер  Г. Манипуляторы сознанием / Пер. с 
англ.; Науч. ред. Я.  Н.  Засурский. Москва, 1980; Войта-
сик  Л. Психология политической пропаганды. Москва, 
1981; Кара-Мурза С. Манипуляция. Москва, 2000. 

Б. Л. Дем’яненко

Агіта́ція передви́борча — діяльність, яку здійс-
нюють суб’єкти виборчого процесу задля пере-
конання виборців голосувати за або проти кан-
дидата, партії чи питання, що є предметом рефе-
рендуму. Найчастіше А. п. — це політ. реклама в 
друк. та електронних ЗМІ, виступи, інтерв’ю, 
зовн. реклама, розповсюдження агіт. продукції, 
публ. дебати, звернення, прес-конференції, мас. 
заходи, демонстрації, пікети, зустрічі з виборця-
ми тощо. Укр. зак-во забороняє підкуп виборців, 
агітацію з боку іноз. громадян, розміщення А. п. у 
громад. транспорті, на будинках і в приміщеннях 
органів влади, установ, орг-цій держ. та кому-
нальної форм власності. А. п. потрібно відрізняти 
від інформ. забезпечення виборів, що передбачає 
ознайомлення з правами громадян, процедура-
ми, місцями голосування, висвітлення виборчого 
процесу в цілому на принципах всебічності та 
об’єктив ності. Фундаментальною про блемою 
А. п. у будь-якій дем. країні є протиріччя між сво-
бодою вираження поглядів та необхідністю уник-
нення маніпулювання вибором громадян з боку 
політ. суб’єктів, а також забезпечення їхньої фор-
мальної рівності й конкуренції. Зак-во докладно 
регламентує А. п. Її здійснюють коштом передви-
борчих фондів, вона має чіткі часові межі — від 
реєстрації суб’єкта виборів до дня, що передує 
дню голосування (т. з. день тиші). З ін. боку, гро-
мадяни мають право вільно вести агітацію, все-
бічно обговорювати передвиборні програми, 
якості кандидатів. Для забезпечення рівності та 
змагальності виборчого процесу в Україні кан-
дидатам гарантують однакові умови проведення 
мас. заходів, оренди приміщень, обирають єди-
ний зразок інформ. плакатів для виборчих діль-
ниць, ЗМІ встановлюють однакові розцінки 
розміщення політ. реклами. У  деяких країнах 
(Албанія, Естонія, Ісландія, Іспанія, Латвія, Сло-
ваччина, Словенія, Фінляндія) задля рівності 
су б’єктів А. п. їм надають ефірний час у медіа 
коштом держ. бюджету, а в низці країн ЄС (Бель-
гія, Данія, Велика Британія, Ірландія, Норвегія, 
Португалія, Франція, ФРН) платна А. п. в ЗМІ 
заборонена.

Дж.: Про вибори народних депутатів: Закон України 
від 25.03.2004 № 406-14 // Відомості Верховної ради Укра-
їни. 2012. № 10–11; Про вибори Президента України: За-
кон України ред. від 01.01.2016 №474-14 // Відомості Вер-
ховної Ради України. 1999. № 14; Про місцеві вибори: 
Закон України від 14.07.2015 № 595-8 // Відомості Верхов-
ної Ради України. 2015. № 37. 

Літ.: Буян К. Виборчі технології як засіб маніпулюван-
ня електоральними настроями // Сучасна українська полі-
тика. Політики і політологи про неї. 2008. Вип. 14; Орбан-

Лембрик Л. Соціально-психологічні уроки пе ред виборчих 
маніпуляцій // Соціальна психологія. 2009. № 3; Шведа Ю. 
Вибори від А до Я. Настільна книга менеджера виборчої 
кампанії. Львів, 2015.

Ю. М. Біденко

Агітпро́п (акронім від агітація і пропаганда) — 
1)  У вузькому значенні А.  — орг. інституція 
ВКП (б) (згодом КПРС) в СРСР — відділ агітації 
та пропаганди ЦК КПРС. Такі ж відділи були в 
ієрархічно нижчих структурних органах 
КПРС — у ЦК компартій республік СРСР, обко-
мах, міськкомах та райкомах компартії. Напр., 
президент України Л. Кравчук працював завіду-
вачем відділу агітації та пропаганди ЦК  КПУ 
(1980–1988). А. безпосередньо контролював ді-
яльність творчих спілок рад. інтелігенції  — 
Спілку письменників, Спілку художників, Спіл-
ку кінематографістів тощо.
2) У широкому (переносному) значенні А. — про-
паганда загалом і радянська пропаганда зокрема. 
Йдеться про твори рад. культури та мист-ва, що 
мають ознаки рад. пропаганди, заангажовані ко-
муністичною ідеологією. Поняття А. тут вжива-
ється в негативному, іронічному чи гумористич-
ному сенсі. У пострад. просторі, зокрема, країнах 
з авторитарним і тоталітарним правлінням, А. — 
це керовані чи контрольовані д-вою теленовини, 
маніпулятивні політ. ток-шоу, зрежисовані теле-
мости керівників д-ави з народом, ура-патріотич-
ні кіно- й літ. твори, публіцистика тощо. Кінема-
тографічний А. створювався від перших років іс-
торії кіно та поширився в багатьох країнах. 
У  1920-х зразки комуністичного кіноагітпропу 
постали в Німеччині, окремі фільми у Франції. 
У 1930–1940-х — пропагандистські філь ми в на-
цистській Німеччині та фашистській Італії. Най-
виразніше А. виявився в рад. кінематографі, 
зокрема, як агітаційний фільм (агітфільм)  — 
за з вичай короткометражний фільм-плакат пері-
оду громадянської війни в Росії (1918–1920). Такі 
кінострічки виконували різноманітні завдання 
ідеологічної та політичної пропаганди: агітували 
вступати до Червоної армії («На Червоному 
фронті», «Червоноармійцю, хто твій ворог?»), 
боротися з розрухою в місті («Ремонтуємо паро-
вози») та на селі («Село на зламі»); екранізували 
політичні гасла («Пролетарі всіх країн, єднайте-
ся!») тощо. У 1930 у рад. кінематографі А. постав 
у формі агітаційно-пропагандистського фільму 
(агітпропфільму)  — документальної, ігрової чи 
документально-ігрової кіноілюстрації актуаль-
них політ. гасел. Сюжети цих фільмів схематичні 
й дидактичні; серед героїв — робітники-металур-
ги, шахтарі, залізничники, ударники будівництв 
(«Стальний шлях», «Вогні Бессемера», «Герої 
Мар хоти»). За часів Другої світової війни агіт-
фільми знімалися в країнах антигітлерівської ко-
аліції, передусім в СРСР, де вийшло 12 випусків 
«Бойових кінозбірок» (1941–1942).
До створення агітфільмів та агітпропфільмів 
причетні деякі видатні митці: А. Бучма, Л. Курбас, 
В. Маяковський, М. Горький. Також практика кі-
ноагітпропу виявилася свого роду майстернею, 
де навчалися азам фаху знані в майбутньому кі-
нематографісти Д. Вертов, Е. Тіссе, В. Пудовкін.

Літ.: Болтянский Г. Кино периода гражданской вой-
ны  // Кино и культура. 1929. №3; Вишневский В. Агит-
фильмы гражданской войны // Искусство кино. 1939. 
№ 2.

В. М. Войтенко 
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Агітфі ́льм — різновид кіномистецтва. Поши-
рився у 1920-ті. За змістом і формою політично 
загострений ігровий фільм-плакат, переважно 
короткометражний, близький до кінолистівок, 
кіномонтажів з хронікальними вставками тощо. 
Відзначався актуальністю та злободенністю, мав 
тематичний діапазон від трагедії до гострої са-
тири. А. демонстрували в кінотеатрах, на вули-
цях, у парках тощо, невід’ємні в діяльності агіт-
поїздів. 1919–1920 Всеукраїнський кінокомітет 
разом з політвідділами Червоної армії організу-
вав випуск понад 30 А., зокрема, їх випускали 
кіновид-во «Червона зірка» в Києві, політвідділ 
41-ї дивізії в Одесі. Більшість стрічок присвяче-
но Червоній армії («Червоні по білих», «Черво-
ноармійцю, хто твій ворог?», «Червоний коман-
дир»). Фільми відображали актуальні події 
(«Мить ка-бігунець», «Паразит», «В царстві ката 
Денікіна»), висвітлювали нові сусп. відносини 
(«Єдина світова республіка праці», «Братер-
ський союз міста і села», «Два світи», «Перше 
травня»). Створювалися А. на антирелігійні та 
санітарно-освітні теми («Одеса — Південна 
Пальміра», «Боротьба з ховрахами»). Серед по-
становників А. цього періоду — М.  М.  Бонч-
Томашевський («Це буде останній і вирішаль-
ний бій», «Мир хатам — війна палацам»), 
М. Вернер («Все для фронту), А. Ф. Лундін («Все-
вобуч», «Революційний тримайте крок»), 
М. Сал тиков («Ми переможемо»), сценаристи — 
І. М. Леонідов, М. Кольцов, М. Наумов, Г. Тасін, 
Л. Нікулін, О. Вознесенський, Б. Леонідов, З. Ту-
луб, Я. Ядов, Н. Анін, Л. Замковий, Е. Пухаль-
ський. В А. знімалися професійні та самодіяльні 
актори.
На поч. 1930-х років поширився різновид А. — 

агітпропфільм, герої якого — робітники: мета-
лурги, залізничники, шахтарі, ударники будів-
ництва. Серед ігрових фільмів, поставлених в 
Україні, — «Накип» («Буйні паростки», 1930; ре-
жисер Л. Д. Луков), «Вогні Бессемера» (1931; ре-
жисери Є. Косухін, П. Коломойцев) та ін. Зважа-
ючи на худ. недосконалість (схематичність, ди-
дактичність), їх випуск з 1938 фактично припи-
нився. У роки Другої світової війни виходили 
антифашистські А. — «Бойові кінозбірники». 
Зокрема, укр. кінематографісти підготували 9-й 
їх випуск (1942), що складався з трьох кіноновел: 
«Квартал № 14» (режисер І. А. Савченко), «Сині 
скелі» (режисер В. О. Браун), «Маяк» (режисер 
М.  С.  Донськой). А. знімалися також за кордо-
ном, зокрема, у 1960–1970-х під час масових за-
ворушень у Франції, Італії, ФРН, США і Японії 
аматорськими студентськими колективами, а 
іноді й професійними режисерами (Ж. Л. Годар і 
група кінематографістів «Дзиґа Вертов» 1968 у 
Франції). Наприкінці 20 — на поч. 21 ст. А. зні-
мають до якоїсь політ. події для впливу на сусп. 
думку (передвиборні А. тощо). Надалі естетику 
А. поглиблено і розвинуто у фільмах з яскраво 
вираженою політ. і соц. спрямованістю. Пере-
важно це художньо-публіцист. документ. стріч-
ки, випущені студіями хронікально-документ. і 
науково-попуулярних фільмів.

Агліко́н (від а… — заперечний префікс і грец. 
γλυϰύς — солодкий) — компонента невуглевод-
ної природи у складі молекули глікозиду (зви-
чайно стероїд, фенол або алкалоїд). Зазвичай А. 
визначає характер біологічної активності полі-
мерів (глікозидів, гліколіпідів, глікопротеїдів).

Агломера ́т (від лат. аgglomeratus — нагрома-
дження, поєднання) — 1) У геології — скупчен-
ня пухкого несортованого і неокатаного вулка-
нічного грубоуламкового (5–200 см) матеріалу 
або скупчення уламків гірських порід і мінера-
лів. Складається з вулканічних бомб, вулканічних 
шлаків та ін. продуктів вулканізму або із грубоу-
ламкового матеріалу осадового походження. За 
місцем утворення та постгенетичними змінами 
розрізняють А.: жерлові, шлакові, лавин обва-
лення, осипання та ін. Колір та ін. властивості А. 
різні та визначаються варіаціями складу вулка-
нітів чи осадових порід. Найчастіше залягають 
біля підніжжя вулканічних конусів у формі віял, 
які зливаються в кільцевий пояс шириною пе-
рев. до 1 км. Невеликі (вис. до 500 м) шлакові 
конуси практично повністю складені А. При це-
ментації утворюються вулканічні брекчії. Іноді 
складають т. з. агломератні лави — потоки від-
носно холодної, дуже в’язкої лави, розбитої на 
серію великих брил. Використовуються як буто-
вий і дорожній камінь. 
2) У металургії  — продукт спікання в шматки 
шихти, що містить здрібнений рудний матеріал, 
вапняк і кокс. Спікання відбувається за рахунок 
горіння коксу при просмоктуванні повітря крізь 
шар шихти. При введенні добавок, які регулю-
ють основу А., одержують флюсовий А.

Літ.: Половинкина Ю. И. Структуры и текстуры из вер-
женных и метаморфических горных пород. Москва, 1966; 
Бетехтин А. Г. Курс минералогии. Москва, 2007; Колесник 
М. Ф. Металургія чорних металів. Запоріжжя, 2008.

Н. В. Вергельська

Агломераці́йна залі ́зна (ма́рганцева) 
руда ́ — залізна (марганцева) руда, підготовлена 
за певною крупністю, що застосовується для ви-
робництва залізорудного (марганцеворудного) 
агломерату.

Літ.: Вегман Е. Ф., Жеребин Б. Н. и др. Металлургия 
чу гуна. Москва, 2004.

Агломера ́ція (від лат. agglomerare — накопичу-
вати, нагромаджувати) — 1) А. матеріалу — про-
цес згрудковування дрібних матеріалів (руди, 
рудних концентратів, відходів тощо) у спосіб 
спікання їх задля надання форми та властивос-
тей, необхідних для плавлення. Процес розро-
блено в США на поч. 20 ст. А. поліпшує металур-
гійні властивості шихти та зменшує її втрати під 
час виплавляння. Унаслідок А. утворюються 
легкоплавкі хім. сполуки, які за охолодження 
цементують частинки. Для поліпшення мета-
лургійних властивостей сировини під час А. від-
бувається введення флюсу, видалення сполук 
сірки та миш’яку. Осн. матеріали для А.: залізо-
рудний концентрат, агломераційні руди (8–
10 мм), паливо-коксовий і антрацитний дріб’я-
зок до 3 мм, флюс-вапняк і доломіт до 3 мм, від-
ходи  — колошниковий пил, ожарина тощо. А. 
частіше проводять на колосникових ґратках з 
пропусканням повітря зверху вниз крізь шихту 
на ґратці за послідовному горіння палива в її 
шарах. Тепло для спікання виділяється внаслі-
док горіння вуглецевого палива, яке добавляють 
до аглошихти в кількості 4–7 %. Горіння розпо-
чинається у верхньому шарі шихти, поступово 
поширюється всією товщею й закінчується біля 
колосникової ґратки апарата. Т-ра під час зго-
ряння палива сягає 1400 °С — цього достатньо 
для часткового сплавляння шматочків шихти й 

Агломерація. Кварцовий 
агломерат
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спікання їх між собою у пористий, ніздрюватий 
продукт.

Літ.: Справочник агломератчика. Киев, 1964; Тео-
рия и технология агломерации. Москва, 1974; Вег-
ман  Е.  Ф., Жеребин Б. Н. и др. Металлургия чугуна. 
Москва, 2004.

О. С. Нестеров
2) Міська А. — багатокомпонентна динамічна 
система міських поселень, взаємопов’язаних 
екон., трудовими, соц., культурно-побутовими, 
рекреаційними та ін. зв’яз ка ми, об’єднана нав-
коло великого міста, яке швид ко зростає (напр., 
Київська, Дніпровська, Харківська А. України). 
3) Промислова А. — тер.-екон. утворення місь-
кого типу, якому притаманний високий рівень 
концентрації різногалузевих промислових під-
приємств, об’єктів інфраструктури, наук.-тех. 
установ та населення (напр., Криворізька, Кре-
менчуцька, Алчевсько-Стахановська агломера-
ції України). 
4) А. в мікробіології — утворення в рідинах або 
тканинах скупчень мікроорганізмів (клітин) вна-
слідок зміни їхніх фіз. або хім. властивостей 
(напр., під впливом імунних тіл та ін.).

Літ.: Іщук С. І. Географія промислових комплексів. 
Київ, 2011; Алфьоров М. А. Урбанізаційні процеси в Ук-
раїні в 1945–1991 рр. Донецьк, 2012; Гладкий О. В. Геогра-
фія міст. Геоурбаністика. Київ, 2014.

А. С. Івченко

Аглопори ́т — пористий матеріал, що виготов-
ляють агломерацією глинистої сировини, палив-
них шлаків і зол, відходів від видобування вугіл-
ля тощо. Об’ємна маса аглопоритового щебе-
ню  — 400–800 кг/м3,, піску  — 600–1100  кг/м3, 
міцність щебеню на стискання 0,4–1,2 Мпа, кое-
фіцієнт теплопровідності  — 0,12–0,26  Вт/(м·K). 
А. використовують як заповнювач для легкого 
бетону, а також для теплоізоляційних засипок.

Літ.: Справочник агломератчика. Киев, 1964; Теория и 
технология агломерации. Москва, 1974; Вегман Е. Ф., Же-
ребин Б. Н., Похвиснев А. Н., Юсфин Ю. С., Курунов И. Ф. 
и др. Металлургия чугуна: Уч. для вузов / Под ред. 
Ю. С. Юсфина. Москва, 2004; Будівельне матеріалознав-
ство / За ред. П. В. Кривенко. Київ, 2012.

Аглопоритобето ́н — бетон, у якому заповнюва-
чем є аглопорит, а в’яжучим — цемент; вид легко-
го бетону. Об’ємна маса А. — 1400–1800 кг/м3, 
міцність на стискання — 5–20 МПа, коефіцієнт 
теплопровідності — 0,52–0,70 Вт/(м·К). А. вико-
ристовують для виготовлення огороджувальних 
кон струкцій житлових і промислових споруд.

Літ.: Будівельне матеріалознавство / За ред. П. В. Кри-
венка. Київ, 2012.

Аглютинати́вні мо ́ви (від лат. agglutinatio — 
склеювання) — різновид мов згідно з класифіка-
цією за якістю морфем і характером їхнього по-
єднання у слові, у яких грам. значення передають 
регулярні, переважно однозначні афікси, що в 
певному порядку приєднуються до кореня або 
основи. В А. м. до кореня спершу приєднується 
афікс множини, потім — афікс належності, 
далі  — відмінковий (наприклад, кирг. дос-тор-
ум-а — «моїм друзям», де перший компонент 
кореневий, другий позначає множину, третій — 
присвійність першій особі, четвертий — даваль-
ний відмінок). Межа між афіксами чітка. Мож-
ливими є деякі зміни голосних у складі морфем 
або приголосних на морфемному шві. За класи-

фікацією В. фон Гумбольдта, який спирався на 
розробки мовної типології братів Ф. та А. Шле-
ґелів, А.  м. протиставлені кореневим (аморф-
ним) і флективним мовам. Інкорпоративні мови 
В. фон Гумбольдт кваліфікував як підклас аглю-
тинативних. До А. м. належать тюрк., фіно-угор-
ські та ін. мови.

О. О. Селіванова

Аглютина́ція (від лат. agglutinatio — склеюван-
ня) — 1) У біології — склеювання й зсідання за-
вислих у рідині корпускул — бактерій, клітин-
них елементів крові тощо. А. викликають специ-
фічні антитіла білкової природи — аглютиніни. 
Реакцію А. використовують для лаб. діагностики 
деяких інфекційних хвороб, визначення групи 
крові тощо.
Надзвичайно важливу роль А. видіграє при пе-
реливанні крові. У людей за системою АВ0 є чо-
тири основні групи крові, які визначає наявність 
або відсутність особливих білків, що мають 
властивості склеювальних речовин, — аглюти-
ногенів А і В в еритроцитах та аглютинінів α і β у 
плазмі крові. Речовини В і β, А і α склеюються 
між собою, тому у крові однієї людини ніколи не 

трапляються водночас аглютиноген А і аглюти-
нін α, аглютиноген В і аглютинін β — для запо-
бігання зклеюванню власних еритроцитів. При 
реакції антиген — антитіло молекула антитіла, 
що має два центри зв’язування, утворює місток 
між двома еритроцитами, кожен з яких в свою 
чергу зв’язується з іншими еритроцитами, в ре-
зультаті чого відбувається їх склеювання. При 
переливанні в крові треба запобігати поєднан-
ню несумісних груп крові, тобто ситуації, за якої 
в кровоносній системі людини одночасно тра-
пляться аглютиногени і аглютиніни А і α або В і 
β, оскільки це призводить до аглютинації ерит-
роцитів.
У мікробіології і діагностиці інфекційних захво-
рювань використовують реакцію А., засновану 
на специфічній взаємодії антитіл (аглютинінів), 
які утворюються в орг-мі при інфекційних за-
хворюваннях або при імунізації, з клітинами 
мікроорганізмів (аглютиногенами), у результаті 
чого утворюються агломерати (агглютинати), 
що зсідають. В якості аглютиногенів можуть ви-
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ступати бактерії, найпростіші, гриби, дріжджі, 
рикетсії, еритроцити та інші як живі, так і вбиті 
клітини. Реакцію А. широко застосовують для 
сірологічної діагностики інфекційних захворю-
вань.
Відоме патологічне явище — А. сперматозої-
дів — стан, за якого чоловічі гамети з’єднуються 
між собою або з різними фракціями, присутні-
ми в еякуляті (слизом, епітеліальними клітина-
ми, макрофагами), що може приводити до чоло-
вічого безпліддя через втрату сперматозоїдами 
рухливості.

Літ.: WHO laboratory manual for examination of human 
semen and sperm-cervical mucus interaction. 3-d ed. 
Cambridge, 1992; Медицинская микробиология, вирусо-
логия и иммунология / Под ред. А. А. Воробьева. Москва, 
2004; Дзюбак С. Н., Зубкова О. Т. Человек и его здоро-
вье — группы крови. Биология. Харьков, 2005; Les groupes 
sanguins (système ABO). Centre Hospitalier Princesse 
Grace — Monaco (French). Monaco, 2005.

Я. О. Межжеріна
2) У філології — спосіб творення слова чи слово-
форми через приєднання до незмінної основи 
без внутр. флексії стандартних афіксів, які ма-
ють одне значення, в аглютинативних мовах — 
здебільшого граматичне. Афікси приєднуються 
в певному порядку (напр., у тюрк. мовах спочат-
ку додають афікс множини, потім посесивності 
й відмінка: кирг. ата-лар-ымыз-да — «у наших 
батьків»). Афікси не зливаються один з одним, 
їхні межі чіткі. Можливі деякі зміни голосних у 
складі морфеми, зумовлені переважно сингар-
монізмом, або приголосних на морфемному шві. 
А. є не лише способом формотворення, а й сло-
вотвору.
У діахр. словотворі явище приєднання до слова 
чи його основи ін. службового слова, яке перет-
ворюється на афіксальну морфему (напр., пост-
фікса -ся у слов’ян. мовах). У цьому знач. А. 
кваліфікують відповідно до гіпотези компара-
тивіста Ф. Боппа, який у 1-й пол. 19 ст. обґрун-
тував ідею походження індоєвроп. флексій іме-
ні й дієслова від незалежних займенникових 
форм, що приєдналися до коренів шляхом А. 
Гіпотезу не прийняли чимало лінгвістів, а зго-
дом було доведено помилковість деяких її по-
ложень.

О. О. Селіванова

Аглютині́ни (від лат. agglutinatio  — склеюван-
ня) — антитіла до групових речовин крові, ма-
ють білкову структуру, спричинюють аглютина-
цію еритроцитів. В сироватці крові людини на-
явні незмінні протягом життя антитіла до тих 
антигенів (аглютиногенів), які відсутні в ерит-
роцитах даної людини; відповідні один одному 
Аглютиногени то А. (А і α, В і β) в крові того са-
мого орг-му в нормі не існують. А. груп крові 
людини належать до гама-глобулінів. А. властива 
здатність утворювати нековалентний зв’я зок з 
вуглеводними компонтамі клітинної поверхні.
А. у безхребетних, рослин і хребетних тварин 
слугують лектини. Деякі А. рослин мають влас-
тивість склеювати еритроцити людини. Т. з. фі-
тогемаглютиніни (ФГА), напр., лектин звичайної 
квасолі Phaseolus vulgaris, здатний аглютинувати 
еритроцити людини певного серологічного 
типу. 
Т. з. холодові антитіла — це А., що спричинюють 
аглютинацію еритроцитів при низькій темпера-
турі. Холодові А. належать до гама-глобулінів, 

вони активні при т-рі нижче 37 °С, а найбільш 
ефективно діють при 4 °С. Коли кров потрапляє 
в ділянки тіла, т-ра яких нижче 37 °С, холодові 
А. фіксуються на поверхні еритроцитів, склею-
ють їх і викликають розвиток гемолітичної 
анемії. Холодові А. збільшуються при деяких 
захворюваннях, наприклад при атиповій (міко-
плазмовій) пневмонії, рідше при грипі, ГРВІ, 
сонній хворобі. А. в плазмі крові новонародже-
них немає. Вони утворюються протягом пер-
шого року життя дитини, досягаючи свого 
максимального титру у віці від 10 до 14 років, 
тобто в період повного формування імунної 
системи людини.
Зниження або повна відсутність природних А. 
людей; груп крові (α і β) іноді відзначається при 
імунодефіцитних станах; у літніх, при важких 
інфекціях; імуносупресивній терапії; при ново-
утвореннях і хворобах крові. 
А. вперше виділив зі складу крові 1900 австр. 
імунолог Карл Ландштейнер, який 1930 отримав 
Нобелівську премію за відкриття груп крові. 

Літ.: Дзюбак С. Н., Зубкова О. Т. Человек и его здоро-
вье — группы крови. Биология. Харьков, 2005.

Я. О. Межжеріна

Аглютиноге ́ни (від аглютинація і грец. 
γεννάω  — породжувати, створювати) — речо-
вини, що викликають утворення аглютинінів; 
антигени груп крові. З хім. точки зору А. — це 
полісахаридно-амінокислотні комплекси. А. 
вбудовані в мембрану еритроцитів, частково — 
лейкоцитів, тромбоцитів та інших клітин, ма-
ють антигенні властивості, з ними реагують 
специфічні антитіла, розчинені в плазмі кро-
ві — аглютиніни. А. позначаються прописними 
буквами А і В. За наявністю певних А. побудо-
вано систему груп крові АВ0: люди, які не ма-
ють жодного А. в мембранах еритроцитів, від-
носяться до групи крові І (0), у інших в мембра-
ни еритроцитів вбудований А. А — їх відносять 
до групи крові А (II), у третіх — А. В [відносять 
до групи крові В  (III)], у четвертих присутні 
обидва А.: А і В — це представники групи крові 
АВ (IV). Усі А. здатні викликати утворення 
аглютинінів при надходженні А. в орг-м, який 
їх не має.

Літ.: Дзюбак С. Н., Зубкова О. Т. Человек и его здоро-
вье — группы крови. Биология. Харьков, 2005.

Я. О. Межжеріна

Агна ́ти — див. Безщелепні.

А́гнець Бо ́жий — символічно ототожнюється з 
Ісусом Христом подібно до старозавітних агн-
ців, яких принесено в жертву для визволення 
єврейського народу з єгипетського полону. 
Хрис тос-Спаситель віддає себе в жертву заради 
позбавлення роду людського від влади гріха. 
Христ. традиція вбачає в Ісусі Христі Агнця пас-
хального та Агнця небесного. Євангеліст Іван 
пише («Євангеліє від Івана»), що Христос був 
підданий страті у другій половині дня Паски, 
коли по Закону здійснювали заклання в храмі 
агнця. Йому не було перебито гомілки — і в цьо-
му автор Євангелія вбачає здійснення обрядово-
го припису про пасхального агнця. Христос  — 
Агнець небесний, наділений Божественною 
владою і, сидячи на небесному престолі, виконує 
волю Бога стосовно нечестивих. Він веде есхато-
логічну війну проти сил зла. Смиренність вияв-
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ляється в Ісусі Христі і після Його союзу з церк-
вою, що є шляхом до небесного Єрусалиму.
Одним із понятійних еквівалентів Ісуса Христа є 
Хліб життя. Тож агнцем називають також серед-
ню частину проскури, що виймається для здій-
снення євхаристії (таїнства причастя). Це квас-
ний хліб із пшеничного борошна, води і солі. 
Має круглу форму; складається з двох частин за 
образом двох природ Ісуса Христа — Божествен-
ної і людської. На верхній частині відтискують 
зображення хреста, початкові літери імені Хрис-
та Спасителя, скорочений вислів «Ісус Христос 
перемагає».

Є. А. Харьковщенко

А́гні-йо ́га — див. Жива етика.

А ́гніт-Следзе ́вський, Казими ́р Ге ́нріхович 
[14.(26).05.1898, Петербург, тепер РФ — 06.09.1973, 
Київ, тепер Україна] — графік, засл. діяч мист-в 
УРСР з 1960. З 1913 навчався у Києві в худож. 
студії О. І. Мурашка у І. Ф. Селезньова та в по-
літех. ін-ті (1916–1922). Член Асоціації художни-
ків Червоної України (1926–1929). З 1923 працю-
вав карикатуристом у газ. «Пролетарська прав-
да», журн. «Глобус». З 1925 брав участь у республ. 
та всесоюз. худ. вис тавках. Виконав ілюстрації 
до книг «Історія одного міста» М. Салтикова-
Щедріна (1930–1931), віршів Д. Бєдного (1957), 
поеми «Сон» Т. Шевченка (1958, 1963), сатирич-
них станкових творів за її мотивами (1956, 1963) 
та за мотивами поеми «Юродивий» і поезії («Ко-
лись то ще, во время оно» (усі — 1963) та ін. Під 
час Другої світової війни створив значну кіль-
кість плакатів та карикатур для фронтової пре-
си. 1944–1973 — співробітник журн. «Перець». 
Автор сатирич. плакатів і станкових малюнків, 
агітплакатів. 

Літ.: Виставка творів Казиміра Генріховича Агніта-
Следзевського: Каталог. Київ, 1958; Казимір Агніт-Сле-
дзевський. [Альбом]. Київ, 1968. 

Агно ́зія (грец. αγνωσια — незнання, від ἀ… — 
заперечний префікс і γνῶσις — знання, пізнан-
ня) — порушення обробки сенсорної інформа-
ції. Виникає внаслідок органічного ураження 
кори або підкірки головного мозку. Найпошире-
нішими є зорова та слухова А. При зоровій А. 
порушується розпізнавання об’єктів, які сприй-
маються органами зору. Таке порушення може 
відбуватися або на рівні сприйняття (якщо ін-
формація із сітківки ока належно не опрацьову-
ється, і тоді пацієнт не може розпізнати об’єкти, 
оскільки не бачить їх як слід), або на рівні асоці-
ативних зон мозку (тоді розпізнання унемож-
ливлюється через те, що у пацієнта немає досту-
пу до знань про об’єкт). При цьому гострота 
зору, пам’ять, інтелект та мова збережені. За 
аналогією з зоровою, слухова А. — це неможли-
вість розпізнання аудіальної інформації (слів та 
звуків навколишнього середовища). Розпізна-
вання може порушуватися на рівні первинних 
центрів обробки інформації (первинна слухова 
кора) та на рівні асоціативних зон мозку. Інші 
поширені види А.: аутотопагнозія — порушення 
орієнтування в частинах тіла; соматосенсорна 
А. — порушення розпізнавання предметів на до-
тик; церебральна ахроматопсія — порушення 
розпізнавання кольорів; фонагнозія — немож-
ливість розпізнавання знайомих голосів; прозо-
пагнозія — неможливість розпізнавання знайо-
мих облич; пальцева агнозія — неможливість 
розпізнавання пальців на руках; чиста алексія — 
неможливість розпізнавання тексту.

О. С. Чабан, В. Г. Безшейко 

Агно ́н, Шмуе́ль Йо ́сеф (івр. ; 
справж. прізвище — Чачкес, івр. , їдиш. 

; 17.07.1888, м. Бучач, тепер Терноп. 
обл., Україна — 17.02.1970, м. Єрусалим, Ізра-
їль) — письменник, член Академії мови іврит (з 
1953). Писав мовою іврит, частину ранніх тво-
рів  — їдиш. У 18-річному віці працював у 
м. Львові в євр. газеті. 1908 переїхав до Палести-
ни. Працював секретарем юдейського суду та у 
різних юдейських радах. 1913–1924 мешкав у 
Німеччині, читав лекції з євр. л-ри, давав уроки 
івриту, виконував обов’язки наук. консультан-
та. 1924 повернувся до Палестини. Друк. із 1903. 
Псевдонім «Агнон» [від івр. «агуна» (« »)  — 
зв’язаний; реліг. термін на позначення дружини 
безвісті зниклого чоловіка або вдови, яка через 
формальні перепони не може вдруге взяти 
шлюб] використовував із 1908. У 1924 офіційно 
змінив прізвище на «Агнон». У романі «Видання 
заміж» (« », 1931) А. реалістично зобра-
зив життя галицької євр. бідноти. Галицька те-
матика є в багатьох ін. творах, зокрема, в повісті 
«Проста історія» (« », 1935). А. писав 
також сатир. твори. Лауреат Нобел. премії (1966) 
«за глибоко оригінальне мистецтво оповіді, на-
віяне євр. народними мотивами». 

Тв.: У к р.  п е р е к л. — Бучач, моє родинне місто. Бу-
чач, 2003; Нічний постоялець. Харків, 2012.

Бібл.: Шмуель Йосиф Агнон. Нобелівський лауреат 
із Тернопільщини: Бібліогр. покажчик. Тернопіль, 
2008.

Літ.: Hochman B. The Fiction of S. Y. Agnon. New York, 
1970; Aberbach D. At the Handles of the Lock: Themes in the 

Агнець Божий. Ян ван Ейк. Поклоніння Містичному Ангцю. 
Деталь вівтаря собору Св. Бавона у м. Гент, 1432

Агніт-Следзевський 
Казимир Генріхович

Агнон Шмуель Йосеф
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Fiction of S. Y. Agnon. New York, 1985; Лауреаты Нобелев-
ской премии: В 2 т. Москва, 1992. Т.1.

М. М. Сулима

Агностици́зм (від грец. ἄγνωστος — непізнава-
ний)  — філософське вчення, яке повністю або 
частково заперечує можливість пізнання світу. 
Термін  А. введений у  науковий обіг 1869 англ. 
натуралістом Т.  Гакслі. Проте сумніви в  спро-
можності людини пізнати навколишній світ ви-
никли ще в античній філософії, зокрема, у Про-
тагора, софістів та скептиків. Давньогрец. філо-
софи зауважували недосконалість, відносність, 
суб’єктивність та мінливість знання, що спону-
кало їх до висновку про неможливість розумо-
вого осягнення справжньої суті речей.
Теор. обґрунтування  А. було здійснено лише у 
18 ст. у філос. ученнях: а) Дж. Берклі про буття 
(бути  — це бути сприйманим); б)  Д.  Юма про 
раціональну недоказовість існування причино-
во-наслідкових зв’язків; в)  у теоретико-пізна-
вальній концепції розмежування «речей у собі» і 
«речей для нас» І. Канта, згідно з якою суто ло-
гічним шляхом неможливо встановити відпо-
відність між об’єктивним світом і системою 
знань. У післякантівській філософії еле менти А. 
активно розвивалися в контексті соц. пізнан-
ня — від позитивізму й неопозитивізму до кон-
венціалізму й критичного реалізму. А. може 
поставати унаслідок будь-якого тлумачення 
пізнавального процесу, обмеженого рамками 
емпіризму або раціоналізму, які абсолютизують 
роль чуттєвого пізнання або інтелектуальні 
пізнавальні здібності. У  новітніх течіях філос. 
думки термін А. вживається переважно в релі-
гійно-філос. та історико-філософських контек-
стах. Для характеристики позиції, що виражає 
сумнів у досягненні істинного знання про світ, 
вживається зазвичай інший термін — скепти-
цизм.

Літ.: Кэрролл Р. Т. Энциклопедия заблуждений: собра-
ние невероятных фактов, удивительных открытий и 
опасных поверий. Москва, 2005.

Ю. П. Саух

А́гнус Де ́і (Agnus Dei, лат. — агнець  Божий) — 
1) Символічне найменування Христа-Спасителя 
в латиномовних перекладах Святого Письма 
(див. Агнець Божий).
2)  Латиномовний піснеспів, який виконується 
під час римської меси: «Agnus Dei, qui tollis 
peccata mundi: miserere nobis» (Агнець Божий, 
що бере на себе гріхи світу, помилуй нас). А. Д. є 
одним з основних розділів меси  — його текст 
виконують щодня. Входить також до тексту рек-
вієму (заупокійної меси). Традиційно мелодія 
А. Д. є лірично-скорботною. А. Д. був уведений 
у богослужіння рим. обряду Папою Сергієм I у 
кін. 7 ст. як піснеспів, що супроводжує перелом-
лення хліба. Видатні зразки А.  Д. створили 
Й. С. Бах, Л. ван Бетховен, Дж. Верді, В. А. Мо-
царт.
3)  Овальна воскова пластина, на одному боці 
якої — зображення агнця, ім’я і рік понтифіка-
ту Папи Римського, а на зворотному (з 16 ст.) — 
зображення одного чи кількох святих, пере-
важно нещодавно канонізованих. Спочатку 
А.  Д. виготовляв архідиякон в Латеранській 
базиліці (єпископська церква в Римі) у Велику 
суботу (останній день перед Великоднем). Для 
цього використовував воскову масу, яку змішу-

вав у посудині з єлеєм і благословляв. У 12 ст. 
у суміш почали додавати миро для помазання, 
тож А.  Д. став символізувати не тільки Євха-
ристійну Жертву, а й Хрещення як перехід від 
старої людини до нової. У 16 ст. А. Д. заходили-
ся розфарбовувати, проте цю практику засудив 
Папа Григорій  XIII, аргументуючи, що чистий 
білий віск — образ народженого Дівою Марією 
тіла Спасителя. А. Д. роздавали вірянам у субо-
ту Світ лої седмиці після меси «для запалюван-
ня та кадіння». Цей обряд походить від тради-
ції зберігати шматочки великодніх свічок; 
уперше зафіксований у  9  ст. А.  Д. сприймався 
вірянами як оберіг від «усякого злого духу і 
грому». 

Літ.: The earliest settings of the Agnus Dei and its tropes 
by Charles Mercer Atkinson. Chapel Hill, 1975; Агнец Бо-
жий // Православная энциклопедия. 2000. Т. 1; The Har-
vard dictionary of music by Don Michael Randel, 2003. 

О. І. Предко 

Аго ́гіка (від грец. ἀγωγή — віднесення, відве-
дення) — незначні виконавські відхилення (упо-
вільнення або прискорення) від темпу, спрямо-
вані на підкреслення виразності худ. образу. 
Термін введено нім. музикознавцем Г. Ріманном 
у 1844.
А. визначається автором або виникає залежно 
від худ. задуму та інтуїції виконавця. Найбільш 
значимі ноти можуть позначатись агогічним ак-
центом, однак в нотному записі зазвичай не 
фіксується. А. залежить від жанру і характеру 
твору, стилю композитора, індивідуальності ви-
конавця.

Літ.: Riemann H. Musikalische Dynamik und Agogik. 
Hei del berg, St.-Petersburg, 1884; Eigeldinger J.-J., Shohet N. 
Chopin: Pianist and Teacher: As Seen by His Pupils. Cam-
bridge, 1988.

Аго ́л, Ізраї ́ль Йо́сипович (Агол, Израиль Иоси-
фович; 20.11.1891,  м. Бобруйськ, тепер Біло-
русь  — 10.03.1937) — біолог, генетик, філософ. 
Був членом РСДРП, учасник громадянської вій-
ни 1919–1921. Закінчив мед. ф-т Моск. ун-ту 
(1923), працював психіатром. У 1924–1927 був 
слухачем першого складу природного відділен-
ня Ін-ту Червоної професури в Москві. Працю-
вав у Моск. зоотех. ін-ті (1926) у лаб. генетики 
під керівництвом проф.  О. Серебровського. 
З 1928 керував Біол. Ін-том ім. К. А. Тімірязєва 
Комуністичної Академії (нині Ін-т проблем еко-
логії та еволюції ім. А. Н. Сєверцова РАН). 1932 
переїхав в Україну. Засновник і перший гол. ре-
дактор наук. журн. «Успіхи сучасної біології» 
(1932). Був незмінним секретарем АН УРСР 
(1934) і зав. відділу генетики Ін-ту зоології та 
біології АН УРСР (з червня 1934). Академік 
НАН України (1934) за спеціальністю генетика. 
Праці А. присвячені проблемам генетики, філос. 
питанням природознавства, а саме — формуван-
ню основ біології на базі діалект. матеріалізму. 
Вивчав дію іонізуючого випромінювання на 
мутагенез у комах (на прикладі дрозофіли) і 
мікроорганізмів. Досліджував домінантність у 
процесі генетичних змін. Один з авторів теорії 
ступеневого алеломорфізму. Низка праць при-
свячена впливу генетики і діалектики на дарві-
нізм. У грудні 1936 заарештований за хибним 
зви нуваченням «за прямий зв’язок із троць-
кістськими вбивцями», 10.03.1937 розстріля-
ний, у травні 1957 посмерт но реабілітований.

Агол Ізраїль Йосипович
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Пр.: Витализм, механический материализм и марк-
сизм. Москва, 1928; Серебровский А. С., Дубинин Н. П., 
Агол И. И. и др. Получение мутаций рентгеновскими лу-
чами у Drosophila melanogaster // Журнал эксперимен-
тальной биологии. 1928. Сер. А. Т. 4. Вып. 34; Ступенчатый 
аллеломорфизм у Drosophila melanogaster // Журнал экс-
периментальной биологии. 1929. Сер. А. Т. 5; Диалекти-
ческий метод и эволюционная теория. Москва, 1930. Дар-
винизм и классовая борьба // Успехи современной био-
логии. 1932. Т. 1. Вып. 1–2; Походження тварин і людини. 
Київ, 1934.

Літ.: Музрукова Е. Б., Чеснова Л. В. Советская биоло-
гия в 30-40-е годы: кризис в условиях тоталитарной 
системы // Репрессированная наука. 1994. Вып. 2.; Рома-
нець О. В. Внесок І. Й. Агола у становлення генетики 
Україні // Наука та наукознавство. 2011. № 4. 

Я. О. Межжеріна 

Аго ́н (грец. ἀγών — зібрання, змагання, від 
ἀγιονιαω — боротися, змагатися, вести) — 
1) У Давній Греції — спортивні й мистецькі зма-
гання під час урочистих ігор та свят. Відбували-
ся, зокрема, під час Олімпійських (з 776 до н. е.) 
і Піфійських (з 586 до н. е.) ігор кожні 4 роки; 
Істмейських (з 582 до н. е.) і Немейських (з 573 до 
н. е.) ігор — кожні 2 роки; драматичні — під час 
весняних свят на честь бога Діоніса (з 534 до 
н. е.; з 484 до н. е. — щорічно). У змаганнях бра-
ли участь лише елліни. Під час спортивних А. 
змагалися у бігу, боротьбі, кулачному бої, пере-
гонах на колісницях, метанні спису та диску. 
Драматичні А. — змагання між театр. постанов-
ками; тривали 3 дні, брали участь 3 поети — ав-
тори трагедій і 3 автори комедій. Присуджували 
призи 10 суддів, яких обирали від 10 округів 
Аттіки. Відзначали кращих авторів, хорегів (тих, 
хто брав на себе витрати на виставу) і протаго-
ністів (провідних акторів); рішення журі та іме-
на переможців викарбовувалися на кам’яних чи 
бронзових дошках, які виставлялися у театрі чи 
поблизу нього. У записах, що збереглися до на-
шого часу, серед поетів-драматургів, які пере-
магали в А., найчастіше згадуються імена Есхіла 
і Софокла. 
Відбувалися також А. хорів (з 510 до н. е.), акто-
рів (з 450 до н. е.), музичні (у співі, грі на кіфарі, 
авлосі). За часів Александра Македонського А. 
поширилися на ін. країни з грец. цивілізацією 
(Малу Азію, Сирію, Єгипет). Існували також у 
Давньому Римі (скасовані 394 імператором Фео-
досієм І). 
А. також називали божество, втілення суперни-
цтва, змагання. В Олімпії було 2 статуї А.: у Гера-
йоні (храмі богині Гери) статуя А. у парі з богом 
війни Аресом; в Алтісі (священному гаї Зевса) — 
статуя, що зображує А. як атлета, який тримає в 
руках гантелі (460 до н. е., не збереглася). 
2) У давньогрец. драматургії — частина трагедії 
або комедії після прологу і пародоса (першої 
хорової пісні), дебати, діалог, суперечка між 
двома персонажами, кожен з яких захищає 
протилежну тезу, думку (суперечка Креонта з 
Антигоною у трагедії Софокла «Антигона»; 
Прав ди і Кривди у комедії Аристофана «Хма-
ри» тощо). Хор підтримував дискусію. Ця час-
тина була композиційним центром, серцеви-
ною твору.
З часом принцип А. стали поширювати загалом 
на конфліктні стосунки між гол. персонажами 
драм. твору, які поринають у дискусії, сходяться 
у словесному двобої. 

У драм. творах Лесі Українки, побудованих на 
виразних ідейних конфліктах, обмін репліками 
між персонажами наближається до античного 
А. («Іфігенія в Тавриді», «Кассандра» та ін.).
Назву «А.» має балет І. Стравінського (1957) — 
безсюжетний балет, у музиці якого відбувається 
змагання різних груп інструментів і різних муз. 
побудов, а на сцені — змагання танцівників, що 
виконують різноманітні па. 
3) У риториці — словесне змагання, результат 
якого встановлює істину. Існує напрям агіональ-
ної риторики, започаткований діяльністю софіс-
тів у 5–4 ст. до н. е. В основі покладена думка Со-
крата про те, що істина не існує сама по собі, а 
народжується у словесній суперечці. На відміну 
від класичної риторики, мета якої — говорити 
красиво незалежно від того, чи впливатиме ця 
промова на співрозмовника чи слухача, ціль агіо-
нальної риторики — впливати на людей за допо-
могою слова.
4) У теорії ігор — змагальність, один з основних 
елементів гри. Поряд з ним існують інші елемен-
ти: алеа (випадковість), іллінк (пошук сп’яніння), 
мімікрія (маскування). Цю теорію висунув і роз-
робив франц. соціолог, філософ і літ. критик 
Р. Кайюа (1913–1978), виклавши у праці «Ігри та 
людина» (1958).

Літ.: Радциг С. И. История древнегреческой литера-
туры. Москва, 1977; Анненский И. История античной 
драмы. Санкт-Петербург, 2003; Durand M. Agon dans les 
tragédies d’Eschyle. Paris, 2005.

 С. В. Глухова

Агоні́стики (лат. agonistici, від грец. ἀγωνιστικός — 
здатний до боротьби), циркумцеліони  — члени 
християнської секти, послідовники радикально-
го крила руху донатистів (єресь у Західній хрис-
тиянській церкві), яка діяла в римській Африці у 
4–5 ст. Походили зазвичай із найбідніших верств 
населення. Наслідуючи традиції раннього хрис-
тиянства, А. мандрували, жили з пожертв сіль-
ських жителів (звідси назва циркумцеліони — ті, 
що блукають навколо селищ). Встановлювали 
рівність у  своїх громадах, відмовляючись від 
підневільної праці та приватної власності. Очо-
лювали великі повстання сільської бідноти про-
ти імператорської влади, напр., у 340 у  Нумідії 
під керівництвом Аксидо і Фазира. Прагнули 
самостійно вибирати священиків, проповідува-
ли аскетизм, мучеництво за віру. На переконан-
ня А., мученик, уподібнюючись до Ісуса Христа, 
наслідує його, є тим, у кому бореться, страждає 
та перемагає сам Христос. Тож серед А. пошире-
ною була практика самогубства, що, на їхню 
дум ку, очищало душу від гріхів. А.  вбивали 
язич ників, вважаючи, що чинять боговгодну 
справу; при цьому не застосовували залізну 
зброю, послуговуючись кийками.

Літ.: Голубцова Н. И. У истоков христианской церкви. 
Москва, 1967; Буровский А. М. Царьград. 1000 лет вели-
чия. Москва, 2013. 

О. І. Предко

Агоністи ́чна поведі́нка (від франц. agonistique, 
грец. ἀγωνιστιϰός, букв. — такий, що стосується 
боротьби) — комплекс дій тварини, що спосте-
рігається під час конфліктів між особинами од-
ного виду; включає взаємні погрози, напади на 
суперника, втечу від нього, переслідування і де-
монстрацію підпорядкування. Зде більшого при-
чиною такої поведінки є зовн. подразники (слу-
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хові, зорові, нюхові) від ін. особини. Погрози 
знаходять вияв у соматичних (напр., вигинання 
спини у кота) та вегетативних (настовбурчення 
шерсті або пір’я) реакціях.

Аго ́нія (грец. ἀγωνία — боротьба) — сукупність 
останніх передсмертних проявів життєвих 
функ цій. Ознаки: порушення дихання, затьма-
рення свідомості, різкий занепад серцевої діяль-
ності тощо. А. може тривати від кількох хвилин 
до кількох годин. А. не є необоротним процесом, 
і своєчасно вжиті заходи можуть врятувати хво-
рого.

Аго ́ра (грец. ἀγορά — збори, майдан) — 1) Пло-
ща міста, на якій влаштовували торги та збира-
лись громадяни для вирішення держ. і громад. 
питань. У м. Афінах археологи повністю дослі-
дили площу Стародавньої А. з фундаментами 
портиків (критих колонад) і вівтарів, постамен-
тами для статуй і почесних декретів, майже по-
вністю збереженим храмом Гефеста та фрагмен-
тами стін будинку Держ. Ради. У Пн. Причорно-
мор’ї відкрита А. м. Ольвії, яка почала формува-
тися в 6 ст. до н.  е., коли греки заснували тут 
свою колонію. У 5–2 ст. до н. е. ольвійська А. 
мала прямокут. форму та займала бл. 2000 м2. Її 
оточували торг. ряди, будинки суду, гімнасії й ін. 
громад. споруди. Серед останніх був портик, де 
громадяни збирались для обговорення різнома-
ніт. справ і просто для зустрічей.
2) Народні зібрання у Стародавньої Греції, в 
яких брали участь усі дорослі чоловіки. Термін 
згадується в «Іліаді» й «Одіссеї» Гомера. Збори 
вважалися правомочними, а їхні рішення закон-
ними тільки за наявності певної кількості учас-
ників, тобто потрібен був кворум. А. збиралася 
для вирішення найважливіших питань, переду-
сім у разі загрози війни, однак займалася і спра-
вами внутр. управління. Особливо часто скли-
калася для вирішення судових справ. А. обгово-
рювала та затверджувала рішення басилея і ради 
старійшин («буле»). Кожен учасник зборів міг 
висловитися, проте з пропозиціями виступали 

здебільшого представники знаті. Рішення ухва-
лювалося не форм. підрахунком голосів, а кри-
ками «так» або «ні». А. була центром сусп.-політ, 
життя полісу. Згодом у процесі майнового роз-
шарування, зубожіння осн. маси населення, 
зміцнення родової аристократії, з розвитком 
рабства роль А. зменшилася.

Літ.: Колобова К. М. Древний город Афины и его па-
мятники. Ленинград, 1961; Кечекьян С. Ф. Государство и 
право Древней Греции. Москва, 1963; Леви Е. И. Ольвия. 
Город эпохи эллинизма. Ленинград, 1985; Лісовий І. А. 
Ан тичний світ у термінах, іменах і назвах. Львів, 1988; 
Все обшая история государства и права. Москва, 1995.

М. В. Скржинська 

Агорафо ́бія (від грец. ἀγορά — збори, майдан і 
фобія) — різновид нав’язливих страхів, що охо-
плює сукупність фобій різних типів: хворі від-
чувають страх перед натовпом, бояться перебу-
вати без супроводу на відкритій місцевості, у 
громад. місцях, транспорті. У фобійній ситуації 
в орг-мі людини відбувається стрімкий викид 
адреналіну, який спричиняє низку вегетативних 
симптомів: пришвидшене серцебиття, спітнін-
ня, тремор, сухість у роті, утруднене дихання, 
відчуття задухи, біль у грудях, нудоту, слабкість, 
втрату відчуття матеріальності сприй маних 
об’єктів, страх божевілля або смерті. Хворі, ма-
ючи такий негативний досвід переживання фо-
бійних ситуацій, активно уникають їх, у тяжких 
випадках обмежують тер. свого перебування 
власною домівкою. Депресія та алкоголізм уск-
ладнюють клінічну картину А. Дебютом А. за-
звичай стає напад паніки, пережитий у громад. 
місці (в магазині, на зупинці транспорту). Далі 
хвороба розвивається шляхом класичного обу-
мовлювання (механізм умовного рефлексу за 
І. Павловим). Специфічна біол. основа А. наразі 
не встановлена, проте можна стверджувати її 
близькість до панічного розладу, що доведено 
ефективністю спільного алгоритму лікування 
для хворих обох нозологій. Певну роль в етіоло-
гії А. відіграє спадковість: бл. 20 % родичів хво-
рих також страждають на А. Протягом життя 
10–20 % населення переживають досвід одного 
чи кількох панічних нападів, при цьому хворі 
власне на А. становлять бл. 0,6 % населення, бл. 
2/3 із них страждають від поєднання А. із паніч-
ним розладом. Початок захворювання може від-
бутися вже в пубертатному віці, проте найчасті-
ше в 25–30 років із подальшим швидким розви-
тком. Жінки хворіють майже вдвічі частіше за 
чоловіків. Не встановлено відмінностей перебігу 
А. за етнічною ознакою або рівнем освіти. Осно-
вне фармакологічне лікування хворих на А. пе-
редбачає прийом селективних інгібіторів зво-
ротного захоплення серотоніну, трициклічних 
антидепресантів, інгібіторів моноамінооксида-
зи. Поведінкова терапія А. полягає у викорис-
танні методів систематичної десенсибілізації, 
ког нітивного тренінгу та релаксації. Ос кільки А. 
руйнівним чином впливає на безпосереднє ото-
чення хворого та його соц. адаптацію, показана 
сімейна психотерапія. Щоб виробити критичне 
ставлення хворого до свого стану, використову-
ють раціональну психотерапію.

Літ.: Каплан  Г. И. Клиническая психиатрия: В 2-х т. 
Москва, 1994; Карманное руководство к МКБ-10: Класси-
фикация психических и поведенческих расстройств (с 
глоссарием и исследовательскими диагностическими 
кри териями)  / Сост. Дж. Э. Купер. Киев, 2000; Гавен-

Агоністична поведінка. 
Франсіско-Хосе де Гойя. Битва 
котів, 1786

Агоністична поведінка білих 
ведмедів

Агонія. І. Г. М’ясоєдов. 
Портрет вмираючого батька,  
1911
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ко В. Л., Бітенський В. С., Абрамов В. А. та ін. Психіатрія і 
наркологія. Київ, 2009.

Е. В. Крайніков

А́гра (англ. Agra; гінді आगरा) — місто на Пн. Ін-
дії, в шт. Уттар-Прадеш. Розташоване на р. Яму-
ні (Джамуні) — головній притоці Гангу, у межах 
Індо-Гангської рівнини, на висоті бл. 170 м над 
рів. м. Нас. — 1746,5 тис. осіб (2011), одне з най-
більш густонаселених міст штату. Клімат воло-
гий субтропічний, з м’якою зимою, спекотним 
літом (денні т-ри з квітня по липень можуть ся-
гати +40–46 °С) і помірним мусонним сезоном. 
Середньорічна кількість опадів — 723 мм (май-
же 80 % опадів припадає на червень–вересень). 
А. засн. у 15  ст. 1526 місто захопив засновник 

Імперії Великих Моголів Бабур. За його правлін-
ня в А. з’явилися перші укріплення, місто пере-
творилося на столицю Могольської імперії з 
нас. 500 тис. осіб. Але епоха процвітання завер-
шилася 1658, коли падишах Аурангзеб (1618–
1707) переніс столицю в Аурангабад. Упродовж 
18 ст. неодноразово змінювалися правителі міс-
та, його руйнували і спустошували джати, пер-
си, пуштуни, маратхі. 1803 А. захопили англійці. 
За управління Брит. імперії А. перетворюється 
на важливе торгове місто; розвинулася пром-
сть, будувалися з-ці до Делі, Бенаресу (Варанасі) 
і Калькутти (Колкати). 1857 А. була одним із 
центрів повстання сипаїв (Першої війни Індії за 
незалежність, 1857–1859).
А. — значний транспортний вузол, центр мета-
лообробки, бавовняної, бавовнопрядильної, 
шкіряно-взуттєвої, харчової пром-сті та худ. 
про мислів (ювелірні вир-ва, виготовлення ви-
робів з мармуру, червоного пісковику і металу). 
В А. розташовані Ун-т  ім.  Б.  Амбедкара (засн. 
1927), один з найдавніших в Індії коледжів (засн. 
1823), ін. навч. заклади, муніципальний музей 
(засн. 1922).
А.  — один з найбільших турист. центрів Індії 
(завдяки спорудам епохи Імперії Великих Мого-
лів), входить до найвідвідуванішого маршруту 
країни — Золотого трикутника, що поєднав три 
міста: Делі, А. і Джайпур. Серед архіт. пам’ят-
ників міста — найяскравіші зразки могольської 
архітектури Індії, включені до списку Всесвіт-
ньої спадщини ЮНЕСКО (1983): фортеця Чер-
воний форт А. (1564–1574) з палацом Джахангірі 

Махал (1570), мечетями, залами Дівані Ам і Ді-
вані Кхас (1637); біломармуровий мавзолей 
Тадж-Махал (1631–1652), побудований за нака-
зом падишаха Шах-Джахана (1592–1666) на 
згадку про його дружину Мумтаз-Махал (1593–
1631). Щорічно Тадж-Махал відвідує до 5  млн 
осіб.

Літ.: Latif  M. Agra, Historical&Descriptive. Calcutta, 
1896; Havell Е. В. A hand book to Agra and the Taj, Sikandra, 
Fatehpur-Sikri and then eighbourhood. London, 1904; 
Шейлис М. Дели, Агра, Раджастхан: Путеводитель. Мос-
ква, 2007.

А. С. Івченко

Аграва ́ція (від лат. aggravare — обтяжувати, за-
гострювати, погіршувати) — неправильна са-
мооцінка власного хворобливого стану, його 
проявів або тяжкості через перебільшення 
страж дань та переживань, фіз. чи псих. немочі. 
Найчастіше є проявом розладів особистості, пе-
реважно з вираженими гістріорними рисами 
характеру. Неусвідомлена А. може спостерігати-
ся у здорових осіб (зокрема у дітей) з рентними 
відносинами як примітивна форма захисту від 
таких дій або подій, які завдають їм надмірних 
переживань. У цьому разі А. спрямована на за-
доволення потреби у співчутті, співпереживанні 
з боку оточення. У людей похилого віку А. за-
звичай виникає при гострому відчутті самот-
ності та покинутості; проявляється демонстра-
тивною, театральною поведінкою. А. часто спос-
терігається у хворих на олігофренію, дисоціа-
тивні розлади, а також у разі органічних уражень 
головного мозку, розумової відсталості, патоло-
гічних розладів особистості, змін особистості 
під впливом хронічної хвороби (напр., віддале-
них наслідків черепно-мозкової травми, епілеп-
тичної хвороби) або внаслідок узалежнення від 
психоактивних речовин (алкоголю, наркотиків).
А. є проявом одночасно усвідомлених і неусві-
домлених дій. Жорсткий розподіл на неусвідом-
лену та усвідомлену А. нині зазнає критики з 
боку психологів та патопсихологів. 

Літ.: Волков  В.  Н. Судебная психиатрия. Москва, 
1998; Жабокрицький С. В., Чуприков А. П. Судова психі-
атрія. Київ, 2004; Клиническая психология. Санкт-Пе-
тер бург, 2006; Гриценко  С.  П., Чухно  Ю.  В. Латинсько-
мовна психіатрична термінологія // Studia Linguistica. 
2014. Вип. 8.

О. С. Чабан
 
Аграмати́зм — афатичне порушення, яке по-
лягає в неспроможності будувати граматично 
правильні речення, аж до безладності мовлення. 
Характерні риси А.: уникання у мовленні служ-
бових частин мови (прийменників, сполучни-
ків), а також займенників — т. з. телеграфна ви-
мова; збільшення кількості іменників за рахунок 
зменшення кількості дієслів; спрощення вико-
ристання дієслів (напр., вживання дієслів у те-
перішньому часі замість минулого); неправиль-
не використання відмінків (найчастіше вико-
ристовують називний); втрата граматичної 
узгодженості між словами у реченні. Ці пору-
шення можуть мати вибірковий характер. Про-
яви А. є різними для різних мовних груп. Випад-
ки, описані у слов’ян. країнах, мають відмінності 
від тих, що описані у англомовних пацієнтів. А. 
розглядається як одна з гол. характеристик по-
рушення спонтанного мовлення у разі афазії 
Брока. Причиною цього порушення є пошко-

Агра. Червоний форт
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дження нижньої частини лобної долі домінант-
ної півкулі мозку. 

О. С. Чабан, В. Г. Безшейко 

Агра ́нов, Володи́мир (Вульф) Йо ́сипович 
(27.12.1918, м. Жлобін, тепер Гом. обл., Біло-
русь — 01.05.1995, м. Київ, Україна) — художник 
кіно і театру, засл. діяч мист-в УРСР (з 1980). 
Закінчив 1938 Ленінгр. худ. технікум, 1943 — 
ВДІК. Працював на кіностудії м. Алма-Ати (те-
пер Казахстан; 1943–1947), на «Ленфільмі» (те-
пер РФ; 1947–1951). З 1951— художник-поста-
новник Київ. кіностудії худ. фільмів. Оформив 
фільми: «Павло Корчагін» (1956), «Лісова пісня» 
(1960), «Загибель ескадри» (1964), «Помилка 
Оноре де Бальзака» (1967–1968), «Родина Коцю-
бинських» (1969–1970), трилогію «Дума про 
Ков пака» (1975–1980), «І ніхто у світі» (1985), 
«Війна» (1987–1990; в 6 серіях), «Добрий бог» 
(1990); театр. вистави: «Золоте листя» В. Собка 
(1956; Київ. укр. драм. театр ім. І. Франка), «Ма-
нон» Ж. Масне (1967; Київ. театр. опери та бале-
ту), «Тартюф» Ж.-Б. Мольєра (1969; Івано-Фран-
ків. муз.-драм. театр опери та балету ім. Т. Шев-
ченка), «Закохана витівниця» Лопе де Веги (1975; 
Запор. укр. муз.-драм. театр ім. О. М. Щорса) та 
ін. Учасник всесоюзних і республіканських вис-
тавок, ескізи експонувалися за кордоном, зокре-
ма, у Парижі та Лондоні.

Літ.: Художники советского кино. Москва, 1972.
З. В. Кучеренко

Аграно ́вський, Миро ́н Андрі ́йович (14.12.1914, 
м. Харків, тепер Україна — 18.06.1982, м. Москва, 
тепер РФ) — педагог, засл. тренер УРСР (з 1963), 
засновник укр. лижної школи, канд. пед. наук (з 
1946). Працював викладачем, а після утворення 
окремих каф. зі спорт. дисциплін — зав. каф. 
лижного спорту Держ. ін-ту фіз. культури Украї-
ни у м. Харкові (1934–1943). Учасник Другої сві-
тової війни, мав держ. нагороди. 1946 захистив у 
Москві канд. дис. на тему «Методика навчання 
лижному спорту». Перший в кол. СРСР профе-
сор з лижного спорту. 1947–1978 працював зав. 
каф. Держ. центр. ін-ту фіз. культури (тепер Рос. 
держ. ун-т фіз. культури, спорту, молоді й туриз-
му, м.  Москва, РФ). Водночас був хранителем 
утвореного на каф. музею лижного спорту. Ав-
тор понад 300 наук. праць з підготовки спортс-
менів у лижному спорті, зокрема двох підручни-
ків «Лижний спорт» для ін-тів фізкультури 
(1954, 1980, у співавт.). Під керівництвом А. під-
готовлено понад 50 канд. дис. А. — перший ке-
рівник комплексної наукової групи з підготовки 
спортсменів з лижних видів спорту до чемпіона-
тів світу та зимових Олімпійських ігор.

Пр.: Подготовка к боевым действиям на лыжах. Киев, 
1940; Методика обучения лыжному спорту. Москва, 1946; 
Лыжный спорт. Москва, 1980.

Літ.: Киевский инфизкульт: годы и люди. Киев, 1990.
В. П. Карленко

Агранулоци ́ти, незернисті лейкоцити — одна з 
форм білих кров’яних клітин тварин і людини. 
Не містять у цитоплазмі зерен (гранул) і мають 
несегментоване ядро. В А. нижча спеціалізація, 
ніж у зернистих лейкоцитах. Для них характер-
на здатність виходити за межі кров’яного русла і 
проникати в сполучну тканину. У переважної 
більшості безхребетних тварин є А. лише одного 
виду, у хребетних тварин і людини — два типи 

А.: лімфоцити і моноцити. Лімфоцити склада-
ють основу гуморального імунітету. Лімфоцити 
людини утворюються у вилочковій залозі (тиму-
сі), лімфатичних вузлах, лімфоїдній тканині, 
кістковому мозку, селезінці. Моноцити людини 
утворюються в кістковому мозку. У людини лім-

фоцити поділяють на В-лімфоцити, які визна-
чають антигени і виробляють антитіла; Т-лім-
фоцити (їх поділяють на Т-кілери, Т-хелпери і 
Т-супресори) і NK-лімфоцити, які контролюють 
якість клітин організму. Моноцити, або моно-
нуклеарні фагоцити, із часом перетворюються в 
макрофаги, що беруть участь як у клітинному 
імунітеті (знищують віруси і бактерії), так і в гу-
моральному (сигналізують лімфоцитам про по-
яву в організмі чужорідного агенту). Моноцити 
перетворюються на макрофаги після того, як 
вони мігрують з кровотоку в тканини. 

Літ.: Maton D., Hopkins J., McLaughlin Ch. W., John-
son S., Warner M. Q., LaHart D., & Wright J. D., Deep V. Kul-
karni.  Human Biology and Health. Englewood Cliffs, New 
Jersey, 1997; Orkin Stuart H., Zon, Leonard I. Hematopoie sis: 
an evolving paradigm for stem cell biology // Cell. 2008. 
Vol. 132. Iss. 4.

Я. О. Межжеріна 

Агранулоцито ́з — синдром, для якого харак-
терні різке зменшення або відсутність нейтро-
фільних гранулоцитів у периферичній крові. За 
механізмом виникнення А. може бути мієлоток-
сичним та імунним. Мієлотоксичні А. виника-
ють у результаті пригнічення росту передстадій 
гранулоцитів у кістковому мозку, включаючи і 
стовбурові клітини. У зв’язку з цим у крові змен-
шується кількість не тільки гранулоцитів, але й 
тромбоцитів, лімфоцитів і ретикулоцитів. Імун-
ний А. розвивається внаслідок прискореної за-
гибелі гранулоцитів під дією антилейкоцитар-
них антитіл; стовбурові клітини не уражаються.

П. І. Червяк

Агра ́рна бі ́ржа — єдина держ. товарна біржа в 
Україні, створена для забезпечення рівних умов 
для всіх учасників біржової торгівлі та сприяння 
розвитку ринку товарних деривативів, базовим 
активом яких є с.-г. продукція. А.  б. створена 
26.12.2005 і є неприбутковим підприємством. 
Об’єд нує юрид. і фіз. осіб, які здійснюють ви-
робн. і комерц. діяльність; має на меті надання 
послуг в укладенні біржових угод, виявлення 
товарних цін, попиту і пропозицій на товари, 
вивчення, упорядкування і полегшення товаро-
обігу і пов’язаних з ним торгов. операцій (ст. 1 
Закону України «Про товарну біржу»). Засно-
вником А. б. є Кабінет Міністрів України, який 
зробив внесок до статут. фонду (капіталу) А. б. 
та здійснює управління її майном в особі Дер-
жавної спеціалізованої бюджетної установи 
«Аграрний фонд» (ст. 17 Закону України «Про 
державну підтримку сільського господарства 

Агранов Володимир 
Йосипович
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України»). Офіц. найменування біржі «Аграрна 
біржа», а також статут, в якому закріплені юрид. 
статус, права та обов’язки, правовий режим 
майна, правовий статус засновників та членів, 
компетенція органів управління та ін. питання її 
діяльності, визначаються Постановою Кабінету 
Міністрів України «Про створення Аграрної бір-
жі» від 26.12.2005 № 1285. 

Дж.: Про товарну біржу: Закон України від 10.12.1991 
№ 1956-12 // Відомості Верховної Ради України. 1992. № 10; 
Господарський кодекс України від 16.01.2003 № 436-IV // 
Відомості Верховної Ради України. 2003. № 18. Ст. 144: Про 
державну підтримку сільського господарства України; Про 
створення Аграрної біржі: Постанова КМ України від 
26.12.2005 № 1285.

Літ.: Механізм біржової торгівлі продукцією АПК — 
елемент ринкової інфраструктури. Київ, 1995; Товарні 
біржі в Україні: Аналіз діяльності, законодавче поле, пер-
спективи розвитку. Київ, 1997; Сохацька О. М. Біржова 
справа. Тернопіль, 2003; Бобкова А. Г. та ін. Біржове пра-
во. Київ, 2005; Сидоренко О. Управління розвитком бір-
жового ринку сільськогосподарської продукції. Київ, 
2015.

Агра ́рна осві ́та — система підготовки фахівців 
і кваліфікованих працівників для агропромисло-
вого комплексу д-ви, що створює передумови для 
підвищення конкурентоспроможності галузі і є 
важливим сегментом цілісного комплексу осві-
ти. Становлення А. о. бере початок з тих часів, 
коли людство вперше почало обробляти землю. 
Тривалий час знання від покоління до покоління 
передавались усно і через виробничу практику. 
Звернення до історії розвитку А. о. свідчить, що 
лише у 18 ст. почали створювати спец. освітні 
с.-г. школи. 1727 прусський король Фрідріх Віль-
гельм І заснував каф. економії в Галлському ун-ті. 
С. г. складало основну частину курсу лекцій з 
економії. Упродовж 18 ст. подібні каф. створили 
майже в усіх ін. ун-тах Німеччини. Нову епоху 
с.-г. освіти відкрив учений-педагог Альбрехт 
Теєр. Саме він обґрунтував необхідність вивчен-
ня с.-г. дисциплін у тісному зв’язку з практикою 
у с. г. За його ініціативи та під його керівництвом 
1806 було створено першу с.-г. академію у м. Мег-
лині (Німеччина). 
Один з перших закладів вищої А. о. в Україні 
зас нований за її межами, коли 1840 Варшавську 
лісову школу (Польща входила тоді до складу 
Рос. імперії) було приєднано до Ін-ту с. г. м. Ма-
римонт (відкритий 1816) й утворено Ін-т с. г. і 
лісівництва. Науковим керівником навч. закла-
ду у 1890-х був відомий учений-природодослід-
ник проф. В. В. Докучаєв. У жовтні 1816 у м. Хар-
кові створено Ін-т земельного госп-ва. Це був 
перший с.-г. навчальний заклад Рос. імперії. 
У різні роки в ньому працювали всесвітньо відо-
мі науковці: П. В. Будрін — піонер сидерального 
землеробства та системи сівозмін, Г.  М. Висо-
цький — корифей степового лісорозведення, 
М. М. Кулєшов — фундатор вітчизняного насін-
нєзнавства і наук. школи рослинників-екологів, 
В.  Я. Юр’єв — видатний учений-селекціонер, 
О.  Н. Соколовський — засновник школи агро-
ґрунтознавців, перший президент Української 
академії с.-г. наук, О. М. Грінченко — засновник 
теорії окультурювання ґрунтів та ін. З 1844 в 
Одесі функціонувало Головне училище садівни-
цтва, у якому готували садівників і досвідчених 
науковців у галузі садівництва. На той час це був 
єдиний в Україні ВНЗ такого типу. У 1844–1868 у 

його складі діяло два відділення: перше готува-
ло вчених садівників і лісівників, друге — прак-
тиків цих галузей. У зв’язку з малосприятливи-
ми умовами для розвитку садівництва в районі 
Одеси Головне училище було переведене до Ума-
ні і з 1869 по 1903 мало назву «Уманське учили-
ще землеробства і садівництва», а в 1903–1921 — 
«Уманське училище садівництва і землероб-
ства». Вищі аграрні навчальні заклади 19 — поч. 
20 ст. стали підґрунтям вищої А. о. сучасної 
України та сприяли розвитку аграрної науки, 
впровадженню нових технологій та підвищенню 
продуктивності праці у с. г. Сучасна А. о. вклю-
чає в себе ВНЗ І–ІV рівнів акредитації, Навчаль-
но-курсові комбінати, Науково-методичний 
центр аграрної освіти, Навчально-методичний 
центр. А. о. забезпечує с.-г. товаровиробників 
необхідними кадрами, розвиває університет-
ську науку, сприяє сталому розвитку сучасного 
агропромислового вир-ва. 

Літ.: Вища аграрна освіта України. Київ, 2003.
О. М. Коберник

Агра́рна пала ́та — громадська організація, що 
об’єд нує суб’єктів підприємницької діяльності 
(юрид. і фіз. осіб) у сфері вир-ва, переробки, за-
готівлі та збуту с.-г. продукції. Мета А.  п. — 
сприяння розвитку с.-г. вир-ва, включно з лісо-
вим госп-вом, садівництвом, овочівництвом та 
виноробством, а також рибальством у внутр. 
водах, його інтеграції у світову агр. систему, 
вдос коналення техніки вир-ва та збуту с.-г. про-
дукції. Завдання А. п. — представляти інтереси 
агропромислового комплексу (АПК) перед орга-
нами держ. влади та місцевого самоврядування, 
внутр. та зовн. суб’єктами підприємницької ді-
яльності; підвищення якості та конкуренто-
спроможності с.-г. продукції; координація ді-
яльності суб’єктів АПК, а також громад. орг-цій 
агр. спрямування; формування сучасної агр. 
інфраструктури та підприємницької діяльності; 
орг-ції спеціаліз. заходів щодо реалізації агр. 
продукції; навчання, підвищення кваліфікації 
кадрів, залучених у с. г.; надання консультатив-
них послуг, проведення спеціаліз. досліджень 
тощо.
А. п. або структури з аналогічними функціями 
виникли в Європі в 19 – на поч. 20 ст. У Німеччи-
ні з 1810 поширились с.-г. об’єднання, які пред-
ставляли інтереси с. г. 1849 засн. першу нім. А. п. 
у Бремені. 1894 утворено А. п. у Пруссії. Норма-
тивну основу діяльності А. п. закладено Законом 
«Про аграрні палати» (30.06.1894), який визна-
чає статус А. п. як публічно-правових корпора-
цій. А.  п. Франції «Іль-де-Франс» (засн. 1840) 
включає всі професійні агр. об’єднання країни, 
страхові компанії та найбільший банк країни 
«Crédit Agricol»,  попередником якого були фер-
мерські кредитні банки. Перша А. п. на польськ. 
землях — «Великопольська аграрна палата» — 
створена 1895 в Познані. В Угорщині А. п. були 
створені 1920, в Австрії — 1922, у Бельгії та Люк-
сембурзі — 1924, у Румунії — 1925. Після розпа-
ду СРСР А.  п. були створені або відновлені в 
країнах Центр.-Сх. Європи: у Чехії — 1992; 
Аграрна та Комерційна палата Угорщини від-
творена 1994; у Латвії А.  п. відновлена 1995; в 
Естонії — 1996; у Словаччині та Словенії — 2000; 
у Хорватії — 2009.
В Україні громад. організація Львівська А.  п. 
була засн. 30.06.1998 як відродження А.  п., що 
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функціонувала в Галичині до 1939, та зареєстро-
вана у вересні 1998 управлінням юстиції у Львів-
ській обл. Львівська А. п. має статус виборного 
представницького органу самоврядування зем-
левласників Львівщини. Напрями діяльності 
Львівської А. п.: запровадження програми ком п  -
лексного пільгового страхування членів А.  п.; 
створення кредитної спілки (діяла протягом 
2000–2008); надання консультацій щодо отри-
мання та розпорядження земельними та майно-
вими паями; інформаційно-просвітницька ді-
яльність, зокрема — організація конференцій та 
освітніх заходів, орг-ція міжнар. співробітни-
цтва. 29.09.2016 було підписано Угоду про дво-
сторонню співпрацю між Львівською А. п. і ре-
гіо нальною А. п. Франції.

Літ.: Львівська Аграрна Палата — виборний представ-
ницький орган самоврядування землевласників. Львів, 
1998; Кропивко М. Ф. Організація управління аграрною 
економікою. Київ, 2008; Про аграрні палати в Україні. 
Проект Закону України від 20.12.2010; Львівська аграрна 
палата: етапи становлення. Львів, 2016; Іщенко  Т., Хас-
сенпфлюг Х. Ґ. Структура та завдання сільськогосподар-
ських палат в Німеччині / Нижній Саксонії — опції для 
України. Київ, 2016.

В. Л. Бабка

Агра́рна полі́тика — стратегічний курс д-ви та 
система заходів, спрямованих на ефективний та 
збалансований розвиток продуктивних сил 
села, вдосконалення або докорінну зміну наяв-
них форм власності, на поліпшення умов життя 
й побуту його мешканців, забезпечення сирови-
ною харчової та переробної пром-сті та ін. А. п. 
є важливим складовим елементом соц.-екон. 
політики д-ви і передбачає наук. обґрунтування 
стратегії і тактики розвитку агр. відносин, роз-
робку шляхів екон. та соц. розвитку села. А. п. 
України передбачає здійснення політ.-правових, 
соц.-екон., орг.-управлінських заходів щодо с. г., 
врегулювання земельних та майнових відносин 
на селі. У більшості д-в світу, особливо розви-
нутих, здійснюється протекціоністська політика 
щодо розвитку с. г., зокрема, підтримка ферме-
рів, дрібних с.-г. товаровиробників, обслуговую-
чих кооперативів через пільгове оподаткування, 
надання дешевих довгострокових кредитів, без-
процентних позик, дотацій, організовану заку-
півлю с.-г. продукції, держ. замовлення на неї. 
Метою А. п. України є виведення с. г., соц.-екон. 
розвитку укр. села, умов проживання й праці 
с.-г. населення на рівень розвинених агр. країн 
світу. 

Агра ́рна рефо́рма — комплекс правових, ор-
ганізаційних та адміністративних заходів, спря-
мованих на вдосконалення земельних відносин 
та агр. вир-ва. Передбачає зміну форм власності 
на землю, системи землеволодіння й землеко-
ристування, що зазвичай відбувається шляхом 
перерозподілу права власності на с.-г. угіддя, 
об’єднання або розподілу земель. А. р. може реа-
лізовуватись як перехід: від феодального до ка-
піталістичного землеволодіння та вир-ва; від 
держ. та колективної до приватної власності на 
землю; від командно-адм. до ринкових відносин 
в агр. секторі економіки. Складовою А. р. є зе-
мельна реформа, що стосується лише форм 
власності на землю, тоді як А. р. включає також 
питання ефективності с.-г. вир-ва та збуту про-
дукції, соц. питання, пов’язані з підвищенням 

добробуту жителів сільської місцевості тощо. 
Приклади А. р.: Устава на волоки (волочна по-
міра) 1557 у Великому Князівстві Литовському; 
перехід від феодального до капіталістичного 
землеволодіння в період Англійської та Великої 
французької революцій; Селянська реформа в 
Австрії (1848); Селянська реформа в Рос. імперії 
(1861) та Столипінська аграрна реформа; у між-
воєнній Польщі А. р. до 1939 була реалізована на 
58 % — при мусовий продаж або викуп д-вою зе-
мель, що підлягали розподілу. А.  р. в сучасній 
Україні є складовою ринкових перетворень. 
Вона спрямована на роздержавлення землі та 
ліквідацію колгоспно-радгоспного ладу, перехо-
ду до ринкової економіки побудованої на при-
ватній власності на землю, розвитку фермер-
ських госп-в.

Агра ́рне — селище міського типу, підпорядко-
ване Київському р-ну Сімферопольської міської 
ради Автономної Республіки Крим (Україна). 
Роз ташоване в центр. частині Крим. п-ва, на рів-
ній степовій поверхні (на висоті до 250 м над 
рів.  м.) правого берегу р.  Салгир, на Пн. від 
м.  Сімферополя, обабіч автомобільного шосе 
Сім ферополь — Джанкой, за 3 км від залізнич-
ної ст. «Сімферополь вантажний». Тер. — 0,6 км2. 
Нас.  — 3,8  тис.  осіб (2014), густота нас.  — 
6257  осіб/км2. А. утворене 1981 на землях рад-
госпу «Комунар» (засн. 1933), у повоєнний час 
перетвореного (1956) на навчально-досл. госп-во 

«Комунар». 1965 до А. перебазувався Кримський 
с.-г. ін-т ім. М. Калініна (від 2004 — Південний 
філіал «Кримський агротехнологічний універ-
ситет» Нац. ун-ту біоресурсів і природокорис-
тування). На поч. 21 ст. на тер. А. функціонують 
з-д металоконструкцій з виробництва дощу-
вальних машин «Фрегат»; Академія біоресурсів 
і природокористування (що входить до складу 
Кримського федерального ун-ту ім. В. І. Вернад-
ського РФ), кілька гуртожитків, Палац студентів 
зі студіями (хоровою, театральною і танцюваль-
ною) та духовим оркестром; Молодіжненська 
загальноосвітня школа I–III ступенів № 1, відді-
лення банку, парк відпочинку, де встановлена 
стела співвітчизникам, загиблим у роки Другої 
світової війни при визволенні Криму. На сх. око-
лиці А. розташований футбольний стадіон «КТ 
Спорт-Арена» (місткість — 3250 глядачів), по-
будований 2003 як домашня арена укр. футболь-
ного клубу першої ліги (2005–2014) «Кримте-
плиця», утвореного (1999) в сусідньому смт Мо-
лодіжне.

Літ.: Светличный В. И. Три времени полувека. Стра-
ницы истории Симферопольского района // Ленинец. 
1983. № 27.

А. С. Івченко

Аграрне
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Агра ́рне право, сільськогосподарське право — 
галузь права, що охоплює правові норми, які 
регулюють агр. відносини, тобто комплекс 
взаємопов’язаних земельних, труд., майн., орг.-
управл., соц. та ін. відносин у сфері с.-г. діяль-
ності. А. п. поєднує дві сфери правового регулю-
вання с.-г. діяльності: 1) традиційна галузь агр. 
відносин, яка виникає під час обробітку землі, 
вир-ва продукції рослинництва і тваринництва; 
2) діяльність, пов’язана з переробкою с.-г. про-
дукції та вир-вом продовольства. А. п. — наук. 
та навч. дисципліна, яка ґрунтується на осн. 
принципі — пріоритетність с. г. у системі ін. га-
лузей нар. госп-ва. Гол. складником цього прин-
ципу є перевага с.-г. землекористування серед 
ін. видів користування землею; рівність суб’єктів 
агр. відносин; право добровільного вибору селя-
нами орг.-правових форм госп-ва та господарю-
вання; тісний органічний взаємозв’язок труд. і 
земельних відносин; стабільна держ. підтримка 
с.-г. товаровиробника. Д-ва повинна забезпечу-
вати охорону земель с.-г. призначення, створю-
вати соц.-екон. умови життя й праці селянина; 
гарантувати права селян як громадян України та 
як суб’єктів агр. відносин. Джерел. базу А. фор-
мує агр. зак-во. Гол. законодавчими актами галу-
зі є Закони України «Про ветеринарну медици-
ну» (1992), «Про зерно та ринок зерна в Україні» 
(2002), «Про карантин рослин» (1993), «Про мо-
локо та молочні продукти» (2004), «Про насіння 
і садивний матеріал» (2002), «Про основні прин-
ципи та вимоги до безпечності та якості харчо-
вих продуктів» (1997), «Про особисте селянське 
господарство» (2003), «Про охорону прав на 
сорти рослин» (1993), «Про пестициди і агрохі-
мікати» (1995), «Про племінну справу у тварин-
ництві» (1993), «Про пріоритетність соціального 
розвитку села та агропромислового комплексу в 
нар. господарстві» (1990), «Про сільськогоспо-
дарську кооперацію» (1997), «Про фермерське 
гос подарство» (2003).

Літ.: Козырь  М.  И. Советское сельскохозяйственное 
право: тенденции становления и развития // Советское 
государство и право. 1973. № 6; Советское колхозное 
право / Под ред. М. И. Козыря, В. З. Янчука. Москва, 1978; 
Титова Н. И. Продовольственная проблема: земля, труд 
(правовые аспекты). Львов, 1989; Аграрное право: Учеб-
ник для вузов / Отв. ред.: Г.  Е.  Быстров, М. И. Козырь. 
Москва, 1999; Аграрне право України / За ред. О. О. По-
грібного. Київ, 2004.

Д. В. Бусуйок

Агра ́рний ри ́нок — сукупність грошово-кре-
дитних, товарообмінних і фін. відносин, які ви-
никають між с.-г. виробниками та ін. зацікавле-
ними госп. суб’єктами. У Законі України «Про 
державну підтримку сільського господарства 
Ук раїни» А. р. визначається як «сукупність пра-
вовідносин, пов’язаних з укладанням та вико-
нанням цивільно-правових договорів щодо 
сільськогосподарської продукції». Суб’єкти агр. 
правовідносин — с.-г. підприємства, колективні 
с.-г. підприємства кооперативного та корпора-
тивного типу, фермерські (селянські) госп-ва, 
приватні с.-г. підприємства, оптові ринки с.-г. 
продукції, органи держ. влади та управління, 
органи місцевого самоврядування. Об’єк ти аг р. 
правовідносин — рухоме та нерухоме майно, 
грошові кошти, документально підтверджені 
вимоги майнового характеру. А.  р. функціонує 
відповідно до наступних завдань: просування 

продукції від с.-г. виробника до кінцевого спо-
живача та обмін виробників і покупців цінови-
ми пропозиціями задля визначення обсягів 
платоспроможного попиту та встановлення 
рин кових цін. Осн. елементи інфраструктури 
А. р.: біржовий ринок с.-г. продукції, оптові рин-
ки с.-г. продукції, роздрібні ринки с.-г. продук-
ції, регіональні аграрно-маркетингові центри, 
аукціони, фірмова збутова мережа, с.-г. ярмарки 
та виставки тощо. Допоміжні елементи інфра-
структури А. р.: система транспорту, логістики, 
складського госп-ва, зв’язку, реклама, ціновий 
моніторинг, установи стандартизації, сертифіка-
ції, страхування тощо. 

Літ.: Коваленко Ю. С. Аграрний ринок України: орга-
нізація та управління. Київ, 1998; Мізюк Б. М., Харук К. Б. 
Стратегія інноваційного розвитку оптових сільськогос-
подарських ринків: механізм формування та реалізації на 
основі системної моделі стратегічного управління. Львів, 
2013; Харук К. Б. Скриньковський Р. М. Формування регі-
онального аграрно-маркетингового центру // АгроСвіт: 
науково-практичний журнал. 2014. № 24. 

К. Б. Харук

Агра́рний се ́рвіс — надання агр. товаровироб-
никам виробничих послуг у галузі механізації, 
електрифікації, автоматизації, с.-г. буд-ва, хімі-
зації агр. вир-ва, переробки с.-г. продукції, ма-
теріально-тех. забезпечення агр. виробничої 
сфе ри, її наук. й інформ. обслуговування, фор-
мування та удосконалення екон. взаємовідносин 
між виробничою агр. та обслуговуючою її сфе-
рами, надання логістичних послуг. А. с. поділя-
ють на такі види: А. с. тех.; А. с. енергетичний; 
агрохімічний сервіс; А. с. буд.; А. с. переробний; 
А. с. наук.; А. с. зооветеринарний; А. с. біржовий.
Під системою А. с. розуміють орг-цію комплек-
сного виробничого обслуговування та мате рі-
ально-тех. забезпечення с.-г. товаровиробників 
відповідно до технологій вир-ва продукції, га-
рантування найефективнішого та безпечного 
для навколишнього природного середовища ви-
користання в агр. сфері виробничих ресурсів. 
Для виконання такого завдання А. с. має вико-
нувати такі функції: вивчати оптимальний тех-
нологічний попит у різних видах матеріально-
тех. засобів, організовувати задоволення цього 
попиту, виконувати н.-д. роботи, формулювати 
вимоги до різних видів матеріально-тех. засобів, 
які застосовують у с. г., опрацьовувати необхідні 
інструктивні й методичні матеріали з найефек-
тивнішого та безпечного для навколишнього 
природного середовища використання в агр. 
сфері різних видів матеріально-тех. засобів 
тощо.

Літ.: Мосіюк П. О. та ін. Економіка і організація аграр-
ного сервісу. Київ, 2001; Калетник Г. М. та ін. Управління 
інженерною діяльністю виробничих і сервісних підпри-
ємств АПК. Київ, 2010.

О. В. Захарчук

Агра́рний сою ́з Украї́ни — Всеукраїнська гро-
мад. спілка; добровільне об’єднання громадян, 
створене за ініціативи лідерів агр. руху та сіль-
ського населення для здійснення та захисту прав 
і свобод, задоволення сусп., зокрема, соц., екон., 
твор., нац.-культ. та ін. інтересів фіз. осіб-під-
приємців та підприємств, сферою діяльності 
яких є галузь сільського господарства, а також 
громадян України, які проживають і працюють у 
сільській місцевості. 20.12.1971 створено Раду 
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колгоспів УРСР; 16.12.1992 реформовано у Все-
українську Раду колективних с.-г. підприємств; 
із 2001 — Всеукраїнський союз с.-г. підприємств 
(ВССП); 30.10.2009 перейменовано на Аграрний 
союз України. 
Метою діяльності А. с. У. є сприяння с.-г. підпри-
ємствам у нарощуванні обсягів вир-ва, поліп-
шенні якості, збуту продукції та підвищенні 
ефективності господарювання, а також задово-
лення всіляких інтересів та потреб громадян 
України, які проживають у сільській місцевості, 
з метою поліпшення їх добробуту, умов життя та 
праці. Осн. завданнями А. с. У. є: участь у ство-
ренні умов для задоволення та захисту закон. 
прав та ін. інтересів членів спілки й ін. осіб; без-
оплатне представництво членів спілки в органах 
держ. влади, громад. чи комерц. організаціях, 
судах; створення умов для задоволення соц. пот-
реб селян, зайнятих у секторі с.-г.; координація 
зусиль та конструкт. взаємодія з органами держ. 
влади та місцевого самоврядування; створення 
нових методів, прийомів і форм самоорганізації 
учасників спілки; участь у підготовці та внесенні 
на розгляд відповід. держ. органів програм і 
проектів у сфері реформування с.-г. та аграрно-
промислового комплексу (АПК) України; стиму-
лювання розвитку й орг-ція наук. і проект. до-
сліджень, метод. та консультаційна підтримка 
нових напрямків розвитку агр. сектору; співпра-
ця з міжнар. організаціями та благодійними 
фондами для реалізації проектів у сфері АПК та 
соц. розвитку села.
Серед членів А.  с.  У. відомі аграрники, вчені, 
представники бізнес. структур і підприємств. 
А.  с.  У. об’єднав майже 4  тис. підприємств, що 
обробляють 12 млн га землі; має свої представ-
ництва в кожному районі й області України. 
Найменше підприємство, що входить до складу 
А. с. У., налічує 27 га, а найбільше — 25 тис. га. 
96 % підприємств-членів мають у користуванні 
від 500 до 1 тис. га. А. с. У. та його регіон. струк-
тури беруть актив. участь у законотвор. роботі, 
розробці та реалізації держ. програм. Вони та-
кож спрямовують свої зусилля на ефект. вико-
ристання земел. та ресурс. потенціалу, дбають 
про створення прод. безпеки д-ви, підвищення 
життєвого рівня людей.
Голови А.  с.  У — О. Г. Боровик (1992–2010), 
Г. В. Новіков (з 2010).

Г. В. Новіков, М. В. Капштик

Агра́рно-промисло ́вий ко ́мплекс, агропро-
мисловий комплекс, АПК — складник економі-
ки, багатогалузева виробнича система, яка 
включає сільське господарство і тісно пов’язані 
з с.-г. вир-вом галузі пром-сті. Охоплює 4 сфери 
діяльності: с. г. (ядро А.-п. к.), що включає рос-
линництво, тваринництво, рибальство, фермер-
ські госп-ва, особисті селянські та підсобні госп-
ва тощо; галузі й служби, що забезпечують с. г. 
засобами вир-ва і матер. ресурсами (тракторне 
та с.-г. машинобудування, вир-во мінеральних 
добрив, біопрепаратів, засобів захисту, кормів, 
вет. препаратів та ін.); галузі з переробки с.-г. 
сировини (харчова пром-сть, галузі з первинної 
переробки сировини для легкої пром-сті); ін-
фраструктурний блок (вир-ва, що займаються 
заготівлею с.-г. сировини, транспортуванням, 
зберіганням, торгівлею споживчими товарами, 
підготовкою кадрів для с. г., буд-вом у галузях 
А.-п. к.). Д-ва зазвичай активно регулює діяль-

ність А.-п. к. через механізм цін, оподаткування, 
кредитну політику, надання субсидій для сіль-
ського господарства, шляхом заохочення екс-
порту с.-г. продукції тощо.

Літ.: Заставний Ф. Д. Географія України. Київ, 2002; 
Пістун М. Д., Гуцал В. О. Географія агропромислових 
ком плексів. Київ, 2002; Шаблій О. І. Соціально-економіч-
на географія України. Київ, 2003.

Аграті ́на, Гео ́ргій Іва́нович (05.04.1948, c. Мар-
шинці Новоселицького р-ну Чернів. обл., Украї-
на) — виконавець-віртуоз на нар. інструментах 
(цимбали, сопілка, кувиці та ін.), педагог, 
нар. арт. УРСР (1990). Закінчив 1977 Київ. кон-
серваторію (у Д. Попічука), з 1978 — її викладач 
(тепер Нац. муз. академія). Від 1970 — арт. Держ. 
оркестру нар. інструментів України. А. зробив 
внесок у створення оригінального репертуару 
для цимбалів з оркестром і соло. Автор транс-
крипцій творів укр. класики, обробок нар. мело-
дій для оркестру нар. інструментів. Працював 
над удосконаленням нар. муз. інструментарію. 
Виховав плеяду молодих виконавців на нар. ін-
струментах.

Літ.: Семенко А. Перший сольний // Культура і життя. 
1980. 18 грудня; Академія музичної еліти України. Історія 
та сучасність. До 90-річчя Національної музичної акаде-
мії імені П. І.Чайковського. Київ, 2004; Гайденко А. Цим-
баліст — Георгій Іванович Агратіна // Історія виконав-
ства на народних інструментах. Луцьк, 2010.

М. Я. Кузик

Агра ́ф (франц. agrafe — скоба, пряжка, від дав-
ньофранц. agrappe, давньогерм. krappa — га-
чок) — 1) Кріплення у вигляді ошатної пряжки 
або ажурного металевого гачка з петлею, що ви-
користовувалося як пряжка-прикраса для одягу, 
взуття, головних уборів, шпилька для волосся 

чи застібка в старовинних книжкових палітур-
ках. А. міг виготовлятися з дорогоцінних мета-
лів, прикрашатися коштовним камінням, ре-
льєфним декором, чеканкою тощо. В різні періо-
ди був елементом як чоловічої, так і жіночої 
моди. А. набув поширення в період Середньо-
віччя, замінивши фібулу; вийшов з вжитку в пе-
ріод раннього Ренесансу, поступившись підві-
скам; знову ввійшов у моду як прикраса для 
скріплення декоративних складок одягу в 17 ст. 
У 18  ст. А. використовувався як шпилька для 
волосся, у 19  ст. — лише у парадному вбранні 
монархів.
2) В архітектурі — замковий камінь в арках та 
склепіннях або його імітація над нішами в захід-
ноєвроп. архіт. декорі; V-подібне металеве крі-
плення для з’єднання кам’яних блоків; ліпний 
декоративний елемент у вигляді рослинного 
орнаменту.
3) У садово-парковому мистецтві — орнамен-
тальний рослинний мотив з листя або гілок у 

 Агратіна Георгій Іванович

Аграф. Рене Лалік. 
Застібка, 1895
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центрі квітника чи партеру, який має вигляд 
розетки, утвореної вигнутими лініями, доріжка-
ми, що виходять з одного місця.
4) У музиці — деталь фортепіано, латунний 
гвинт складної форми для фіксації положення та 
забезпечення якісного звучання струн.
5) У харчовій промисловості — винна скоба для 
пробки.
6) У медицині — хірургічна скоба.
7) Ручка кошика.

Агра ́фи (від а… — заперечний префікс і грец. 
γράφω — писати) — вислови, приписувані Ісусу 
Христу, які не зафіксовані в текстах канонічних 
Євангелій. Основні джерела  А.: а)  новозавітні 
твори, за винятком Євангелій (апостольські по-
слання); б)  апокрифічні твори, апокрифічні 
Євангелія (Євангеліє від Томи, Євангеліє від єв-
реїв, Євангеліє назареїв, Євангеліє евіонітов та 
ін.); в) твори отців церкви та інша ранньохрист. 
л-ра (Климента Александрійського, Дидима 
Сліп ця, Оригена). Один із найвідоміших  А.: 
«Блаженніше давати, ніж брати» («Діяння свя-
тих апостолів»). Ознаки достовірності вислову 
Ісуса Христа: а) давність і непошкодженість дже-
рела, що містить вислів; б) відповідність А. духу 
євангельських слів; в)  конструктивна узгодже-
ність і схожість із традиційними євангельськи-
ми зворотами. На існування неканонічних ви-
словів Ісуса Христа звернули увагу вже перші 
історики церкви, напр., Євсевій Кесарійський. 
У 18 ст. нім. теолог Й. Ґ. Кернер уперше систем-
но вивчив А., а також увів термін А. (1776). До-
слідник і його послідовники (напр., А.  Реш) 
вважали, що не всі вислови Ісуса Христа були 
записані в Євангеліях — частина передавалася 
в усній традиції ранньої церкви і лише згодом 
була зафіксована. Такі записи дійшли до пізні-
ших часів різними мовами: грец., лат., сирій-
ською, коптською, араб., слов’янською. Зокре-
ма, А.  збереглися в творах Мефодія Олімпій-
ського, написаних слов’янською мовою. А.  — 
велика цінність для дослідників Нового Завіту. 
Вони допомагають зрозуміти, як розвивалася 
христ. традиція.

Літ.: Свенцицкая  И  С. Апокрифические Евангелия: 
Исслед., тексты, коммент. Москва, 1996; Таубе М. Аграфа. 
О незаписанных в Евангелии изречениях Иисуса Христа. 
Москва, 2007.

О. І. Предко

Агра ́фія (від а… — заперечний префікс і 
γράφω — писати) — порушення психофіз. про-
цесів, які забезпечують закономірний зв’язок 
між звуковим та письмовим аспектами мовлен-
нєвої діяльності; виявляється в повній нездат-
ності користуватися письмом або в частковій 
втраті цього вміння. Координація рухів і сила 
руки при цьому залишаються збереженими. А. 
виникає внаслідок ураження певних ділянок го-
ловного мозку, що й зумовлює її види. Розрізня-
ють два основні види А.: чисту (амнестичну) та 
апраксичну. Чиста (амнестична) А. виявляється 
в труднощах у перекодуванні фонем у графеми, 
тобто людина не здатна записати почуте. Такі 
ситуації виникають здебільшого під час спон-
танного письма, а також письма під диктовку. 
Спостерігаються пропуски не лише букв, а й слів 
у реченнях, аграматизми, пропуски розділових 
знаків, явища дзеркального письма. Водночас 
функція списування зберігається.

При апраксичній А. хворий не розуміє, як нада-
ти своїй руці положення, щоб писати. Під час 
письма спотворюються й неправильно співвід-
носяться в просторі окремі елементи букв, деякі 
зображуються дзеркально. У важких випадках 
повністю розпадається рисунок букви — зобра-
жуються лише окремі штрихи, що перетинають-
ся. Водночас людина знає, що саме потрібно на-
писати, здатна аналізувати фонемний склад 
слова, знайти букву, що відповідає фонемі. Ап-
раксична  А. виявляється в усіх видах письма: 
самостійному, під диктовку, під час списування. 
А. може поєднуватися з алексією  — втратою 
здат ності читати вголос і про себе.

Літ.: Данилина Т. А., Зедгенидзе В. Я., Степина Н. М. 
В мире детских эмоций. Москва, 2004; Правдина О. В. Ло-
гопедия. Санкт-Петербург, 2004; Парамонова  Л.  Г. Дис-
графия: диагностика, профилактика, коррекция. Санкт-
Петербург, 2006.

Т. В. Качалова 

Агрега́т (франц. agrégat, від лат. aggregatum — 
з’єд нане, сполучене) — 1) Результат укрупнення 
(агрегування) інформації. 2)  Показник, що ха-
рактеризує сумарну екон. діяльність суб’єктів 
господарювання сусп-ва. Узагальнення таких 
показників на макроекон. рівні здійснюють 
складанням балансових підсумків і одержують 
зведені статист. характеристики заг. стану еко-
номіки, які знаходять відображення в системі 
нац. рахунків. Такі заг.-екон. показники як вало-
вий внутрішній продукт, сукупний суспільний 
продукт, кінцевий продукт, нац. дохід тощо на-
зивають А. 3)  Математична модель з високим 
ступенем узагальненості. А. характеризує про-
цеси та включає в себе множину величин систе-
ми.

А. М. Онищенко 

Агрега́т соціа́льний — територіальне скупчен-
ня людських індивідів, яке є відносною цілісніс-
тю, напр., населення міста, села, району, країни. 
А. с., як велика кількість зібраних, зосереджених 
в одному місці людей, є внутрішньо складним 
утворенням, оскільки його складають численні 
індивіди, соц. групи і верстви. У ньому виника-
ють формальні та неформальні структури, від-
буваються масові стихійні та організовані про-
цеси.
В історії соціології погляди на А. с. змінювалися. 
У соц. морфології Г. Спенсера поняттями «соціа-
льний агрегат», «політичний агрегат», «суспіль-
ство як агрегат» позначають просте кількісне 
угруповання індивідів, тобто велику механічну 
групу (масу), в якій індивід все ж не «розчиня-
ється», а зберігає свою функціональну та струк-
турну повноцінність. Такі агрегатні групи, згід-
но із Г.  Спенсером, здатні кількісно зростати й 
ускладнювати свою структуру. У соціол. концеп-
ції Е. Дюркгейма А. с. також асоціюється з «про-
стим суспільством», що «складається тільки з 
одного сегмента», тобто не містить простіших 
утворень, а тому розпадається безпосередньо на 
індивідів. На думку Е. Дюркгейма, такими агре-
гатами є орда, клан, триба та ін. Прості агрегати, 
поєднуючись, можуть утворювати складні агре-
гатні групи. Таким чином постають агрегати 
агрегатів, напр., римська громада — поєднання 
багатьох римських триб. П. Сорокін, розроблю-
ючи соц. аналітику, досліджує анатомію А. с. як 
«багатоклітинного соціального тіла». Він тлума-
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чить А. с. не як просте, а як складне соц. утво-
рення  — «об’єднання осіб», яке складається з 
двох або більше «різних елементарних колектив-
них єдностей», «різних кумулятивних груп», 
«елементарних і кумулятивних колективних єд-
ностей». Таким складним соц. агрегатом, вважав 
П. Сорокін, є населення, що займає спільну тер. 
В А. с. відбуваються різні перегрупування нас., 
внаслідок чого змінюється його соц. структура, 
будова, типи. У «Загальній соціології» М.  Ша-
повала А.  с.  — сполучення, що складаються з 
простих скупчень і верств, обмежованих тер., 
напр., села, міста, поселення (визначення дане 
в межах концепції П. Сорокіна). А. с. слід від-
різняти від елементарних агрегатів (натовп, 
ауди торія та ін.), які не мають внутрішньої соц. 
структури й орг-ції, виникають у процесі дії 
переважно психол. факторів та характеризу-
ються тер. ознакою.

Літ.: Сорокин  П.  А. Система социологии. Москва, 
1993. Т. 2; Дюркгейм Э. Социология. Ее предмет, метод, 
предназначение. Москва, 1995; Шаповал М. Загальна со-
ціологія. Київ, 1996.

В. І. Тарасенко, М. В. Туленков

Агрега ́ти грошові ́ — синтетичні вимірники 
обсягу і структури грошової маси в економіці; 
види грошей і грошових засобів, що розрізня-
ються ступенем ліквідності. Засади теорії ліквід-
ності й А. г. закорінені у 20 ст. у працях А. Мар-
шала, А. Пігу, Дж. М. Кейнса, М. Фрідмана та ін. 
У теор. аспекті виділяють А. г.: М

0
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1
, M

2
; M

3
, L. 

У прикладному аспекті кількість і склад А. г. ви-
значається центральними банками країн (напр., 
у Великій Британії — 5 А. г., у США — 4, у Німеч-
чині — 3). Національний банк України викорис-
товує 4 А. г.: М

0
 — готівкові кошти в обігу поза 

депозитними корпораціями; М
1
 — агрегат М

0
 та 

переказні депозити в нац. валюті; М
2
 — агрегат 

М
1
 та переказні депозити в іноз. валюті й ін. де-

позити; М
3
  — агрегат М

2
 та цінні папери, крім 

акцій. Осн. сфера використання А. г. — таргету-
вання грошової маси (встановлення верхньої та 
нижньої меж зміни А.  г.) задля регулювання 
темпів її приросту. 

Літ.: Fridman M., Schwartz A. Monetary Statistics of the 
United States: Estimates, Sources, Methods. New York, 1970; 
Сноудон Б., Вэйн Х. Современная макроэкономика и её 
эволюция с монетаристской точки зрения: интервью с 
профессором Милтоном Фридманом // Эковест. 2002. № 4; 
Монетарна політика Національного банку України: су-
часний стан та перспективи змін / За ред. В. С. Стельма-
ха. Київ, 2009. 

Л. Л. Кушнір

Агрега ́тний стан (від лат. aggregatum — з’єдна-
не, сполучене) — стан речовини за певних умов, 
насамперед, температури та тиску. Згідно з тер-
модинам. уявленнями речовина може перебува-
ти в трьох А. с.: газуватому, рідкому та твердому. 
За дуже високих температур реалізується чет-
вертий А. с. — плазма. Крім чотирьох основних, 
є ще й ін. А. с. — нейтронний, Кварк-глюонна 
плазма, конденсат Бозе—Айнштайна.
А.  с.  визначається характером руху частинок 
(атомів і молекул) та їхньою взаємодією, а 
саме — співвідношенням між серед. енергією кі-
нетичною і серед. енергією потенціальною при-
тягання частинок (за модулем). Коли це співвід-
ношення значно більше від одиниці, реалізуєть-
ся газуватий стан, у протилежному випадку  — 

твердий (див. Тіло тверде). Рідкий стан характе-
ризується приблизно рівними значеннями 
кінетичної і потенціальної енергій. У газуватому 
стані речовина не зберігає ані форми, ані об’єму. 
Її частинки упродовж великого проміжку часу 
рухаються без взаємодії. Між зіткненнями час-
тинки речовини пролітають відстані, які в тися-
чі разів більші за розміри частинок. За нормаль-
них умов серед. довжина вільного пробігу моле-
кул повітря становить близько 10–5 см, а за тиску 
1,33.10–4  Па  — уже 50  м. В’язкість  (внутрішнє 
тертя), якою характеризується опір зміщенню 
між рухомими шарами, за нормальних умов для 
багатьох газів становить бл. 2.105 Па.с, до того ж 
зі зростанням температури в’язкість газів збіль-
шується.
У рідкому стані частинки перебувають на ма-
лих відстанях і через різке зростання сил при-
тягання поводяться «осіло». Значну частину 
часу, коли коливаються навколо положення 
рівноваги (період коливання бл. 10–12 с) і пере-
скакують у нові положення (час «осілого» жит-
тя — бл. 10–11 с), що зумовлює їхню плинність і 
здатність зберігати об’єм. У рідинах є близький 

порядок. В’язкість звичайних рідин становитиь 
бл. 1 мПа×с (наприклад, у води), натомість в’яз-
кість гліцеролу  — 1,480  Па×с. Зі зростанням 
температури в’язкість рідин різко (експоненці-
ально) зменшується. Гелій за дуже низьких тем-
ператур переходить у надплинний стан (див. 
Надплинність). Тверді тіла, насамперед криста-
лічні, характеризуються значною впорядкова-
ністю структури (далекий порядок), в якій час-
тинки здійснюють невеликі за амплітудою коли-
вання навколо положень рівноваги (вузлів ґра-
ток кристалічних), стрибки в нові положення 
відбуваються надзвичайно рідко. Тому тверді 
тіла зберігають об’єм і форму. В’язкість твердих 
тіл вища за 1014  Па×с. Швидкості переміщення 
об’єму частинок у різних станах значно різнять-
ся. Порядки значень коефіцієнтів самодифузії 
(у  м2/с) такі: газ  —  10–5; рідина  —  10–9; тверде 
тіло — 10–35. Переходи між А. с. відбуваються за 
певних температур і тисків зі стрибкоподібною 
зміною густини, ентропії, енергії вільної тощо. 
Однак вони можуть бути й неперервними, що 
свідчить про певну умовність поділу речовин за 
А.  с. Напр., перехід рідина — тверде тіло може 
здійснюватися через кілька стадій: аморфну, 
склувату, мікро-, полі- та монокристалічну. Дея-
кі речовини за певних умов набувають стану 
рідких кристалів. У т. з. потрійній точці речови-

Чотири основних агрегатних 
стани: газ, рідина, тверде тіло, 
плазма
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ни існують одночасно у трьох станах — термо-
динамічних фазах (для води потрійна точка  — 
273,16º і 609 Па).

Літ.: Дутчак  Я.  Й. Молекулярная физика. Москва, 
1987; Гомонай В. І., Гомонай О. В. Фізична хімія. Ужгород, 
2004.

І. Савицький

Агрегатопо ́ніка — різновид (метод) гідропоні-
ки, що характеризується вирощуванням рослин 
на твердих мінеральних субстратах з малою во-
логоємністю, до яких періодично надходить жи-
вильний розчин, з якого рослини отримують 
мінеральні елементи. При А. коренева система 
розміщується в заміннику ґрунту, а як субстрати 
використовують різні місцеві матеріали: граніт-
ний щебінь, гравій, подрібнений керамзит, спу-
чені вермикуліт і перліт, кам’яно вугіль ний шлак, 
крупнозернистий річковий пісок, а також штуч-
ні полімерні субстрати. Перевагою А. над інши-
ми видами гідропоніки, що передбачають вико-
ристання штучних субстратів органічного по-
ходження, є те, що після кількох років викорис-
тання мінеральні замінники не засмічуються 
кореневими виділеннями та кореневими решт-
ками, в них не розвивається галова нематода 
(паразитичний черв’як), яка завдає значної шко-
ди культивованим у теплицях рослинам. Вод-
ночас застосування А. супроводжується пев-
ними складнощами — значними витратами на 
заготівлю твердих замінників ґрунту, їх достав-
ку, укладання в теплиці, а після певного терміну 
експлуатації — стерилізацію, промивання і реге-
нерацію з урахуванням підтримання точної кон-
центрації та реакції живильного розчину. 
Складністю А. є також необхідність одночасного 
безперебійного забезпечення кореневих систем 
рослин розчином мінеральних солей і киснем 
повітря. Вода в субстратах, що залишається піс-
ля їх поливу живильними розчинами, поділя-
ється на легко- та слаборухому. З усіх мінераль-
них субстратів, що застосовуються в кімнатній 
культурі, найбільше легкорухомої води містить 
вермикуліт, при вирощуванні овочевих рослин 
його можна зволожувати рідше за інші субстра-
ти: в сонячну погоду — 1 раз на день, у похму-
ру — через день. Субстрат із гравію та щебеню у 
сонячну погоду поливають 3–4, у похмуру — 
2–3 рази на день.

Агрега ́тор нови ́н — 1) Мережевий ресурс або 
система, що в автоматичному режимі збирає, 
структурує та виокремлює найважливіші нови-
ни завдяки підключенню до інформ. стрічок 
різних інформ. агентств, електронних видань, 
сайтів традиційних ЗМІ. 2)  Комп’ютерна про-
грама або веб-сервіс (веб-агрегатор), призначені 
для того, щоб відбирати та оновлювати в авто-
матичному режимі для індивідуального корис-
тувача повідомлення (заголовки новин, блогів 
або подкастів) із джерел, що експортуються 
у форматах RSS (Rich Site Summary), Atom тощо.
А.  н. надає можливість: а)  сортувати повідом-
лення за тематичними категоріями («Бізнес», 
«Спорт», «Технології», «Розваги» та ін.) або регі-
ональним критерієм  — і формувати власну 
стрічку новин із джерел, які синхронізовані з 
А. н.; б) сортувати вибрані категорії та видання в 
«ручному» режимі: найцікавішим для користу-
вача новинним ресурсам самостійно задати прі-
оритет — і новини цього ресурсу будуть подава-

тися найпершими у стрічці; в)  додавати власні 
джерела новин.
Найсуттєвіші переваги А. н.: економія часу (не 
потрібно щоденно відвідувати сайти в пошуках 
нових матеріалів); поінформованість при еконо-
мії трафіку (RSS-стрічка зазвичай містить лише 
найважливішу інформацію); відсутність спаму; 
анонімність одержувача.

Агрега́ція (пізньолат. aggregatio, від лат. aggrega-
re — приєднувати) — 1) У біології — здатність 
первинно або штучно відокремлених клітин 
злипатися одна з одною, утворюючи багатоклі-
тинні скупчення (агрегати). Здійснюється за до-
помогою спец. білків, розміщених на зовн. боці 
клітинної мембрани, причому злипаються тіль-
ки клітини, подібні одна до одної. 
2) А. соціальна — а)  сукупність соц.  одиниць 
(індивідів, сімей, кланів, угрупувань та ін.), яка 
виникає шляхом їх просторового зближення, 
причому ці одиниці залишаються незмінними, 
на противагу соц. спільноті (групі), в якій оди-
ниці є взаємозв’язаними; б)  сукупність індиві-
дів, які мають спільні соц.  характеристики 
(напр., демографічні), проте ці індивіди соціаль-
но не організовані (напр., соц.  категорія, номі-
нальна група); в) сукупність людей, які одночас-
но перебувають в одному місці (напр., пасажири 
літака чи потяга; глядачі в театрі, покупці в су-
пермаркеті). А.  с. слід відрізняти від груп соці-
альних.

Літ.: Добреньков  В.  И., Кравченко  А.  И. Фундамен-
тальная социология: В 15 т. Москва, 2004. Т. 5: Социаль-
ная структура; Берн  Э. Лидер и группа. О структуре и 
динамике организаций и групп. Москва, 2016.

М. В. Туленков 

Агрегува ́ння (від лат. aggregare — приєднува-
ти) — 1) В економіці — укрупнення екон. показ-
ників шляхом їх об’єднання в єдину групу. Агре-
говані показники — це узаг. величини, які 
об’єднують в одному заг. показнику багато част-
кових. А. здійснюється підсумовуванням, групу-
ванням або ін. способами зведення часткових 
показників в узаг. Деякі теоретики розуміють А. 
як перехід від мікроекон. до макроекон. погляду 
на досліджуваний екон. процес. 

Літ.: Петров А. А., Поспелов И. Г., Шананин А.  А. 
Опыт математического моделирования экономики. Мо-
сква, 1996; Ляшенко І. М., Онищенко І. М. Агрегування 
еколого-економічних балансових моделей «витрати-ви-
пуск» // Науковий вісник Чернівецького національного 
університету: зб. наук. праць. 2009. Вип. 493; Онищен-
ко І. М. Порівняльний аналіз економік на основі резуль-
татів агрегування цінами моделі Леонтьєва «витрати-ви-
пуск» // Економіст. 2010. № 9. 
2) У маркетингу — об’єднання всіх сегментів 
ринку в єдине ціле і на підставі цього — вир-
во нового товару, розроблення єдиної страте-
гії.
3) У соціології — а) процес перетворення певної 
моделі соц. об’єкта в модель з меншим числом 
змінних або обмежень, тобто в агреговану мо-
дель, яка дає наближений до реальності порівня-
но з вихідною опис досліджуваного соц. явища; 
б) процедура групування соц. об’єктів у соц. ка-
тегорії вищого рівня, наприклад, індивідів в 
сусп. групи, групи в соц. шари (прошарки), шари 
в соц. класи і т.д.; в) укрупнення окремих соц. 
показників шляхом їх об’єднання у синтетичну 
агреговану групу. 

Агрегатопоніка

Субстрат 
(гравій)

Повітря

Розчин 
із мінеральними 

елементами
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Агрегува ́ння інтересі ́в — процес об’єднання 
розрізнених індивід. або груп. вимог, очіку-
вань, інтересів, їх інтеграції та формування на 
цій підставі спільної мети чи волі. А. і. є однією 
з осн. функцій політ. системи, яку вона реалі-
зує, насамперед, через парламент. групи інтер-
есів та політ. партії. А.  і. становить частину 
структурно-функціоналіст. підходу до вивчен-
ня політики. Значна поляризація інтересів гро-
мадян  — характерна риса будь-якого сусп-ва. 
Тому є потреба у їх виявленні (артикуляції) та 
узагальненні. А.  і. передбачає систематизацію 
різних інтересів і вимог, розташування їх в іє-
рарх. порядку. Термін означає перетворення 
політ. вимог в альтернативні програми дій, зде-
більшого під про водом політ. партій. У наук. 
обіг поняття запровадив класик теорії політ. 
систем Г. Алмонд, який визначив, що А. і. — це 
«діяльність, у результаті якої політ. вимоги ін-
дивідів та груп об’єднуються в партійні програ-
ми». До осн. механізмів А. і. він відносить осо-
бисті та патрон-клієнтські зв’язки. Політ. партії 
роблять одноріднішими приватні вимоги, які 
висувають до владних структур та органів місц. 
самоврядування. А.  і. є однією з найважливі-
ших функцій політ. партій, які в такий спосіб 
мобілізують прихильників і здобувають під-
тримку для своїх кандидатів і політ. курсу на 
виборах. Відповідно, зростає ефективність 
функціонування політ. влади, що спирається у 
своїй діяльності на вимоги, які можна вважати 
вимогами всього або більшої частини сусп-ва. 
А. і. — сусп.-політ. феномен, який свідчить про 
демократичність громад. сусп-ва та соц. правої 
д-ви. А. і. є також додатковою формою соціалі-
зації громадян, яка сприяє активізації системи 
участі. Як одна з засадничих функцій політ. 
системи А.  і. тісно по в’я зана з артикуляцією 
інтересів.

Літ.: Алмонд Г. та ін. Сравнительная политология се-
годня: Мировой обзор / Сокр. пер. с англ. Москва, 2002; 
Обушний М. І., Примуш М. В., Шведа Ю. Р. Партологія. 
Київ, 2006; Дюверже  М. Политические партии / Пер. с 
франц. Москва, 2007.

Ю. Р. Шведа

Агреже ́ (франц. agregé, букв. — прийнятий до 
товариство, від лат. aggregare — приєднува-
ти) — наук. ступінь у Франції та Бельгії (другий 
після ліценціата). У Франції введений 1808. 
Присвоюється після закінчення ун-ту на основі 
складання додаткових іспитів з обраної спеці-
альності та захисту дисертації. Ступінь А. дає 
право стати викладачем ліцею (середнього 
навч. закладу), а також природничо-наук. і гу-
манітарних ф-тів ун-тів. Для здобуття ступеня 
А. необхідно завершити курс університет. осві-
ти (4–5 років, залежно від фаху), здати додатко-
во низку іспитів (агрегацію) за обраною спеці-
альністю і після успішної здачі пропрацювати 
рік як стажер. Конкурсні іспити з присвоєння 
вченого звання А. проводяться в два етапи: 
письмові випробування в центрах навч. округів 
і держ. іспити в Парижі. Існує А. у системі се-
редньої та вищої освіти. Звання «А.» у системі 
середньої освіти присвоюється за кількома спе-
ціальностями, серед яких: мист-во, іноз. мови, 
л-ра, географія, історія, математика, фіз. науки, 
управління. У  системі вищої освіти здобуття 
звання А. передбачає підготовку протягом двох 
років дисертації за однією з таких спеціальнос-

тей: медицина, фармацевтика й біологія, право 
та екол. науки — і дає право викладання у ви-
шах. 

Літ.: Харченко Т. Г. Гуманізація сучасної педагогічної 
освіти у Франції: теорія і практика. Луганськ, 2013.

В. В. Бойченко.

Агрема ́н (франц. agrement — згода) — згода 
д-ви прийняти певну особу як главу диплома-
тичного представництва ін. д-ви. Надання А. 
передбачено Віден. конвенцією про диплома-
тичні зносини 1961 та міжнар. звичаєвим пра-
вом. Міжнар. право не містить позитивні нор-
ми стосовно персонального характеру або ква-
ліфікації особи, яку д-ва призначає своїм пред-
ставником за кордоном. Д-ви, однак, не вільні у 
виборі своїх дипломатичних агентів, оскільки 
іноз. уряд може не затвердити кандидата на 
підставі «важливої причини». Водночас між-
нар. право не розрізняє, що є і що не є «важли-
вою причиною» для відмови в А., отже, з цього 
приводу не існує сформульованої звичаєвої 
норми. У дипломатиній практиці багато зале-
жить від конкретної особи та характеру обста-
вин, пов’язаних із політ., реліг. та соц. мотива-
ми. Запит на А. реалізують через відомство за-
корд. справ. Після отримання А. певна особа 
стає персоною грата; у разі відмови її вважають 
персоною нон грата. Відмова в наданні А. не 
потребує мотивування.

Літ.: Fenwick Ch. G. International Law. New York, 1965.
В. Н. Денисов

Агре ́нєв-Слов’я ́нський, Дмитро́ Олекса ́ндро-
вич (справжнє прізвище — Агренєв; 19.12.1836, 
м. Москва, тепер РФ — 23.07.1908, м. Рущук, те-
пер Русе, Болгарія; похов. у м. Ялті, Крим) — спі-
вак (тенор), хоровий диригент, фольклорист. 
Закінчив Другу моск. гімназію та Моск. ун-т. 
Навчався вокалу в чеського хормейстера Р. Сла-
века (м. Москва), у Ф. Річчі (м. Санкт-Петербург), 
П. Романі (Італія). 1858 здійснив першу концерт. 
подорож півднем Рос. імперії. З 1862 виступав на 
опер. сценах Рос. імперії, Італії та Франції. 1868 
організував у м. Празі (тепер Чехія) мішаний хор 
«Слов’янська капела», з яким концертував у Рос. 
імперії, на Балканах, у країнах Центр. та Зх. Єв-
ропи, Америки та Африки. Популяризатор сло-
в’янських нар. пісень та церк. музики. Упродовж 
усього життя займався записом і обробкою муз. 
фольклору (героїчних билин, балад, обрядових 
пісень). У репертуарі його хору були й укр. пісні, 
зокрема «Ой, зіронька зійшла» в обробці А.-С. 
Концерти духовної музики складалися з творів 
Д.  Бортнянського, М.  Березовського, А.  Веделя, 
П. Турчанінова, Г. Ло макіна. В одному з концер-
тів А.-С. у Празі 1867 дебютував як піаніст 
М.  Лисенко. А.-С. — ініціатор спорудження в 
Києві «Слов’янського дому» (власним коштом), 
який мав стати центром слов’янської муз. куль-
тури (передбачалося створити безплатну муз. 
школу і школу співу, слов’яно-руську нар. б-ку, 
архів нар. творчості та концертний зал) і в май-
бутньому перерости в Русько-слов’янську кон-
серваторію. Проте ініціативу А.-С. не було під-
тримано місцевою владою і тому проект не реа-
лізовано. А.-С. — автор спогадів (опубл. у газ. 
«Киевское слово», 1887, № 11–13).

Літ.: Super А. La chapelle impériale russe: La chapelle de 
M. D. Slaviansky d’Agréneff; esquisse historique et critique sur 

Агренєв-Слов’янський 
Дмитро Олександрович
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la question de la musique à l’église.  Paris, 1886; Хитро-
во А. Д. А. Славянский и его деятельность. Тверь, 1887.

С. А. Целюх

Агреси ́вність (від лат. agressio — напад) — 
1) У психології — ситуативний стан, що характе-
ризується афективними спалахами гніву та ім-
пульсивними проявами поведінки, спрямовани-
ми на об’єкт фрустрації, що став причиною 
конфлікту. А. як стан має такі складники: а) ког-
нітивний, що забезпечує орієнтування суб’єкта 
в  ситуації; б)  емоційний, що знаходить вияв в 
емоційних станах суб’єкта (гнів, ворожість 
тощо); в) вольовий, що забезпечує агресивно на-
лаштованому суб’єкту досягнення його мети. 
А. — це також риса особистості, що спричиняє 
відносно стабільну схильність до агресії. А. як 
риса особистості може бути зумовлена неспри-
ятливим соц. досвідом, вродженими диспозиці-
ями, психопатологією тощо.

Е. В. Крайніков

2) У біології — активні ворожі дії однієї особини 
щодо іншої з метою оволодіти їжею, самкою, 
певною тер. тощо. Агресивна поведінка тва-
рин  — поняття, ширше, ніж агоністична пове-
дінка, адже включає ворожі дії стосовно особин 
не тільки свого, а й ін. видів, зокрема, поведінка 
хижака щодо жертви. Переважно ґрунтується на 
безумовних рефлексах і знаходить вияв на до-
сить ранніх стадіях життя (напр., дії зозуленяти 

щодо ін. пташенят). До агресивної поведінки 
слід відносити випадки канібалізму пташенят 
сов чи дітовбивство своїх дитинчат самцями 
лева. Для агресивної поведінки характерними є 
колективні дії, напр., захист мартинами терито-
рії своєї колонії від чужинців включно з діями 
активної оборони.

Літ.: Laurel R. Fox. Cannibalism in natural populations // 
Annual Review of Ecology and Systematics. 1975. № 6; Мак-
Фарленд Д. Поведение животных: Психобиология, этоло-
гия и эволюция / Пер с англ. Москва, 1988.

Агреси ́ни (від лат. aggressio — напад) — про-
дукти життєдіяльності хвороботворних мікро-
організмів, які забезпечують інвазію патогенних 
мікроорг-мів, їхнє розмноження і поширення в 
орг-мі. До А. належать речовини полисахарид-
ної або білкової природи. Це переважно поверх-
неві речовини бактеріальної клітини, але іноді 
до А. відносять також мікробні ферменти і ток-
сини. А. виділяються внаслідок життєдіяльності 
або під час розпаду патогенних мікроорг-мів, 
легко відокремлюються від бактеріальної кліти-
ни, добре розчиняються в рідинах орг-му і по-
ширюються по ньому. А. знижують ефектив-
ність захоплення і перетравлення мікроорг-мів 
фагоцитами, посилюють вірулентність мікро-
орг-му, взаємодіють із захисними факторами 
орг-му хазяїна, пригнічуючи міграцію фагоцитів 
у вогнище запалення і знижуючи ефективність 
захоплення й перетравлення мікроорг-мів фаго-
цитами, ушкоджуючи фагоцитарні клітини аж 
до їх повного руйнування. Мають антигенні 
властивості. 

Літ.: Жданов В. М. Инфекция // Многотомное руко-
водство по микробиологии, клинике и эпидемиологии 
ин фекционных болезней. Москва, 1964. Т. 4.

Агре ́сія (лат. aggressio — напад) — 1) У психоло-
гії — зумовлена переживанням фрустрації воро-
жа поведінка стосовно ін. особи або групи осіб. А 
розглядають або А. як інстинкт, або як наслідок 
фрустрації, або як соц. научіння. А. класифікують 
за різними критеріями. За формами прояву: 
а)  відверта  А.  — агресор завдає фіз. шкоди або 
погро жує завдати таку шкоду; б) стосункова А. — 
агресор завдає шкоди в соц. плані, напр., ігнорую-
чи або принижуючи партнера, пліткуючи про 
нього, вдаючись до наклепів тощо. За метою: 
а)  реактивна, або ворожа  А.  — спрямована на 
спричинення шкоди ін. особі; б) проактивна, або 
інструментальна А. — спрямована на досягнення 
певних цілей (отримання бажаного об’єкта, при-
вілею або простору).

Е. В. Крайніков 

2) У міжнар. праві — застосування збройної 
сили д-вою (групою д-в) проти суверенітету, 
тер. цілісності, політ. незалежності ін. д-ви або 
народу (нації), несумісне з Статутом ООН. По-
няття «А.» виникло у міжнар. праві в період між 
світовими війнами в процесі розроблення прин-
ципу заборони агресивної війни. Ідея утвер-
дження цього принципу знайшла відображення 
у низці документів Ліги Націй, зокрема в про-
екті Договору про взаємну допомогу 1923 (не 
набув чинності) і Декларації про агресивні війни 
1927, де агресивна війна кваліфікувалась як 
«міжнар. злочин». Статут Ліги Націй зобов’я зу-
вав її членів не вдаватися до війни, доки не ви-
користано всіх мирних засобів розв’язання спору 
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Агресивність. Таблиця 
результатів мотиваційного 

аналізу міміки собаки 
(К. Лоренц)

Агресивність. Таблиця 
результатів мотиваційного 

аналізу пози кішки 
(Р. Хайнд – П. Лейхаузен)
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(ст. 12). Першою багатосторонньою угодою, що 
містила заборону агресивної війни, став Паризь-
кий пакт 1928 (див. Бріана — Келлоґа пакт 
1928). У ньому проголошувалася відмова від вій-
ни як засобу врегулювання міжнар. спорів і ви-
знавалося за необхідне розв’язу ва ти будь-які 
спори мирними засобами (ст.  1, 2), тим самим 
заборона агресивної війни замінила існуюче 
доти право війни, тобто право д-ви самій вирі-
шувати, як здійснювати самооборону (самоза-
хист). Але цей пакт не містив ні визначення А., 
ні процедур мирного роз в’язання конфліктів. 
На той час у межах Ліги Націй не було узгодже-
ного визначення «А.», а те, яке запропонував 
СРСР (1933), не було прийнято. Після Другої 
світової війни на принципі Паризького пакту 
про заборону агресивної війни ґрунтувалися 
Статут Міжнар. воєнного трибуналу для суду 
над гол. воєнними злочинцями європ. країн 
(Нюрнберзького трибуналу) і Міжнар. воєнного 
трибуналу для Далекого Сходу (Токійського 
трибуналу) та їхні вироки. Нюрнберзький три-
бунал визначив війну як «здійснення політики 
засобами насилля» і назвав ознаки, за якими 
особа вважається відповідальною за агресивну 
війну: така особа повинна бути поінформова-
ною про намір розв’язати війну та її агресивний 
характер; мати можливість впливати на політи-
ку розв’язання чи продовження агресивної ві-
йни; використовувати цю можливість для спри-
яння такій політиці. У Статуті ООН (п. 4, ст. 2). 
передбачено зобов’язання д-в утримуватися в 
міжнар. відносинах «від загрози силою чи її за-
стосування як проти територіальної недотор-
канності або політичної незалежності будь-якої 
держави, так і будь-яким іншим чином, несуміс-
ним з цілями Об’єднаних Націй». До переліку 
дій, які, незалежно від оголошення війни, квалі-
фікуються як акт А., належать: 1) вторгнення чи 
напад збройних сил д-ви на тер. ін. д-ви, або 
будь-яка, навіть тимчасова окупація, або будь-
яка анексія із застосуванням сили на тер. ін. д-ви 
чи її частини; 2) бомбардування збройними си-
лами д-ви тер. ін. д-ви або застосування зброї на 
території ін. д-ви; 3)  блокада портів чи берегів 
д-ви збройними силами ін. д-ви; 4) напад зброй-
ними силами д-ви на сухопутні, мор. та повітр. 
сили або мор. чи повітр. флоти ін. д-ви; 5) засто-
сування збройних сил однієї д-ви, що розташо-
вуються на тер. ін. д-ви згідно з угодою д-ви, що 
приймає, з порушенням умов, передбачених в 
угоді, або будь-яке продовження їх перебування 
на такій тер. після припинення дії угоди; 6) дія 
д-ви, що дозволяє, аби її тер., яку вона надала в 
розпорядження ін. д-ви, ця д-ва використовува-
ла для здійснення акту А. проти третьої д-ви; 
7) засилання д-вою або від імені д-ви озброєних 
банд, груп, нерегулярних сил чи найманців, які 
застосовують силу проти ін. д-ви, здійснюючи 
акти, рівнозначні вищезазначеним, або її значна 
участь у них (ст. 3). Рада Безпеки ООН може ви-
значати як А. й ін. акти. Жодні міркування будь-
якого характеру (політ., екон., воєнного тощо) не 
можуть служити виправданням А. (п.  1 ст.  5). 
Водночас не можна порушувати право на само-
визначення, свободу та незалежність народів та 
їхнє право боротися проти іноз. панування та 
задля цього одержувати підтримку (ст.  7). 
У  США серед представників доктрини міжнар. 
права досить поширений погляд, що концепція 
«акту А.», сформульована у резолюціях Гене-

ральної Асамблеї ООН, не повністю збігається з 
концепцією «застосування сили згідно з п.  4 
ст.  2» та концепцією «збройного нападу відпо-
відно до ст.  51 про самооборону», тоді як ін. 
представники доктрини міжнар. права визна-
ють приписи зазначених резолюцій Генеральної 
Асамблеї ООН щодо акту А. та її визначення та-
кими, що тлумачать Статут ООН або розвива-
ють його та юридично обов’язкові як для д-в, так 
і для РБ ООН. Останнім часом виникла пробле-
ма кваліфікації терорист. нападів як актів А., 
особливо у зв’язку з нападами на США 11.09.2001 
і проведенням у відповідь 07.10.2001 США та 
Великою Британією військ. операції на території 
Афганістану, яку уряди обох країн виправдову-
ють як здійснення законної самооборони. Резо-
люція РБ ООН від 28.09.2001, підтвердивши не-
від’ємне право д-ви на індивід. та колект. само-
оборону як визнане Статутом ООН, не уповно-
важила США застосовувати збройну силу у від-
повідь на напади, хоча підтримала висновок, що 
їх значні масштаби могли бути підставою вико-
ристання права на самооборону. У міжнар. пра-
ві визнається, що право на самооборону не може 
виходити за рамки мети захисту від конкрет. 
акту А. й здійснення цього права має бути про-
порційним характеру цього акту з урахуванням 
загрози, яку несе заподіяна ним шкода. Юрид. 
співтовариство схиляється до думки, що Статут 
ООН не забороняє гуманіт. інтервенцію, суворо 
обмежуючи застосування сили як необхідного 
елемента рятування життя людей, коли д-ва 
сама не в змозі це зробити. Однак такі дії не мо-
жуть мати нічого спільного з поваленням уряду 
д-ви або окупацією її території. Розбіжності в 
тлумаченні А. та її актів не можуть бути законни-
ми підставами для застосування сили без резо-
люції РБ ООН, якій належить виключне право 
прийняття рішень. Міжнар. спів товариство, спи-
раючись на спільні зусилля д-в, зобов’язане зна-
ходити рішення спірних проблем лише мирними 
засобами, як того вимагає Статут ООН, і це має 
бути законом для всіх попри будь-які зміни, що 
відбуваються у світі. 

Літ.: Bishop  W. General Course of Public Internatio nal 
Law  // Academie de Droit International. RdС. 1965 (II). 
Vol.  115; Исторический обзор событий, связанных с 
агрессией. Нью-Йорк, 2002; Международное право. 
Моск ва, 2009.

В. Н. Денисов

Агре ́сор (лат. aggressor — нападник) — 1) У пси-
хології — суб’єкт деструктивної поведінки, який 
порушує норми співіснування людей, чинить 
жорсткий цілеспрямований напад. Мета А.  — 
завдати фіз., психол., екон. чи ін. шкоди своїм 
об’єктам. Суб’єкти агресії — індивіди, соц. групи 
чи спільноти людей або навіть окремі частини 
особистості (субособистості). Об’єкти напа-
ду А. — інші індивіди, соц. групи чи спільноти 
людей, предмети; специфічний об’єкт агресії — 
сам А. (див. Аутоагресія). А. постають у різно-
манітних сферах людської взаємодії: А. — д-ва, 
А. — партнер у шлюбі чи бізнесі тощо. Є числен-
ні класифікації А. Соц. психолог Л. Берковіц роз-
різняє  А. за сталістю проявів агресії: випадко-
ві А. та постійні А. Серед постійних А.: а) емо-
ційно-реактивні А. — демонструють агресію як 
наслідок емоційного вибуху; б)  інструменталь-
ні  А.  — для них агресія є засобом досягнення 
певних цілей, основою хуліганської поведінки. 
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У  психіатрії феномен  А. пояснюють із позицій 
теорії психопатичної особистості.

Літ.: Румянцева Т. Т. Понятие об агрессивности в 
сов ременной и зарубежной психологии // Вопросы пси-
хологии. 1991. № 1; Лоренц К. Агрессия (так называемое 
зло). Москва, 1994; Реан А. А. Агрессия и агрессивность 
личности. Санкт-Петербург, 1995; Бэрон Р., Ричардсон 
Д. Агрессия. Санкт-Петербург, 1997; Психология чело-
веческой агрессивности: Хрестоматия. Минск, 1999; 
Бер ковиц  Л. Агрессия. Причины, последствия и кон-
троль. Санкт-Петербург, 2001; Шипунова Т. В. Агрессия 
и насилие как элементы социальной реальности // Социо-
логические исследования. 2002. № 5.
2) У міжнар. праві — країна-А. — країна або 
група країн, що застосовує збройну силу проти 
суверенітету, незалежності чи тер. цілісності 
ін. країни, здійснюючи тим самим агресію. 
Проблема з визначенням А. виникає в умовах 
непрямої агресії, тобто такої, що здійснюється 
не регулярними військами країни, але за її ак-
тивної підтримки та сприяння. Не є А. країна, 
яка застосовує військ. силу для захисту в умо-
вах порушення тер. цілісності чи загрози влас-
ному суверенітету, але лише в межах відповіді 
на конкретний акт агресії. Перелік дій, що да-
ють можливість кваліфікувати країну як А., 
наводиться (але не вичерпується) в Резолюції 
Генеральної Асамблеї ООН «Визначення агре-
сії» від 14.12.1974. 

Агре ́стія щети ́ниста (Agrestia hispida) — вид ли-
шайників род. мегаспорових. Слань завширшки 
до 2,5 см, кущиста, сірого або оливково-зелену-
вато-бурого кольору. Слабко прикріплена чи 
зовсім не прикріплена до субстрату. Гілочки 
слані біля основи діаметром — 1–1,5 мм, округ-
ло-циліндричні або слабо сплющені, вигнуті, 
досить розгалужені. Біля верхівок вкорочені гі-
лочки іноді утворюють пучки, на верхівці закін-
чуються кількома шипуватими виростами. Роз-
множується нестатевим шляхом. Зростає на 
глинистих, солонцюватих та кам’янистих ґрун-
тах, гірських схилах, яйлах. Ареал виду охоплює 
Пд.-Сх. Європу, Кавказ, Пд. Урал, Серед. Азію, 
Пн. Америку. В Україні — Кримський п-ів (око-
лиці м.  Сімферополя та Євпаторії, Нікітська 
яйла). Вид А.  щ. занесено до Червоної книги 
України. Природоохоронний статус — вразли-
вий. Причини зміни чисельності — розорюван-
ня степових ділянок, випасання овець. Для збе-
реження виду слід створювати заказники, кон т-
ролювати стан популяцій.

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

О. Б. Блюм

Агрида ́г, Агри-Даг — гірський хребет у сер. час-
тині Вірменського нагір’я, розташ. на Сх. Туреччи-
ни, на Пн. від оз. Ван. Довжина хребта — 200 км, 
висота — до 3445 м. Фрагмент Середземномор. 
альп. складчастого поясу з широким розвитком 
потужних вулканогенно-осадових товщ мезозой-
кайнозойського віку та інтрузіями гранітоїдів. За 
рельєфом А. — ланцюжок згаслих вулканів, що 
виникли уздовж великих розломів, які оформили 
хребет. Хребтом А. проходить частина вододілу 
між басейнами Каспійського м. (р. Аракс на Пн. 
від А.) і Перської зат. (р. Мурат — ліва притока 
р. Євфрат на Пд. від А.). Клімат субтропічний 
континентальний, опадів 300–800 мм/рік, мак-
симум випадає навесні, а мінімум — узимку. 

Зима тривала, морозна, середня т-ра січня  — 
–3…–15 °С; липня — +15…20 °C. Ґрунти світло-
каштанові й бурі, до сіроземів. Схили гір займа-
ють гірські сухі степи на червоно-коричневих 
ґрунтах та чорноземах (на висотах 800–1400 м); 
ліси і рідколісся (дуб, ялівець, сосна, чагарнико-
ві зарості) на слабо опідзолених бурих лісових 
ґрунтах (1000–2300 м); ділянки гірських лук 
(2000–3000 м); вище переважають скельні ланд-
шафти. У тваринному світі багато гризунів і 
плазунів; зустрічаються косуля, бородатий ко-
зел, муфлон, ведмідь, барс, смугаста гієна.

Літ.: Магакьян И. Г. Армения в системе центрального 
Средиземноморья. Ереван, 1966.

А. С. Івченко

Агри́ппа (грец. Ἀγρίππας, лат. Agrippa; 1  ст. 
до н. е. — 1 ст. н. е.) — античний філософ, пред-
ставник логічно-релятивістського скептицизму, 
послідовник Піррона та критик Арістотеля. Ві-
домий як автор «5  основ утримання»  — поло-
жень про неможливість точних знань і необхід-
ність утримуватися від суджень. До раніше роз-
роблених «10 тропів (основ) утримання» (аргу-
менти проти можливості осягнути істину) Енесі-
дема додав ще 5: 1) «Про суперечливість» — якщо 
питання викликає суперечливі думки, варто 
взагалі утримуватися від суджень про нього. Іс-
нують нерозв’язні суперечки як у житті, так і у 
філософуванні, тож припустимо одне із супе-
речливих суджень прийняти або, навпаки, від-
кинути. 2) «Про віддалення у безкінечність» — 
конкретне судження спирається на друге, а далі 
послідовно друге — на третє, третє — на четвер-
те тощо. Спроба обміркувати природу речей 
призводить до нескінченного регресу. 3)  «Про 
відносність» — будь-яка річ не є чимось визна-
ченим, а лише здається такою чи такою. Це за-
лежить від її відносин із суб’єктом, почасти від 
зв’язків з іншими речами, адже вона не існує 
сама по собі. Тож уявлення про всі реалії світу 
відносні. 4) «Про припущення» — якщо суджен-
ня оперте на передумову, яку приймають без 
будь-яких доказів, це призводить до «віддалення 
в безкінечність». На підставі навіть нібито вар-
тих довіри припущень неможливо зробити до-
стовірні висновки. Тож істина, яку стверджують, 
насправді виявляється гіпотезою. 5)  «Про вза-
ємну доказовість» — у міркуваннях постає ситу-
ація взаємного доведення: положення, яке мало 
би бути доказом досліджуваного твердження, 
потребує від того підтвердження. Через цю вза-
ємну залежність жодне з них не можна взяти для 
обґрунтування іншого  — від судження слід 
утриматися. Істина, яку стверджують, втягнена 
в «хибне коло». 
Про життя А. даних немає. «5 основ утримання» 
традиційно приписують  А. услід за Діогеном 
Лаертським, який водночас не згадує А. у своє-
му переліку філософів школи Піррона. Секст 
Емпірик описує «5 основ утримання», згадуючи 
молодших скептиків, а не А. Тож є сумніви, чи 
існував А.

Літ.: Sextus Empiricus. Outlines of Pyrrhonism. Trans-
lated by R.G. Bury. Cambridge, Mas sachusetts, 1933; Barnes J. 
The Modes of Scepticism. Cam bridge, 1985.

Агрідже́нто (італ. Agrigento) — місто в Італії, у 
регіоні Сицилія, столиця однойменної провін-
ції. А. розташоване на відстані бл. 520 км на Пд. 
від Рима. Нас. — 59 645 осіб (2014, оцінка). Істо-

Агрестія щетиниста
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рія А. розпочалася в 6 ст. до н. е. заснуванням 
давньогрец. колонії Акрагас. Розквіт колонії 
припав на 5 ст. до н. е. Місто перетворилося на 
арену боротьби між Карфагеном і Римом за па-
нування на Середземному морі та поступово 
занепало, було завойоване римлянами, які дали 
йому назву «Агрігент».
Археол. зона А. 1997 включена до списку Світо-
вої спадщини ЮНЕСКО. Комплексно не дослі-
джена. Займає 1300 га та охоплює залишки ел-
ліністичного, пунічного й римського міст, до-
ричні храми, агори, язичницький і христ. не-
крополі, т. з. Могилу Терона — монумент піра-
мідальної форми, присвячений пам’яті римлян, 
що загинули під час Другої Пунічної війни, а 
також мережу підземних акведуків, ворота 
(6–9 ст.) і фортечну стіну (друга половина 11 ст.). 
Осердя археол. зони — Долина храмів. Термін 
«долина» умовний, оскільки це місце розташо-
ване на вершині гори за межами А. Значна час-
тина розкопок у долині та подальша реставрація 
храмів відбувалися в 19 ст. зусиллями італ. архе-
олога Д.  А.  Лофазо П’єтрасанта (1783–1863), 
який був спадковим герцогом Серрадіфалько, 
володів цією місцевістю і мав достатньо грошей 
для такого виду робіт. Храм Згоди (храм Кон-
кордії; Tempio della Concordia; 5 ст.) вважається 
храмом, що найкраще зберігся з-поміж усіх до-
ричних храмів світу. Назву храм отримав у 16 ст. 
від напису лат. мовою, що не мав жодного сто-
сунку до споруди, однак був знайдений поруч із 
храмом. У 597 єпископ Григорій перетворив ан-
тичний храм у христ. базиліку. Первісний вигляд 
храму було повернуто 1748. Храм Зев са (Юпіте-
ра) Олімпійського (Олімпейон; Tem pio di Zeus 
Olimpio, Olympeion; 5 ст.) — один із найбільших 
доричних храмів, що поступається розмірами 
лише іонічному диптеру Артеміди в Ефесі. Спо-
рудження храму пов’язане з іст. перемогою си-
цилійських греків над карфагенянами у битві 
при Гимері в 480 до н. е. Будівля була суттєво 
зруйнована 1401 землетрусом. Храм Гери Лацінії 
(Юнони; Tempio di Hera Laci nia, Tempio di Giu-
no ne; 5 ст.) найвірогідніше збу дований на честь 
Посейдона, а не Гери. Був сильно пошкоджений 
у результаті пожежі наприкінці 5 ст. до н. е. Спе-
ціалісти вважають храм одним із найкращих за 
якістю в А. Усередині зберігся античний вівтар. 
Храм Кастора і Поллукса (Діоскурів; Tempio di 
Castore e Polluce; Tempio dei Dioscuri; 5 ст.) лежав 
у руїнах, лише 1836 було розчищено тер. і від-
новлено 3  колони (4-у додали 1856). Ця кон-
струкція стала одним із символів Долини храмів. 
В А. також розташовані храм Геракла (6 ст.), 
храм Гефеста (Вулкана; 5 ст.); храм Ісіди; храм 
Деметри; святилище Асклепія (Ескулапа; 5 ст.); 
храм Афіни, що є частиною церкви Санта-Ма-
рія-деі-Гречі.
Христ. пам’ятки А.: кафедральний собор Сан-
Джер ландо (11 ст.), церква Сан-Спіріто (кінець 
12 ст.), церква Сан-Нікола (1-а пол. 13 ст.), церква 
Санта-Марія-деі-Гречі (13 ст.), єпископ. палац і 
семінарія (1574), церква Сан-Лоренцо (17 ст.).
Культ. установи А.: театр Луіджі Піранделло 
(18 ст.), Луккезіанська б-ка та археол. музей. Най-
відоміша статуя із колекції музею — т. з. Ефеб із 
Акраганта (480–470 до н. е.). Статую виконано 
місцевими майстрами із привізного мармуру. 
У музеї експоновано колекцію грец. ваз, водосто-
ків у вигляді лев’ячих голів тощо. В А. розташова-
на філія Палермського ун-ту.

Літ.: Rollin C., Bell J. The ancient history of the Egyptians, 
Carthaginians, Assyrians, Babylonians, Medes and Persians, 
Grecians and Macedonians: including a history of the arts and 
sciences of the ancients. New York, 1870; Maynard J. The Light 
of Alexandria. Lulu Enterprises Incorporated, 2005.

І. В. Шліхта

А́гро… (від грец. ἀγρός — поле) — частина 
складних слів, яка відповідає поняттям «земля», 
«землеробський» (агрономія, агрохімія).

Агроареа́л (від агро… та ареал) — ареал еле-
ментарний, частина агроландшафту, своєрід-
ний агромікроландшафт, тер. агроекол. мікро-
комплекс, розташований у межах с.-г. угідь, 
напр., ріллі, пасовища, сіножаті тощо. А. має 
своє рідні енерг. та геохім. параметри або показ-
ники, які визначають однотипний характер 
(тренд) просторової варіабельності урожай-
ності с.-г. культур. А. — осн. одиниця класифіка-
ції агроландшафтів. 

Літ.: Жарінов В. І., Довгань С. В. Агроекологія. Вінни-
ця, 2008. 

Агробі́знес, агра ́рний бі ́знес — сектор ринкової 
економіки, що охоплює вир-во, переробку, роз-
поділ, зберігання та доставку до споживача 
с.-г. продукції.
З а к о н о м і р н о с т і  ф о р м у в а н н я. Поява  А. 
зумовлена об’єктивними чинниками: а)  погли-
бленням поділу праці в сусп-ві, виділенням із 
с. г. ремісництва, переробної пром-cті, торгівлі, 
насамперед оптової й міжнар.; б) лібералізацією 
екон. відносин у нац. економіках і зовн. торгівлі; 
в) посиленням стабілізаційного впливу фін. ін-
ституцій.
С т р у к т у р а. А. як сфера підприємництва має 
чотири складники: 1)  підприємницька діяль-
ність, спрямована на забезпечення с. г. засобами 
вир-ва; 2)  власне с.-г.  вир-во; 3)  зберігання, 
транспортування, переробка с.-г. продукції, тор-
гівля як сировиною, так і переробленою продук-
цією; 4)  розвиток соц., сервісної, наук., інфор-
мац. та ін. інфраструктур, необхідних для ефек-
тивного функціонування та розвитку А.
В  А.  виділяють два підкомплекси: 1)  вир-во та 
реалізація продуктів харчування (продовольчий 
комплекс); 2) вир-во та реалізація пром. предме-
тів споживання, виготовлених із с.-г. сировини.

Агрідженто. Храм Конкордія
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Основу А. [у т. ч. і тер. агропромислових комп-
лексів (АПК)] формують т-ва, кооперативи, аг-
ропром. об’єднання, агрофірми, агрохолдинги, 
фер мерські та особисті селянські госп-ва. В Ук-
раїні нараховується декілька сотень компаній 
АПК. Простежується тенденція до збільшення 
ролі та впливу великих агр. госп-в. Серед най-
більших компаній, які працюють в укр. агро-
пром. секторі: «Укрлендфармінг», «Кернел», 
«Мрія», «Миронівський хлібопродукт», «Ас-
тар та» та ін.
Ф у н к ц і о н у в а н н я. А. функціонує як система 
інтеграції с.-г. товаровиробників із партнерами, 
що уможливлює забезпечення взаємної вигоди 
в усьому ланцюгові руху продовольства та сиро-
вини. У  ринковій економіці систему  А. стано-
вить сукупність відносин і зв’язків галузей АПК. 
Розвиток А., удосконалення його галузевої і тер. 
структури сприяє раціональнішому розміщен-
ню вир-ва, ефективному використанню ресурс-
ної бази, покращенню кінцевих результатів його 
діяльності, забезпеченню продовольчої безпеки 
країни.
С у ч а с н и й  с т а н. У  розвинутих країнах в  А. 
задіяно від 20 % до 30 % працездатного населен-
ня, а також стільки ж осн. та оборотного капіта-
лу. Найпотужніший  АПК сформовано в  США, 
кінцева продукція якого складає 12 % від ВНП, 
що зумовлено високим рівнем розвитку всієї 
економіки, а також поглибленням розподілу 
праці, перерозподілом функцій між сферами А., 
індустріал. розвитком с. г. У країнах Зх. Європи 
формування АПК відбувалося на основі загаль-
носвітових зв’язків, що пов’язано з неможливіс-
тю забезпечити себе с.-г. сировиною та необхід-
ними засобами вир-ва.
Україна має великий потенціал для розвитку А. 
Площа с.-г.  земель є найбільшою в Європі  — 
41,5 млн га (70 % тер. країни), з них 32,5 млн га 
використовуються для вирощування с.-г. куль-
тур. Розвитку сектору також сприяють близь-
кість осн. ринків збуту, транспортна інфра-
структура (залізниці, автошляхи, порти), пос-
тійне зростання світового попиту на продо-
вольчі продукти та альтернативну енергетику, а 
також наявність порівняно дешевих труд. ре-
сурсів. Наразі в  укр.  А. осн. напрямок  — рос-
линництво. Загалом спостерігаються як пози-
тивні, так і негативні тенденції. Україна ус-
пішно конкурує на міжнар. ринках за експор-
том соняшникової олії, кукурудзи, пшениці. 
Найбільше зернових експортується до Китаю, 
Кореї, Єгипту, Ізраїлю, Ірану, Тунісу, Туреччи-
ни. Проте внаслідок екон. реформ, зміни екон. 
устрою в цілому, форм власності у 1990-ті від-
булася значна дезінтеграція у  функціонуванні 
АПК, яка виявилася у значному скороченні 
вир-ва продукції на всіх підрозділах А., кризі 
неплатежів, зменшенні посівних площ, дегра-
дації с.-г. земель, старінні села тощо. Причини 
цього: диспаритет цін, непрофесійна агр. полі-
тика уряду, зниження платоспроможного по-
питу на селення та ін.

Літ.: Shelman L. Mary. The Agribusiness Systems Ap-
proach: Cases and Concepts // International Agribusiness 
Manag ement AIS. Boston, 1991; Холод Л. С. Система госу-
дарственного регулирования АПК. Москва, 1996; Сове-
тов П. М. Государственное управление экономикой агро-
промышленного комплекса: уч. пособие. Вологда, 2003; 
Губені Ю. Е. Агробізнес у системі організації сільського 
господарства // Економіка АПК. 2009. № 7.   

Агробіоло ́гія (від агро... і біологія) — комплек-
сна галузь наук. дисциплін і досліджень у біоло-
гії, яка вивчає біол. закономірності, характерні 
для культ. рослин та свійських тварин, викорис-
тання їх у рослинництві та тваринництві. А. 
є  розділом експерим. біології, що розробляє 
теор. основи заходів підвищення продуктивнос-
ті культ. рослин, домашніх тварин, а також ко-
рисних мікроорг-мів. А. виникла і розвивається 
на межі біолог. і с.-г. наук у зв’язку з потребами і 
практикою с. г., використовуючи досягнення ге-
нетики, фізіології, біохімії, біофізики, молекуляр-
ної біології і ін. А. також включає в себе низку 
агроном., біол. і с.-г. дисциплін, такі як селекція, 
насінництво, розведення тварин, с.-г. мікробіо-
логію, біотехнологію та окремі розділи ін. су-
міжних дисциплін. А. — це наука про загальні 
біол. закономірності, що діють в землеробстві. 
Вона розкриває причини конкретних явищ, 
якими необхідно управляти при вир-ві с.-г. про-
дукції. 
Осн. завданнями А. є: розкриття генетичних і 
фізіол.-біохім. основ гетерозису с.-г. рослин і 
тварин, підбір батьківських пар при гібридизації, 
використання поліплоїдних форм рослин (див. 
Поліплоїдія), а також вивчення природи штуч-
ного мутагенезу; розробка генетичних і фізіол.-
біохім. основ патогенезу і імунітету рослин і 
тварин; детальне вивчення особливостей жив-
лення с.-г. тварин, біохім. і фізіол. процесів лак-
тації, синтезу білків і жирів в орг-мі з метою 
розробки і вдосконалення норм і раціонів годів-
лі, підвищення їх м’ясної і молочної продуктив-
ності, поліпшення якості шерсті і підвищення її 
зборів. Важливими завданнями А. є також вдос-
коналення хім. і біол. методів контролю бур’я-
нів, хвороб і шкідників, паразитів у відповідних 
галузях с.  г.; підвищення коефіцієнта викорис-
тання сонячної енергії с.-г. рослинами в проце-
сі  фотосинтезу, напр., шляхом оптимізації 
струк тури посівів; вивчення мікроорг-мів як 
продуцентів низки важливих органічних сполук 
(амінокислот, білків, антибіотиків, ферментів і 
ін.), а також ґрунтових мікроорг-мів, кишкової 
мікрофлори, розробка біопрепаратів для підви-
щення родючості ґрунті продуктивності с.-г. 
культур і тварин та ін. 

Літ.: Биологический энциклопедический словарь / Гл. 
ред. М.  С.  Гиляров. 2-е изд., испр. и доп. Москва, 1986; 
Струнников В. А., Шамин А. Н. Лысенко и лысенковщина: 
особенности развития отечественной генетики // Биоло-
гия в школе. 1989. № 2; Жимулёв И. Ф. Общая и молеку-
лярная генетика. Изд. 4-е. Новосибирск, 2007; Philip 
Hunter. The silence of genes. Is genomic imprinting the soft-
ware of evolution or just a battleground for gender conflict? // 
EMBO Reports. 2007. Т. 8. № 5; Захаров-Гезехус И. А. Нау-
ка о наследственности в кривом зеркале псевдонауки  // 
В защиту науки. 2015. № 16.

Агробіоцено́з — угруповання орг-мів у посі-
вах і насадженнях культ. рослин, одна з форм 
вторинних біоценозів; сукупність рослин, тва-
рин і мікроорг-мів, яка виникла та функціонує 
на окремій ділянці землі завдяки госп. діяльнос-
ті людини, напр., А. хлібного поля, городу тощо. 
Для кожного виду культ. рослин характерний 
певний А. з низкою переважних (домінантних) і 
постійних (константних) видів. Від біоценозу А. 
відрізняється тим, що виникає під впливом лю-
дини. Відтак йому властивий менш різноманіт-
ний видовий склад, у якому домінують культ. 
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рослини, небагато рослиноїдних тварин і кома-
хи-шкідники, які пристосувалися до життя в 
с.-г. угіддях. На відміну від первинних біоцено-
зів саморегуляторні процеси в А. різко ослабле-
ні, тимчасову стійкість А. підтримує діяльність 
людини. А. має складні взаємозв’язки між орг-
мами, що його населяють, а також між ними й 
зовн. середовищем. Вивчення цих взаємозв’язків 
допомагає спрямувати розвиток А. на користь 
людині. 
Див. також Фітоценоз.

М. В. Капштик

Агровиробни́че групува́ння ґрунті́в — об’єд-
нання окремих контурів видів та різновидів 
ґрунтів у більші групи (масиви) з близькими аг-
рон. властивостями й рівнем родючості, для 
яких можна запропонувати однакове с.-г. вико-
ристання та схожі заходи агротехніки. За масш-
табом узагальнення А.  г.  ґ. бувають загально-
держ., регіон. і госп. Загальнодерж. А. г. ґ. скла-
дають для обліку площ ґрунтів за угіддями, гру-
пи виділяють за єдністю генет. особливостей і 
агрон. показників ґрунтів, враховуючи зональні 
та провінційні умови. Регіон. групування про-
водять для АР Крим, областей, районів і вико-
ристовують для рац. розміщення посівів с.-г. 
культур, розробки систем землеробства, розпо-
ділу добрив, хім. меліорантів, пестицидів та ін. 
Госп. групування складають для держ., колек-
тив., приват. с.-г. агроформувань і фермер. 
госп-в на підставі узагальнення та інтерпретації 
матеріалів ґрунт. обстежень. А.  г.  ґ. є обов’яз-
ковим заверш. етапом великомасштабного об-
стеження ґрунтів кожного госп-ва. Його мате-
ріа ли є виробничим документом, необхідним 
для практ. діяльності агроперсоналу, що дає 
змогу оптимально використовувати ґрунти, ме-
ліоранти, добрива, застосовувати рац. систему 
обробітку та протиерозійні заходи.
Розрізняють комплексні (заг.) і спеціалізовані 
(спеціаліз.) А. г. ґ. Найпоширеніші — комплексні 
групування ґрунтів, коли ґрунти об’єднують за 
сукупністю властивостей, що характеризують 
їхню потенц. родючість і уможливлюють на різ-
них масштаб. рівнях визначати придатність 
ґрунтового покриву для вирощування певних 
с.-г. культур, вирішувати заг. питання землеус-
трою та землеробства (установлювати межі по-
лів і с.-г. угідь, системи обробітку ґрунту, засто-
сування добрив тощо).
Об’єднання ґрунтів у агрогрупи передбачає 
дот ри мання двох гол. принципів: численні ґрун-
тові відміни необхідно звести до мінімальної 
кількості агровиробничих груп; виділені агро-
групи повинні істотно відрізнятися між собою 
агрономічно. Згідно з «Інструкцією до обстежен-
ня ґрунтів України» (1957) в агрогрупи об’єд ну-
ють генетично близькі ґрунтові види, які не на-
лежать до одного типу ґрунтоутворення, але по-
дібні за стадією розвитку в межах даного типу. 
Ще одним принципом об’єднання ґрунтів у аг-
рогрупи є їхня близькість за умовами заляган-
ня та ступенем впливу на них ґрунтотвірного 
процесу. Велике значення має глибина заляган-
ня щільного солонцевого (ілювіального) гори-
зонту, гра нулометричний склад ґрунту, який 
визначає водопроникність, водопідіймальну 
здат ність, швидкість висихання, вологоєм-
ність, доступність ґрунт. вологи для рослин, 
швидкість фільтрації та всмоктування води, 

тепловий і водно-повітр. режими. Важливий 
для А. г. ґ. структурний стан ґрунтів, ґрунт. по-
рода, її будова, гранулометричний і хім. склад, 
властивості, глибина залягання підстилаючих, 
особливо щільних, порід.

Літ.: Гнатенко О. Ф., Капштик М. В., Петренко О. Ф., 
Вітвицький  С.  В. Ґрунтознавство з основами геології. 
Київ, 2005.

М. В. Капштик

Агровиробни ́че районува́ння — поділ тер. 
на одиниці за агровиробничими умовами, кон-
турами, різновидами, агроном. властивостями і 
рівнем родючості ґрунтів, для яких можна за-
пропонувати однакове с.-г. використання, від-
носно однакові прийоми агротехніки та заходи 
підвищення родючості. Проблема вибору кон-
цепцій районування постала ще наприкін. 19 ст. 
Витоки А.  р. заклали відображення простор. 
диференціації агроекол. умов у межах тер. з ура-
хуванням екол. ситуації та вимог осн. с.-г. куль-
тур, агроекол. оцінювання ґрунтів, оцінки ґрун-
тів орних земель за придатністю для вирощу-
вання основних с.-г. культур по природно-сіль-
ськогосподарських районах, систематизації на-
явних ґрунтових районувань і складання схеми 
агроекол. районування. Наук. основою визна-
чення придатності ґрунтів для с.-г. культур є 
природно-сільськогосподарське районування і 
агровиробниче групування ґрунтів України. За 
придатністю для вирощування с.-г. культур с.-г. 
землі диференціюють за п’ятьома класами: 
1) найбільш придатні; 2) середньої придатності; 
3)  обмежено придатні; 4)  низької придатності; 
5) непридатні. Система районувань включає ба-
зові районування (1-й ранг), що надають комп-
лексні відомості про різноманітні властивості та 
зв’яз ки об’єкта вивчення. Нижчі ранги дифе-
ренціюють с.-г. угіддя за конкретними заданими 
цілями: 2-й — загального (галузевого) характе-
ру; 3-й  — часткового; 4-й — конкретного. Зі 
зниженням таксономічного рівня районувань 
інформація деталізується, прив’язується до кон-
кретних місцевих умов і розв’язання вузьких 
прикладних завдань.

Агроґрунтове ́ районува́ння — природно-ге-
ограф. районування певної тер. залежно від пе-
реважних ґрунтів задля оптимального викорис-
тання земельних ресурсів. А. р. в Україні стало 
можливим після проведення у 1950–1960-х масш-
табного обстеження ґрунтів на площі бл. 
45  млн  га за єдиною програмою та методикою. 
Агровиробнича цілеспрямованість А.  р. вклю-
чає клімат, склад і будову ґрунтотворних порід, 
умови поверхневого і ґрунтового зволоження, 
напруженість ерозійних процесів, структуру 
рослинного та ґрунтового покриву та ін. Але 
осн. показником для А.  р. є ґрунтовий покрив. 
Система А.  р. передбачає введення фізико-гео-
граф. (ґрунтових) таксономічних одиниць —
зона, підзона, провінція, район, підрайон, мікро-
район тощо. Таксономічна система А. р. України 
включає виділення ґрунтово-біокліматичних 
поясів як сукупності ґрунтових зон і гірських 
ґрунтових провінцій, подібних за кліматичними 
й радіаційними умовами. Україна розташована у 
межах суббореального (більшість тер.), бореаль-
ного (Полісся) і субтропічного (частина пд. бе-
рега Криму) поясів. Ґрунтово-біокліматичні об-
ласті — сукупності ґрунтових зон і гірських 
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провінцій, об’єднані в межах поясу за подібніс-
тю умов зволоження й континентальністю, і за 
спричиненими ними особливостями ґрунтоут-
ворення та ведення землеробства. Всі пояси та 
області поділяються на фізико-географ. й агро-
ґрунтові зони. Агроґрунтова зона — ареал зо-
нальних типів ґрунтів з виділенням агроґрунто-
вих підзон, на тер. яких поширені певні підтипи 
ґрунтів (Полісся, Лісостеп, Степ). У кожній об-
ласті виділяють 2–3 агроґрунтові зони. Частина 
агроґрунтової зони, що відрізняється специфіч-
ними властивостями ґрунтів і умовами ґрунто-
утворення під впливом абіотичних чинників, 
наз. ґрунтовою провінцією. Частина ґрунтової 
провінції з певним типом структур ґрунтового 
покриву, що характеризується його однотипніс-
тю, зумовленою характером ґрунтоутворюваль-
них порід і формами рельєфу, наз. агроґрунто-
вим округом. Частина округу, що характеризу-
ється однотипністю ґрунтового покриву в межах 
ґрунтових комплексів, наз. агроґрунтовим райо-
ном. Гірська ґрунтова провінція — ареал поши-
рення чітко визначених вертикальних ґрунто-
вих зон, які зумовлено комплексом гірської кра-
їни в системі ґрунтово-біокліматичних областей. 
А.  р. дає змогу раціонально розміщувати осн. 
с.-г. культури за зональним ґрунтово-кліматич-
ним принципом. 

Літ.: Гринь Г. С. Принципи агроґрунтового районуван-
ня Української РСР // Агрохімія і ґрунтознавство. 1969. 
Вип. 12: Агроґрунтове районування України; Назарен-
ко І. І. Польчина С. М. та ін. Ґрунтознавство з основами 
геології. Чернівці, 2006.

Е. Г. Дегодюк

Агроґрунтозна ́вство — один із напрямів роз-
витку сучас. ґрунтознавства, наближений до 
потреб с.-г. вир-ва. А. започатковано П. А. Кос-
тичевим на противагу географ. ґрунтознавству, 
яке відстоювали В. В. Докучаєв та його послідов-
ник В. І. Вернадський. А. передбачає обґрунтова-
не з погляду ґрунтознавства раціональне вико-
ристання земель в агропромисловому вир-ві. 
Напрямами наук. досліджень А, що відрізняють 
його від власне ґрунтознавства, є: антропогенез 
як осн. фактор змін властивостей ґрунтів, ноос-
ферогенез як основа екологічно безпечного зем-
лекористування; теор. й прикладні проблеми 
управління ґрунтотворним процесом; вивчення 
гумусу та його динаміки як інтегрального показ-
ника родючості ґрунту; біохім. механізм відтво-
рення гумусу й саморегуляції ґрунтової родю-
чості; теор. та прикладні проблеми регулювання 
окисно-відновних процесів, кислотності, вбир-
ної здатності, агрофіз. та водних властивостей 
ґрунтів. Актуальними для А. є також такі роз-
робки: теор. та прикладні проблеми відтворення 
родючості ґрунтів; агроґрунтознавче обґрунту-
вання землеробських законів оптимуму, мініму-
му і максимуму; теор. і прикладні проблеми дег-
радації в богарних, зрошувальних умовах; ерозія 
та деградація ґрунтів, причини її виникнення та 
розвитку; агроґрунтознавче обґрунтування 
ґрун тозахисного, точного та ін. інноваційних 
систем землеробства; бонітування ґрунтів та 
якісна оцінка земель; математичне моделювання 
в агроґрунтознавстві та агрофізиці; прогнозу-
вання ґрунтових процесів і режимів, еволюції 
ґрунтів; стандартизація та метрологія в агро-
ґрунтознавстві й агрофізиці. Див. також Ґрун-
тознавство. 

Літ.: Левшин В. Управитель или практические настав-
ления во всех частях сельского хозяйства. Москва, 1809; 
Кауричев И. С. Почвоведение. Москва, 1989; Павлюк С. П. 
Традиційне хліборобство України: агротехнічний аспект. 
Київ, 1991; Назаренко І. І. та ін. Ґрунтознавство. Чернівці, 
2008.

Агроекологі́чне обґрунтува́ння — 1) У сіль-
ськогосподарських науках — наукове обґрунту-
вання певної с.-г.  діяльності, проекту, підходу 
тощо. В А. о. йдеться, як реалізувати такий захід, 
не завдаючи шкоди навколишньому природно-
му середовищу, водночас забезпечуючи опти-
мальну продуктивність с.-г. вир-ва. А.  о. дає 
змогу ще на етапі планування структури вир-ва 
(спеціалізації, структури посівних площ, сівоз-
мін, технологій) взяти до уваги агроекол. прин-
ципи, що забезпечує збереженість ґрунтів, при-
родних вод, агробіорізноманіття тощо. Напр., 
А.  о.  системи сівозмін, А.  о.  вирощування лю-
церни, А. о. застосування добрива, А. о. захисту 
посівів гороху від шкідників тощо.
2) Документ установленого зразка, що видається 
н.-д. установою відповідно до визначених крите-
ріїв та нормативних показників придатності 
угідь, які належать до земель с.-г. призначення, і 
за своїм агроекол. станом відповідають вимогам 
до спеціальних сировинних зон. Такий документ 
готують за результатами екол. експертизи для 
надання статусу спеціальної сировинної зони 
суб’єктам господарювання.

Агроекологі́чний моніто ́ринг — частина сис-
теми екол. моніторингу, що передбачає контроль 
за станом прир.-госп. середовища с.-г. призна-
чення, виявлення еколог. ніш та об’єктів най-
більшого впливу антропогенних негативних 
чинників.

Агроеколо ́гія (від агро… та екологія) — наука, 
що вивчає структуру, закономірності функціо-
нування агроекосистем на землях с.-г. призна-
чення з метою розробки механізмів та методів 
управління ними через використання різнома-
нітних агрон. і лісомеліор. прийомів та методів 
ведення с.-г. вир-ва, що створюють можливості 
екол. збалансованого використання с.-г. угідь. 
Заг. мета А. — забезпечення використання біо-
ценотичних (див. Біоценоз) закономірностей та 
потенціалу культ. рослинності для підвищення 
продуктивності та якості с.-г. культур. Завдання 
А. полягає в забезпеченні умов не тільки для 
отримання с.-г. продукції, але й одночасного 
збереження усіх компонентів природних екосис-
тем (ґрунтів, природних вод, атм. повітря 
тощо), біол. різноманіття, а також захисту сере-
до вища існування людини та виробленої про-
дукції від забруднення. А. досліджує вплив чин-
ників середовища (абіотичних і біотичних) на 
продукційний процес, тобто формування струк-
тури біол. продукції (урожаю с.-г. культур) в аг-
роекосистемах, які ще наз. агробіоценозами. А. 
ґрунтується на методах і принципах заг. екології 
та екол. управління, її вважають розділом при-
кладної (с.-г.) екології. А. — нова галузь знань, 
що розвивається, тому містить недостатньо об-
ґрунтовані положення та має неповний обсяг 
заг. і спец. інформації.

Літ.: Жарінов В. І., Довгань С. В. Агроекологія. Вінни-
ця, 2008.

М. В. Капштик
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Агроекопотенціа ́л (від агро…, екологія та по-
тенціал) — різновид оцінювання земельних 
угідь, узаг. комплексна оцінка земельної терито-
рії с.-г. використання, напр., району чи області 
за сукупністю різних екол. критеріїв (показни-
ків), від яких безпосередньо залежить урожай-
ність с.-г. культур, продуктивність сіножатей, 
пасовищ, багаторічних насаджень. Визначення 
А. потрібне для створення збалансованої в екол. 
та екон. розумінні системи землекористування, 
обґрунтування розміщення с.-г. культур, роз-
робки сучас. систем землеробства, спеціалізації 
госп-в у галузі рослинництва, кормовиробни-
цтва, овочівництва, плодівництва чи виногра-
дарства. А. окремого с.-г. угіддя є складником 
його прир.-ресурс. потенціалу, що передбачає 
оцінювання не тільки екол.-екон. якості земель-
них угідь, але наявність вод., ліс. та ін. прир. ре-
сурсів, здатність відтворювати агробіорізнома-
ніття, рекреац., агротурист., оздоровчі та ін. 
мож ливості конкретної території.

Літ.: Жарінов В. І., Довгань С. В. Агроекологія. Вінни-
ця, 2008.

М. В. Капштик

Агроекосисте́ма — різновид екосистеми, екол. 
функц. одиниця агросфери зі зміненим людиною 
біогеоценозом, основу якого становлять штучно 
створені біотичні спільноти на с.-г. угіддях. Зай-
маючи проміжне положення між прир. і штуч. 
екосистемами, А. відрізняється гіршою саморе-
гуляцією та меншим біорізноманіттям. А. розу-
міють як прир.-вироб. систему, створену з ме-
тою одержання якісної та безпечної с.-г. продук-
ції за рахунок використання відновлювальної 
здатності енерг.-ресурс. потенціалу компонентів 
ландшафту. Поліпшенню екол. стабільності А. 
та підвищенню їхньої здатності до саморегуляції 
сприяють збільшення біорізноманіття на с.-г. 
угіддях, зменшення площ ріллі та збільшення 
відсотка екол. стабільних угідь (ліси, сіножаті, 
пасовища).

Агрозооцено ́з — частина штучно створеного 
людською діяльністю агробіоценозу, сформова-
ного за заздалегідь наміченим планом на місці 
знищених перед цим природних біоценозів. 
А. — це сукупність с.-г. та диких тварин у ме-
жах однорідної агроекосистеми, що використо-
вується в єдиному господарському режимі. А. 
включає не лише одних тварин, але й умови се-
редовища, що регулярно підтримуються люди-
ною.

Агроклімати ́чне районува ́ння  — виділення 
тер., які характеризуються агрокліматичними 
особливостями. Результат А.  р.  — агрокліма-
тичні карти різного масштабу  — від світових 
до окремих адм. районів і госп-в. В агрокліма-
тичних картах виділяють певні таксономічні аг-
рокліматичні одиниці (пояси, провінції, зони, 
області, райони, підрайони, госп-ва тощо). 
А.  р. дає наук. обґрунтування для розміщення 
сучас. сортів с.-г.  культур і порід с.-г.  тварин, а 
також систем землекористування в різних клі-
матичних зонах. Напр., шляхом А. р. виділяють 
тер. зі сприятливими, задовільними чи неспри-
ятливими клімат. умовами для вирощування 
певної культури і визначають продуктивність 
клімату в показниках відносної врожайності. 
Знання агрокліматичних особливостей сприяє 

ефективному використанню меліоративно-аг-
ротех. заходів.
М е т о д и к а  а г р о к л і м а т и ч н о г о  р а й о -
н у в а н н я. В Україні районування та оцінка 
посушливості територій здійснюється за інте-
гральним гідротермічним коефіцієнтом Селяні-
нова (ГТК). ГТК — це показник вологозабезпе-
ченості, або показник умов сприятливості для 
вирощування с.-г. культур. 

ГТК = R/0,1∑ T,
R — cума опадів за період з т-рами повітря вище 
+10 °С; Σ T — cума середньодобових т-р повітря 
вище +10 °С.
ГТК розраховується як відношення суми опадів 
за певний вегетаційний період до однієї десятої 
суми т-р за той же період. Знаменник наближено 
характеризує випаровуваність. ГТК не викорис-
товується для оцінки умов зволоження періоду 

року, коли середня добова т-ра повітря нижча 
+10  °С. Крім ГТК, використовується ще низка 
показників зволоження, серед яких найпошире-
ніший — сума опадів у відсотках до кліматичної 
норми. 
В Українському науково-дослідному гідрометео-
рологічному інституті (УкрНДГМІ) опрацьова-
но нову методику мезомасштабного А. р., засно-

Агрокліматичне 
районування

Іа А
Іб

І
І’

І’

І

ІІ

ІІІ

ІІІа

IV

IVa

Б

Зони, підзони, райони

Межі агрокліматичних
зон підзон, районів

І, І’, Іа, Іб

ІІ

ІІІ, ІІІа

IV, IVa

А

Б

Зони, підзони, райони
Гідротермічний 

коефіцієнт

Сума 
температур  
(у градусах)

І Волога, помірно тепла зона 2,0–1,3 2400–3100

I’ Підзона достатнього зволоження ґрунту 2,0–1,3 2400–2800

Іа
Закарпатський вологий, теплий район із м'якою 
зимою

1,8–1,3 2600–3100

Iб Передкарпатський вологий, теплий район 1,8–1,3 2600–2900

II Недостатньо волога, тепла зона 1,3–1,0 2500–2900

III Посушлива, дуже тепла зона 1,0–0,7 2900–3300

IIIа Донецький недостатньо вологий, дуже теплий район 1,0–1,1 3000

IV
Дуже посушлива, помірно жарка зона з м'якою 
зимою

0,7–0,5 3300–3400

ІVа
Передгірний Кримський посушливий, дуже теплий 
район із м'якою зимою

0,7–0,8 2800–3300

А
Карпатський район вертикальної кліматичної 
зональності

Б
Кримський район вертикальної нліматичної 
зональності
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вану на принципах визначення функціональних 
зв’язків між фізико-географ. властивостями тер. 
та показниками агрокліматичних ресурсів із ви-
користанням математико-картограф. методу 
(В. П. Дмитренко та ін.).
А г р о к л і м а т и ч н і  з о н и  Ук р а ї н и. Тер. 
України поділяють на 4  осн. агрокліматичні 
зони, які поступово переходять одна в одну: 
1) Полісся — волога, помірно тепла зона; 2) Лісо-
степ  — недостатньо волога, тепла зона; 3)  Пів-
нічний Степ  — посушлива, дуже тепла зона; 
4) Південний Степ — дуже посушлива, помірно 
жарка зона з м’якою зимою. Виділяють також 
2  зони вертикальної зональності: Кримських і 
Карпатських гір. Особливості фізико-географ. 
розташування України зумовлюють значне різ-
номаніття умов для ведення с. г. 

Літ.: Агроклиматический атлас Украинской ССР / Под 
ред. С.  А.  Сапожниковой. Киев, 1964; Агрокліматичний 
довідник по адміністративним районам Київської облас-
ті / За ред. Т. К. Богатиря. Київ, 1966; Чирков Ю. И. Ос-
новы сельскохозяйственной метеорологии. Ленинград, 
1975; Краткий агроклиматический справочник Украины. 
Ленинград, 1976; Дмитренко В. П., Вилькенс А. А., Пере-
лет Н. А., Чекина Т. А. Учет агроклиматических ресурсов 
при специализации сельскохозяйственного производ-
ства Украины // Метеорология и гидрология. 1980. № 2; 
Берлянт  А.  М. Картографический метод исследования. 
Москва, 1988; Гойса Н. И., Дмитренко В. П. Рекомендации 
и показатели по оценке агроклиматических условий и 
неблагоприятных явлений в областях УССР. Ленинград, 
1991; Використання картографічного методу досліджен-
ня для агрокліматичного районування Дніпропетров-
ської області // Вісник Дніпропетровського університету. 
Сер.: Географія, геологія. 1998. Вип. 2; Дмитренко  В.  П., 
Круківська А. В. Основи мезомасштабного агрокліматич-
ного районування території на засадах математико-кар-
тографічного методу // Наук. праці УкрНДГМІ. 2005. 
Вип. 254.

Агроклімати ́чні ка ́рти — різновид тематич-
них картогр. матеріалів, що базується на наук. 
обґрунтованому поділі тер. за агроклімат. умо-
вами вирощування с.-г. культур. А. відображу-
ють клімат. умови в їхній взаємодії з об’єктами і 
процесами с.-г. вир-ва. Осн. показниками для 
агроклімат. районування є світло-, тепло- та во-
логозабезпеченість певної тер. Кожний із них 
визначають відношенням характеристик метео-
рол. режиму до показників потреби рослин у 
теплі, волозі тощо в межах від біол. мінімуму до 
біол. максимуму. Зокрема, вологозабезпеченість 
визначають співвідношенням між атм. опадами 
та кількістю вологи, потрібної рослинам на ви-
паровування (транспірацію). Крім зазначених, 
використовують ін. показники, що характеризу-
ють сумісність культур із кліматом та їхню про-
дуктивність (напр., тривалість вегетаційного 
циклу та вегетаційного періоду, коефіцієнти 
про дуктивності температури, опадів тощо). За 
допомогою А. виділяють тер. зі сприятливими, 
задовільними або несприятливими клімат. умо-
вами для вирощування певної культури, а також 
визначають продуктивність клімату в показни-
ках відносної врожайності. А. можуть характе-
ризувати весь комплекс агроклімат. ресурсів 
конкретної тер. або окремі його аспекти: клімат. 
умови вегетації культур, суму активних темпе-
ратур, тривалість вегетаційного періоду, вміст 
продуктивної вологи в ґрунті, клімат. явища, не-
безпечні для с.  г., напр., карти небезпечних за-

морозків, пошкодження зерна суховіями, повто-
рюваності вимерзання озимини, терміни вегета-
ції культур і проведення с.-г. робіт. А. викорис-
товують у плануванні та веденні с. г., що набуває 
більшої актуальності в умовах зміни клімату і 
глоб. потепління.

М. В. Капштик

Агрокліматоло ́гія — с.-г. кліматологія, розділ 
агрометеорології, що вивчає взаємозв’язки і вза-
ємодію між кліматом та об’єктами с.-г. вир-ва. А. 
тісно пов’язана з географією (особливо з фіз. 
гео графією), агрономією, біологією та ін. наука-
ми. Гол. завданням А. є с.-г. оцінювання клімату, 
агроклімат. районування тер., обґрунтування 
агротех. заходів для різних клімат. умов з метою 
найраціональнішого розміщення с.-г. вир-ва. А. 
досліджує залежність росту й урожайності с.-г. 
культур від клімат. показників, розподіл цих по-
казників на тер., вивчає несприятливі явища 
клімату (посухи, суховії, пилові бурі, заморозки 
та ін.), обґрунтовує заходи для боротьби з ними. 
Методика А. складається з двох осн. частин: 
1) вивчення вимог об’єктів с. г. до клімат. умов 
(узагальнення даних, зібраних в ін. розділах с.-г. 
метеорології); 2) аналіз наявних на певній тер. 
агроклімат. умов разом з ін. прир. чинниками 
(ґрунтовим покривом, рельєфом, гідролог. ре-
жимом та ін.), визначення ступеня відповід-
ності даних агроклімат. умов певним групам 
с.-г. культур і тварин. Найбільшу увагу приді-
ляють ресурсам тепла й вологи, ступеню кон-
тинентальності клімату, а також якості й по-
вторюваності шкідливих явищ (посух, суховіїв, 
чорних бур, морозів, заморозків, ожеледі тощо). 
Велику роль у становленні та розвитку А. як на-
уки в Україні відіграли праці рос. вченого 
О.  Воєй кова та укр.  — П.  Броунова. Вивчаючи 
агроклімат. аналоги різних країн, О.  Воєйков 
дійшов висновку про можливість вирощування 
у пд. районах Росії субтропічних культур, які 
раніше там не вирощували (бавовник, чай, бам-
бук, цитрусові). П.  Броунов, працюючи в Київ. 
нац. ун-ті ім. Т. Шевченка, вивчав клімат. зональ-
ність у зв’яз  ку з ґрунтами та рослинністю. Про-
блеми А. в Україні досліджували також Г. Висо-
цький, В.  По пов, С.  Сапожникова. В.  Попов та 
С.  Сапожникова розробили основи агроклімат. 
районування України.
Вивчення А. є одним із завдань Укр. гідрометео-
рол. ін-ту (раніше — Укр. наук.-досл. гідромете-
орол. ін-т). Від часу заснування ін-ту (1953) на 
базі Київ. наук.-досл. геофіз. обсерваторії агро-
метеорол. дослідження були спрямовані на 
опрацювання закономірностей впливу гідроме-
теорол. факторів на стан, розвиток і продуктив-
ність різних галузей с.-г. вир-ва. На поч. 21  ст. 
вчені ін-ту сформували екосистемну концепцію 
с.-г. метеорології як гол. методолог. засобу ви-
вчення та узагальнення закономірностей впливу 
умов середовища на формування врожайності 
польових культур. Концепція ґрунтується на 
принципах системного підходу на засадах заг. 
теорії систем. Із 1920-х А. розвивається в Італії, 
США, Франції, Аргентині та ін. країнах.

Літ.: Попов В. П. Агроклиматическое районирование 
УССР // Вопросы агроклиматического районирования 
СССР. Москва, 1958; Сапожникова С. А. Некоторые осо-
бенности агроклиматических зон Украины // Труды Ук-
ра инского научно-исслед. гидрометеорологического ин-
ститута. Киев, 1959; Кліматичні ресурси Української РСР 
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та їх роль в розміщенні сільскогосподарьских культур // 
Розміщення продуктивних сил УРСР. Київ, 1966; Чир-
ков Ю. И. Основы сельскохозяйственной метеорологии. 
Ленинград, 1975; Дмитренко  В.  П. Погода, клімат і уро-
жай польових культур. Київ, 2010.

М. В. Капштик

Агрокомбіна́т (від агро… і пізньолат. com-
binatus — з’єднаний, від combinare — зв’язувати 
по два, здвоювати, з’єднувати) — виробниче аг-
ропромислове об’єднання або підприємство, що 
включає декілька спеціалізованих вир-в, пов’я-
заних між собою технологічно, економічно та 
організаційно. Займає проміжне становище між 
корпорацією та концерном. З правами юрид. 
особи до складу А. входять с.-г. підприємства, 
підприємства переробної й харчової пром-сті, 
агросервісні й торговельні підприємства. Для 
здійснення взаєморозрахунків між підприєм-
ствами і формування ефективної кредитної 
політики А. створює фінансово-розрахунковий 
центр. В обу мовлених договором межах А. де-
легуються функ ції проведення єдиної тех. по-
літики, ма те ріально-тех. постачання, реалізації 
продукції та ін. повноваження. За виконувани-
ми функціями А. збігаються з агрофірмами як 
видом агропромислового об’єднання. Гол. мета 
ство рення А. — встановлення прямих зв’язків 
між учасниками, усунення посередницьких ла-
нок, скорочення невиробничих витрат та збіль-
шення прибутку, забезпечення фін. сталості 
його учасників, визначення об’єктивного під-
ходу до розподілу при бутку між учасниками 
інтег рованого об’єд нання, особливого режиму 
кредитування та оподаткування агровиробни-
чої діяльності.
Можливість створення об’єднання підприємств 
в А. за галузевим і тер. принципами та збере-
женням права юрид. особи передбачена Госпо-
дарським кодексом України (ст.  70). Осн. орг. 
етапи, що передують створенню А.: формування 
ініціативної групи засновників; підбір учасни-
ків, які виявили бажання об’єднатися за регіон. 
або технол. принципом з урахуванням госп. 
зв’язків, що склалися між суб’єк тами підприєм-
ницької діяльності, їх виробничого та фін. по-
тенціалу, розроблення стратегії та обґрунтуван-
ня мети спільної діяльності на перспективу; 
оцінка фін. стану учасників, конкурентоспро-
можності продукції, ринків збуту кожного з 
учасників, заг. фін. оцінка та екон. доцільність 
створення; визначення інтегратора — гол. під-
приємства; розроблення механізму координації 
спільної діяльності учасників впровадженням 
відповідних управлінських структур; підготовка 
основної документації для ухвалення рішення 
про створення А. та його держ. реєстрація.
Діяльність А. регулюється Положенням, що 
вклю чає виробничо-госп., цивільні (договірні) 
та владно-управлінські правовідносини. Суб’єк-
тив ні права та юрид. обов’язки А. відобража-
ються у правовідносинах, що складаються в га-
лузях планування, наук.-тех. прогресу, капіталь-
ного буд-ва, матеріально-тех. забезпечення, фі-
нансів, кредиту тощо. Такі правовідносини ма-
ють констатуючий, узагальнювальний характер, 
оскільки планування діяльності А. здійснюється 
«знизу догори», а укладання договорів забезпе-
чується не зобов’язаннями, а екон. заохоченням 
госп-в. Правовідносини, що виникають за таких 
заохочень (напр., зустрічного продажу агрови-

робникам дефіцитних товарів тощо), є цивіль-
но-правовими, а не владно-управлінськими, що 
мають, здебільшого, силу імперативних право-
вих норм, виконання яких обов’язкове для ради, 
директора, апарату управління та госп-в — учас-
ників А. Обов’язкові до виконання рішення 
ради щодо внутрішньокомбінатських розрахун-
кових цін на послуги ремонтно-тех., буд. тощо 
підприємств для госп-в — учасників А.

Дж.: Господарський кодекс України: Закон України від 
16.01.2003 р. № 436-IV.

Агрокульту ́ра (лат. agricultura — землероб-
ство) — система прийомів, заходів, спрямованих 
на підвищення культури землеробства, збере-
ження й підвищення родючості ґрунтів, вро-
жайності с.-г. культур.

Агроландша ́фт — природно-антропогенна ре-
сурсно-відтворювальна та середовище-пере тво-
рювальна гео(еко)система, яка є об’єктом с.-г. ді-
яльності і одночасно середовищем існування 
людини, культ. рослин, домашніх тварин. А. 
формуються в результаті взаємодії природних 
тер. комплексів з усіма системами землероб-
ства  — організацією тер., інфраструктурою, 
про  тиерозійними заходами постійної дії (лісо-
смуги, протиерозійні гідротехнічні споруди різ-
них типів), межами полів і сівозмін, польовими 
дорогами, гідрографічною мережею. А. розгля-
дається також як антропогенний ландшафт, 
природна рослинність якого на більшості тер. 
замінена агроценозами. Інколи цей термін вжи-
вають як синонім сільської місцевості; також 

Агрокомбінат

Агроландшафт



292

Агр

його трактують як природний ландшафт, зміне-
ний у процесі с.-г. діяльності людини. Сучас. 
А. — складні системи, які утворені з різних еле-
ментів агроекосистем (рілля, сіножаті, пасови-

ща, багаторічні насадження), незначних за пло-
щею ареалів лісів, чагарників, лісосмуг, природ-
них лук, боліт, торфовищ і розташованих на їх-
ніх тер. доріг, комунікацій та буд. споруд. А. ха-
рактеризується екол. нестійкістю порівняно 
з  природними аналогами. Рівновага А. підтри-
мується комплексом заходів орг.-госп., лісомелі-
оративного, агроном. і екол. спрямування: збіль-
шенням лісистості тер. землекористування, 
ство ренням полезахисних, водорегулювальних, 
прияружних та прибалкових лісосмуг, зменшен-
ням частки ріллі у складі с.-г. угідь, впроваджен-
ням екол. технологій та органічного вир-ва, 
залу женням частини угідь природними травами 
для відновлення біорізноманіття.

Літ.: Мильков Ф. Н. Человек и ландшафты. Москва, 
1973; Гродзинський Д. М., Шищенко П. Г. Ландшафтно-
екологічний аналіз у меліоративному природо-
користуванні. Київ, 1993; Николаев В. А., Копыл И. В, 
Сысу сев  В.  В. Природно-антропогенные ландшафты: 
учеб ное пособие. Москва, 2008; Кривов  В.  М., Тихен-
ко Р. В., Гетьманьчик І. П.Основи землевпорядкування. 
Київ, 2009.

О. Г. Голубцов

Агролісомеліорати ́вне районува́ння — різ-
новид природно-сільськогосподарського райо-
нування, що базується на наук. обґрунтованому 
поділі тер. на таксономічні одиниці — агролісо-
меліоративні зони і райони, однорідні за ґрунто-
во-кліматичними умовами, рельєфом, особли-
востями ландшафтів тощо.
М е т о д и к а  а г р о л і с о м е л і о р а т и в н о г о 
р а й о н у в а н н я. А. р. здійснюється за різними 
методиками і показниками: а) А. р. за ґрунтово-
клімат. умовами (Б. Логгінов); б) А. р. за інтен-
сивністю ерозійних процесів (П.  Пастернак, 
М. Приходько): І — тип умов слабкої інтенсив-
ності, ІІ — середньої, ІІІ — високої; в) вітроеро-
зійне А.  р. (І.  Бучинський): 5  районів  (І–V) за 
ступенем повторюваності і тривалості пилових 
бур; г) А. р. на фізико-географ. основі, з опертям 
на дані про ландшафтно-типологічну структуру 
тер. і прояви вітрової та водної ерозії (А. Стад-
ник) та ін.

Тож при проведенні А. р. беруть до уваги різні 
показники: стан ґрунтів (деградація, опустелю-
вання та ін.), кліматичні умови (водний і тепло-
вий режими), лісорослинні умови, специфіку 
с.-г.  вир-ва, соц.-екон. чинники тощо. А.  р. по-
в’я  за не і погоджене з іншими районуваннями: 
природно-сільськогосподарським, ґрунтово-гео-
граф., агрокліматичним, агроґрунтовим.
А г р о л і с о м е л і о р а т и в н е  р а й о н у в а н -
н я  Ук р а ї н и. А. р. зумовлене різноманітністю 
типів ґрунтів на тер. України, істотним змен-
шенням зволоження із Зх. на Сх. і збільшенням 
тепла з Пн. на Пд. У сучас. А. р. тер. України по-
ділена на 15 агролісомеліоративних р-нів; із них 
13 (І–XIII) — у рівнинній частині; 2 (XIV–XV) — 
у гірській. 
На Поліссі переважають дерново-підзолисті 
ґрун ти переважно піщаного та супіщаного гра-
нулометричного складу; хоч тут випадає понад 
600 мм опадів на рік. Ці ґрунти погано утриму-
ють вологу. У Лісостепу переважають чорноземи 
типові та опідзолені, темно-сірі опідзолені ґрун-
ти. У зоні Степу типовими є чорноземи звичайні 
та південні, які сформувалися у найбільш пд. 
частині Степової зони. У зоні Сухого Степу зосе-

Меліоративно-екологічна 
напруженність території по 
водній ерозії

до 30 %

30 – 50 %

Більше 50 %

Агроландшафт

Агролісомеліоративне районування

до 30 %

30 – 50 %

Більше 50 %

Меліоративно-екологічна 
напруженність території по 
вітровій ерозії
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реджені темно-каштанові та каштанові ґрунти; 
каштанові ґрунти різною мірою солонцюваті. 
Ступінь зволоженості тер. (який визначають 
відношенням сер. кількості опадів до середньо-
річної інтенсивності випаровування) також сут-
тєво змінюється — від 0,4 (Херсонська обл.) до 
1,2  (Львівська, Рівненська. Волинська обл.). 
У  межах кожного агролісомеліоративного р-ну 
додатково виділено конкретні типи лісорослин-
них умов, що відображають особливості рельє-
фу, мех. складу та фіз. стану ґрунту, глибини гу-
мусового горизонту, вмісту гумусу, складу ґрун-
тотвірних і підстилаючих порід, ступінь солон-
цюватості ґрунту, прояви водної чи вітрової 
ерозії та ін. чинники, на які необхідно зважати 
під час проектування і здійснення агролісомелі-
оративних заходів.
Оскільки в різних фізико-геогр. зонах України 
сформувалися відповідні зональні типи ґрунтів, 
що поєднуються з інтразональними, то й агро-
лісомеліоративні прийоми та заходи в межах 
цих тер. суттєво відрізняються.
З н а ч е н н я  а г р о л і с о м е л і о р а т и в н о г о 
р а й о н у в а н н я. А.  р. набуває актуальності у 
зв’яз ку із збільшенням посівних площ, зайня-
тих тех. культурами, недотриманням правил 
сівозмін, інтенсифікацією тех. і хім. наванта-
ження на ґрунтовий покрив та великими пло-
щами деградованих земель. На основі А.  р.: 
а) планують і проектують агролісомеліоративні 
роботи; б) вста новлюють асортимент деревних 
порід, чагарників і вирощують захисні лісові на-
садження; в)  удосконалюють системи охорони 
ґрунтів на землях с.-г. призначення; г)  застосо-
вують однорідні технології агролісомеліоратив-
них заходів на тих чи тих тер. Згідно з Концеп-
цією розвитку агролісомеліорації в Україні 
(2013), питання А.  р. є одним із пріоритетних 
для проведення інвентаризації земель, лісовпо-
рядкування, екон.-ефективним засобам у бо-
ротьбі з ерозією ґрунтів, повернення до госп. 
використання порушених земель та створення 
стійких лісоаграрних ландшафтів.

Літ.: Генсірук С. А. Ліси Українських Карпат та їх ви-
користання. Київ, 1964; Генсірук С. А., Бондар В. С. Лісові 
ресурси України, їх охорона і використання. Київ, 1973; 
Генсирук  С.  А. и  др.  Овраги и пески: Лесоразве дение, 
экология, экономика. Киев, 1985; Генсірук С. А. Регіональ-
не природокористування. Львів, 1992; Генсірук С. А. Ліси 
України. Львів, 2002; Стадник А. П. Лі со меліоративне ра-
йонування України як ландшафтно-екологічна основа 
для створення загальнодержавної оптимізованої системи 
захисних лісових насаджень // Лісівництво і агролісоме-
ліорація. 2004. Вип. 106; Булигін С. Ю. Формування еко-
логічно сталих агроланд шафтів. Київ, 2005; Стадник А. П. 
Про стан та подальшу розробку наукових основ складо-
вих оптимізованої системи захисних лісових насаджень 
агроландшафтів України // Лісівництво і агролісомеліо-
рація. 2005. Вип. 108; Парпан  В.  І. Наукові напрямки і 
здобутки Українського науково-дослідного інституту 
гірського лісівництва імені П. С. Пастернака // Лісівни-
ча академія наук. Наукові праці. 2005. Вип.  4; Пар-
пан В. І. Екологічна лісова комп’ютерна модель Forkome. 
Івано-Франківськ, 2006; Мігунова О. С., Стадник А. П. 
Удосконалення агротехніки і розширення асортименту 
порід для насаджень на засолених і піщано-черепашко-
вих ґрун тах півдня України на лісотипологічній осно-
ві  // Лісівництво і агролісомеліорація. 2006. Вип. 110; 
Парпан  В.  І., Парпан  Т.  В. Основні принципи сучасної 
парадигми гірського лісознавства та лісівництва Укра-
їнських Карпат // Лісівництво і агролісомеліорація. 

2008. Вип. 114; Юхновський В. Ю. та ін. Агролісомеліо-
рація. Київ, 2012.

Агролісомеліора ́ція — наука про вирощуван-
ня захисних лісових насаджень для поліпшення 
прир. умов росту й розвитку с.-г. рослин. А. на-
лежить до групи с.-г. наук про середовище, у 
якому живуть рослини. Тісно пов’язана з лісів-
ництвом, кліматологією, ґрунтознавством, ме-
теорологією та екологією рослин. Осн. завдання 
А. — підвищення врожайності с.-г. культур, збе-
реження біорізноманіття на с.-г. угіддях, захист 
ґрунтів від ерозії та деградації, пом’якшення не-
гативних змін клімату. А. вивчає полезахисне 
лісорозведення з метою захистити поля, луки та 
пасовиська від вітр. та вод. ерозії ґрунтів, сухо-
віїв і заметілей; протиерозійне (суцільне або 
смугами) лісорозведення в ярах, на крутих схи-
лах балок, берегах річок і водойм задля припи-
нення змивів і розмивів ґрунту, занесення му-
лом вод. джерел, лук, городів тощо; закріплення 
й захисне залісення пісків для рац. їхнього ви-
користання. У пересічених місцевостях, крім лі-
сівницьких заходів, запроваджують протиеро-
зійну кон турно-меліор. ґрунтозахисну організа-
цію території, ґрунтозахисну агротехніку (роз-
міщення меж полів і робочих ділянок уздовж 
горизонталей місцевості, обробіток упоперек 
схилів, ґрунтозахисні сівозміни, щілювання 
тощо), терасування схилів, буд-во простих і 
складних тех. споруд. Захисні лісонасадження, 
виконуючи меліор. та ґрунтозахисні функції, є 
водночас додатковим джерелом деревини, да-
ють плоди, тех. сировину, оздоровлюють і при-
крашають місцевість, є місцем гніздування 
птахів. В  Україні комплекс меліор. лісонаса-
джень уперше створив 1809–1835 у Миргород. 
повіті В.  Ломиковський. Перші дослідження 
впливу лісових смуг на польові культури прова-
див на Полтавщині у 1880-х І.  Базилевич, а в 
1890-х на тер. нинішньої Миколаїв. обл. проф. 
Одес. ун-ту О. Бичихін. Новий етап у розвитку 
А., розпрацювання її теор. і практ. застосування 
пов’язані з експедицією Лісового департаменту 
(1892–1899) під керівництвом В.  Докучаєва 
(Г. Висоцький, П. Земятченський, М. Адамов та 
ін.), дві досл. ділянки якої — Велико-Анадол. 
(Маріуп.) і Старобіл. (Деркул.) збереглися досі. 
Тут було одержано дані про позитивний вплив 
захисних лісонасаджень на мікроклімат, ґрунт, 
гідрологічні умови тощо. На основі комплексно-
го вивчення степів учені докучаєвської експеди-
ції розробили надійні способи вирощування 
лісу в степу, обґрунтували рац. напрям степ. 
лісо розведення, а саме  — створення захисних 
лісових смуг на межах полів і суцільних наса-
джень у ярах і на крутих схилах. Дослідження в 
галузі А. тривали після входження України до 
складу СРСР. 1922 створено першу в кол. СРСР 
Придеснян. протиероз. досл. ст. на Чернігівщи-
ні. 1930 на базі кол. Велико-Анадол. ділянки ор-
ганізовано Маріуп. агролісомеліор. досл. ст. (До-
нец. обл.), а в Харкові за ініціативи Г. Висоцького 
відкрито Укр. наук.-досл. ін-т лісового госп-ва та 
агролісомеліорації, у системі якого (1968) було 
12 агролісомеліор. і лісових досл. станцій. Дослі-
дження з А. провадять також окремі с.-г. досл. 
станції, Укр. с.-г. академія та ін. виші й наук. 
установи. Вчені-агролісомеліоратори України 
вивчили біол.-екол. та ценотичні властивості 
понад 100 деревних і кущ. порід для степ. лісо-
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розведення, запропонували найефективнішу 
структуру полезахисних лісових смуг, розроби-
ли механізовані способи створення лісонаса-
джень, зокрема на крутосхилах і пісках, а також 
заходи для посилення позитивного впливу лісо-
насаджень на мікроклімат, ґрунт, с.-г. культури й 
тварин, для підвищення сан.-гіг. та декор. зна-
чення лісонасаджень, а також їх деревної про-
дуктивності. Досліди у виробничих умовах за-
свідчили високу ефективність цих лісонаса-
джень. Урожайність зерн. культур на міжсмуго-
вих полях підвищується на 2–3  ц/га, зростає 
продуктивність тваринництва, припиняється 
руйнування ґрунтів вітр. та вод. ерозією, непри-
датні землі залучають до госп. обігу. Від початку 
1990-х в Україні здійснюється агр. реформа, що 
передбачає розпаювання земель с.-г. призначен-
ня, передачу землі й майна селянам у приват. 
власність, формування нових агр. формувань на 
приват. основі. У той же час створенню механіз-
мів ефективного уп равління захисними лісови-
ми насадженнями на с.-г. угіддях приділяють 
недостатньо уваги, що зумовлено: відсутністю 
ефективної системи стимулювання створення 
лісонасаджень на с.-г. угіддях, невизначеністю їх 
належності у процесі розпаювання земель с.-г. 
призначення; незбалансованістю співвідношен-
ня між ріллею та екол. стабільними угіддями — 
прир. сіножатями, пасовищами та залісненими 
ділянками; посиленням негативного впливу на 
агроландшафти та їхню біол. компоненту (зміна 
клімату, ари дизація, техногенне навантаження 
тощо); погіршенням лісівничого стану захисних 
лісових насаджень лінійного типу, зменшенням 
їх площі, ослабленням захисних і меліор. функ-
цій; неефективністю конструкцій зазначених 
насаджень, що зменшує їх меліор. вплив на с.-г. 
угіддя; відсутністю завершених систем захисних 
лісових насаджень лінійного типу; застосуван-
ням спрощених технологій у землеробстві, що 
послаблюють меліор. вплив захисних лісових 
насаджень лінійного типу на с.-г. угіддя; змен-
шенням обсягу створення агролісомеліор. наса-
джень за останні десятиліття.
Загострення екол. проблем функціонування 
сучас. агроландшафтів, насамперед, пов’язують 
із таким використанням земель, що не забезпе-
чує дотримання оптимальних параметрів екол. 
і соц.-екон. функцій тер., із відсутністю сис тем-
них меліор. та протиероз. заходів на ор них зем-
лях, які становлять близько 78 % с.-г. угідь. 
Кількість, лісівничий стан та безсистемне роз-
міщення захисних лісових насаджень не відпо-
відають сучас. вимогам. Водночас практика 
успішного ведення с. г. в екон. розвинутих кра-
їнах свідчить про важливість застосування за-
хисних лісових насаджень лінійного типу як 
не  від’ємного склад ника сучасного землероб-
ства. У цих країнах на держ. рівні прийняті 
програми створення захисних лісових наса-
джень лінійного типу, які фінансують із бюдже-
ту, та сприяють заохоченню землевласників до 
виконання програм на тер. їхнього землекорис-
тування. Збереження й охорона орних земель 
належать до пріоритетів д-ви і є важливою 
умовою забезпечення збалансованого розвитку 
агроландшафтів, підвищення врожайності с.-г. 
культур. Концепція розвитку А. в Україні 
(2013) окреслила заходи, спрямовані на роз в’я-
зання проблеми розвитку А. через покращення 
лісівничо-меліор. стану захисних лісових наса-

джень лінійного типу та створення на їх основі 
науково обґрунтованих технологій.

Літ.: Логгінов Б. Й. Агролісомеліорація. Київ, Xарків, 
1950; Агролесомелиорация. Москва, 1966.

Агрометеорологі́чне обслуго́вування — за-
безпечення с.-г. орг-цій, установ і окремих 
госп-в результатами метеорол. спостережень, 
агрометеорол. прогнозами, інформацією про 
умови зростання с.-г. культур і прогнозами 
щодо їх врожайності. В Україні А.  о. здійснює 
Український гідрометеорол. центр і підпорядко-
вані йому структурні гідрометеорол. підрозділи: 
Цент ральна геофізична обсерваторія, Гідроме-
теорологічний центр Чорного та Азовського 
морів, Дніпропетровський, Донецький, Львів-
ський, Харківський регіональні центри з гідро-
метеорології, Вінницький, Волинський, Жито-
мирський, Закарпатський, Запорізький, Івано-
Франківський, Кіровоградський, Луганський, 
Миколаївський, Полтавський, Рівненський, 
Сум ський, Тернопільський, Хмельницький, Хер-
сонський, Черкаський, Чернігівський, Черні-
вецький обл. центри з гідрометеорології та Ду-
найська гідрометеорологічна обсерваторія. Осн. 
завданням А.  о. є збирання агрометеорол. ін-
формації та складання прогнозів, що дає можли-
вість, залежно від наявних і очікуваних умов 
погоди, провадити агротех. й зоотех. заходи, 
спрямовані на підвищення врожайності с.-г. 
культур і продуктивності тваринництва. Дані 
А. о. використовують у с. г., розв’язуючи питан-
ня про найсприятливіші строки обробітку ґрун-
ту, сівби і збирання с.-г. культур, про ефектив-
ність різних агротех. заходів у певній області у 
зв’яз ку з агрометеорол. умовами, а також при 
районуванні с.-г. культур і просуванні їх у нові 
райони. Агрометеорол. інформація і прогнози 
надаються у вигляді спец. агрометеорол. бюле-
тенів, сезонних оглядів, довідок, попереджень 
тощо. Найпоширенішою формою агрометео-
рол. інформації є декадний агрометеорол. бю-
летень по тер. Київської обл., декадний агро-
метеорол. бюлетень по тер. України, агрометео-
рол. бюлетень за с.-г. рік (по Україні, окремо по 
Київській обл.), декадна таблиця щоденних ме-
теорол. та агрометеорол. даних по постійному 
пункту, які готує Український гідрометеороло-
гічний центр. Щодекадно у вегетаційний періоді 
цей центр надає дані про суми температур по 
областях (активні, ефективні), дані про декадні 
вологозапаси у вегетаційний період у шарі 0–20 
та 0–100 см за основними с.-г. культурами, оцін-
ку впливу погодних умов та прогноз урожаю с.-г. 
культур (12 культур) та ін. Також агрометеорол. 
інформація надається за запитами замовників.

Літ.: Чирков Ю. И. Основы сельскохозяйственной ме-
теорологии. Ленинград, 1975; Краткий агроклиматичес-
кий справочник Украины. Ленинград, 1976; Дмитрен-
ко В. П. Погода, клімат і урожай польових культур. Київ, 
2010; Ткаченко Т. Г. Агрометеорологія. Харків, 2015.

М. В. Капштик

Агрометеорологі́чні прогно ́зи — різновид 
прогнозів у с.-г. вир-ві, наук. обґрунтоване пе-
редбачення змін агрометеорол. умов і їх впливу 
на об’єкти с.-г. вир-ва. А.  п. складаються на 
основі врахування агрометеорол. спостережень, 
відомостей про стан с.-г. культур, багаторічних 
даних про повторюваність явищ і довготерміно-
вих прогнозів погоди. До А. п. відносять: прог-
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ноз очікуваних агрометеорол. умов, оцінку їх-
нього впливу на фази розвитку культ. рослин, на 
різні види с.-г. робіт, обґрунтування агротех. і 
зоотех. заходів, спрямованих на раціональне ви-
користання сприятливих факторів і ефективний 
захист с.-г. рослин і тварин від шкідливих явищ 
погоди. А.  п. використовують при плануванні 
технол. операцій та виробничої діяльності. Ве-
лике значення мають А.  п. стану перезимівлі 
озимих культур, зволоження ґрунту, готовності 
ґрунту до обробітку, часу та інтенсивності замо-
розків, можливого прояву суховіїв, промерзання 
і відтавання ґрунту, початку сівби, настання фаз 
росту та достигання с.-г. культур, часу виходу та 
льоту шкідників. В умовах глобальних змін клі-
мату та потепління, а також виходу України на 
світові продовольчі ринки особливого значення 
набувають А. п. оцінки умов вирощування куль-
тур, вологозабезпеченості посівів, прогнозуван-
ня величини врожаїв с.-г. культур та їх якості. 
Значення агрометеорол. обслуговування зрос-
тає з огляду на те, що, попри інтенсифікацію с.-г. 
вир-ва, у роки з різко аномальними агрометео-
ролог. умовами валовий врожай с.-г. культур 
(особливо сортів інтенсивного типу) відчутно 
зменшується. 65 % втрат нар. госп-ва через не-
сприятливі погодні умови належать с. г. Ці втра-
ти скорочуються за вмілого застосування засо-
бів та методів контролю впливу несприятливих 
погодних умов на об’єкти с.-г. вир-ва. Перші 
спроби розробки методів А. п. в Україні відбули-
ся після катастрофічного вимерзання озимини 
1927–1928. Н.  Низеньков запропонував прилад 
для вимірювання температури ґрунту на глиби-
ні вузла кущення с.-г. рослин, а М. Йовенко роз-
робив методику взяття монолітів та відрощу-
вання озимини з метою встановлення стану її 
перезимівлі. Ці дослідження продовжив В.  По-
пов та В.  Лічікакі у Київ. геофіз. обсерваторії. 
Метод А. п. перезимівлі озимих культур широко 
застосовують оперативні підрозділи гідрометео-
рол. служби країни. 
Розробкою нових методів А.  п. займаються в 
Українському гідрометеорологічному центрі, 
Українському гідрометеорологічному інституті, 
регіональних гідрометеорол. центрах, Одесько-
му державному екологічному університеті. Гід-
рометеорол. обслуговування нар. госп-ва в 
Україні, у т. ч. А. п., забезпечує Департамент гід-
рометеорології у Міністерстві екології та при-
родних ресурсів України. Йому підпорядковані 
обласні гідрометеорол. центри, бюро погоди, 
Український гідрометеорологічний ін-т та ін. 
Обласні гідрометеорол. центри керують робо-
тою гідро- та агрометеорол. станцій та постів.

Літ.: Борисоглебский  Г.  И., Вериго  С.  А., Кириличе-
ва  К.  В. Руководство по составлению агрометеорологи-
ческих прогнозов. Ленинград, 1962; Лічікакі В. М. Клімат 
і озима пшениця в УРСР // Озима пшениця на Україні. 
Київ, 1965; Божко Л. Ю., Барсукова О. А. Конспект лекцій 
з дисципліни «Агрометеорологічні прогнози». Одеса, 
2010.

М. В. Капштик

Агрометеороло́гія — розділ метеорології, що 
вивчає метеорол., кліматичні та гідрол. умови в 
їхньому взаємозв’язку з об’єктами та процесами 
с.-г. вир-ва. А. включає агрогідрологію, методи 
агрометеорол. вимірів (наземні, авіаційні та кос-
мічні), агрометеорологічні прогнози. А. тісно по-
в’язана з біол., геофіз. та агроном. науками. Се-

ред осн. напрямів досліджень — розробка 
фіз.-мат. теорії продуктивності агроекосистем; 
математичне моделювання систем «ґрунт — рос-
лина — атмосфера» та «погода — урожай»; удо с-
коналення та розробка нових довгострокових 
прогнозів врожайності с.-г. культур; розробка 
методичних основ агрометеорол. обґрунтуван-
ня технології землеробства, оцінки й прогнозу-
вання строків розвитку та чисельності шкідни-
ків і хвороб с.-г. культур; агрокліматичне об-
ґрунтуванням меліоративних заходів; впрова-
дження автоматизованої системи збирання й 
обробки агрометеорол. інформації, а також но-
вих наземних дистанційних методів спостере-
жень. У Рос. імперії, до складу якої входила й 
Україна, А. почала розвиватися з кін. 19 ст. За-
сновниками її були О. І. Воєйков (географ і клі-
матолог, чл. кор. Петерб. АН) і П. І. Броунов, які 
розробили програму агрометеорол. спостере-
жень, поклали початок створенню мережі агро-
метеорол. станцій і постів, а також обґрунтува-
ли необхідність паралельних спостережень за 
метеором. умовами та станом с.-г. культур. 
П. І. Броунов організував Придніпровську мере-
жу метеорол. станцій. О. В. Клосовський на базі 
метеором. станцій Пд. Зх. Росії запровадив 1886 
спостереження за розвитком с.-г. культур. 
О. О. Ізмаїльський у Херсоні створив агрометео-
рол. станцію. Регулярні агрометеорол. спостере-
ження почали проводитись з 1920-х. Значний 
внесок у розвиток А. зробили вчені рад. періоду, 
зокрема укр. — О.  М.  Кекух, В.  М.  Лічікакі, 
М.  Г.  Йовенко, О.  Р.  Константинов, В.  П.  Дми-
тренко, М. І. Гойса, І. Г. Грушка (Укр. регіональ-
ний н.-д. гідрометеорол. ін-т); К.  Г.  Мухіна, 
М. Я. Шевченко (Одес. гідрометеорол. ін-т) та ін. 
Дослідження вчених України спрямовані на ви-
вчення впливу гідрометеоролог, факторів на 
стан і продуктивність осн. с.-г. культур у богар-
них та зрошуваних умовах землеробства респу-
бліки, на розробку методів агрометеорол. про-
гнозів та інформації для оперативного обслуго-
вування с.-г. вир-ва тощо. Забезпечення с. г. 
агрометеорол. інформацією покладено на Укра-
їнський гідрометцентр і його регіональні відді-
лення. Наук. дослідження з А. в Україні ведуться 
в Українському гідрометеорол. ін-ті ДСНС Укра-
їни та НАН України (УкрГМІ), Центральній гео-
фізичній обсерваторії, Гідрометеорол. центрі 
Чорного та Азовського морів, Одес. держ. екол. 
ун-ті, у низці аграрних ун-тів країни. 

Літ.: Гидрометеорологическая служба Украины за 
50  лет Советской власти: Сборник. Ленинград, 1970; 
Шуль гин  А.  М. Агрометеорология и агроклиматология. 
Ленинград, 1978; Чирков  Ю.  И. Агрометеорология. Ле-
нинград, 1979. Дмитренко В. П. Погода, клімат і урожай 
польових культур. Київ, 2010; Ткаченко Т. Г. Агрометео-
рологія. Харків, 2015.

Н. I. Синицина

Агрономі ́чні ру ́ди — мінеральна сировина, 
гірські породи й мінерали, що використовують-
ся у с. г. як добрива, засоби хім. меліорації або як 
сировина для виготовлення пестицидів, міне-
ральних добрив та меліорантів. Відповідно до 
класифікації за хім. складом виділяють 8 груп 
А. р.: азотні, фосфорні, калійні, вапнякові, гіпсо-
ві, органічні, магнієві та руди, що містять мікро-
елементи. Найважливішими з А. р. є ті, що міс-
тять осн. елементи мінерального живлення рос-
лин — азот, фосфор та калій. Складові частки 

Агрометеорологічні 
прогнози. Метеостанція 
Харківського національного 
аграрного університету 
ім. В. В. Докучаєва
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таких руд прямо використовуються рослинами 
як елементи живлення, тому вони називаються 
прямими. До таких руд належать фосфорити, 
апатити, вівіаніти (усі три містять фосфор), 
калійні солі (сильвін, карналіт, полігаліт та ін.), 
природні селітри, сірчаний колчедан та природ-
на сірка тощо. Другорядними наз. руди, що 
сприяють нормалізації реакції середовища, пок-
ращенню структурного стану і комплексу фіз. та 
фіз.-хім. властивостей ґрунтів. До другорядних 
руд належать хім. меліоранти (вапно, вапняки, 
крейда, мергелі, доломіти) тощо (див. Вапнуван-
ня ґрунту), ангідрит, гіпс, вермікуліт, бентоні-
ти, цеоліти. Речовини, які в пром-сті викорис-
товують у більших кількостях, ніж у с. г., до А. р. 
не відносять. Це переважно мінеральна сирови-
на, що містить мікроелементи, а також залізо, 
натрій, хлор, кремній тощо. До А. р. не відносять 
також мінеральну сировину, що містить миш’як, 
фтор, ртуть.
Тер. України багата на А. р. Джерелом фосфор-
них добрив в Україні є апатити, фосфорити, 
фосфат-шлаки Керченських залізних руд та тор-
фовівіаніт. Мінералів, що містять фосфор, відо-
мо загалом понад 150. Але до А.  р. належать 
лише деякі з них. Більша частина (96 %) міне-
рального фосфору в земній корі перебуває у 
формі мінералу апатиту. В Україні розташоване 
одне з найбільших у Європі Новополтавське ро-
довище апатитів (побл. с. Новополтавка Черні-
гівського р-ну Запорізької обл.). Фосфорити — 
осадові гірські породи, що містять не менше 8 % 
Р

2
О

5
. Різноманітніший склад і властивості фос-

форитів обумовлені способом їх утворення і 
формами залягання. Фосфоритоносних басей-
нів на континентах Землі достатньо. У багатьох 
областях України (Харківській, Чернігівській, 
Донецькій, Сумській, Івано-Франківській, Він-
ницькій, Хмельницькій) та в АР Крим є запаси 
фосфоритів, які використовують як сировину 
для вир-ва фосфоритового борошна із вмістом 
Р

2
О

5
 16–17 %, а також для виготовлення супер-

фосфату. Поклади вівіаніту, що є закисною фор-
мою фосфоритового заліза та містить 33 % P

2
O

5,
 

при в’язані тільки до низинних боліт із заростя-
ми вільхи або рудого моху (гіпнума). Найпоши-
реніший вівіаніт у місцях залягання низинних 
боліт Львівської, Волинської, Тернопільської, 
Жи томирської, Київської, Чернігівської, Сум-
ської та Харківської обл. На Керченському п-ові 
виявлено значне скупчення цієї руди в родовищі 
залізних руд. Азотні добрива добувають з при-
родних газів та газів коксівного вугілля. Калійні 
добрива виробляють з калійних солей (калійних 
руд). Загалом відомо 10 видів калійних руд, що 
містять у значній кількості хлориди та сульфати 
калію з іншими домішками. У с.-г. вир-ві як доб-
рива використовують сирі калійні подрібнені 
мінерали — солі (сильвініт, каїніт) та концен-
тровані продукти, виготовлені з калійних руд 
(хлористий калій, сульфат калію). Хлористий 
калій — основна форма калійних добрив під 
культури, що не страждають від хлору у ґрунті. 
До таких належать зернові, а також тех. культу-
ри (цукровий буряк, коноплі, бавовник), деякі 
овочі. Для картоплі, гречки, конюшини, плодо-
вих та цитрусових хлористі добрива не дають 
позитивного ефекту і навіть шкідливі, бо знижу-
ють якість продукції. Найважливіше калійне 
родовище в Україні — Прикарпатський каліє-
носний район простягається з Пн. Зх. на Пд. Сх. 

на 300  км. Головні родовища цього району — 
Стебницьке і Калуш-Долинське. Стебницький 
калійний комбінат випускає калій-магнезію, 
Калуський переробляє сильвінітову руду і ви-
пускає хлористий калій, а також добриво з на-
звою «калушит» (К

2
SO

4
 ∙ CaSO

4
 ∙ 7H

2
O), що міс-

тить близько 29 % К
2
О. Мікродобрива виготов-

ляють з руд міді, бору, цинку, кобальту, молібде-
ну та ін. Для вапнування ґрунтів використову-
ють карбонатні породи, промислові запаси яких 
в Україні сягають 30  млрд  т, а запаси гіпсу — 
1,4  млрд  т. Як добрива використовують також 
торфи, що містять 10 % P

2
O

5
. Вони є цінними для 

вир-ва компостів. Останнім часом у с.-г. вир-ві 
використовують бентонітові глини, вермикуліт, 
цеоліт, які не тільки містять цінні хім. елементи, 
необхідні для живлення рослин, але й поліпшу-
ють фіз. властивості ґрунту.

Літ.: Бок И. И. Агрономические руды. Алма-Ата, 1965; 
Лазаренко Є. К., Коваленко Д. Н. Агрономічні руди Украї-
ни. Львів, 1966; Гнатенко О. Ф. та ін. Ґрунтознавство з 
основами геології. Київ, 2005.

М. В. Капштик

Агроно́мія (від агро… і νόμος — закон) — наука 
про закони землеробства, різновид агр. вироб-
ничої діяльності; у широкому розумінні — наук. 
основи с.-г. вир-ва; сукупність наук. і практич. 
заходів щодо вирощування рослин, раціональ-
ного використання с.-г. угідь, підвищення родю-
чості ґрунтів і врожайності с.-г. культур. Теор. 
основою А. є біол. науки, що вивчають заг. зако-
ни росту і розвитку с.-г. рослин (агробіологія, 
фізіологія рослин, генетика, селекція, цитоем-
бріо логія, геохімія та ін.). До А. належать ще гру-
пи наук, що вивчають вирощування рослин 
(землеробство загальне, рослинництво); середо-
вище розвитку с.-г. рослин і методи докорінної 
зміни цього середовища (агроекологія, ґрунто-
знавство, агрохімія, захист ґрунтів від ерозії); 
осушення і зрошення земель (агромеліорація, 
агролісомеліорація); захист с.-г. рослин (ентомо-
логія с.-г. і лісова, фітопатологія, засоби і мето-
ди конт ролю хвороб і шкідників с.-г. рослин та 
бур’я нів; карантин с.-г. рослин) та ін. 
А. зародилася в стародавній Греції і Римі. Осно-
ви наук. А. почали закладатися і розвиватися у 
18 ст. На той час вона містила теор. і практ. знан-
ня з усіх галузей с.  г. У розробленні осн. поло-
жень А. велику роль відіграли Ж.  Буссенґо, 
Г. Гельріґель, Ю. Лібіх, а також рос. вчені М. Ло-
моносов, А.  Болотов, І.  Комов, В.  Докучаєв, 
П. Кос тичев, І. Стебут, Д. Менделєєв, К. Тиміря-
зєв, В. Вільямс, Д. Прянишников та ін. 
В Україні дослідження з А. ведуться від поч. 
19 ст. і пов’язані з іменем В. Каразина (працював 
на Харківщині) та роботою Нікіт. ботан. саду в 
Криму. Велике значення для розвитку с.-г. науки 
в Україні мали експедиції, які очолював В.  До-
кучаєв, для вивчення ґрунтів Полтавщини та ін. 
районів України. Розвиток А. в Україні пов’яз. із 
розвитком цукробуряк. вир-ва і роботою гу-
бернських та повіт. земств, які організували дос-
лідні станції, де розвивалася земська А. Інтен-
сивності А. набуває після заснування Херсон. 
земством Ін-ту повіт. і губерн. земських агроно-
мів. Значну роль у розвитку с.-г. науки в Україні 
відіграли Полтав. дослідне поле (засн. 1884) і 
створена (1910) на його базі Полтав. с.-г. дослід-
на станція. Розроблені в Полтав. дослід. станції 
способи обробітку ґрунту і внесення добрив 
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ляг ли в основу тодішньої системи землеробства. 
Пізніше створено Носів., Уман., Харків., Херсон., 
Катеринослав., Одес. та ін. дослідні станції. Пе-
ред Першою світовою війною в Україні було по-
над 50 досл. полів і станцій та 8 контрольно-на-
сіннєвих станцій, а також дві мережі дослід. по-
лів із центром у Києві: Всерос. т-ва цукрозавод-
чиків і Київ. т-ва с.  г. Діяли всерос. та всеукр. 
агроном. т-ва, а згодом повіт. та місцеві. Одним 
із найважливіших досягнень А. в Україні кін. 
19 — поч. 20 ст. була розробка класифікації па-
рів, способів обробітку ґрунту і внесення доб-
рив.  О. Ізмаїльський, віце-президент Полтав. 
с.-г. т-ва, запропонував наук. агротех. методи 
боротьби з посухою, які дістали визнання тіль-
ки в наш час. А. Зайкевич у мережі Всерос. т-ва 
цукрозаводчиків розробив рядковий спосіб вне-
сення добрив під час сівби цукр. буряків. Цінні 
дослідження із питань живлення цукр. буряків 
провів О.  Душечкін, який 1907 довів потребу 
внесення добрив з осені під оранку і навесні в 
рядки. 1918–1929 створено мережу метеорол. 
служби. Складено першу зведену карту ґрунтів 
України; видано 10 томів «Матеріалів дослі-
джень ґрунтів України». Укр. селекціонери ство-
рили низку високоцінних сортів с.-г. культур 
(«українка», «кооператорка» та ін.). 1927 за єди-
ною програмою працювало 35 н.-д. станцій. Роз-
витку А. сприяли Другий відділ УАН, Сільсько-
господарський науковий комітет України, що 
видавав «Труди», а також важливі праці: «Бота-
нічно-географічна районізація України» (1925), 
та розпочав видання кн. «Фльора України». 
Київ., Харків. та Одес. с.-г. ін-ти також видавали 
свої наук. записки. На Зх. Україні діяло т-во 
«Сільський господар», яке видало понад 180 фа-
хових книг, випускало часописи й календарі 
(1928–1944 — щорічно); 1927 утвор. Т-во укр. 
агрономів. Діяла Агроном. комісія при НТШ. 
Вагомий внесок у розвиток А. зробили мікробі-
олог С.  Виноградський; ґрунтознавці: К.  Ґе-
дройц, О. Набоких, Г. Махов; ботанік О. Яната; 
організатор і зав. мережі досл. полів (1900–1918) 
С. Франк фурт; автор праць з генетики А. Сапе-
гін; у повоєнний час — А. Василенко, Л. Гребень, 
М. Гришко, О. Соколовський, Є. Звєрозомб-Зу-
бовський, В  Старченко  та ін. У сучас. Україні 
н.-д. робота з питань А. проводиться у ін-тах 
УААН, с.-г. вишах, на біол. ф-тах ун-тів. Укр. 
вчені мають значні досягнення у виведенні но-
вих, високопродуктивних сортів с.-г. культур 
(В. Юр’єв, Ф. Кириченко, В. Ремесло, П. Гаркавий, 
В. Козубенко, О. Коломієць та ін.). Широко відо-
мі дослідження укр. вчених з питань виногра-
дарства (С. Мельник, Г. Боровиков), лісівництва 
й полезахисних лісонасадження (Є.  Алексєєв, 
П. По  гребняк, Д. Воробйов), насіннєзнавства та 
с.-г. екології (М. Кулєшов). Проведено суцільне 
обстеження ґрунтів України (М.  Крупський та 
ін.). Вивчено ґрунтові й агротех. умови ефектив-
ного використання різних видів і форм мінерал. 
добрив (Б. Рождественський, О. Глянцев, П. Вла-
сюк, В.  Дмитренко, Ю.  Кудзін, М.  Крупський, 
А. Бука, Г. Дуда, Б. Носко та ін.). Винайдено раці-
ональні способи виготовлення та використання 
органічних добрив. Досліджено особливості ор-
гано-мінеральної системи добрив, яку тепер 
широко застосовують у с.-г. вир-ві (А.  Лазур-
ський та ін.). 
Наук. мережа з А. в Україні на поч. 21 ст. налічує 
понад 40 н.-д. установ НААН і держ. досл. стан-

цій, 10 галузевих досл. станцій, 15 вишів агр. про-
філю. В Україні проводиться велика робота щодо 
піднесення заг. культури землеробства, впрова-
дження енерго-, ресурсозберігальних технологій 
обробітку ґрунту та ефективного застосування 
мінеральних добрив, активного впровадження у 
вир-во досягнень науки та передового досвіду.

Літ.: Вербин А. А. У истоков отечественной агроно-
мии. Москва, 1955; Власюк П. А. Досягнення сільськогос-
подарської науки за роки радянської влади. Київ, 1957; 
Власюк П. А. Досягнення грунтознавчої науки на Україні. 
Київ, 1964; Агрономия: Сб. ст. Киров, 1971; Ковтун Ю. И. 
Инженерная агрономия. Киев, 1988; Павлюк С. П. Тради-
ційне хліборобство України. Київ, 1991; Дегодюк Е. Г. Еко-
лого-техногенна безпека України. Київ, 2006; Овсин-
ский И. Новая система земледелия. Киев, 2010; Носко Б. С. 
Сторінки історії агрохімічних досліджень в Україні. Хар-
ків, 2015. 

Агропромисло ́ва інтегра ́ція — органічне по-
єднання і взаємодія с. г. з пром-стю, яка переро-
бляє с.-г. сировину та ін. суміжними галузями 
матеріального вир-ва. Мета А.  і. — зростання 
обсягу та підвищення ефективності вир-ва і пе-
реробки с.-г. продукції, розв’язання соц. та екон. 
проблем міста й села. За соц.-екон. сутністю А. і. 
є специфічною формою тер.-виробничого між-
галузевого комбінування, коли підприємства 
різних виробничих галузей із відокремленими 
технол. процесами об’єднуються з метою зосе-
редження в єдиній системі процесів вир-ва, пе-
реробки, зберігання й реалізації продукції. Ха-
рактеризується наявністю тісних і стійких функ-
ціональних (технол.) зв’язків між окремими 
ланками (підприємствами, вир-вами), спільніс-
тю виробничої і соц. інфраструктури. За типом 
галузевого комбінування розрізняють інтегра-
цію вертикальну (поєднання взаємопов’язаних 
стадій виробничого процесу — від вир-ва сиро-
вини до одержання готової продукції) і горизон-
тальну (поєднання підприємств, що виробляють 
однорідну продукцію, або вузькоспеціалізова-
них підприємств з однаковими функціями).

Літ.: Агропромышленная интеграция в условиях нау-
чно-технического прогресса. Киев, 1984; Балабанов Г. В. 
Территориальная сегментация продовольственного рын-
ка Украины. Зернопродуктовый комплекс Украины: струк-
тура и территориальная организация. Киев, 1999.

А. С. Івченко

Агрорадіоеколо ́гія — розділ наземної радіое-
кології, який вивчає закономірності міграції ра-
діонуклідів біол. ланками довкілля та вплив іоні-
зуючих випромінювань на орг-ми, їх популяції 
та угруповання — агробіоценози та на основі 
еко системного підходу обґрунтовує принципи 
ведення і функціонування агропромислового 
вир-ва на тер. з підвищеним вміс том радіоак-
тивних речовин. Метою А. є розроб лення захо-
дів, які мінімізують залучення радіонуклідів у 
біол. кругообіг, зниження вміс ту радіо активних 
речовин у рослинних і тваринних орг-мах і, як 
результат, у продукції рослин ництва та тварин-
ництва. 
Два найважливіші напрями в А. — вивчення по-
ведінки радіонуклідів в агроекосистемах та їх 
компонентах (ґрунті, рослинному покриві, тва-
ринах) і впливу іонізуючого випромінювання на 
агробіорізноманіття і людину.

Літ.: Schultz V., Klement. A. W. Radioecology. New York, 
1963; Гудков І. М., Вінничук М. М. Сільськогосподарська 
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радіобіологія. Житомир, 2003; Славова Т. В. Внесок ака-
деміка Прістера  Б.  С. в становлення та розвиток сіль-
ськогосподарської радіоекології // Історія науки на межі 
тисячоліть : Зб. наук. праць. Вип. 13. Київ, 2003; Сла-
вов В. П., Біденко В. М. та ін. Сільськогосподарська ра-
діобіологія з основами радіоекології. Житомир, 2015; 
Прістер Б. С. Вплив еколого-ґрунтових умов на форму-
вання радіаційної ситуації на територіях забруднених 
унаслідок аварії на ЧАЕС // Агроекологічний журнал. 
2016. № 1. 

Агросфе ́ра — одна зі сфер взаємодії літосфери 
з живими орг-мами та людською діяльністю, 
частина поверхні Землі, сукупність тер., на яких 
домінують культ. рослини, свійські тварини, об-
роблювані земельні угіддя і пов’язані з ними 
орг-ми (бур’яни, комахи, гриби, мікроорг-ми, 
віруси, тваринний світ тощо). А. завжди пере-
буває під впливом с.-г. (агропромислової) діяль-
ності людини. До А. входять орні землі, луки, сі-
ножаті, пасовища, лісосмуги, сільські поселення. 
А. містить усі типи агроландшафтів і агробіоце-
нозів. Створена й існує завдяки розуму й діяль-
ності людини, тому є не лише геобіологічною, 
але й соц. категорією. Подальший розвиток А. 
має бути спрямований на збереження і раціо-
нальне використання не лише природних ресур-
сів і біорозмаїття, але й біосфери загалом, на 
гармонізацію стосунків між природою та сусп-
вом.

Агроте ́хніка (агротехноло ́гія) — система агро-
технол. заходів, спрямованих на вирощування 
ресурсно-забезпеченої економічно обґрунтова-
ної урожайності с.-г. культур за збереження і 
розширеного відтворення родючості ґрунту, за-
хисту його від ерозії, екологічної безпеки дов-
кілля і вирощеної продукції. А. об’єднує меліо-
ративні заходи, мех. обробіток ґрунту, застосу-
вання добрив, підготовку насіння, сівбу, догляд 
за посівами з контролем бур’янів, шкідників і 
хвороб, збирання урожаю, післязбиральне до-
роблення та зберігання вирощеного врожаю. 
Раціональна А. ґрунтується на забезпеченні ви-
рощуваних с.-г. культур у відповідні фази їх роз-
витку основними факторами життя в оптималь-
ній кількості і співвідношенні. Найважливіші 
особливості раціональної А. — її комплексність 
і диференціація. Методичне обґрунтування 
ком плексності випливає із законів землеробства 
незамінності факторів життя рослин і одночас-
на присутність їх в оптимальній кількості для 
досягнення ресурсного забезпечення урожай-
ності вирощуваних культурних рослин. Дифе-
ренціація А. обумовлена дією закону обмежу-
вального фактора. У конкретних екол. умовах А. 
повинна враховувати фактор, що присутній у 
мінімумі, і спрямовувати заходи на його подо-
лання. А. диференціюють також залежно від 
ґрунтових природних умов, біол. особливостей 
сортів культ. рослин, їх госп. призначення, на-
явності тех. засобів, застосування меліоратив-
них заходів і засобів, поширення на полях бур’я-
нів, шкідників і хвороб, застосування пестици-
дів.

Літ.: Гудзь В. П. та ін. Землеробство. Київ, 2010.
Ю. П. Манько

Агротехсе ́рвіс — науково-методичне та мате-
ріальне обслуговування агротехнологій. Функ-
цію науково-методичного забезпечення вітчиз-

няних агротехнологій у вироб. умовах виконує 
система н.-д. галузевих установ і ВНЗ, коорди-
нованих Національною академією аграрних 
наук України, Міністерством освіти і науки 
України, Кабінетом Міністрів України. Істотну 
роль у такому забезпеченні відіграють також 
наук. підрозділи вітчизняних і зарубіжних ко-
мерційних приватних фірм. З розвитком ринко-
вих відносин в агр. секторі економіки пріоритет 
у забезпеченні с.-г. підприємств тех. і матеріаль-
ними засобами належить приватним комерцій-
ним і вироб. фірмам вітчизняного і зарубіжного 
походження.
Згідно з наявною практикою заводи — виробни-
ки техніки у гарантійний період повинні здій-
снювати її тех. обслуговування через свої сервіс-
ні центри. Деякі заводи, особливо тракторні, 
організували в окремих областях опорні пункти 
й ремонтно-обслуговувальні станції, на яких 
здійснюється фірмове обслуговування реалізо-
ваної техніки на ремонтній базі аграрно-промис-
лового комплексу і довгостроковій договірній 

основі. У деяких областях створено регіон. цен-
три при спеціалізованих майстернях і заводах 
концерну «Агротехсервіс» з фірмової торгівлі та 
обслуговування с.  г. Фірмове обслуговування 
передбачає дозбирання, передпродажне техоб-
слуговування, обкатку і доставлення в госп-во 
техніки, придатної для негайного використання; 

навчання правилам експлуатації, обслуговуван-
ня, ремонту і зберігання нової техніки; техоб-
слуговування, поточний і капітальний ремонти 
техніки та її складових частин; доставлення ма-
шин і обладнання госп-в на ремонтні підприєм-
ства та їх повернення госп-вам; забезпечення 
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госп-в запасними частинами, ремонтними мате-
ріалами і ремонтним обладнанням; модерніза-
цію машин та обладнання під час експлуатації; 
придбання для ремонту і наступну реалізацію 
відремонтованих машин; розбирання списаної 
техніки з відбором деталей, придатних для по-
дальшого використання або відновлення; тех. 
переозброєння госп-в; наук. та інформ. забезпе-
чення госп-в для підвищення ефективності ви-
користання техніки. У великих аграрних форму-
ваннях, або агрохолдингах, функціонує власна 
система агротехсервісного забезпечення. Кож-
ний агрохолдинг складається, зазвичай, з де-
кількох кластерів, розташованих на значній від-
стані один від одного. З центрального пункту 
керування здійснюється контроль за кожним 
тех. засобом. Для цього використовують спеці-
альні системи на базі глобальної системи визна-
чення місцезнаходження — Global Positioning 
System (GPS). Ця супутникова навігаційна сис-
тема дає змогу визначати координати, швидкість 
і напрямок руху об’єктів у будь-якій точці зем-
ної кулі, в будь-який час доби, за будь-якої по-
годи. Коли виявляються якісь негаразди з техні-
кою, що працює на полі, інформація оперативно 
передається диспетчеру відповідного підрозділу. 
У кож ному підрозділі є свої відповідні тех. цен-
три для обслуговування і ремонту техніки. Пе-
реваги системи фірмового обслуговування дає 
для с.-г. підприємства такі: оперативне техоб-
слуговування, надійне забезпечення запасними 
частинами, ширший діапазон використання тех-
ніки, удосконалення технології її ремонту, кра-
ща підготовка і підвищення кваліфікації кадрів, 
своєчасне одержання інформації про тех. зміни 
та удосконалення техніки, прямий зв’язок через 
сервіс-центр із заводами-виробниками. Від та-
кої системи має певні вигоди і завод-виробник. 
Зокрема, він з перших рук регулярно одержує 
інформацію про надійність своїх виробів, може 
більш точно визначити потребу споживачів у 
техніці, запасних частинах, що дає гарантію реа-
лізації своєї продукції і є важливим у ринкових 
умовах. Останнім часом у зв’язку з формуван-
ням малих і фермерських госп-в дедалі більшого 
значення набуває орг-ція прокату техніки. Це 
одна з форм забезпечення с.-г. підприємств не-
обхідними тех. засобами. На прокат доцільно 
брати передусім спеціалізовану техніку, яку 
госп-вам не варто придбавати через її високу 
вартість. Для цього організують районні або 

між районні машинно-технол. станції (МТС). 
Ве лике значення в такій системі виконання ро-
біт має організація реклами послуг МТС. Великі 
аграрні формування також надають агротехсер-
вісні послуги для дрібніших госп-в.

Літ.: Управління аграрними виробничими ресурсами. 
Київ, 1996; Мосіюк  П.  О. та ін. Економіка і організація 
аграрного сервісу. Київ, 2001; Наукова концепція адапта-
ції служби аграрного сервісу до умов ринкової економіки. 
Київ, 2002. 

Ю. П. Манько

Агроти ́п — агрофітоценоз або посів у конкрет-
них ґрунтово-кліматичних умовах одного типу 
польових культур разом з певною сукупністю 
бур’янів; за видовим складом останніх роблять 
висновки про екол. умови, рівень та особливості 
агротехніки, історію використання поля. Виді-
ляють також поняття «А. бур’янів» як cпеци-
фічну сукупність бур’янів у межах ценоіндика-
ційного комплексу, що формується в посівах 
одного типу польових культур у певних ґрунто-
во-гідрол. умовах агротипол. району.

Агрофа ́ція — технологічна ділянка; просто-
рово однорідна ділянка землі в межах окремо-
го поля певної сівозміни. Виділяється на базі 
спеціально проведеної екологічної експерти-
зи. Дія осн. агрофакторів в А. відносно од на-
кова.

Агрофі́зика — наука про застосування в с. г. 
фіз. методів досліджень зовн. умов росту і роз-
витку рослин, фіз. основи формування врожаю. 
А. вивчає фіз., фіз.-хім. та біофіз. процеси в сис-
темі «ґрунт — рослина — діяльний шар атмос-
фери», осн. закономірності продукційного про-
цесу, розробляє наук. основи, методи, тех., мате-
матичні засоби і агрозаходи з раціонального 
ви користання природних ресурсів, підвищення 
ефективності та стійкості агроекосистем, земле-
робства і рослинництва в польових і регульова-
них умовах, тобто у відкритому і закритому 
ґрунті.
Формування А. як науки почалося наприкінці 
19 ст. (праці В. Докучаєва, К. Тімірязєва, П. Кос-
тичева, С.  Ізмаїльського, О. Дояренка, В. Віль-
ямса, Н.  Качинського, О.  Роде та ін.). Значний 
внесок у розвиток А. внесли роботи Е.  Рассела 
(Велика Британія), В. Шоу (США) та ін. зарубіж-
них учених. Відомі дослідження вчених у ко-
лишньому СРСР з проблем «світло і рослина», 
«тверда фаза ґрунту як основа його фізичного 
режиму», «вода в ґрунті», «аерація ґрунту», «мі-
кроклімат у посівах культур» та ін. Результати 
агрофіз. досліджень спрямовані на поліпшення 
структури ґрунту (аж до створення штучної 
структури за допомогою полімерів), досягнення 
оптимальної щільності ґрунту для розвитку 
рослин, регулювання процесів формування за-
пасів вологи в ґрунті, її міграції та доступності 
для рослин, розробку спеціальних речовин для 
зменшення втрат вологи через випаровування. 
Одна зі сфер А. — вивчення газообміну в ґрунті 
та його впливу на ріст і розвиток рослин. Під-
ходи і методи А., специфіка саме агрофіз. об’єк-
тів, методів і теорій, можливі галузі застосуван-
ня суттєво відрізняються від методів фізіології 
рослин, фізики ґрунтів, метеорології, що є 
суміж ними до агрофіз. науки. Основна якісна 
відмінність полягає, насамперед, у підході та 
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методі вивчення процесів. А. вивчає фізику про-
цесів у ґрунті, рослині чи атмосфері, пропонує 
фіз. модель явища. Ця модель завершується 
складанням певної схеми взаємозв’язків між 
осн. процесами, т. з. функціональної блок-схеми. 
На наступному етапі вивчення явища вчені-аг-
рофізики наповнюють цю концептуальну схему 
конкретними залежностями між окремими 
функ ціонуючими блоками (напр., між фотосин-
тезом і диханням), між окремими процесами і 
діючими фіз. факторами зовн. середовища 
(напр., між фотосинтезом і температурою). 
Внаслідок польових і лаб. експериментів виді-
ляються фіз. параметри, формується вид залеж-
ності між блоками, що досліджуються. На завер-
шальному етапі дослідження формулюється ма-
тематична модель досліджених явищ у взаємо-
зв’яз ку з чинниками зовнішнього середовища. 
Попри розмаїття чинників, що визначають про-
дукційний процес, агрофізики виділяють для 
нього кілька заг. законів: закон незамінності 
основних факторів життя, закон нерівноціннос-
ті і компенсувального впливу факторів середо-
вища, закон мінімуму, закон оптимуму, закон 
«критичних періодів». Ці закони А. діють у будь-
яких природних або штучно створених умовах. 
Хоча в кожному конкретному випадку слід вра-
ховувати регіональні особливості як зовн. чин-
ників (ґрунтові, метеорол. і погодні умови та 
ін.), так і самих рослин. А. як наука сформувала-
ся і найбільше розвинулася на теренах колиш-
нього СРСР у РФ завдяки формуванню наук. 
шкіл в Агрофіз. ін-ті (м.  Санкт-Пе тер бург) та 
Моск. держ. ун-ті ім.  М.  Ломоносова (А.  Воро-
нін, Є. Шеїн, В. Гончаров, м. Москва). В Україні в 
різний час у галузі А. працювали М. Сафотеров, 
О.  Соколовський, Д. Віленський, М.  Годлін, 
О.  Радченко (питання мех. складу, структури, 
фіз. властивостей ґрунту), В. Попов, М. Йовен-
ко, Г. Самбур, Н. Середа, Г. Швебс (водні, водно-
фіз. і меліоративні властивості ґрунту), М. Ши-
кула, Г.  Назаренко, О.  Йовса, О.  Демиденко 
(вплив ґрунтозахисних технологій на водно-фіз. 
і фіз.-мех. вла с тивості ґрунтів). Використовую-
чи досягнення фізики, вчені колишнього СРСР, 
до якого належала й Україна, створили низку 
досконалих приладів для вивчення фіз. процесів 
у ґрунті, рослинах і приземному шарі повітря, 
розробили методи автоматизації керування клі-
матом у парниках, теплицях, овочесховищах, 
автоматизації зрошення, тощо. В Україні остан-
нім часом дослідження в галузі А. проводяться в 
Нац. наук. центрі «Ін-т ґрунто знавства і агрохі-
мії ім. О.  Соколовського НААН України» 
(В. Мед ведєв, Т. Лактіонова, Т. Линдіна, Л. Дон-
цова), Нац. наук. центрі «Ін-т землеробства 
НААН України» (А.  Малієнко, О.  Демиденко), 
Одес. нац. ун-ті ім. І. Мечникова (Ф. Лисецький, 
О. Світличний, С. Чорний), Нац. ун-ті біоресур-
сів та природокористування (С. Булигін, М. Бе-
режняк), Уман. нац. ун-ті садівництва (М.  Не-
двига, В. Єщенко), Житомир. нац. агроекол. ун-
ті (П. Надточій, С. Веремеєнко). Після проведен-
ня масштабного обстеження ґрунтів у 1970-х 
визначено параметри водно-фіз. та фіз.-мех. 
властивостей осн. типів ґрунтів України. Розро-
блено карти України щодо придатності ґрунтів 
для с.-г. культур, мінімального і нульового об-
робітку (В. Медведєв, Т. Лактіонова). Узагальне-
но результати досліджень щодо впливу міні-
мального та безполицевого обробітку на агро-

фіз. властивості ґрунтів та агроекосистеми, що 
висвітлено у працях каф. ґрунтознавства та охо-
рони ґрунтів Української сільськогосподарської 
академії. Значний внесок у розвиток агрофізики 
зроблено академіком НААН України С.  Булигі-
ним, зокрема застосування гідролого-агрофіз. 
теорії ерозійних процесів для створення кількіс-
ної розрахункової бази протиерозійного упо-
рядкування агроландшафтів, опрацюванню ал-
горитму інженерного проектування конструк-
цій агроландшафтів, розробка методики інтер-
претації даних передпроектного обстеження 
тер., що підлягає протиерозійному і меліо-
ративному впорядкуванню, у тому числі із зас-
тосуванням неконтактних методів та аеро- і 
космічних знімків. В Ін-ті водних проблем і ме-
ліорації НААН України під керівництвом 
О. Жов тоног розроблено інформаційну систему 
«Зрошення», де об’єктом уп равління є водні ре-
сурси на різних рівнях функціонування зрошу-
вальних систем: с.-г. поле, госп-во, внутрішньо-
госп. модуль зрошувальної системи. Діє також 
лаб. з визначення фізико-мех. і водно-фіз. влас-
тивостей ґрунтів, обґрунтовано теорію матрич-
ного відтворення родючості ґрунтів та їх пара-
метрів.

Літ.: Конозенко I. Д., Устьянов В. І. Фізика в сільському 
господарстві. Київ, 1964; Качинский Н. А. Физика поч вы. 
Москва, 1965. Ч.1; 1970. Ч. 2: Водно-физические режи мы и 
свойства почв; Вадюнина А.  Ф., Корчагина З. А. Ме тоды 
исследования физических свойств почв и грунтов. Москва, 
1973; Відтворення родючості ґрунтів в ґрунтозахисному 
землеробстві / За ред. М. К. Шикули. Київ, 1997; Шеин Е. В., 
Гончаров В. М. Агрофизика. Москва, 2006.

М. В. Капштик

Агрофі́ти — 1) Іноземні інтродуковані види с.-г. 
культур, що вирощуються людиною в агроцено-
зах (на с.-г. угіддях). Прикладом таких рослин є 
картопля, помідори та солодкий перець, завезе-
ні в Україну з теплих країн Пд. Америки, бакла-
жани (завезені з тропіків Сх. Індії) тощо. 2) Одна 
з двох осн. груп бур’янів, які розрізняють за по-
ходженням — справжні бур’яни, що пов’язані з 
культ. рослинами протягом багатьох тисячоліть; 
другою такою групою є апофіти — бур’я ни, що 
походять з місцевої флори. Заг. кількість видів 
бур’янів, шкідників, патогенних мікроорганіз-
мів, які мешкають в агроекосистемах, обчислю-
ється десятками тисяч.

Літ.: Ламан Н., Самсонов В., Прохоров В. и др. Методи-
ческое руководство по исследованию смешанных агрофи-
тоценозов. Минск, 1996; Иванов В. Ф., Иванова А. С. и др. 
Экология плодовых культур. Киев, 1998; Березівський  Л. 
Системи основного обробітку ґрунту і щільності агрофіто-
ценозу як фактори формування врожаю та якості льоно-
волокна // Наук. вісн. Нац. аграр. ун-ту. 1999. № 19.

М. В. Капштик

Агрофітоцено́з — специфічна екол. система, 
осн. частина агробіоценозу (агроекосистеми), 
штучна рослинна спільнота, створена і постійно 
підтримувана людиною за допомогою агротех-
ніки у вигляді посівів і насаджень культ. рослин 
для вир-ва рослинницької продукції. Відрізня-
ється від природної рослинної спільноти (фіто-
ценозу) відкритістю системи, наявністю невико-
ристаного екол. об’єму, вільних екологічних ніш 
та відсутністю здатності до саморегулювання. 
Структурно в А. об’єднані дві частини — культ. 
домінантний вид рослин, вирощуваний люди-
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ною, і бур’янова синузія, рослинне угрупування, 
представлене дикими видами рослин, які займа-
ють сприятливі для них вільні екол. ніші, ство-
рюючи конкуренцію культур. рослинам за осн. 
факторами життя. Така структура А. обумовлює 
об’єктивну необхідність контролювати бур’я но-
вий компонент, щоб послабити його конкурент-
ну здатність. Фітоценотична сутність рослинних 
угруповань, створених людиною, визнавалася 
або ставилася під сумнів багатьма вченими май-
же одночасно з розвитком фітоценології. Прин-
ципова єдність сутності культурфітоценозів і 
агрофітоценозів дає змогу розглядати їх як ство-
рені внаслідок с.-г. діяльності людини складові 
підсистеми сучасного ландшафту, що регулю-
ються та контролюються по-різному. А. є анало-
гами природних рослинних угруповань, що аку-
мулюють і трансформують сонячну енер гію, а 
також полями біогенної міграції елементів, яка 
набуває специфічного та нециклічного характе-
ру залежно від рівня вилучення людиною пер-
винної продукції, внесення органічних і неорга-
нічних добрив, використання біологічно актив-
них речовин.

Літ.: Василевич В. И. Очерки теоретической фитоце-
нологии. Ленинград, 1983; Алехин  В.  В.  Теоретические 
проблемы фитоценологии и степеведения. Москва, 
1986; Бигон  М. Экология. Особи, популяции, сообще-
ства. Моск ва, 1989; Гудзь В. П. та ін. Землеробство. Київ, 
2010.

Ю. П. Манько

Агрофітоценоло́гія  (від  агро… і  фітоценоло-
гія) — наука, що вивчає закономірності функціо-
нування агрофітоценозів залежно від зміни біо-
тичних і абіотичних чинників, видозмінений 
лю диною рослинний покрив на рівні ландшаф-
ту, тер. певного регіону, усієї земної поверхні, 
закономірності його розвитку, складу, поширен-
ня, екол. та продукційну вагомість. А. є теор. 
основою раціонального використання, підви-
щення продуктивності й охорони природних, 
видозмін. і штучно створ. людиною фітоценозів. 
На основі агрофітоценол. досліджень розробля-
ють заходи для докорін. поліпшення природих 
луків і пасовиськ, створення стійкого й високо-
продуктив. сіяного травостою, культивування 
високоадаптованих до конкретних ґрунтово-
екол. умов різних видів багаторіч. трав та наса-
джень. Укр. вчені є представниками напряму А., 
який втілюється в с.-г. практиці. Найвідоміші 
серед них — А. Гродзинський, Ю. Шеляг-Сосон-
ко, Я. Дідух, Р. Трускавецький, О. Бондар та ін. 
Для одержання оптим. продуктивності агрофі-
тоценозів і якості врожаю укр. вчені пропону-
ють створювати рослинні угруповання за 
принципом диференціації ніш (як часових, так 
і просторово-ресурс.), тобто створювати зміш. 
посіви. Дослідженнями А. Гродзинського було 
доведено, що суміші дають змогу зняти т.  з. 
втом люваність ґрунту й одержувати значно 
вищі врожаї с.-г. культур. Р. Трускавецький роз-
робив ресурсозбережувальні та екол. безпечні 
способи окультурювання кислих і гідроморф-
них ґрунтів шляхом використанням методів А. 
На сучас. етапі у сфері А. постає завдання роз-
робки теор. засад зміш. посіву на основі опису 
ніш різних видів і побудови математичних моде-
лей прогнозу сумісності різних компонентів та-
кого культ. фітоценозу.
Див. Агрофітоценози, Фітоценологія.

Літ.: Ламан Н., Самсонов В., Прохоров В. и др. Мето-
дическое руководство по исследованию смешанных агро-
фитоценозов. Минск, 1996; Иванов В. Ф., Иванова А. С. и 
др. Экология плодовых культур. Киев, 1998; Березів-
ський Л. Системи основного обробітку ґрунту і щільності 
агрофітоценозу як фактори формування врожаю та якос-
ті льоноволокна // Наук. вісн. Нац. агр. ун-ту. 1999. № 19; 
Шанда В. І., Євтушенко Е. О. Агрофітоценоз як специфіч-
на екологічна система // Вісник Дніпропетровського ун-
ту. Сер.: Біологія. Екологія. 2008. Т. 2. Вип. 16. 

Агрохіміка ́ти — органічні та мінеральні доб-
рива, бактеріальні препарати, хім. меліоранти, 
регулятори росту рослин та ін. речовини, які 
застосовують для підвищення родючості ґрун-

тів, урожайності с.-г. культур і поліпшення якос-
ті продукції рослинництва. Транспортування, 
зберігання, застосування, утилізація, знищення 
та знешкодження А. та торгівля ними здійсню-
ються відповідно до вимог, встановлених чин-
ним зак-вом, санітарними правилами транспор-
тування, зберігання і застосування пестицидів й 
агрохімікатів та ін. нормативними актами. На-
селенню А. продають у дрібнофасованому виг-
ляді та з обов’язковою наявністю інструкції 
щодо безпечного їх застосування. С.-г. продук-
ція, отримана в результаті проведення польових 
випробувань А.  з новою діючою речовиною, 
підлягає знищенню з дотриманням вимог сані-
тарних правил щодо безпеки для здоров’я лю-
дини та охорони навколишнього природного 
середовища.

Дж.: Про пестициди і агрохімікати. Закон України від 
02.03.1995 № 86/95 // Відомості Верховної Ради України. 
1995. № 14.

Літ.: Коваленко Т. Умови торгівлі пестицидами та аг-
рохімікатами // Агробізнес сьогодні. 2014. № 10 (травень).

Г. М. Сподаренко

Агрохімі́чна лаборато ́рія — 1) Спеціально 
обладнане приміщення для проведення агрохім. 
аналізів ґрунту, добрив, рослин тощо. А. л. поді-
ляють на навчальні, дослідні й виробничі, або 
контрольні. У навчальних А. л., що утворюють у 
с.-г. вузах, технікумах, проводяться практичні 
заняття студентів з агрохімії. У них проводять 
також агрохім. аналізи, необхідні для каф. агро-
хімії та ґрунтознавства. Дослідні А.  л., що є 
структурними одиницями н.-д. ін-тів, досл. 
стан цій, вивчають хім. та біохім. процеси, які 
відбуваються в ґрунті й рослинах, мінеральне 
живлення рослин, застосування добрив, хім. за-

Агрохімікати. Обробка поля 
пестицидами
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собів меліорації ґрунтів, регуляторів росту, гер-
біцидів, провадять польові досліди для встанов-
лення ефективності впливу добрив на кількість і 
якість урожаю с.-г. культур. До виробничих, або 
контрольних, А.  л. належали зональні А.  л., 
ство рені 1964 при обл. держ. с.-г. досл. станціях, 
у деяких н.-д. ін-тах і ВНЗ (1981 перетворені на 
держ. обл. проектно-розвідувальні станції хімі-
зації с. г.; 1999 — на держ. проектно-технол. цен-
три охорони родючості ґрунтів і якості продук-
ції). Від 2013 їх роль виконують філії Держ. 
установи «Інститут охорони ґрунтів України». 
Виробничі А. л. — одна з найважливіших ланок 
агрохімічної служби. У 1960–1970-х виробнича 
А. л. складалася з двох відділів – оперативного 
(до якого входили групи агрохім. обстеження 
с.-г. земель, польових дослідів із добривами і 
картографії) та аналітичного (з групами аналізу 
ґрунтів, добрив, кормів і рослин). З-поміж зав-
дань А.  л.: повне агрохім. обстеження земель 
госп-в, сортовипробувальних дільниць та ін. 
с.-г. підприємств; проведення масових аналізів 

ґрунтів, добрив і рослин; орг-ція польових до-
слідів у госп-вах для вивчення ефективності 
доб рив та розробки рекомендацій щодо їх раці-
онального використання; здійснення контролю 
над раціональним застосуванням добрив та хім. 
засобів меліорації ґрунтів. Зональні А.  л. здій-
снювали агрохім. дослідження земель, провади-
ли польові досліди з метою уточнення рекомен-
дацій н.-д. установ щодо використання добрив у 
різних ґрунтово-кліматичних зонах, здійснюва-
ли облік екон. ефективності застосування доб-
рив, допомагали впроваджувати у с.-г. вир-во 
досягнення агрохім. науки і передового досвіду, 
пропагували агрохім. знання, брали участь в 
орг-ції та проведенні заходів з підвищення ква-
ліфікації працівників с.  г. Разом із фахівцями 
обл. і районних виробничих управлінь с. г. і спе-
ціалістами госп-в ці А. л. складали плани вико-
ристання добрив, вапнування кислих і гіпсуван-
ня засолених ґрунтів; визначали потреби і роз-
робляли пропозиції щодо найраціональнішого 
розподілу мінеральних добрив та хім. засобів 
меліорації ґрунтів у зоні своєї діяльності; конт-
ролювали раціональне використання добрив, 
вапнування й гіпсування ґрунтів; здійснювали 
нагляд за якістю мінеральних добрив і хім. засо-
бів меліорації ґрунтів. Зональні А. л. виконували 
хім. аналізи основних видів кормів щодо їхньої 
загальної, білкової та вітамінної поживності; 
здійснювали масові хім. аналізи для всебічної 
оцінки с.-г. продукції. У зоні своєї діяльності 
А. л. виявляли запаси і визначали якість місце-

вих добрив (торфу, вапняних туфів тощо), а та-
кож розробляли заходи щодо ефективного за-
стосування хім. засобів у госп-вах. Результати 
агрохім. досліджень ґрунтів зональні А. л. пере-
давали госп-вам у вигляді агрохім. картограм 
вмісту поживних речовин у ґрунтах (фосфору, 
калію), картограм кислотності (лужності) ґрун-
тів та потреби їх у вапнуванні (гіпсуванні). До 
картограм додавалися рекомендації щодо раціо-
нального використання добрив залежно від 
вмісту поживних речовин у ґрунті, клімат. та 
орг.-госп. умов. 1964 в Україні було 25 зональних 
А. л. (по одній на область). За рад. часів А. л. ви-
робничого призначення в Україні існували і в 
системі Республіканського проектного ін-ту по 
землевпорядкуванню Укрземпроект (тепер 
Держ. підприємство «Головний науково-дослід-
ний і проектний інститут землеустрою» при 
Держ. службі України з питань геодезії, карто-
графії та кадастру). Від 1999 держ. про ектно-
технол. центри охорони родючості ґрунтів і 
якості продукції (центри «Облдержродючість») 
підпорядковувалися центр. органу — Ін-ту охо-
рони ґрунтів при Міністерстві агр. політики і 
продовольства України. Основні завдання цен-
трів «Облдержродючість»: здійснення єдиної 
наук.-тех. політики щодо охорони родючості 
ґрунтів, а також раціонального, еколо гічно без-
печного використання земель с.-г. призначення, 
проведення держ. моніторингу земель с.-г. приз-
начення з метою відстеження змін родючості 
ґрунтів, забруднення залишками пестицидів, 
агрохімікатами, важкими металами, радіонуклі-
дами, проведення агрохім. паспортизації земель 
с.-г. призначення. Матеріали цих обстежень і 
карти ґрунтів необхідні для орг-ції тер. земель 
госп-ва і розробки заходів з їх раціонального 
використання, підвищення культури земле-
робства. Виробничі А. л. існують також у дея-
ких госп-вах та на с.-г. підприємствах. В А.  л. 
проводять складні агрохім. аналізи ґрунту, доб-
рив, хім. меліорантів, с.-г. продукції. За сучас. 
умов завданням А. л. є проведення агрохім. об-
стеження земель с.-г. призначення, орг-ція та 
проведення польових дослідів з добривами з 
метою уточнення рекомендацій н.-д. установ з 
використання добрив у с.-г. вир-ві, розробка 
рекомендацій з застосування добрив, контролю 
за їх використанням та якістю, проведення ана-
лізів, пов’я заних з великомасштабними обсте-
женнями ґрун тів, аналізу основних видів кор-
мів з визначення загальної та білкової пожив-
ності, мінерального складу та вмісту вітамінів. 
2) Установа, що проводить спец. дослідження з 
агрохімії. 

Літ.: Городній М. М. Агрохімія. Київ, 2008.
М. В. Капштик

Агрохімі́чна слу́жба — одна з форм агросер-
вісної інфраструктури, науково-виробнича сис-
тема агрохім. обслуговування с.-г. підприємств, 
спрямована на забезпечення мінеральними доб-
ривами, засобами хім. меліорації земель та най-
ефективніше використання добрив. До 1964 пи-
танням орг-ції використання добрив та надання 
с.-г. вир-ву агрохім. допомоги зай малися район-
ні агрохім. лаб. при управліннях с. г. У зв’язку зі 
зростанням вир-ва і застосуванням мінераль-
них добрив та ін. хім. засобів виникла потреба 
зосередити всі питання агрохім. обслуговування 
с. г. в єдиній системі. Останню (як на союзному, 

Агрохімічна лабораторія. 
Уманський національний 
університет садівництва. 

Визначення якісних 
показників питної води
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так і республіканському рівнях) створено 1964. 
А. с. входила до заг. системи агрономіч. обслуго-
вування с. г. і мала своїм завданням забезпечити 
орг-цію с.-г. вир-ва на наук. основі. Осн. ланкою 
в системі А. с. була зональна агрохімічна лабора-
торія. У районах працювали агрохіміки, які 
входили до штату зональних лаб. Діяльність 
А.  с. тісно пов’язана з роботою с.-г. досл. уста-
нов, служби захисту рослин, держ. інспекції з 
сортовипробування та агрометеорол. служби. 
Екон. реформи, започатковані 1991 (зокрема, 
реформа агр. сектору), супроводжувалися низ-
кою негативних явищ. У 1990-х різко зменшило-
ся внесення в ґрунт органічних і мінеральних 
добрив, засобів для меліорації кислих і засоле-
них ґрунтів. Різко зменшилися урожайність с.-г. 
культур і валовий збір с.-г. продукції. Все це 
спричинило необхідність реформування А.  с., 
створення дієвого агрохім. сервісу, здатного за-
безпечувати потреби приватних с.-г. підпри-
ємств і фермерських господарств. У 1992–1993 
створено асоціацію «Укрґрунтозахист», яку по-
тім перейменовано на дер жавне об’єднання 
«Украгрохім». 1995 згідно з Ука зом Президента 
України «Про прискорення приватизації майна 
в агропромисловому комплексі» розпочався 
процес реформування А.  с. На основі держ. 
об’єд нання «Украгрохім», його обл. і районних 
формувань шляхом виділення з нього госпроз-
рахункових підрозділів із забезпечення агрохі-
мікатами та приватизації утворилось ВАТ «Аг-
рохімцентр». У держ. об’єднанні «Украгрохім» 
залишилось управління координації роботи 
регіональних формувань, а також держ. служби 
моніторингу та захисту рослин. 1998 держ. 
служби реформувались у Центральну держ. 
станцію родючості ґрунтів і захисту рослин з об-
ласними філіями і агрохім. лаб. Тепер це Держ. 
установа «Інститут охорони ґрунтів України». 
ВАТ «Агрохімцентр» виконує функції коорди-
нувального органу щодо забезпечення міне-
ральними добривами та засобами захисту рос-
лин усіх с.-г. товаровиробників. Великі аг р. фір-
ми забезпечують себе вхідними ресурсами само-
стійно, працюючи безпосередньо з виробника-
ми мінеральних добрив.

Літ.: Клычников В. М. Агрохимическая служба в 
сельском хозяйстве. Москва, 1964; Методические указа-
ния по организации и проведению полевых опытов с 
удобрениями. Москва, 1965; Городній М. М. Агрохімія. 
Київ, 2008.

Агрохімі́чний ана ́ліз — визначення лаб. мето-
дами хім. складу ґрунтів, рослин, агрохімікатів, 
пестицидів, якості с.-г. продуктів. А. а. здійсню-
ють агрохім. лаб. Під час А. а. визначають вміст у 
рослинах макро- і мікроелементів, органічних 
сполук (білки, жири, вуглеводи та ін.), що харак-
теризують якість рослинних продуктів і кормів. 
Напр., у коренеплодах буряку цукрового визна-
чають уміст цукру, в бульбах картоплі — крох-
малю, в насінні соняшнику — олії, в зерні — біл-
ка. У добривах встановлюють кількість і форму 
поживних речовин, кислотність і лужність. 
У  вапнувальних матеріалах — вміст Кальцію і 
Магнію, в органічних добривах  — Нітрогену 
(азоту), Фосфору, Калію, мікроелементів, сухої 
речовини і вологи; у торфі  — вологість, золь-
ність, кислотність, ступінь розкладання. В А. а. 
застосовують різні методи: хім., фіз.-хім., фіз. і 
мікробіол. аналізу рослин, ґрунту і добрив (фо-

тометрія, хроматографія, спек троскопія, рентге-
нофлуоресцентний, мас-спектроскопія та ін.). 
Для точніших досліджень використовують ме-
тод стабільних і радіоактивних ізотопів. Крім 
того, розроблено високопродуктивні поточні 
лінії для одночасного визначення кількох показ-
ників, широко застосовують портативні агро-
хім. прилади. 
Аналіз рослин проводять з метою встановлення 
взаємодії між рослинами та умовами росту, над-
ходження елементів живлення та винесення їх з 
урожаєм, використання с.-г. культурами елемен-
тів живлення з ґрунту та добрив, якості врожаю. 
А.  а. ґрунту дає змогу встановити доступність 
для рослин елементів живлення, а отже, — по-
требу в добривах, вивчати властивості ґрунту та 
його зміну у зв’язку із с.-г. використанням і зас-
тосуванням добрив. А. а. добрив дає змогу вста-
новити їх хім. склад, вміст елементів живлення, 
доступність для рослин і перетворення в ґрунті. 
За допомогою А. а. визначають баланс елементів 
живлення в землеробстві, розробляють реко-
мендації з раціонального застосування добрив з 
метою регулювання живлення рослин і родю-
чості ґрунту. 
А. а. поділяють на кількісні та якісні. Кількісні 
аналізи проводять за допомогою хім., фіз., фіз.-
хім. методів, застосовуючи спеціальні прилади 
та обладнання. До цієї групи методів належать 
колориметричний аналіз, коли використовують 
кольорові реакції для порівняння інтенсивності 
забарвлення досліджуваних розчинів із їхніми 
зразками. Забарвлення порівнюють візуально за 
допомогою кольорової шкали або спеціальних 
приладів — фотоелектроколориметрів. Вико-
ристовують також ін. оптичні методи: рефрак-
тометричний, що ґрунтується на вимірюванні 
коефіцієнта заломлення світла у розчині дослі-
джуваної речовини; фотометричний — для виз-
начення оптичної густини або світлопоглинання 
забарвлених сполук, які утворюються внаслідок 
реакцій з досліджуваними розчинами. Під час 
кількісного А.  а. користуються також різними 
спектральними методами, основою яких є вимі-
рювання інтенсивності спектрів поглинання під 
час пропускання світла крізь досліджувані роз-
чини (спектрофотометрія), вимірювання ін-
тенсивності спектрів випромінювання під час 
збудження атомів у полум’ї (полуменева фото-
метрія), вимірювання інтенсивності спектрів 
випромінювання в електричній дузі або в іскро-
вому розряді (спектрографія). В агрохімії корис-
туються також хроматографічним аналізом, що 
ґрунтується на різній здатності хім. сполук, на-
віть одного класу, адсорбуватися (поглинатися) 
поверхнево-активними речовинами — целюло-
зою, йонообмінними смолами тощо. Найпоши-
реніші методи А.  а. — фото- і потенціометрія. 
Потенціометричний метод, своєю чергою, нале-
жить до електрохім., що пов’язані з використан-
ням електролізу, вимірюванням електрохім. 
властивостей досліджуваних речовин і продук-
тів їх взаємодії під час хім. реакцій.

Дж.: Про затвердження Положення про моніторинг 
ґрунтів на землях сільськогосподарського призначення. 
Наказ Міністерства аграрної політики і продовольства 
від 26.02.2004. № 51.

Літ.: Городній М. М. Агрохімічний аналіз. Київ, 2005; 
Гудзь В. П. та ін. Землеробство з основами ґрунтознав-
ства і агрохімії. Київ, 2007.

Г. М. Сподаренко 
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Агрохімі́чні картогра ́ми — різновид тематич-
них картограм (карт), що показує просторовий 
розподіл ступеня забезпеченості ґрунтів елемен-
тами живлення (Нітрогеном, Фосфором, Калі-
єм, мікроелементами), здатними засвоюватися 
рослинами, потребу ґрунту у вапнуванні чи гіп-

суванні. На карті виділяють контури ґрунтів (їх 
забарвлюють однаковим кольором або штриху-
ванням) з однаковими агрохім. показниками, 
напр., з однаковою кислотністю або вмістом ру-
хомих сполук Калію. Агрохім. показники визна-
чають за результатами аналізів відібраних у полі 
зразків ґрунту, які здійснюють в агрохім. лаб. 
Середньо- і дрібномасштабні А. к. застосовують 
для визначення загальної потреби госп-ва в доб-
ривах, встановлення їх видів і доз для окремих 
ділянок, а також для розробки планів вапнуван-
ня й гіпсування ґрунтів. Великомасштабні А. к. 
складають для планування вир-ва мінеральних 
добрив у межах країни і визначення ефектив-
ності їх застосування у межах регіонів. Ос таннім 
часом у великих агрохолдингах застосовують 
систему дистанційного зондування полів і сис-
тему GPS (Global Position System), яку розробля-
ють на основі космічних знімків, для створення 
різноманітних карт і картограм, серед яких і аг-
рохім. Це дає змогу зробити А.  к. з точнішим 
розподілом елементів живлення на певному 
полі, а також уможливлює запровадження т. з. 
точного землеробства.

Літ.: Про затвердження Положення про моніторинг 
ґрунтів на землях сільськогосп. призначення. Наказ Міні-
стерства аграрної політики і продовольства від 26.02.2004. 
№ 51; Городній  М.  М. Агрохімічний аналіз. Київ, 2005; 
Гудзь  В.  П. та ін. Землеробство з основами ґрунтознав-
ства і агрохімії. Київ, 2007.

Г. М. Сподаренко 
 
Агрохі ́мія (від агро… і хімія) — наука, що ви-
в чає склад, будову, перетворення та властивості 
речовин, біохім. процеси, які відбуваються в 
ґрунті та рослинах, з метою поліпшення родю-
чості ґрунтів і підвищення врожайності с.-г. 
культур. Підвалини А. як науки було закладено у 
середині 18 ст. (відомі виписки ученого того часу 
А. Таєра про застосування добрив, антифлогіс-
тична система А.  Лавуазьє). Початок сучас. А. 
закладено в 1820-х у дослідах Ж.  Буссенго, 
Ю. Лі біха, П. Дегерена, Г. Гельрігеля, Н. Соссюра, 

які сформували основи сучас. уявлень щодо мі-
нерального живлення рослин. 
На теренах України перші дослід. стан ції з’яв ля-
ються з сер. 19 ст. Полтав. досл. поле відкрито 
1888 за активної участі А. Зайкевича (1842–1915), 
який вперше запропонував, крім осн., рядковий 
спосіб внесення суперфосфату під цукрові буря-
ки. На початку 1880-х А. Зайкевич вдосконалив 
методику і практику орг. досл. полів у бурякосій-
них губерніях. Його справу продовжив М. Єго-
ров, який став фундатором Сум. досл. станції, 
керував нею впродовж 1905–1908, а з 1915 його 
обрано зав. каф. агрономії при Харків. ун-ті. Тут 
при досл. полі створено агрохім. лаб., збудовано 
вегетаційний будиночок і встановлено лізимет-
ри, а з 1934 він очолив каф. А. Харків. с.-г. ін-ту. 
Його розробки стосуються регулювання фос-
фатного режиму у ґрунті та систем удобрення у 
польових сівозмінах. Значний внесок у розвиток 
вітчизняної А. здійснив Б.  Рождественський 
(1874–1943), особливо в розробці й удоскона-
ленні методики досл. справи. Польові досл. 
С.  Франкфурта в мережі Всеросійського т-ва 
цукрозаводчиків, проведені в 1890-1910-х, нині 
є актуальними. За його ініціативою в 1903 ство-
рено лаб. А. в межах Всеросійського т-ва цукро-
заводчиків. Згодом на її базі виникла низка н.-д. 
установ, серед яких і майбутній Ін-т землеробст-
ва. У  1912 за його участю засновано Миронів-
ську досл. станцію.
Одним із організаторів агрохім. досл. справи в 
Україні був О. Душечкін, який у 1920–1930 ство-
рив бл. 10 н.-д. установ. З 1930-х суттєвий внесок 
у розвиток А. зробили П. А. Власюк, П. О. Дмит-
ренко, О.  М.  Вишинський, О.  В.  Лазурський 
(Київ. школа, Ін-т землеробства), М. М. Шкварук, 
М.  І.  Деменчук, І.  М.  Карасюк (Уман. школа), 
П. О. Горшков, І. Л. Колоша, А. Г. Серднюк (Київ. 
школа, НУБіП); М. Б. Гіліс, Г. А. Крилова, І. О. Ко-
цюба, Є. І. Козак (Львів. школа). Старше поколін-
ня агрохім. генерації Харків. школи розширило і 
поглибило наук. надбання своїх попередників. 
Серед них О. Н. Соколовський, О. М. Грінченко, 
Г. С. Гринь, О. М. Можейко, Ф. П. Мацков (ХСГІ), 
П. П. Левенець, О. О. Бацула, Г. Г. Дуда, А. Я. Бука, 
Б.  С.  Носко, А.  О. Христенко, М.  В.  Лісовий, 
М. Й. Шевчук, А. І. Фатєєв та ін. Сучас. укр. школа 
А. продовжує справу, розпочату їх попередника-
ми. Ось їх імена: М. Г. Господаренко, В. І. Лопуш-
няк, В. М. Польовий, В. В. Гамаюнова, С. Е. Дего-
дюк, А. В. Бикін та ін.

Літ.: Левшин В. Управитель или практические настав-
ления во всех частях сельского хозяйства. Москва, 1809; 
Дмитренко П.  О. Агрохімічні дослідження Д.  М.  Пря-
нишнікова та їх розвиток в Україні. Київ, 1968; Пав-
люк С. П. Традиційне хліборобство України: агротехніч-
ний аспект. Київ, 1991; Дегодюк  Е.  Г. Шляхи поступу 
агрохімічної науки в Україні — у вимірі часу Інституту 
землеробства // Землеробство. 1998. Вип. 73; Вергу-
нов В. А. Нариси історії аграрної науки, освіти і техніки. 
Київ, 2006; Носко Б. С. Сторінки історії агрохімічних до-
сліджень в Україні. Харків, 2015.

Е. Г. Дегодюк

Агрохо́лдинг (від агро… і холдинг) — горизон-
тально або вертикально інтегроване об’єднання 
агр. підприємств, яке використовує власні кош-
ти для придбання контрольних пакетів акцій ін. 
підприємств, що здійснюють госп. діяльність у 
сфері вир-ва та переробки с.-г. продукції. Зако-
нодавчою основою заснування та діяльності 

Агрохімічна картограма

Картограма вмісту мінерального (амонійного та нітратного) азоту в ґрунтах, 
кг д. р. в 0–25 см шарі ґрунту

вмісту мінерального 
азоту, кг д. р. 
в 0–25 см шарі ґрунту

N

<30

30–40

40–50

50–60

60–70

70–80

80–90

  90–100
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холдингових компаній, включно з А., в Україні 
став Указ Президента України від 11.05.1994 
№ 116/96 «Про холдингові компанії, що створю-
ються в процесі корпоратизації та приватиза-
ції», Закон України «Про холдингові компанії в 
Україні» від 15.03.2006 № 3528–IV та Господарсь-
кий Кодекс України від 16.01.2003 №  436–IV 
[1–4]. Згідно з законом холдингова компанія є 
виключно акціонерним т-вом (АТ), яке включає 
головну (материнську) компанію, що володіє 
контрольним пакетом акцій ін. (дочірніх) під-
приємств і координує їхню діяльність. Дочірнім 
вважається підприємство, дії якого регулюють-
ся холдинговою компанією з опорою на перева-
жання її частки в статутному капіталі або відпо-
відно до укладеного договору. Суб’єкти, які 
об’єд нуються в холдинги, мають фін. та юрид. 
самостійність, але право вирішення основних 
питань належить холдинговій компанії. Головна 
(керуюча) компанія може здійснювати виключ-
но управлінську діяльність (чисті холдинги), а 
може також займатися підприємницькою діяль-
ністю (змішані холдинги). 
Метою створення А. стала своєрідна відповідь 
агр. економіки України вимогам ринку, спрямо-
вана на відновлення порушених міжгалузевих 
зв’язків с.-г. і переробних підприємств, паритету 
цін між реалізованою с.-г. продукцією та мате-
ріально-тех. ресурсами пром. походження, за-
воювання нових секторів ринку і зниження вит-
рат. Ці фактори підвищують вартість компанії, її 
капіталізацію, для досягнення яких необхідна 
ефективна робота всієї системи підприємств, 
що входять до холдингу. Холдинг може створю-
ватися шляхом горизонтальної інтеграції, послі-
довного об’єднання або отримання контролю 
над компаніями, залученими в одній галузі еко-
номіки. Осн. мета створення таких холдингів — 
розширення меж бізнесу, сфер впли ву і завою-
вання нових секторів ринку. Послідовне ство-
рення підприємств та приєднання їх до вже іс-
нуючої групи дає змогу уникнути великих втрат 
при банкротстві одного з них. Під час об’єднан-
ня підприємств єдиного технол. циклу (від за-
готівлі сировини до вир-ва готової продукції) 
холдинг стає вертикально інтегрованою компа-
нією. Мета створення такого холдингу — зни-
ження витрат, підвищення стабільності цін та 
ефективності компанії загалом. Для інтегрова-
них об’єднань холдингового типу характерна 
наявність інвестора (інтегратора), що має необ-
хідні фін. ресурси, здійснює фінансування с.-г. 
вир-ва і визначає політику функціонування А. 
Неплатоспроможні с.-г. підприємства переда-
ють свої борги в повному обсязі на інтегроване 
формування й отримують форму АТ або т-ва з 
обмеженою відповідальністю (ТОВ) і стають до-
чірніми підприємствами. Управління холдингом 
здійснюється через збори акціонерів, ради ди-
ректорів, виконавчу дирекцію. Принципових 
від  мінностей між управлінням холдинговою 
компанією та АТ немає. Однак для холдингу осн. 
акціонери чітко визначені й саме вони управля-
ють всією групою підприємств. Правові форми 
такого А. досить різноманітні: відкрите акціо-
нерне т-во (ВАТ), закрите акціонерне т-во (ЗАТ), 
ТОВ, асоціації та ін.

Дж.: Про холдингові компанії, що створюються в 
процесі корпоратизації та приватизації: Указ Прези-
дента Ук раїни від 11.05.1994 р. № 224/94; Про холдин-
гові компанії в Україні : Закон України від 15.03.2006  

№  3528–ІV // Ві домості Верховної Ради України. 2006. 
№ 34. 

Агулья ́сова течія ́, Голкового мису течія — тепла 
зх. прикордонна течія в пд.-зх. частині Індій-
ського ок. Є частиною спрямованої на Зх. Пд.-
Екваторіальної течії. Проходить уздовж сх. узбе-
режжя Африки (між 27–40° пд. ш.). Осн. джере-
лом води є рециркуляція малого колообігу Ін-
дійського ок. в його пд.-зх. частині, додаткові 
джерела беруть початок від вихорів Мозамбіць-
кої протоки та зі сх. частини Мадагаскарської 
течії. А.  т. вузька та швидка (швидкість на по-
верхні може сягати 2 м/с), глибина і траєкторія 
варіюються залежно від часу і широти. За синоп-
тичних вихорів течія охоплює всю товщу води 
(за ін. даними — до глибини 2300  м). Окрім 
того, в районі течії спостерігаються сезонні ко-
ливання рівня води: максим. рівень — узимку, 
мінім. — улітку (амплітуда сезонного коливан-
ня — бл. 30 % від сер. показника).

Літ.: Gordon A. L. Indian-Atlantic transfer of thermocline 
water at the Agulhas Retroflection // Science. 1985. Vol. 227; 
Bryden H. L., Beal L. M. Role of the Agulhas Current in In-
dian Ocean circulation and associated heat and freshwa ter 
fluxes // Deep-Sea Research. 2001. Part I.

А. С. Івченко

Агу́ті (Dasyprocta) — рід гризунів родини агутіє-
вих. Відомо 11 сучас. видів, усі вони живуть у 
лісах Пд. і Центр. Америки, де А. називають та-
кож кутіа. Мають хутро золотисто-коричневого, 
жовтуватого або червонуватого кольору, волос-

ся жорстке, щетинисте із сильним металевим 
глянцем, через який А. ще називають «золотим 
зайцем»; сягають до 60 см завдовжки і 4 кг маси, 
майже безхвості. Зовні нагадують морських 
свин ок або коротковухих кроликів, але мають 
довші кінцівки. Живляться рослинною їжею, 
яку їдять як білки, сидячи на довгих задніх ла-
пах, передніми коротшими утримуючи їжу. Мо-
жуть шкодити с.-г. плантаціям. Дуже гострими 
зубами здатні розгризати найміцніші горіхи. 
Ведуть денний і зазвичай поодинокий спосіб 
життя, тримаються поблизу води, добре плава-
ють. Уночі ховаються серед коріння дерев або в 
дуплах. Самка народжує двох (іноді до чоти-
рьох) дитинчат. А. є об’єктом полювання місце-
вих жителів. Досить легко приручаються, жи-
вуть у неволі до 20 років. 

Літ.: Жизнь животных: В 7 т. Москва, 1989. Т. 7. Мле-
копитающие; Woods C. A., Kilpatrick C. W. Genus Dasy p-
rocta / Mammal Species of the World: A Taxonomic and Geo-
graphic Reference. 3rd ed. Baltimore, 2005.

С. В. Межжерін

Агуті (Dasyprocta leporina).
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Агу́тієві (Dasyproctidae) — родина гризунів під-
ряду дикобразоподібних. Включає 2 роди і 13 су-
час. видів. Мешкають у Пд. і Центр. Америці. 
Зовні схожі на безвухих кроликів. Це досить ве-
ликі за розміром довгоногі гризуни, пристосова-
ні до швидкого бігу. Маса — від 3 до 10 кг, до-
вжина тіла — від 50 до 80 см. Передні кінцівки 
чотирипалі. Через спосіб життя і поведінку їх 
порівнюють з маленькими антилопами. Пальці з 
товстими кігтями, що нагадують копита. Хвіст 
короткий. Хутро густе, блискуче. Як і хом’яки, 
мають защічні мішки. Це лісові тварини, добре 
плавають і пірнають, тому мешкають біля річок, 
можуть траплятися й у пампасах. Плодючість 
невисока. У посліді — від 2 до 4 дитинчат. Жив-
ляться насінням, горіхами, плодами, корінням й 
ін. рослинним матеріалом. Мають смачне м’ясо і 
є об’єктом полювання, через це чисельність 
представників А. у природі різко скорочується.

Літ.: Жизнь животных: В 7 т. Москва, 1989. Т. 7. Мле-
копитающие; Woods C. A., Kilpatrick C. W. Genus Dasyp-
roc ta  / Mammal Species of the World: A Taxonomic and 
Geogra phic Reference. 3rd ed. Baltimore, 2005.

С. В. Межжерін

А́ґард, Карл Адо ́льф (Agardh, Carl Adolph; 
23.01.1785, м.  Бостад, Швеція — 28.01.1859, 
м. Карл стад, Швеція) — учений, ботанік, альго-
лог, енциклопедист і теолог. Професор ботаніки 
та економіки Лундського ун-ту (1812–1834) та 
єпископ лютеранської церкви Швеції (1834). 
Член Шведської королівської академії наук 
(1817), член Шведської академії (з 1831). Займав-
ся богословськими питаннями та написав де-
кілька богословських творів. А. відомий своїми 
працями з вивчення водоростей та як засновник 
систематики водоростей. Описав усі відомі на 
той час види водоростей і ще 49 нових видів. 
Його син Я. Г. Агард також був ботаніком і аль-
гологом.

Пр.: SpeciesAlgarum. Lund, 1820, 1822. Vol. I (1, 2); Sys-
tema Algarum. Lund, 1824; Icones Algarum Europaearum. 
Leipzig, 1828–1835; Lärobok i Botanik. Malme, 1830–1832. 
Vol. 2. 

Літ.: Eriksson G. Agardh, Carl Adolph. Dictionary of 
Scien tific Biography.  New York, 1970.Vol. 1; Бабий Т. П. и др. 
Биологи. Киев, 1984.

Я. О. Межжеріна 

Аґассі ́с, Жан Луї ́ Родо ́льф [Agassiz, Jean Louis 
Ro dolphe; 28.05.1807, м.  Мотьє, тепер кантон 
Фрібург (Фрайбург), Швейцарія — 14.12.1873, 
м. Кембридж, шт. Массачусетс, США] — натура-
ліст і мандрівник, один із засновників гляціоло-
гії. Вивчав медицину в ун-ті м.  Цюриха (1824–
1826), палеонтологію та анатомію — в ун-ті 
м. Гейдельберга (1826–1827) та герпетологію — в 
ун-ті м. Мюнхена (1827–1830). Доктор філософії 
(1829), доктор медицини (1830). Керував каф. 
природничих наук ун-ту м. Невшатель, Швейца-
рія (1831–1846). Найважливіші тогочасні дослі-
дження присвячені викопним рибам, морським 
їжакам та льодовикам-глетчерам. Головні твори 
цього періоду: п’ятитомне «Дослідження викоп-
них риб» (1833–1843), «Монографія викопних 
риб зі стародавнього червоного пісковику девон-
ської системи Британських островів» (1845). А. 
— один з основоположників гляціології. Резуль-
тати численних і тривалих спостережень над 
Аарськими льодовиками (біля витоків р. Ааре на 
схилах Бернських Альп у Швейцарії) викладені в 

його творах «Дослідження льодовиків» (1840) та 
«Льодовикова система» (1847). Був ревним захис-
ником теорії Ж.  де  Шарпантьє (Швейцарія; 
1786–1855) про поширення льодовиків. 1846 
перебрався до США, працював професором в 
ун-тах Бостона, Чарльзтауна і Кембриджа (побл. 
Бостона), де займався переважно продовженням 
своїх спостережень за льодовиками, досліджен-
нями фауни, читанням популярних лекцій, ви-
данням популярних книжок та упорядкуванням 
колекцій університетських музеїв. Був одним із 
засновників Музею порівняльної анатомії при 
Гарвардському університеті, який суттєво збага-
тив експонатами. Його подорож до Бразилії 
(1865–1866) та подорож з метою вимірювання 
глибин навколо м. Горн (1870) сприяли поповне-
нню колекцій. В останні роки життя А. був затя-
тим противником дарвінізму, залишаючись вір-
ним школі Ж. Кюв’є (1769–1832). Головні твори 
амер. періоду життя: чотиритомні «Внески до 
природничої історії Сполучених Штатів» 
(1857–1862), «Методи дослідження природни-
чої історії» (1868). За наукові здобутки був на-
городжений медаллю Волластона (1836) Геоло-
гічного т-ва Лондона та медаллю Коплі 
(1861)  — найвищою нагородою Лондонського 
ко ро лів сько го т-ва.

Літ.: Marcou J. Life, letters and works of Louis Agassiz. 
New York, 1896; Филипченко Ю. Эволюционная идея в би-
ологии. Москва, 1923; Подольский  Е.  А. Неожиданный 
ракурс. Жан Луи Родольф Агассис // Материалы гляцио-
логических исследований. 2007. Вып. 103.

А. С. Івченко

Аґне́са Свята ́, Аґне́са Ри ́мська Аґнія (бл.  291–
304)  — одна з найшанованіших ранньохрист. 
свя тих, мучениця за віру. Згідно з житієм А. С., її 
стратили в часи Великого гоніння на християн 
(303–313) за імп.  Діоклетіана. А.  С.  відмовила 
знатному залицяльнику, оскільки воліла прий-
няти обітницю безшлюбності та присвятити 
себе Богу. Перед нею постала дилема: або заміж-

Аґассіс Жан Луї Родольф

Аґнеса Свята. Доменікіно. 
Свята Аґнеса, бл. 1620       

Аґард Карл Адольф
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жя з язичником, зречення від христ. віри, або 
глум і смерть. Вона вибрала останнє — загину-
ла прибл. у 12-річному віці.
Історія А.  С. складалася поступово, вбираючи 
усні перекази. Достовірних фактів про її життя 
бракує — натомість є багато легенд. У неї зако-
хався син префекта (градоначальника) Рима 
Семпронія. Префекти за Діоклетіана мали вели-
кий вплив у сусп-ві, зокрема, саме вони безпо-
середньо керували переслідуваннями і знищен-
ням християн. Семпронію донесли, що дів чина, 
яка не бажає відповісти взаємністю його синові, 
є християнкою. Він пропонував їй пок лонитися 
язичницьким богам, але вона відмовилася. У по-
карання її роздягнули і віддали для розпусти 
чоловікам. Є оповіді про дива, які при цьому 
сталися. В А. С. миттєво виросло довге волосся, 
яке закрило її наготу. Жоден із чоловіків не зміг 
її взяти, бо при ній хтивість щезала. Син пре-
фекта, намагаючись до неї наблизитися, помер, 
але вона воскресила його молитвою. Коли її, 
звинувачену в чаклунстві, намагалися публічно 
спалити, багаття не займалося. Один із солдатів 
убив її мечем (за іншою версією, її спалили). 
Була похована в рим. катакомбах, які зараз на-
звано на її честь. В іконографічній традиції А. С. 
часто зображена з агнцем Божим на руках  — 
символом Христа.
Найдавніші джерела про мучеництво А. С.: па-
негірик святого Амвросія Медіоланського (De 
Virginibus, I, 2), напис Папи Дамаса I, витесаний 
у мармурі в церкві Сант Аньєзе фуорі ле Мура, 
вірші поета Пруденція, присвячені А. С. (всі — 
2-а пол. 4 ст.).
День пам’яті А.  С. відзначається в католицькій 
церкві 21  та 28  січня, у  православній церкві  — 
21 січня і 5 липня. Її також вшановують англіка-
ни та лютерани.

О. І. Предко

А́ґре, Пі́тер (Agre, Peter; 30.01.1949, м. Норсфілд, 
штат Міннесота, США) — біолог, медик, молеку-
лярний біолог. Навчався в Ауґсбурґ. коледжі в 
Міннеаполісі (бакалавр, 1970), ун-ті Джонса 
Хопкінса (доктор медицини, 1974) та закінчив 
резидентуру в ун-ті Кейсі-Західний резерв 
(1975–1978). 2003 А. разом з Р. Маккіноном от-
римав Нобелівську премію з хімії за відкриття 
аквапоринів (канали в мембрані клітин, сфор-
мовані інтегральними білками, що відповідають 
за проникність води). Був віце-президентом з 
науки і технології мед. центру Ун-ту Дюка в 
м. Даремі (Північна Кароліна, США; 2005). 2009 
обраний президентом Американської асоціації 
сприяння розвитку науки (AAAS). 

Літ.: Grandin K. Peter Agre Biography // Les  Prix  Nobel. 
Stockholm, 2004.

Аґора́ (також аґо́р, множ. — аґоро́т; івр. אגורה, 
множина — אגורות) — розмінна грошова одини-
ця Держави Ізраїль. Запроваджена в обіг 1960 як 
1/100 ізраїльської ліри. Після грошової реформи 
1980 А. (нова А.) — 1/100 шекеля. З 1985 — 1/100 
нового шекеля. У 1960–1980 в обігу перебували 
монети в 1, 5, 10, 25 А. У 1980–1985 — 1, 5 і 10 А., 
з 1985 — 1 А. (вилучено з обігу 1991), 5 А. (ви-
лучено з обігу 2008) і 10 А. На монеті в 50 А. 
вказано номінал 1/2 нового шекеля. Емісію А. 
здійснює Банк Ізраїлю.

Літ.: Валютный справочник. Москва, 1967; Мошня-
гин  Д.  И., Жук  А.  Б. Монеты стран зарубежной Азии и 

Африки XIX–XX века. Москва, 1967; Banknotes and Coins 
of Israel: 1927–2006. Jerusalem, 2006.

Аґра ́фка  — творча майстерня художників 
Р. Романишин та А. Лесева, які живуть і працю-
ють у м. Львові. А. спеціалізується на книжково-
му дизайні, графічному проектуванні, маляр-
стві. Заснована в 2010. Особливості худ. мане-
ри А.: поєднання різних технік і жанрів; творче 
використання тактильних матеріалів  — полот-
на, дерева, паперу; тяжіння до автор., креатив-
ної, концептуальної книги (див.  Артбук), яка 
спонукає читача мислити й взаємодіяти з нею. 
У  творчому доробку  А.  — книжки І.  Франка, 
Ч. Діккенса, Д. Вавілов, Б.-І. Антонича, В. Шим-
борської, Г. Чубая, Т. Янссон, С. Андрухович та ін. 
авторів. Розроблювали дизайн книжок для вид-в 
«Літопис», «Навчальна книга  — Богдан», тісно 
співпрацюють із «Видавництвом Старого Лева», 
мають спільні проекти із заруб. вид-вами. Ро-
боти  А., зокрема дит. книж ки, відзначено в 
Україні та на міжнар. рівні: 2013  — відзнака 
«Sharjah Children’s Reading Festi val» (ОАЕ); 
2014 — відзнака Міжнар. дит. книжкового яр-
марку в Болоньї (Італія) за книжку «Зірки і ма-
кові зернята» (ВСЛ); 2015 — спеціальна відзна-
ка журі Міжнар. дитячого книжкового ярмарку 
в Болоньї за книжку «Війна, що змінила Рон-
до» (ВСЛ) та ін. 

Т. С. Крайнікова

Аґри́кола, Йога́нн (справжнє прізвище  — 
Шнайдер; 20.04.1494, м. Ейслебен, Німеччина — 
22.09.1566, м.  Берлін, Німеччина)  —  проповід-
ник, теолог, фольклорист. Церковний діяч епохи 
Реформації. Учень та послідовник, згодом опо-
нент М. Лютера. Освіту отримав у Лейпцизько-
му та Віттенберзькому ун-тах. Брав участь у 
важливих диспутах і рейхстагах, зокрема, 1519 
був секретарем М.  Лютера на Лейпцизькому 
диспуті (одна з головних подій Реформації). 
У 1520-х — активний проповідник та організа-
тор шкільної справи в м.  Ейслебені. У  1530-х 
ініціював т.  з. «антиномістські» («проти Зако-
ну») дискусії, які розгорнулися в середовищі 
лютеран (див.  Лютеранство) з приводу дореч-
ності проповідування християнам старозавітно-
го Закону. На думку А., старозавітний Закон 
після дарування Євангелія втрачає сенс для 
християн — перестає бути обов’язковим для ви-
конання. Євангеліє, в тлумаченні  А., є цілком 
достатньою підставою для того, щоб людина 
усвідомила власну гріховність і пошукувала 
про щення гріхів. Християни рятуються благо-
даттю й тому звільняються від потреби дотри-
муватися Десяти заповідей. Свої міркування він 
відстоював у полеміці з М.  Лютером та Ф.  Ме-
ланхтоном. Хоч 1540 А. офіційно покаявся і від-
мовився від своїх антиномістських поглядів, 
М.  Лютер із ним не помирився. 1536 викладав 
теологію у Віттенберзькому ун-ті. З 1540 — прид-
ворний проповідник курфюрста Бранденбурзь-
кого в м.  Берліні. 1548 брав участь у  складанні 
«Аугсбурзького інтеріму»  — тимчасової реліг. 
угоди між протестантами і римськими католи-
ками в Німеччині (була чинною 1548–1552). 
А.  — автор коментаря до Євангелія від Луки 
(1525), німецькомов. перекладу комедії «Андрі-
анка» (1543) П. Теренція. Написав «Трагедію Яна 
Гуса» (1538) та кілька церк. піснеспівів. Також 
зібрав та упорядкував збірки прислів’їв із ко-

Аґре Пітер

Монета номіналом 10 аґорот 
(в обігу з 1985), алюмінієва 
бронза
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ментарями (нім. «Die gemeinen deutschen Sprich -
wörter mit ihrer Auslegung», 1528, 1529; «Sie ben-
hundert und Fünfzig Deutscher Sprich wör ter», 
1534), які стали великим внеском у розвиток як 
нім. фольклористики зокрема, так і культури за-
галом.

Літ.: Ауганбаев  М.  А. Эразм и И.  Агрикола // Эразм 
Роттердамский и его время. Москва, 1989; Исаев  С.  А. 
Ере си и расколы в раннем лютеранстве. Санкт-Петербург, 
2000; Хегглунд  Б. История теологии. Санкт-Петербург, 
2001. 

О. В. Сарапін 

Аґри́кола, Мікае́ль [бл. 1510, с. Торсбі, Фінлян-
дія  — 09.04.1557, с-ще Куолемаярві, тепер с-ще 
Піонерське, РФ) — діяч епохи Реформації, пер-
ший лютеранський єпископ Фінляндії, просві-
титель і перекладач Біблії фінською мовою.
Походив із родини заможного фермера. Змалку 
виявив хист до навчання, тому бл. 1520 зі школи 
рідного села перейшов до лат. школи м. Виборга, 
де поглиблено вивчив фінську, швед. та лат. 
мови. По завершенні навчання перебрався в 
м. Або (тепер Турку) — гол. місто і церк. центр 
Фінляндії, де працював секретарем єпископа 
М.  Шютте, прихильника лютеранства. Згодом 
навчався у Віттенберзькому ун-ті; ступінь ма-
гіст ра здобув у лютому 1539. Був ректором 

кафед ральної школи м.  Або. У  1540-х очолив 
лютеранську церкву Фінляндії. З  1554  — єпис-
коп Абось кого діоцезу (тут діоцез — церк.-адм. 
одиниця). Мав компромісні гуманістичні погля-
ди: був послідовником як М. Лютера та Ф. Ме-
ланхтона, так і Еразма Роттердамського. Однак 
негативно ставився до руського православ’я.
Брав участь у політ. житті. У 1556 побував у Росії 
в складі посольства короля Густава І Вази, яке 
проводило мирні переговори під час російсько-
шведської війни 1554–1557.
А. — основоположник фінської літ. мови та ре-
ліг. л-ри; працюючи над перекладом Біблії, уза-
гальнював словник фінської мови, унормовував 

написання слів. Видав перший фінський бук-
вар (1541). Переклав фінською мовою та опублі-
кував Новий Завіт  (1548). Надалі очолював пе-
реклад та підготовку до публікації частин Ста-
рого Завіту. Уклав «Молитовник з Біблії» (1544), 
«Требник»  (1549), «Псалтир»  (1551), «Пісні та 
пророцтва» (1552). Також написав передмови до 
перекладів христ. текстів, в яких виклав відо-
мості з історії, міфології, фольклору фінів і каре-
лів. Автор кількох творів повчального характе-
ру. Перша повна редакція Біблії фінською мо-
вою (1642) містила тексти, перекладені А., майже 
в незміненому вигляді.
День Мікаеля Аґриколи (День фінської мови) 
святкується у Фінляндії щорічно 9 квітня.

Літ.: Хейнинен С. Реформатор Микаэл Агрикола // 
Страницы выборгской истории: Сб. статей. Выборг, 2004. 
Кн. 2; Хейнинен С. Микаэль Агрикола // Сто замечатель-
ных финнов. Калейдоскоп биографий = 100 suomalaista 
pienoiselämäkertaa venäjäksi / Ред. Тимо Вихавайн; пер. с 
финск. И. М. Соломеща. Хельсинки, 2004; Макаров И. В. 
Очерки истории Реформации в Финляндии (1520–1620): 
формирование национальной церковности. Санкт-Пе-
тер бург, 2007.

О. В. Сарапін

А́ґрус, агрес, агрест (Grossularia) — підрід ягідних 
рослин родини аґрусових, найвідоміший вид 
якого, А. звичайний (Ribes uvacrispa або Grossula ria 
reclinata), — поширена садова рослина. У дикому 
вигляді види підроду А. зростають в Європі, 
Азії, а також Пн. Америці. А. звичайний трапля-
ється в дикому стані на Кавказі, у Карпатах, у 
Середній смузі європ. частини Росії. Його бать-
ківщиною вважається Середня та Пд. Європа. 
А.  — невисокий багаторічний зимостійкий 
(його ще називають «північний виноград») ча-
гарник (50–150 см) із потужною кореневою сис-

темою, яка занурюється на глибину понад 2 м. 
Коріння легко утворюється на гілках, дотичних 
до землі, що широко використовують під час 
розмноження А. Біля основи листків є гострі 
шипи (деякі сорти їх позбавлені). Листки три-, 
пятилопатеві, зубчасті, завдовжки 2–5 см, лист-
кові пластинки й черешки — опушені. Цвіте А. у 
травні, цінується як ранній медонос. Квітки п’я-
типелюсткові, білі або біло-пурпурові, сидячі, 
по 1–3 зібрані в суцвіття китицю. А. плодоно-
сить у липні–серпні, плід — ягода, округла або 
довгаста, гола або опушена, білого, зеленого, 
жовтого, червоного, пурпурового чи чорного за-
барвлення, з добре помітним жилкуванням, 

Аґрикола Мікаель.  
Роберт Вільгельм Екма. 

Аґрикола Мікаель презентує 
фінський переклад Нового 

Завіту Густаву I Вазі, 1855
Аґрус

Аґрикола Йоганн
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несе на передньому кінці засохлу чашечку квіт-
ки, кисло-солодка на смак, багата на органічні 
кислоти (лимонну, яблучну, фолієву, винну), ві-
таміни, солі Фосфору, Феруму (заліза), Кальцію, 
пектини, таніни, нітрогеновмісні речовини. 
Плід містить численні насінини із зовнішньою 
драглистою оболонкою.
А. — популярна культ. ягідна рослина, відомо 
понад 400 сортів. Культ. сорти, які вирощують в 
Україні, виведені переважно з А. звичайного. 
Перші плоди в А. з’являються на 2–3-й рік після 
висаджування, плодоношення триває 20–25 ро-
ків. Врожайність — від 10 до 20 кг ягід з одного 
куща. Плоди А. відрізняються високою тран-
спортабельністю та добре зберігаються.
А. використовують у медицині як вітамінний, 
протинабряковий, легкий проносний засіб, має 
сечогінну, жовчогінну, кровоспинну знеболю-
вальну й загальнозміцнювальну дію. Пектини, 
що містяться в ягодах А., вбирають і виводять з 
організму токсини, оксалати й солі важких мета-
лів, сприяють нормалізації функцій ШКТ і під-
вищенню імунітету. Ягоди А. вживають у свіжо-
му вигляді, переробляють на компоти, джеми, 
варення, мармелад, соки. З А. виготовляють 
ягід ні вина, наливки, мармелад і маринади. Відо-
мий гібрид А. і чорної смородини — йошта.

Літ.: Жуковский П. М. Культурные растения и их со-
родичи. Изд. 3. Ленинград, 1971; Доброчаева  Д.  Н., Ко-
тов  Н.  И., Прокудин  Ю.  Н. и др. Определитель высших 
растений Украины. Киев, 1987; Нечитайло В. А, Кучеря-
ва Л. Ф. Ботаніка. Вищі рослини. Київ, 2000.

А́ґрусова вогні ́вка (Zophodia grossulariella) — 
метелик ряду лускокрилі, родини вогнівки. Роз-
мах крил — 27–30 мм, передні крила коричнево-
сірі з поперечними темно-коричневими пере-
в’я  зями, чорною зубчастою лінією по зовніш-
ньому краю і бурою округлою плямою посере-
дині крила; задні крила світліші, ніж передні, з 
темним краєм. Яйце розміром 0,7  мм, біле, 
овальне. Гусениця завдовжки 9–14  мм, світло-
зелена, з темними розмитими смугами; грудний 
та анальний щитки бурі; голова чорна. Лялеч-
ка — 7–9 мм, ко ричнева, з вісьмома зігнутими 
шипиками на кремастері. А. в. поширена на По-
ліссі та в центр. районах Лісостепу. Пошкоджує 
аґрус і смородину.

Літ.: Рубан М. Б. Сільськогосподарська ентомологія. 
Київ, 2007. 

А́ґрусові (Grossulariaceae) — родина квіткових 
рослин порядку ломикаменецвітих (за сучасною 
систематикою APG II та APG III). Таксономія 
родини остаточно не з’ясована, за різними дани-
ми, містить від 150 до 200 видів. Деяки система-
тики вважають А. монотиповою родиною, до 
якої входить лише один рід порічок (Ribes), інші 
виокремлюють також як самостійний рід аґрусів 
(Grossularia), що має низку особливостей, які від-
різняють його від порічок. До використання 
молекулярно-генетичних методів у систематиці, 
за якими А. виокремили як родину, всі А. вклю-
чали до родини ломикаменецвітих. 
Ареал А. охоплює зони помірного клімату 
Пн.  півкулі, та гірські райони Центральної і 
Пд. Америки. Представники родини А. – чагар-
ники з підземними стеблами. Вони щорічно да-
ють вегетативні пагони, які наступного року га-
лузяться й плодоносять, а через 4–8 років життя 
відмирають, саме тому рекомендується оновлю-

 Аґрусова вогнівка 
(Zophodia grossulariella)

вати кущі аґрусу й порічок. Листки пальчасті, 
листкорозміщення чергове. У багатьох видів на 
гілках є шипи — вирости кори. Квітки невеликі, 
зібрані у невеличкі китиці, чашолистки зазви-
чай зростаються в трубочку, іноді яскраво за-
барвлені. Деякі види, напр., смородина чорна 
(Ribes nig rum),  — самозапильні, але в родині А. 
переважає перехресне запилення за допомогою 
комах (перетинчастокрилі, мухи, жуки). У рос-
лин, що мають квітки з довгою і вузькою труб-
кою чашечки, напр. у смородини золотистої 
(R.  aure  um), запилювачами є бджоли з довгими 
хоботками. Зав’язь завжди нижня, плоди (яго-
ди) несуть на своїй верхівці засохлу чашечку. 
Плоди А. поширюються за допомогою тварин, 
що поїдають ягоди. У гірських районах Америки 
зростають види родини А., які запилюють колі-
брі. Це, напр., смородина прекрасна (R. specio
sum.). Вона має великі квітки з ниткоподібними 
тичинками, які значно виступають з оцвітини.
В Україні зростає 8 видів А.: аґрус (R. uvacrispa, або 
Grossularia reclinata), смородина чорна (R.  nig rum), 
порічки червоні, (R. rubrum), смородина золотиста, 
або смородина запашна (R. aure um, R. odoratum), по-
річки альпійські, або порічки блискучі (R. alpi num, 
R. lucidum), порічки кар пат ські (R. petraeum, 
R.  carpaticum), порічки колосисті (R. spicatum), по-
річки криваво-червоні (R. sangui neum).
Багато з видів А. культивують як ягідні рослини, 
що мають велике господарське значення, це 
аґрус, смородина чорна, порічки червоні, сморо-
дина золотиста тощо. Крім того, деяки види А. 
вирощують як декоративні рослини. Це, зокре-
ма, порічки криваво-червоні (R. sanguineum), які 
мають гарні яскраво-пурпурові квітки, зібрані в 
рясні китиці.

Літ.: Доброчаева Д. Н., Котов Н. И., Прокудин Ю. Н. и 
др. Определитель высших растений Украины. Киев, 1987; 
Нечитайло В. А, Кучерява Л. Ф. Ботаніка. Вищі рослини. 
Київ, 2000; Меженський В. М. До питання впорядкування 
українських назв рослин. Повідомлення 3. Назви видів 
роду Ribes L. // Сортовивчення та сортознавство. 2014. 
№ 4.

Я. О. Межжеріна

Аґу ́ (франц. Mont Agou) — гора в Західній Афри-
ці (раніше називалася Пік Бауман), найвища 
точка Тоґо (986  м), розташ. на Пд.  Зх. країни, 

побл. кордону з Ганою, на Пд. Сх. від м. Кпаліме. 
Гора А. є найвищою точкою гірського ланцюга 
Атакора. 

Аґу ́, Марі ́ Катрі́н Софі ́, де Флавіньї́, графиня д’ 
(франц. Agoult, Mari Catherine Sophie, de Flavigny; 
31.12.1805, м.  Франкфурт-на-Майні, Німеччи-
на — 05.03.1876, м. Париж, Франція) — письмен-
ниця. Онучка нім. банкіра, дочка графа де Фла-

Аґу
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віньї. Отримала освіту франц. і нім. мовою, на-
вчалася у монастирі. Твори писала франц. мо-
вою. 1827 вийшла заміж за графа д’Аґу, тримала 
салон, який відвідували митці-романтики (А. де 
Віньї, Ш. О. де Сент-Бев, Ж. О. Д. Енґр, Ф. Шо пен 
та ін.). На одному з муз. вечорів познайомилася 
з композитором Ф. Лістом, згодом мандрувала з 
ним Європою. Зв’язок із Ф. Лістом тривав 10 ро-
ків, від нього народилося троє дітей. 1844 після 
розриву з музикантом А. написала роман «Нелі-
да» («Nélida»), де у худ. формі зобразила свої 
сто сунки з ним. Співпрацювала у пресі, зокрема 
з 1841 публікувала критичні статті з мист-ва у 
ліберальній газ. «Пресс», а також статті у «Біо-
графічному, політичному і літературному жур-
налі» під псевдонімом Ж. Дюверже. 1857 напи-
сала драму «Жанна д’Арк» («Jeanne d’Arc»), яка 
була перекладена італ. мовою і з успіхом постав-
лена у м. Турині (Італія). Писала нариси на фі-
лос., моральні й політ. теми під псевдонімом 
Даніель Стерн: «Нарис про свободу, яка вважа-
ється принципом і метою людської діяльності» 
(«Essai sur la liberté considérée comme principe et 
fin de l’activité humaine»;  1847), де висловила 
свої республ. переконання, «Моральні ескізи» 
(«Esquis ses morales»;1849), «Історія революції 
1848 року» («Histoire de la Révolution de 1848»; 
1851–1853). Автор книг: «Флоренція і Турин: 
нариси з мистецтва і політики, 1857–1861» 
(«Florence et Turin: étu des d’art et de politique, 
1857–1861»; 1862), «Дан те і Гете: діалоги» («Dan-
te et Goethe: dialo ges »; 1866). Виступала за осві-
ту жінок. Була прихильницею ідеалів революції 
1848. У її салоні збиралися республіканці, за 
часів Другої імперії він став центром лібераль-
ної опозиції. Написала також «Спогади, 1833–
1854» («Mémoires, 1833–1854»), які були опублі-
ковані після її смерті (1927).

Тв.: Franz Liszt — Marie d’Agoult. Correspondance. Paris, 
2001; Dante et Goethe: dialoges. Paris, 2014; Florence et 
Turin: études d’art et de politique, 1857–1861. Paris, 2014.

Літ.: Stock-Morton Ph. The life of Marie d’Agoult, alias 
Daniel Stern. Baltimore, 2000; Dupêches Ch. Marie d’Agoult, 
1805–1876. Paris, 2001; Saint Bris G. Marie, l’ange rebelle. Bel-
ford, 2007; Lejeune Ph. L’Autobiographie en France. Paris, 
2010; Charton A. Marie d’Agoult, une sublime amoureuse. 
Aix-en-Provence, 2011.

C. В. Глухова

Аґуаскальє́нтес (ісп. Aguascalientes), Вільний і 
суверенний штат Аґуаскальєнтес (Estado Lib re y 
Soberano de Aguascalientes) — штат у центр. час-
тині Мексики. Утв. 27.10.1857 шляхом відділен-
ня від шт. Сакатекас. Межує зі штатами Сакате-

кас (на Пн.) і Халіско (на Пд.). Тер. — 5617,8 км2 
(0,3% тер. країни). Нас. — 1312,5 тис. осіб (2015, 
оцінка), густота нас. — 233 особи/км2. Адм. ц. і 
гол. місто — Аґуаскальєнтес (934,4 тис. осіб, 
2012). Адм. поділ — 11 муніципалітетів. Поверх-
ня штату — рівнинне плато (висота — бл. 1600–

Аґуаскальєнтес

Аґу Марі Анрі. Леман. Портрет 
Марі Аґу, 1843

2000 м), великі плоскі улоговини — больсони 
(западини тектоніко-денудаційного походження 
між хребтами і масивами), місцями гориста, зо-
крема в пн.-сх. частині — відроги Західної Сьєр-
ра-Мадре (найвища точка штату — 3050  м) і 
Сьєрра-дель-Лау рель. Гол. річки — Сан Пед ро, 
Кальвільо і Сантьяго. Клімат тропічний посуш-
ливий і напівпустельний, на пд. сході й пв. схо-
ді — вологіший і прохолодніший. Середні місяч-
ні т-ри коливаються від +9 до +20 °С, середньо-
річні — +17–+18 °C, взимку трапляються різкі 
похолодання (листопад–лютий). Кількість опа-
дів — 300–600 мм/рік (середньорічна — 526 мм), 
випадають переважно влітку. Археологічні зна-
хідки свідчать про присутність людини в цьому 
регіоні понад 20 тис. років тому, але пам’ятки 
культури доколумбової Америки (індіанців 
майя, ацтеків та ін.) на тер. штату не виявлені. 
Місто Аґуаскальєнтес було засновано після за-
воювання іспанцями (22.10.1575) як поштова 
станція на шляху між містами Сакатекас і Мехі-
ко, що згодом став столицею і дав ім’я всьому 
штату. Перші поселенці займалися переважно 
с. г. (вирощували фрукти і виноград), обробкою 
вовни і ремеслами. Основа сучас. економіки — 
с. г. (пшениця, кукурудза, квасоля, овочі, фрук-
ти; тваринництво), штат славиться своїми вина-
ми і фруктами. Ведеться видобуток вапна, полі-
металів (золота, срібла, олова, міді, цинку і 
свинцю), вир-во цементу. Переробна пром-сть 
концентрується в м. Аґуаскальєнтес. У місті роз-
ташовані також штаб-квартира Нац. ін-ту ста-
тистики і географії Мексики (засн. 1983), Авт. 
ун-т А. (засн. 1973), япон. коледж, музеї (зокре-
ма, Музей А., засн. 1973), театри та ін. зак лади.

Літ.: Машбиц Я. Г. Агуаскальентес // Латинская Аме-
рика: Энциклопедический справочник. Москва, 1979; 
Nuño E. H.Aguascalientes: sociedad, economia, politicay  cul-
tura. Mеxico, 1996.

А. С. Івченко

Ад гок (лат. ad hoc — для цього, стосовно цього, 
для певного випадку, конкретної цілі, спеціаль-
но) — принцип юрид. практики в міжнар. праві, 
згідно з яким для виконання спец. завдань утво-
рюються спец. місії, спец. орг-ції, к-ти або робо-
чі групи тимчас. характеру та яким регулюється 
їхня діяльність. Найбільшого поширення прак-
тика А. х. набула в системі ООН. Правова мето-
дологія А. х. широко використовується і в між-
нар. арбітражній практиці, коли для вирішення 
конкретної справи сторони утворюють арбіт-
ражний або судовий орган, який після винесен-
ня рішення припиняє своє існування. Нюрн-
берзький і Токійський міжнар. військ. трибуна-
ли, створені 1945 для суду над нім. і япон. воєн-
ними злочинцями та їх покарання, теж діяли як 
органи А.  х. У певних сферах своєї юрисдикції 
арбітражні органи А. х. мають тенденцію до пос-
тупового перетворення їх на постійно діючі, 
якими стали, напр., Палата міжнар. правосуддя 
Ліги Націй та її спадкоємець Міжнар. суд ООН. 
За Статутом останнього у певних випадках сто-
рони, які беруть участь у розв’язанні спорів, що 
виникли між ними, мають право обирати до 
складу Міжнар. суду суддів А.  х. з числа гр-н 
своєї країни або ін. осіб на свій вибір. 

Літ.: Schwarzenberger G., Brown Е. D. А Manual of Inter-
national Law. London, 1976; Дипломатический словарь. 
В 3 т. Москва, 1984. Т. 1.

В. Н. Денисов
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Ад і́нтерім (лат. ad interim — тим часом, поки 
що, тимчасово), пар інтерім (лат. par interim) — 
вказівка на тимчас. характер заміщення певної 
посади на дипломат. службі особою, уповнова-
женою здійснювати необхідні дипломат. акти чи 
підписувати відповідні документи, супроводжу-
ючи це позначкою «а. і.» або «р. і». На відміну від 
повірених у справах, призначення яких має по-
стійний характер і які належать до третього 
класу глав дипломат. представництв (chargé 
d’affaires), тимчасові повірені у справах (chargé 
d’affaires ad interim) не становлять якогось осо-
бливого класу глав дипломат. представництв, 
лише тимчасово заступають їх у тих випадках, 
коли глава представництва не може виконувати 
своїх функцій (хвороба, відпустка, тимчас. від-
буття з країни, перебування на виклик свого 
уряду «для консультацій» та ін.). Як правило, ці 
функції покладаються на одного з радників по-
сольства чи місії. Прізвище останнього повідо-
мляється мін-ву закорд. справ країни перебу-
вання у порядку нотифікації. 

К. К. Сандровський

Ад рефере ́ндум (лат. ad referendum — для до-
повіді, дальшого розгляду) — умовне підписан-
ня міжнар. договору або згода з текстом догово-
ру до підтвердження його від імені компетент-
ного органу д-ви або відповідної міжнар. орг-ції. 
Згідно зі ст. 10 Віден. конвенції про право між-
нар. договорів 1969 А. р. є однією з форм вста-
новлення автентичності самого тексту договору 
або заключного акта конференції, що містить 
цей текст.

Літ.: Колосов Ю. М., Кузнецов В. И. Международное 
право: Учеб. Москва, 1994. 

В. Н. Денисов

А́ДА (англ. Ada) — універсальна мова програму-
вання високого рівня, орієнтована на застосу-
вання в системах реального часу і призначена 
для автоматизації завдань управління процеса-
ми та пристроями, до яких висуваються високі 
вимоги надійності. Розроблена з ініціативи Мі-
ністерства оборони США групою вчених під ке-
рівництвом Жана Давида Ішбіа (Jean David 
Ichbiah) в 1970–1980-х; названа на честь матема-
тика Августи Ади Лавлейс (Augusta Ada Love-
lace). А. — структурна, модульна мова програ-
мування, що містить високорівневі засоби прог-
рамування паралельних процесів. Синтаксис А. 
успадкований від мов типу Алгол та Паскаль, але 
він розширений, перевершує їх за строгістю ти-
пізації даних, гнучкістю роздільної компіляції, 
можливістю створення високонадійних систем 
реального часу, наявністю засобів суворого 
контролю за параметрами функцій і виходом 
індексів за межі масивів. Першим компілятором 
мови, який пройшов валідацію, був NYU Ada/Ed 
translator, сертифікований 1983. Пізніше область 
застосування А. була розширена до фін. та сис-
тем. програмування. Мова A. використовується 
в США і Європі для розробки програмного за-
безпечення військ. об’єктів, а також складних 
великих проектів, які потребують підвищеної 
безпеки і надійності — керування повітр. та за-
лізничним рухом, банківською діяльністю й 
іншими галузями економіки з високими ризи-
ками.

Літ.: Вегнер П. Программирование на языке АДА / 
Пер. с англ. Москва, 1983; Пайл Я. Ада — язык встроенных 

систем / Пер. с англ. Москва, 1984; Бар Р. Язык АДА в про-
ектировании систем / Пер. с англ. Москва, 1988; Джеха-
ни  Н. Язык Ада / Пер. с англ. Москва, 1988; Перми-
нов  О.  Н. Введение в язык программирования Ада. 
Мос ква, 1991; Коpочкин А. В. Ада 95. Введение в програм-
мирование. Киев, 1998. 

Ада ́жіо (італ. adàgio — повільно, від ad àgio, 
букв. — зі зручністю, зручно), ададжо — 1) У ба-
леті — танцювальний фрагмент, що виконуєть-
ся на музику в повільному темпі. А. — обов’яз-
кова складова розвинутих форм класичного 
танцю: па-де-де, па-д’аксьйон, гран-па. Найчас-
тіше при таманне дуетному танцю, є одним з 
кульмінац. пунктів розвитку хореограф. дії. 
Вправи А. використовуються як частина кла-
сичного екзерсису. 
2) У музиці — одне з позначень повільного тем-
пу або деяких повільних складових багаточас-
тинних творів. А. означає темп, швидший, ніж 
ларго, але повільніший, ніж анданте. У великих 
інструмент. або камерних творах (симфоніях, 
сонатах, квартетах тощо) у такому темпі зазви-
чай пишеться друга чи третя частина твору, що 
конт растує зі швидкими першою й четвертою 
частинами, а іноді — вступна частина класичної 
симфонії.

А́дакс, антилопа-адакс (Addax nasomacula tus)  — 
єдиний вид роду адаксів підродини шаблерогих 
антилоп род. порожнисторогих. Шерстний пок-
рив короткий і гладенький від світло-піщаного 
до сірувато-коричневого кольору. Розміри се-
редні: довжина тіла — 150–170 см, висота в хол-
ці  — 95–115  см, хвіст  — 25–35  см завдовжки, 
маса — 60–125  кг. Характерні ознаки: роги за-
вдовжки бл. 1 м спрямовані назад, спірально за-
кручені на 1,5–3 оберти, широкі копита, які да-
ють змогу легко пересуватися по піску. Стадні 
тварини, живуть у піщаних та кам’янистих пус-
телях Пн. Африки. За останні десятиліття ареал 
різко скоротився. Причина винищення цих 
важких і повільних тварин — полювання за до-
помогою сучас. зброї. М’ясо та шкіра високо ці-
нуються місцевими жителями. Статева зрілість 
у самців настає на другий, у самок — на третій 
рік життя. Вагітність — раз на два роки. Плодю-
чість — зазвичай одне дитинча. Тварини зане-
сені до Червоного списку МСОП.

Літ.: Жизнь животных / Гл. ред.. В. Е. Соколов: В 7 т. 
Москва, 1989. Т. 7: Млекопитающие / Ред. тома В. Е. Со-
колов; Wilson D. E., Reeder D. M. eds. Mammal Species of 
the World : A Taxonomic and Geographic Reference. 3rd ed. 
Baltimore, Maryland, 2005. 

С. В. Межжерін

Адала ́ри, Близнята — скелі-острови в Гурзуф-
ській бухті Чорного м., на віддалі 400 м від узбе-
режжя, у межах Автономної Республіки Крим. 
Пл. — 0,1 км². Підносяться над рів. м. на 35–48 м. 
Складаються з вапняків. Вкриті розрідженими 
тра в’янисто-чагарниковими заростями. На А. 
гніздяться численні мор. птахи. Пам’ятка при-
роди місцевого значення (з 1964). 

В. Г. Єна

Адальбе ́рт Бре́менський (нім. Adalbert von 
Bremen; бл. 1000, імовірне місце народження — 
замок Гозек, тепер — селище Гозек в районі Бур-
ґенланд федеральної землі Саксонія-Ангальт, 
Німеччина — 16.03.1072, м. Гослар, тепер  — у 

Адакс (Addax nasomaculatus)

Адалари
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землі Нижня Саксонія, Німеччина) — німець-
кий церк. діяч. З 1043 — архієпископ Гамбурзь-
кий і Бременский. 1046 супроводжував Генрі-
ха  ІІІ під час походу на Рим, після якого той 
отримав титул імператора Священної Римської 
імперії. Згідно зі свідченням Адама Бременсько-
го, Генріх ІІІ планував організувати обрання 
А. Б. на папський престол, однак А. Б. відмовив-
ся. Наслідком цього стало обрання папою Кли-
мента ІІ. Планував створити північний патріар-
хат із центром у Гамбурзі, у підпорядкування 
якому увійшли б ще не створені на той час архі-
єпископства у скандинавських країнах. Ці плани 
зустріли опір з боку скандинавських монархів, 
які бажали, щоб єпископів для їхніх країн висвя-
чував у сан архієпископ Кентерберійський, а 
піз ніше почали домагатися створення у їхніх 
країнах власних архієпископств. З 1053 — легат 
папи римського у Півн. Європі.
Як голова архієпископства, якому підпорядко-
вувалися єпархії балтійського узбережжя сучас. 
Німеччини і скандинавських країн, організову-
вав місіонерську діяльність серед полабських 
слов’ян, скандинавів і фінів (місії до Ісландії, 
Гренландії, Фінляндії, на Оркнейські о-ви). 
У 1063–1065 мав особливо значний вплив на по-
літику Священної Римської імперії як регент 
малолітнього імператора Генріха IV. У січні 
1066 унаслідок дій архієпископів Кельнського й 
Майнцського і світської опозиції усунутий від 
двору. Частково відновив свій вплив після по-
вернення до імператорського двору 1069. Помер 
у м. Госларі, похований у Бременському кафед-
ральному соборі.

Літ.: Bergmann E. Der Patriarchatsplan Erzbischof Adal-
berts von Bremen. Hamburg, 1946; Hartmann F. Erzbischof 
Adal bert von Hamburg-Bremen und die Papstwahl im De-
zember 1046 // Archivum Historiae Pontificiae. 2002. Bd. 40; 
Riemer D. Erzbischof Adalbert von Hamburg-Bremen (um 
1013 bis 1072) und seine Sippe // Genealogie: Deutsche Zeits-
chrift für Familienkunde. 2016. Hft. 3.

Адальбе́рт Маґдебу́рзький (лат. Adalbertus 
Magdeburgensis, нім.  Adalbert von Magdeburg; 
бл.  910, Лотарингія  — 09.06.981, Гойза, тепер у 
складі м.  Мерзебурґа, земля Саксонія-Ангальт, 

Німеччина) — німецький церк. діяч, хроніст, 
місіонер. Відомий як перший христ. єпископ, 
що відвідав Київ. Вважається апостолом лужи-
чан. Походження А. М. невідоме. Прийняв по-
стриг 958, а 961 отримав сан єпископа. 961 виї-
хав до Києва на відповідне прохання княгині 
Ольги до імператора Священної римської імперії 
Оттона І надіслати на Русь єпископа. Повер-
нувся 962 у зв’язку з ворожим ставленням до 
християнства князя Святослава Ігоревича. 
З  966  — абат монастиря Вайсенбург у Ельзасі. 
З 968 — архієпископ Магдебурзький. Як архіє-
пископ організував школу для підготовки місі-
онерів у слов’янських землях. Написав хроніку 
«Продовження хроніки Реґіно» (продовження 
праці з всесвітньої історії, розпочатої абатом 
Реґіно Прюмським).

Тв.: History and politics in late Carolingian and Ottonian 
Europe. The Chronicle of Regino of Prüm and Adalbert of 
Magdeburg / Trans. by S. MacLean. Manchecter, 2009; Adal-
berts Fortsetzung der Chronik Reginos // Quellen zur Ges-
chichte der saechsischen Kaiserzeit. Ausgewaehlte Quellen 
zur deutschen Gechichte des Mittelalters. 1977. Bd. 8.

Літ.: Metz W. Adalbert von Magdeburg und die Nekro lo-
ge // Archiv für Diplomatik. 1984. Bd. 30; Frin H. Die Her-
kunft Adalberts, des ersten Erzbischofs von Magdeburg // 
Jahr buch für fränkische Landesforschung. 1994. Bd. 54.

Ада́м (іврит אדם, буквально — людина; одноко-
реневе зі словами івриту אדמה — земля і אדום — 
червоний; грец. Ἀδάμ; араб. — آدم) — в аврааміч-
них релігіях — перша людина на Землі, від якої 
походить людство; в Корані, крім того, перший 
пророк Аллаха. За Біблією, на шостий день тво-
рення світу (див. Креаціонізм) Бог створив лю-
дину «з пороху земного» як сукупну людську іс-
тоту — єдність чоловічого та жіночого начал: 
«Бог на Свій образ людину створив,.. як чоловіка 
та жінку…» (Буття, 1:27, 2:7), «дихання життя 
вдихнув у ніздрі її, і стала людина живою ду-
шею» (Буття 2:7). Наділивши душею, тобто виді-
ливши А. з усього живого, Господь поставив 
його панувати «над морською рибою, і над птаст-
вом небесним, і над худобою, і над усею землею, 
і над усім плазуючим, що плазує по землі» 
(Буття, 1:26). А. був оселений в Едемському саду, 

Адальберт Бременський. 
Статуя на фасаді ратуші  
м. Гамбург

Мікеланджело. Створення 
Адама. Роспис на стіні 
Сікстинської капели  
у Ватикані, 1508–1512



313

Ада

який мав доглядати і де міг брати всі плоди, крім 
із Дерева пізнання добра і зла. Щоб А. був не са-
мотнім, Бог узяв від нього ребро і перетворив 
цю кістку на жінку — «чоловікову», «бо взята 
вона з чоловіка» (Буття, 2:22, 2:23), яку згодом А. 
назвав Євою. Гріхопадіння (див. Перворідний 
гріх) роз’єднало А. з Богом і зробило гріховними 
всі подальші покоління. Разом із Євою А. був по-
караний за те, що скуштував заборонений плід: 
був вигнаний із Раю, став смертним і прирече-
ним на важку працю протягом усього життя 
(Буття, 3:17–24). В апокрифічній традиції А. зоб-
ражується прощеним, привратником потойбіч-
ного світу тощо. У Біблії в контексті міркувань 
про воскресіння мертвих, переродження тіла 
(від тіла звичайного до тіла духовного) розрі-
знюється перший А. (першолюдина) і останній 
А. (Ісус Христос): «Перша людина Адам став ду-
шею живою, а останній Адам то дух оживляю-
чий (1 до Коринтян 15:45). Постать А. — пра-
батька людства, що згрішив проти Бога, в усі 
часи викликала як поклоніння, так і дискусії. 
Напр., його послідовниками були адаміти — 
члени реліг. секти. Образ А. відображений у ба-
гатьох творах світового мист-ва: диптих «Адам і 
Єва» (1507) А. Дюрера; фреска «Створення Ада-
ма» (бл. 1511) Мікеланджело; ораторія «Ство-
рення світу» Й. Гайдна; п’єса «Адам і Єва» 
М. Булгакова; комедія «Створення світу та інші 
справи» А. Міллера та ін.

Є. А. Харьковщенко

Ада́м (?—?) — львівський майстер-тесля 17 ст. 
1660 спільно з майстром Андрієм працював на 
буд-ві Спаської церкви монастиря ченців-василіан 
у с. Крехові (тепер. Жовківського р-ну Львів. обл.). 
Церква тризрубна, трибанна. До 1876 стояла в 
с. Добросині (тепер Львів. обл., не збереглася).

В. С. Вуйцик

Ада́м, Жюльє ́тт (франц. Adam, Juliette; уродже-
на Ламбер; 04.10.1836, м.  Вербері, тепер рег. 
О-де-Франс, Франція — 23.08. 1936, м.  Кайян, 
тепер рег. Прованс — Альпи — Лазуровий берег; 
похов. на кладовищі Пер Лашез, м.  Париж, 
Фран ція) — письменниця. Походила з родини 
лікаря. Починала як поетеса, дебютувала 1858 
сонетами, згодом публікувала новели, романи і 
політ. твори, в яких виявила свої республікансь-
кі переконання і антиклерикалізм, зокрема, ви-
ступала проти антифемінізму П.  Ж.  Прудона. 
1868 А. опублікувала нарис «Моє село» («Mon 
village») — водночас філос. роздуми та ескіз, що 
зображує природу, а також «Мандарин» («Le 
Mandarin») — твір, що нагадує філос. роман 
Ш. Л. де Монтеск’є «Перські листи», але при  с вя-
чений Китаю. Дружина сенатора часів Третьої 
Республіки; з 1877 тримала власний салон, що 
був місцем політ. зустрічей республіканців. Його 
відвідувало багато лівих політиків і письменни-
ків, серед яких, зокрема, В.  Гюґо, А.  Доде, Ґ.  де 
Мопассан, Сюллі-Прюдом, І.  Тургенєв, Ґ.  Флобер 
та ін. 1879 заснувала журн. республікан. напря-
му «Нувель ревю», де згодом надруковано біль-
шість її творів. Навколо журналу групувалися 
письменники, поміж яких П.  Бурже, А.  Дю ма-
син, П.  Лоті, О.  Мірбо та ін. Завдяки салону і 
журналу А. відігравала важливу роль у політ. і 
літ. житті Франції 2-ї пол. 19 ст. Романи А. «Без-
божниця» («Païenne»; 1883) і «Християнка» 
(«Chré tienne»; 1913) свідчать про еволюцію її 

пог лядів (1905 вона прийняла католицизм). На-
писала також «Спогади» («Mes souvenirs»; 7 т., 
1902–1910), де змальовує, зокрема, політ. життя 
за часів Третьої Республіки. 

Тв.: Œuvres complètes de madame Adam (Juliette Lam-
ber). Paris, 2013.

Літ.: Hogenhus-Seliverstoff A. Juliette Adam (1836–1936). 
L’instigatrice. Paris, 2008; Juliette Lamber. Mme Adam. 1836–
1936 // Le Guennec F. Le Livre de femmes de lettres oubliées. 
Paris, 2013.

С. В. Глухова

Ада ́м Бре ́менський (нім. Adam von Bremen; 
?  — після 1081) — північнонімецький хроніст; 
автор латиномов. праці «Діяння архієпископів 
Гамбурзької церкви» у 4-х кн. («Gesta Hammabur-
gensis ecclesiae pontificum»). Про А. Б. майже не 
збереглося свідчень. Відомо лише, що родом він 
був із Верхньої Саксонії, освіту отримав у монас-
тир. школі м. Маґдебурґа й 1067 був прийнятий 
каноніком в одну з церков м. Бремена. Свою пра-
цю А. Б. писав, очевидно, з 1073 до 1076 на за-
мовлення гамбур. архієпископа Адальберта Бре-
менського (1043 або 1046–1072), отримавши до-
ступ до його архіву, документи якого він широко 
використовував. А.  Б. добре знав роботи своїх 
попередників-хроністів, монастир. аннали та з 
великою увагою ставився до усних повідомлень 
дат. короля Свена ІІ Естрідсена (1047–1074 або 
1076), Адальберта Бременського та його наближе-
них. У першій книзі хроніки йдеться про перед-
історію пн. місії за часів Каролінґів. Зміст другої 
книги становить опис осн. етапів місіонер. ді-
яльності архієпископів Гамбурґ-Бремена серед 
язичників за підтримки імпер. та церк. політики 
Оттона І Великого у 10 — на поч. 11 ст. Тут А. Б. 
приділив значну увагу полаб.-прибалт. слов’я-
нам, землі яких межували з гамбур. архієпис-
копством. Звідси йшла підготовка та здійснюва-
лося проникнення катол. місіонерів і нім. феода-
лів на Полаб’я (тер., розташована на межі Зх. та 
Центр.-Сх. Європи, в межах басейнів річок, що 
впадають до Балтійського й Північного м.). Ав-
тор дав детальну картину розселення слов’ян. 
племен межиріччя Ельби й Одеру в 2-й пол. 
11 ст., їх міст (особливо Воліна), торгівлі, релігії, 
звичаїв і моралі полаб.-прибалт. слов’ян. Хроні-
ка А. Б. є важливим джерелом з історії повстань 
заельб. слов’ян проти нім. феодалів 983, 1018 і 
1066. Однак, розповідаючи про події історії 
слов’ян, зокрема про д-ву князя Ґотшалка 
(1043–1066), А. Б. проявив нац. та реліг. уперед-
женість, що вимагає критичного ставлення до 
його свідчень. Найціннішою є третя книга хро-
ніки, що описує часи правління гамбур. архіє-
пископством Адаль берта Бременського, тобто 
сучас. для хроніста історію. Автор повністю 
відмовився тут від хронол. схеми на користь 
психол. способу викладу, намагаючись зрозумі-
ти іст. події через призму особистості Адаль-
берта Бременського. Однак у центрі уваги А. Б. 
все ж знаходяться завдання місіонер. діяльнос-
ті. Четверта книга «Опис північних островів» 
(«Des criptio insula rum aquilonis») присвячена 
опису Данії, Норвеґії, Швеції, Ісландії та Ґрен-
ландії. Тут А. Б. вперше згадує про колонізацію 
норманнами Пн. Америки. Робота закінчується 
епілогом, де говориться про посередн. роль у 
Саксонській війні 1075 гамбур. архієпископа 
Лімара (1072–1101), котрому А. Б. і присвятив 
свою хроніку.

Адaм Жюльєтт
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Літ.: Ляскоронский В. Этнография по Адаму Бремен-
скому. Киев, 1883; Adami Bremensis Gesta Ham mabur-
gensis ecclesiae pontificum // Ausgewahlte Quellen zur 
deutschen Geschichte des Mittelalters. Quellen des 9. bis 11. 
Jahrhunderts zur Geschichte der Ham burgischen Kirche 
und des Reiches. Berlin, 1961. Bd. XI; Трилльмах В. «Дея-
ние епископов Гамбургской церкви» Адама Бременско-
го // Адам Бременский, Гельмольд из Босау, Арнольд 
Любекский. Славянские хроники / Пер. с лат. Москва, 
2011.

М. О. Рудь

Ада ́м де ла Аль (Adam de la Halle), Адам ле Бос-
сю (Adam le Bossu; на пікардійському діалекті 
Bochu; бл. 1235, м. Аррас, тепер рег. О-де-Франс, 
Франція — бл. 1285–1288, м.  Неаполь?, тепер 
Італія) — трувер. Навчався у цистерціанському 
монастирі Вошелль, але згодом відмовився від 
церк. кар’єри, одружився, певний час жив у 
м. Дуе, однак повернувся до м. Арраса (за різни-
ми даними 1262 або 1275), де написав свій най-
відоміший твір «Гра про альтанку» (1276–1277). 
Згодом навчався у Паризькому ун-ті, де отримав 

ступінь магістра мист-в. Бл. 1280 як поет і музи-
кант поступив на службу до графа Робера ІІ 
д’Ар туа, племінника короля Людовіка Святого; 
1283 разом з його почтом вирушив до Неаполя, 
щоб підтримати графа Шарля д’Анжу під час по-
встання проти франц. панування. Ймовірно там 
і помер. Його твори різноманітні та революцій-
ні для свого часу. «Гра про альтанку» («Le Jeu de 
la feuillée») — перша повністю світська театр. 
п’єса. У ній поєднується кілька сюжетних ліній: 
з одного боку біографічна, про пригоди Адама, 
який хоче вирушити в Париж, з іншого — паро-
дична феєрія (обід, приготовлений для фей 
жінками міста). Стиль твору жвавий і розмов-
ний, в ньому згадуються справжні відомі особи 
м. Арраса, йдеться про живий театр, пов’язаний 
з дійсністю. «Гра Робена і Маріон» («Le Jeu de 
Robin et Marion»; бл. 1284) — перша «музична 
комедія» в історії сучас. театру; належить до 
модного у 13 ст. ліричного жанру пасторалі. У 
творі розповідається про зустріч шевальє і пас-
тушки, освідчення у коханні шевальє та відпо-
відь пастушки. Оригінальність у тому, що 
уривки тексту чергуються з піснями і муз. 
уривками, у піснях повторюється те, про що 
говориться у діалогах.

Тв.: Le Jeu de la Feuillée. Paris, 1922 ; Le Jeu de Robin et 
Marion. Paris, 1924.

Літ.: Dufournet J. Adam de la Halle à la recherche de lui-
même ou le jeu dramatique de la feuillée. Paris, 1974; Lit téra-
ture. Textes et documentes. Moyen Age / XVI siècle. Paris, 
1988; Bertelot A. Histoire de la litterature française du Moyen 
Age. Paris, 1989.

С. В. Глухова

Ада́м кадмо́н (івр. אדם קדמון — «первісна люди-
на», «першолюдина») — юдейський містичний 
(кабалістичний) концепт для опису божествен-
ного символізму людського тіла, а також уявлен-
ня про найвищий із п’яти духовних світів, ство-
рених задля виправлення божественного тво-
ріння. Крім того, цей термін пов’язується з бо-
жественними еманаціями (сефірот), часом по-
значаючи їх усі (десять), а часом — одну з трьох 
(Кетер — «корона», Хохма — «мудрість» або Ті-
ферет — «краса».
Концепцію «А. к.» уперше системно викладено 
рабином-кабалістом 16 століття Їцхаком Лурією 
(Арі) у книзі «Ец хаїм» («Дерево життя»). Світ 
«А. к.» називається «Адам», бо його структуру 
пов’язано з зародком людини матеріального сві-
ту, та «кадмон», оскільки в ньому діє перше ско-
рочення світла, необхідне для виправлення тво-
ріння (одночасно з цим у нижчих світах діє друге 
скорочення світла). А. к. як досконалий прото-
тип людини протиставляється Адаму га-рішону, 
земній першолюдині. Також з’являється уявлен-
ня про те, що саме в небесному Кадмоні було 
зосереджено всі душі до появи гріха. У кабаліс-
тичному творі «Тікуней га-Зогар» («Виправлен-
ня Зогара») і луріанській Кабалі А. к., який має 
божественне походження, протистоїть Сатану 
(названому Адам Беліяаль), котрий походить із 
світу зла. При цьому, скажімо, в луріанській 
Кабалі А. к. не пов’язується безпосередньо з 
Месією. Про такий зв’язок говорять лише ра-
дикальні сабатіанці, які вірять у божествен-
ність Месії і вважають Сабатая (Шабтая) Цві 
інкарнацією А. к. 
А. к. згадується у відомих творах літератури: 
«Йосип і його брати» Т. Манна, «Хозарський 
словник» М. Павича, «Маятник Фуко» У. Еко 
та ін.

Літ.: Шолем Г. Основные направления в еврейской 
мистике. Москва, 2004; Cohn-Sherbok D. Judaism: History, 
Beliefs and Practice. London, 2003; Drop S. Symbols of the 
Kabbalah: Philosophical and Psychological Perspectives. 
Northvale, 2000.

В. В. Черноіваненко

Адама́ва (Адамауа; англ. Adamawa) — плоско-
гір’я (плато) на тер. Камеруну (Зх. і центр краї-
ни), Нігерії (Пд. Сх.) і Центральноафриканської 
Республіки (Зх.); займає велику площу між річка-
ми Бенуе на Пн. Зх. і Санага на Пд.Сх. Назва по-
ходить від імені ватажка місцевих представни-
ків народу фульбе — Модібо Адама, який засну-
вав однойм. емірат, що включав більшу частину 
плоскогір’я і проіснував до його смерті (1848). 
У свою чергу, назва плато започаткувала назви 
провінції в Камеруні, штату в Нігерії, а також 
групи мов. Плато має вулканічне походження, 
серед. висота  — 1000–1500  м, найвищі верши-
ни  — Оку (3011  м), Бамбуто (2740  м) і Мбамі 
(2335  м). Складене давніми кристалічними і 
метаморфічними породами (перев. гнейсами), 
відкриті значні поклади бокситів. Центр плос-
когір’я утворюють гори А., що витягнулися із 
Зх. Камеруну (Західний і Північно-Західний 
регіони) через пд.-сх. Нігерію (шт. Тараба) і 
знову в центр. Камерун (регіон А.). Гори А. є 
вододілом між бас. річок Бенуе і Санага. Тери-
торія плоскогір’я вкрита вологими вічнозеле-
ними лісами (на Пд.), високотравними савана-
ми, що зумовлено наявністю короткого сухого 
сезону, і листопадно-вічнозеленими лісами (на 

Адам де ла Аль. Рондо з «Гра 
Робена і Маріон» («Le Jeu de 
Robin et Marion»), бл. 1284
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Пн.) та гірськими саванами (в горах). Населена 
народами, що говорять мовами різних груп бе-
нуе-конголезьких та адамава-убангійських 
мов, а також групами фуль бе. Осн. заняттям 
на селення гірської зони є кочове і напівкочове 
тваринництво (велика рогата худоба), у перед-
гір’ях — землеробство.

А. С. Івченко

Адама́ва-убангі́йські мо ́ви, адамава-східні 
мови — мовна сім’я, поширена в екваторіальній 
Африці. А.-у. м. у сім’ю виокремив амер. лінгвіст 
Дж. Ґрінберґ. Згідно з його класифікацією, вона 
входить до складу нігеро-конголезької макросі м’ї 
та складається з двох підсімей: адамава й убан-
гійської (або східної). На думку брит. дослідника 
Р. Бленча, підсім’ї адамава й убанг. мов разом із 
підсім’єю гур утворюють сім’ю саванських мов. 
Нім. африканіст Г. Діммендааль висловив сумні-
ви щодо належності убанг. мов до нігеро-конго-
лезької макросім’ї і відповідно щодо коректності 
класифікації А.-у.  м. узагалі. Через недостатнє 
вивчення мов підсімей адамава, убанг. мов і мов 
підсім’ї гур, питання їхньої класифікації зали-
шається дискусійним. До сім’ї А.-у. м. зарахову-
ють 150–160 мов (у зв’язку з відсутністю якісних 
описів багатьох із них поділ А.-у.  м. на мови й 
діалекти та їхнє групування у групи й підгрупи є 
приблизним). Осн. ареал А.-у. м. — Ніґерія, Ка-
мерун, Чад, Дем. Республіка Конґо (підсім’я ада-
мава, у Дем. Республіці Конґо також деякі убанг. 
мови), Центральноафриканська Республіка і 
Пів денний Судан (убанг. підсім’я). Убанг. мови 
описано докладніше, ніж мови адамава.
Заг. чисельність носіїв А.-у. м. — бл. 7 млн осіб, 
прибл. 2 млн із яких є носіями мов підсім’ї ада-
мава та бл. 5 млн — підсім’ї убанг. мов (2000, 
оцінка). Найпоширенішою мовою серед А.-у. м. 
є санго (койне, сформоване на основі кількох 
мов убанг. підсім’ї, одна з двох держ. мов Цент-
ральноафриканської Республіки поряд із 
франц.), чисельність носіїв якої на рівні першої 
мови спілкування становить бл. 400  тис.  осіб, 
на рівні другої мови — бл. 1,5  млн осіб (1988, 
перепис, новіших даних не існує), занде (поши-
рена переважно в Центральноафриканській 
Республіці, за оцінкою 2000 нею володіє 
бл.  1,1  млн осіб), нгбака (за даними 2000 — 
бл. 1 млн осіб, поширена переважно у Демократ. 
Республіці Конґо). Інші А.-у.  м. малочисельні. 
Більшість А.-у.  м. не мають писемності. Для 
частини з них укладено алфавіти на основі лат. 
графіки.
Серед А.-у. м. є мови аглютинативного, ізоляцій-
ного та змішаного аглютинативно-аналітичного 
типів. Фонетиці цих мов властивий багатий во-
калізм (від семи й більше голосних фонем) і 
консонантизм [поряд із велярними, гортанними 
й губними приголосними в багатьох мовах цієї 
сім’ї функціонують приголосні зі змішаною при-
родою вимови (губно-задньопіднебінні, абруп-
тиви), африкати]. У більшості А.-у. м. є розріз-
нення голосних за тонами. Основні способи 
словотвору — суфіксальний та основоскладан-
ня. У багатьох мовах іменники поділено на 
іменні класи, у мовах, які не мають відповідного 
розрізнення, наявні кілька способів творення 
множини, що свідчить про можливість такого 
поділу в минулому. В А.-у.  м. є кілька систем 
числення — п’ятіркова, десяткова та двадцятко-
ва. Показники грам. знач. дієслова — суфікси 

або службові слова. У зв’язку з відсутністю кате-
горії стану дієслова пасивність дії передають за 
допомогою службових слів. У деяких мовах цієї 
сім’ї трапляються додаткові форми минулого й 
майб. часу (минулий і давноминулий, близь кий 
майб. і далекий майб.). Для А.-у. м. ха рактерний 
фіксований порядок слів у реченні.

Літ.: Greenberg J. The Languages of Africa. Blooming ton, 
1963; Kleinewillinghöfer U. Relationship Between Adamawa 
and Gur languages: The Case of Waja and Tula // Gur Papers / 
Cahiers Voltaïques. 1996. Vol.  1; Dimmendaal G. Language 
Eco logy and Linguistic Diversity on the African Continent // 
Language and Linguistics Compass. 2008. Vol. 2. № 5.

С. І. Гірік

Адама ́нт, Самі ́йло (? — ?) — ксилограф 2-ї пол. 
18 ст. Створив шість гравюр («Св. Микола», 
«Успіння», «Собор святих» та ін.) для «Акафіст-
ника», виданих у Чернігові; гравюру «Св. Варва-
ра» для «Акафіста св. Варвари» (Чернігів; 1783). 
Його монограма — С. А.

Літ.: Попов  П. Матеріали до словника українських 
граверів. Додаток І. Київ, 1927; Логвин  Г.  Н. Чернигов, 
Нов город-Северский, Глухов, Путивль. Москва, 1965.

Адаманта ́н (від грец. ἀδάμας — алмаз, букв. — 
незламний) — трициклічний насичений вугле-
водень з брутто-формулою  C

10
H

16
; формальна 

наз ва за номенклатурою ІЮПАК трицикло 
[3.3.1.13.7] декан, проте ІЮПАК рекомендує вжи-
вати тривіальну назву А. Вуглецевий скелет 
А. відповідає структурі алмазу; скелетну струк-
турну формулу (без воднево-вуглецевих зв’яз-
ків) наведено на рисунку.
Відносна молекулярна маса А. 136.24; t

пл.
 = 270 °C; 

сублімується; за н.  у.  — безбарвні октаедричні 
кристали зі слабким запахом, що нагадує запах 
камфори. Трапляється (у дуже малих концентра-
ціях) у деяких нафтах; зазвичай добувають ор-
ганічним синтезом. А. відносно стійкий до окис-
ників, але його реакційна здатність дещо вища, 
ніж у ін. насич. вуглеводнів. Адамантан і його 
похідні використовують у вир-ві полімерів (по-
ліеестерів, полікарбонатів, поліамідів, поліуре-
танів), мастил та гідравлічних рідин, у парфу-
мерній і фарм. промисловості. Для полімерів на 
основі адамантану характерні підвищені тер-
мос т ійкість, температура плавлення, стабіль-
ність до дії хім. агентів.

Літ.: Багрий  Е.  И. Особенности строения и свойств 
адамантанов  // Адамантаны: Получение, свойства, при-
менение. Москва, 1989.

С. В. Камишан

Адамантино ́ма [від грец. ἀδάμας (ἀδάμαν-
τος)  — твердий метал і ὔγϰωμα — пухлина] — 
доброякісна епітеліальна пухлина (див. Епіте-
лій). Солідна А. — найбільш рання стадія розвит-
ку пухлини, найчастіше спостерігається у верх. 
щелепі. Полікістозна А. в міру росту утворює 
рівномірне потовщення ділянки щелепи. Може 
локалізуватися і у великій гомілковій кістці. 
Прогноз сприятливий, злоякісне перетворення 
спостерігається рідко. Лікування хірургічне.

Адама ́р, Жак Саломо́н (Hadamard, Jacques Salo-
mon; 08.12.1865, Версаль, Франція — 17.10.1963, 
Париж, Франція) — математик, член Паризької 
АН (з 1912), іноз. член АН СРСР (з 1929). Довів 
асимптотичний закон розподілу простих чисел. 
Йому належать фундаментальні роботи з теорії 

Адамантан
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функцій, аналітичної механіки, алгебри, геомет-
рії, теорії ймовірностей, топології, а також пси-
хології творчості. Професор Колеж де Франс 
(Collége de France; 1897–1935), Паризького ун-ту 
(1900-1912), Політехнічної школи (1912–1935). 
Лауреат багатьох премій Франц. та іноз. акаде-
мій наук. 1956 нагороджений Золотою медаллю 
Нац. центру наук. досліджень. З іменем А. пов’я-
зані рішення багатьох математичних та тех. проб-
лем: теорема Коші—А. для радіуса збіжності 
степеневого ряду, гіпотеза А. в теорії пластин, 
оптичне перетворення А., спектрометр А., мат-
риці А. для гіперболічних рівнянь, умова Ле-
жандра—А. позитивності акустичного тензора 
твердого тіла, рівняння А. для хвиль на воді, те-
орема Френеля—А., нерівність А. для визначни-
ків, тощо. Працями А. закладено основи бага-
тьох напрямків у математиці. У 1930 А. брав 
участь у роботі математичного з’їзду, що відбу-
вався в Харкові. А. брав активну участь в гро-
мад. житті, у вирішенні соц. проблем, був чле-
ном Почесного комітету Руху за мир проти ра-
сизму та антисемітизму, працював у Централь-
ному комітеті Ліги прав людини, сприяв ство-
ренню Єврейського ун-ту в Єрусалимі. Під час 
Другої світової війни допомагав вченим, які 
змушені були залишити нацистську Німеччину. 
Багато уваги надавав шкільному викладанню. 
Автор підручників з елементарної геометрії, які 
були видані в укр. перекл. в 1953–1955. 

Пр.: Ук р. п е р е к л. — Елементарна геометрія: посіб-
ник для вчителів сільських шкіл. Київ, 1953–1955; Essai 
sur la Psychologie de l’invention dans le Domaine Mathe-
matique. Paris, 1959. Р о с.  п е р е к л. — Исследование пси-
хологии процесса изобретения в области математики / 
Пер. с франц. М. А. Шаталовой и О. П. Шаталова; под ред. 
И. Б. Погребысского. Москва, 1970. 

Літ.: Полищук Е. М., Шапошникова Т. О. Жак Адамар. 
1865–1963 / Отв. ред. В. М. Бабич. Ленинград, 1990; Ма-
зья В. Г., Шапошникова Т. О. Жак Адамар — легенда мате-
матики. Москва, 2008.

Ада ́менко, Станісла́в Миха ́йлович (31.07.1949, 
с. Поташ Тальнів. р-ну Черкас. обл., Україна) — 
художник монумент.-декор. мист-ва, архітектор, 
нар. художник України (з 1994), академік Укр. 
академії архітектури (з 1998). Закінчив Київ. худ. 
ін-т (1974, майстерня Н.  Чмутіної). Працює в 
галузі оформлення інтер’єрів архіт. споруд (ви-
роби з порцеляни, гутного скла, кришталю, ме-
талу). Брав участь в оформленні Палацу культу-
ри в с. Горбаково Рівнен. обл. (1980–1982), гол. 
фойє Ін-ту міжнар. відносин при Київ. держ. 
ун-ті ім. Т. Шевченка (1985–1986), Залу органної 
та камерної музики в м. Рівному (освітлювальні 
декор. композиції, 1984–1987), реконструкції 
Нац. академ. театру опери та балету України 
ім. Т. Шевченка (у співавт., інтер’єри приміщень, 
освітлення та декор, 1983–1988); будівлі Донець-
кого театру опери і балету (у співавт., 1991–1994), 
Палацу культури «Україна» (у співавт., інтер’єри 
приміщень і кришталеві світильники, 1996); По-
сольства РФ в Україні (худ.-декор. композиції та 
світильники); об’єктів Адміністрації Президен-
та України та урядових резиденцій (проекти 
спо руд, реконструкція і реставрація, дизайн 
інтер’єрів); президент-готелю «Київський» (про-
ект реконструкції); Посольства Ук раїни в Біло-
русі (інтер’єри та монумент.-декор. твори), Ма-
ріїнського палацу в Києві (з 2007). Працює ген. 
директором Держ. підприємства «Про ектне 

бюро Державного управління справами» (з 
1998), член архітектурно-містобудівної ради 
м. Києва. Учасник виставок в Україні та за кор-
доном, зокрема (спільно з дружиною М. Ралко) в 
Укр. домі (м. Київ; 1990), у галереї «Al Ghaf Art 
Gallery» у м. Абу-Дабі (ОАЕ; 2008) та ін. 2001 від-
крив разом із дружиною приватну галерею у 
м. Києві, де виставляє не лише власні картини, а 
й твори ін. художників. Нагороджений Держ. 
премією УРСР в галузі архітектури за рекон-
струкцію Держ. академ. театру опери і балету 
ім. Т. Шевченка (1990), почесною відзнакою Пре-
зидента України (1996).

Літ.: Янко Д. М. Творчий портрет // Президент. 
2000. № 3.

Адамі́ти, Адаміа́ни  — гностична секта (див. 
Гно стицизм), яка виникла в кін. 2 ст. у Пн. Аф-
риці. В основі вчення А. — настанова повертати-
ся до стану невинності, в якому був Адам у мо-
мент його створення. Водночас А.  шанували 
Ісу са Христа як «другого Адама». А. називали 
свої зіб рання Раєм; відкидали шлюбно-сімейні 
відносини; оголювалися під час богослужінь, 
вважаючи наготу безгрішною; проповідували 
спільність майна. Культивовані ними принципи 
призводили на практиці до свавільних оргій.
Потужні адамітські рухи спостерігалися в 14 ст. 
у Болгарії, у 15 ст. у Чехії. Як і їхні попередники, 
найкращим способом наблизитися до Бога бол-
гарські та чеські А. вважали дотримування тих 
умов, в яких жив колись Адам. Не сприймали 
церк. та сусп. ін-ти; відкидали церк. догмати, 
зовн. сторону богослужбової практики. Їхнє 
вчен ня засудила церква і соціумні утворення. 
У  Болгарії на Тирновському соборі 1359 засуд-
жено ватажків секти А. Лазаря і Феодосія. У Че-
хії А. утворили ліве крило таборитів; більшість 
із них загинули 1421, зазнавши поразки від 
Я. Жижки.
А. поширилися й в інших країнах. У 13 ст. погля-
дів давніх А. дотримувалися прихильники секти 
братів і сестер Вільного Духа в Нідерландах. 
Окремі групи діяли в  1640-х в Англії. У  1990-х 
у м. Рибінську (Ярославська обл., РФ) засновано 
Церкву адамітів, яка проповідує, що безпосеред-
ня поведінка, прояви почуттів, тілесні насолоди 
є боговгодними і повертають людину від гріхо-
падіння до чистоти й невинності.

О. В. Сарапін

Адамо́, Сальвато ́ре (франц. Adamo, Salvatore; 
01.11.1943, м. Козімо, Італія) — співак, автор і 
виконавець пісень, актор. 1947 переїхав разом із 
батьками до Бельгії, де його батько знайшов ро-
боту на шахті. Навчався у католицькому Ін-ті 
святого Фердинанда (м. Жемапп), вивчав іноз. 
мови і філологію. У 11-річному віці співав у 
церк. хорі, у 12-річному зайняв перше місце на 
муз. конкурсі у м.  Жемаппі; з 14 років грав на 
гітарі. 1960 переміг на конкурсі радіо Люксем-
бург, виконавши пісню «Si j’osais» («Якби я нава-
жився»). 1961 з’явилися його диски франц., італ., 
англ. мовами. У 1963–1964 стали популярними 
піс ні «Sans toi, ma mie» («Без тебе, моя люба»), 
«Les filles du bord de mer» («Дівчата з узбереж-
жя»), «Tombe la neige» («Падає сніг»). Співак 
став широко відомим після концертів у паризь-
кому концерт. залі «Олімпія» (1965). У 1964–1970 
був єдиним співаком, що за продажем дисків і 
популярністю міг сперечатися з англ. квартетом 

Адаменко Станіслав 
Михайлович
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«Бітлз», а 1966 був першим за продажем дисків. 
Загалом за кар’єру продав понад 100 млн дисків. 
Наприкінці 1964 пісня «Vous permettez, monsie-
ur» («Ви дозволите, пане?») очолювала хіт-парад 
радіостанції «Європа-1». Пісня «Tombe la neige» 
(«Падає сніг») виходила на перше місце у хіт-
парадах понад 40 країн, зокрема упродовж 6 ро-
ків очолювала хіт-паради в Японії, де існує біль-
ше 200 версій цієї пісні (загалом у світі є понад 
500 версій, зокрема, одну з них виконує укр. 
співак О. Скрипка). Романтичні пісні А. написа-
ні у ритмах танго, вальсу, з простими мелодіями, 
які легко запам’ятовуються. 1968 в одному з ін-
терв’ю А. розповідав, що коли почав співати, він 
«плив проти течії», тобто рухався у бік традиц. 
пісні, тоді як молодь його віку прямувала у бік 
сучас. пісні з божевільними ритмами. А. захи-
щав пісенні традиції, втілені у творчості Ж. Бре-
ля і Ж.  Брассенса. Журналісти називали його 
«останнім романтиком нашого сторіччя». Серед 
ліричних пісень, написаних і виконуваних А.: 
«Elle» («Вона»; 1964), «J’aime» («Я люблю»), «La 
nuit» («Ніч»; обидві — 1965), «J’avais oublié que les 
roses sont roses» («Я забув, що троянди рожеві»; 
1971), «C’est ma vie» («Це моє життя»; 1975), «Eve 
de mon rêve» («Єва моєї мрії»; 2003), «Fleur» 
(«Квітка»; 2007) та ін. А. присвячує пісні також 
видатним людям: «Vladimir» («Володимир» — 
В.  Висоцькому; 1981), «Vincent» («Вінсент» — 
В.  Ван Гогу; 1987), «Alice» («Аліса» — Ж.  Брас-
сенсу), «Ce Georges» («Цей Жорж» — Дж. Клуні; 
обидві — 2007), «Pourquoi tu chantes?» («Чому ти 
співаєш» — 2010; М. Каллас) тощо; політ. і соц. 
проблемам: «Inch’ Allah» («Іншалла»; 1966, друга 
версія 1993) про ізраїл.-араб. конфлікт, «Manuel» 
(«Мануель»; 1976) проти франкіст. режиму, «Les 
collines de Rabiah» («Пагорби Рабіа»; 1983) про 
події у Лівані, «Alors, marchez!» («Тоді марши-
руйте!»; 1992) проти війни, за мир, «Sans domici-
le» («Без домівки»; 1995) про бездомних. Пісня 
«Les Gratte-Ciel» («Хмарочоси»; 1969) — сюрреа-
лістична фантазія, що зображує великі д-ви, які 
заради управління світом знищують себе; після 
подій 11.09.2001 стала сприйматися як пророц т-
во. А. глибоко хвилює проблема дітей-солдатів і 
жертв війни, які страждають від насилля і злид-
нів. 1979 він написав на цю тему пісню «Tout le 
long du Mekong» («Уздовж Меконга»), 1994 — 
пісню «Enfants» («Діти»). Пісенна творчість А. 
вирізняється багатством уяви, розмаїттям тем, 
що надихають автора, поєднанням старого і но-
вого, сучасних ритмів з чудовою мелодією. 
А. виступав з гастролями у багатьох країнах сві-
ту, зокрема: Туреччині, Лівані, Канаді, Нідер-
ландах (1963–1964), США (1970), кол. СРСР 
(1972, 1981), Бразилії, Аргентині, Іспанії (1976), 
Єгипті (2008), Україні (2013); здійснив 38 турне 
Япо нією. Він — єдиний франкомовний співак, 
що виступав у Будокан-холі у Токіо (15 тис. гля-
дачів).
А. — автор поетично-пісенних збірок «Поезії та 
пісні» («Poesie et chansons»; 1975), «Той, хто за-
чаровує океани» («Le Charmeur d’oceans»; 1980), 
«Слова душі» («Le mots de l’ame»; 1993), «Для тих, 
хто ще мріє. Найкращі в житті пісні» («A ceux 
qui rêve encore: Les plus belles chansons d’une vie»; 
2003), роману «Спогад про щастя — це теж щас-
тя» («Le souvenir de bonheur est encore du 
bonheur»; 2001). Знімається у кіно, ролі у філь-
мах: «Родина Арно» (1967), «Острів маків», 
«Борг» (обидва — 1970), «Залиш свої руки на 

моїх стегнах» (2003), «Лілі Давид» (2012). Займа-
ється живописом.
З 1993 на громад. засадах посол ЮНЕСКО. 
З  цією місією відвідав багато країн (зокрема, 
В’єт нам, Албанію). 1999 брав участь у кампанії зі 
збору іграшок для дітей, постраждалих під час 
кризи у Косово, 2005 — для дітей Афганістану; 
також виступав на численних благодійних теле-
марофонах і концертах, зокрема, на користь 
жертв землетрусів на Гаїті та в Японії. Посол 
ЮНІСЕФ (з 1993).
Нагороджений Срібною медаллю міста Жемап-
па (1973), бельгійським орденом Корони (1991). 
Офіцер ордена Почесного легіону (Франція, 
2005). Велика міжнародна премія поезії (2010). 
Почесна муз. премія «Віктуар» за усю творчість 
(2014).

Тв.: Сhansons racontée aux enfants. Paris, 1968; Poesie et 
chansons. Paris, 1975; Le Charmeur d’oceans. Paris, 1980; Le 
mots de l’ame. Paris, 1993; Le souvenir de bonheur est encore 
du bonheur. Paris, 2001; A ceux qui rêve encore: Les plus 
belles chansons d’une vie. Paris, 2003. І т а л.  п е р е к л. — La 
notta... l’attesta. / Traduttore N. Buzzati. Roma, 2015.

Літ.: Сальваторе Адамо // Музыкальная жизнь. 1972. 
№ 12; Возвращение Сальваторе Адамо // За рубежом. 
1977. № 33; Прокофьев В. Месье «Падает снег» // Труд. 
2002. 19 сентября; Москалец А. Прошлогодний снег // 
Киев ские ведомости. 2002. 3 ноября; Coljon Th. Adamo — 
c’est sa vie. Paris, 2003; Boquan Ch. Adamo: 50 ans de Bon-
heur. Lille, 2013; Colyon Th. Adamo — 50 ans du succes. 
Water loo, 2013; Adamo G. Adamo: Histoire d’une famille. 
Waterloo, 2015. 

C. В. Глухова

Ада ́мов, Артю́р [франц. Adamov, Arthur; справж-
ні прізвище та ім’я — Адамян, Арутюн Сурено-
вич (рос. Адамян, Арутюн Суренович); 23.08.1908, 
м. Кисловодськ, тепер РФ — 15.03.1970, м. Па-
риж; похований у м. Іврі-сюр-Сен, тепер рег. 
Іль-де-Франс, Франція] — письменник, драма-
тург. У дитинстві жив у м. Баку, його батько був 
нафтозаводником. З 1912 родина жила у Німеч-
чині. 1914 з початком Першої світової війни ро-
дина виїхала до Швейцарії, 1922 знову опинила-
ся у Німеччині, а з 1924 облаштувалася у Фран-
ції. Починав як поет, писав вірші у манері сюр-
реалізму. Відвідував літ. кафе, познайомився з 
сюрреалістами, з А. Арто, П. Елюаром. 1928 за-
снував журн. «Дісконтінюете» (вийшов лише 
один номер). На початку Другої світової війни 
був заарештований і півроку перебував у таборі 
за висловлювання проти колабораціоністського 
уряду Віші. 1945 заснував журн. «Л’ер нувель» 
(вийшло 2 номери). 1946 опублікував сповідь 
«Зізнання», де висловив свої почуття самотнос-
ті, відчуження, приниження, які йому довелося 
пережити. Тоді ж почав писати для театру.
Був одним із фундаторів театру абсурду. Від-
чуття безвиході, песимізм, руйнація композиції 
твору, порушення логіки розвитку сюжету, нех-
тування місцем і часом дії, зображення жалюгід-
них і недоладних персонажів характерні для 
драматургії А. У його п’єсах тісно переплітають-
ся мрія і дійсність. У своїй творчості А. у мета-
форичній формі виразив страх людини перед 
невідомим, самотністю, смертю. Згодом його 
театр революціонізував від трагічного символіз-
му, авангардизму до політ. реалізму і публіцис-
тичності. А. дебютував п’єсою «Пародія» («La 
Paro die») у дусі авангардист. театру (1947). Ав-
тор п’єс: «Нашестя» («L’Invasion »; 1949), «Вели-
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кий і малий маневр» («La Grande et la Petite 
Manœuvre»; 1950), «Усі проти усіх» («Tous contre 
tous »; 1952), «Пінг-понг» («Le Ping-pong»; 1953), 
«Паоло Паолі» («Paolo Paoli»; 1958), низки ма-
леньких п’єс, опублікованих у збірці «Суспіль-
ний театр» («Thé ât re de Société»; 1958) та ін., но-
таток про театр «Тут і тепер» («Ici et Maintenant»; 
1964). Трагедія «Весна 71 року» («Le Printemps 
71»; 1961) присвячена Паризькій Комуні, це діа-
логи про долю світу. У драмі «Політика решти» 
(«La Politique des restes»; 1962) викриває расизм у 
США, у драмі «Off limite» («Надміру»; 1968) від-
творює трагічну атмосферу, розповідаючи про 
американський спосіб життя. П’єси А. опубліко-
вані у збірках «Театр І» («Théâtre I »; 1953), «Те-
атр ІІ» («Théâtre ІІ»; 1955), «Театр ІІІ» («Thé âtre 
ІІІ»; 1966), «Театр ІV» («Théâtre ІV»; 1968). П’єси 
А. ставили франц. режисери Ж. Вілар, А. Мнуш-
кіна, Р. Планшон та ін. Писав також радіо п’єси. 
Брав участь у політ. дискусіях про театр з 
Ж. П. Сартром, Р. Вайяном і М. Бютором. 1959 
опублікував «Антологію Паризької Комуни 
18 березня — 28 травня 1871» («La Commune de 
Paris 18 mars — 28 mai 1871. Аnthologie»). 1960 
підписав «Маніфест 121» (Декларацію непокори 
щодо Алжирської війни). 1964 був запрошений 
до США, де читав лекції про творчість Г. Флобе-
ра, П. Валері та сучас. театр, а також брав участь 
у маніфестаціях проти війни у В’єтнамі. Перек-
ладав з російської твори М.  Гоголя («Ревізор», 
1958, «Мертві душі», 1960, адаптація для театру), 
Ф. Достоєвського («Злочин і покарання», 1957), 
І. Гончарова («Обломов», 1959), М. Горького, А. 
Чехова, з німецької твори Г. Бюхнера, Р. М. Ріль-
ке та ін. Автор сценаріїв телефільмів: «Хазяйка» 
(1958), «Мертві душі», «Шинель» (обидва — 
1963), «Літо — осінь» (1964), «Коник» (1967), 
«Смерть Івана Ілліча» (1967), «Ніжна жінка» 
(1971), «Васса Железнова» (1972).

Тв.: Théâtre I. Paris, 1953 ; Théâtre ІІ. Paris, 1955 ; Théâtre 
ІІІ. Paris, 1966 ; Théâtre ІV. Paris,1968; Р о с. п е р е к л. — Па-
оло Паоли // Пьесы современной Франции. Москва, 1960; 
Весна семьдесят первого. Москва, 1968; Высочай шая вер-
шина бездны // Иностранная литература. 1997. № 4.

Літ.: Балашов В. Победа Артюра Адамова // Иностран-
ная литература». 1962. № 7; Французская антидрама (50–
60-е гг.). Москва, 1968; Gaudy R. Arthur Adamov. Paris, 
1971; Mélèse P. Arthur Adamov. Paris, 1973; Lectures d’Ada-
mov. Actes du colloque international Würzburg 1981. Tübin-
gen, 1983; Шевчук В. Д. Принципи політичного театру 
Артюра Адамова (на прикладі п’єси «Паоло Паолі») // 
Наук. вісник Ізмаїльського держ. гуманітарного ун-ту. Іс-
торичні науки. Педагогічні науки. Філологічні науки. 
2001. Вип. 10.

С. В. Глухова

Адамо́вич, Але ́сь (білор. Адамовіч, Алесь; 
справжнє ім’я  — Адамович Олександр Михай-
лович, білор. Адамовіч Аляксандр Міхайлавіч; 
03.09.1927, с. Конюхи, тепер Копильського р-ну 
Мінської обл., Білорусь — 26.01.1994, Москва, 
РФ) — письменник, літературознавець, критик і 
публіцист, чл.-кор. АН БРСР/НАН Білорусі з 
1980. 1950 закінчив філол. ф-т Білорус. держ. 
ун-ту (Мінськ). Канд. філол. наук (1953). 
З 1976 — зав. сектором літ. взаємозв’язків Ін-ту 
л-ри ім. Янки Купали АН БРСР, з 1987 — дирек-
тор Всесоюз. НДІ кіномист-ва (Москва). Писав 
білор. і рос. мовами. Осн. твори: роман-дилогія 
«Партизани» [«Партызаны»; ч.  1 — «Вій на під 
стріхами» («Вайна пад стрэхамі»), 1960; ч.  2 — 

«Сини вирушають на бій» («Сыны ідуць у бой»), 
1963 (обидві частини екранізовано 1970 року)], 
«Хатинська повість» («Хатынская повесть», на-
писано рос. мовою, 1972; укр. перекл. — 1974, 
білорус. — 1976), повість «Карателі: радість 
ножа, або Життєпис гіперборейців» («Карнікі: 
Радасць нажа, або Жыццяпіс гіперба рэйцаў»; 
1981) та ін. — про трагічні події Другої світової 
війни. Один з авторів кн. «Я з вогняного села…» 
(«Я з вогненнай вёскі…», у співавт. Я. Брилем і 
В. Колесником; 1975), де зібрано свідчення лю-
дей, які випадково врятувалися, коли гітлерівці 
знищували білор. села разом з їхніми мешканця-
ми. «Блокадну книгу» («Блокадная кни га»; 
1977–1981, у співавт. з Д. Граніним) побудовано 
на спогадах мешканців м. Ленінграда, які пере-
жили блокаду, та на докум. матеріалах періоду 
Другої світової війни. У повісті «Остання пасто-
раль» (1986) А. намагається уявити життя люд-
ства після ядерної війни. А. — автор літерату-
розн. і критичних праць «Шлях до майстерності: 
становлення мистецького стилю К.  Чорного» 
(«Шлях да майстэрства: станаўленне мастацкага 
стылю К. Чорнага»; 1958), «Білоруський роман» 
(«Беларускі раман»; 1961), «Становлення жанру» 
(«Становление жанра», рос. мовою; 1964), «Гори-
зонти білоруської прози» («Го ри зонты белорус-
ской прозы», рос. мовою; 1974) та ін. Укр. мовою 
окремі твори А. переклали Г. Ігнатенко, М. Льво-
вич.

Тв.: Собрание сочинений: В 4 т. Минск, 1981–1983; 
Сказ пра Івана Мележа. Минск, 1984; Апакаліпсіс па гра-
фіку. Минск, 1992. У к р.  п е р е к л. — Хатинська повість. 
Київ, 1974; Я з вогняного села. Київ, 1977 [у співавт.].

Літ.:  Новиченко Л. Работы белорусского критика // 
Во просы литературы. 1959. № 11.

Адамо́вич, Миха ́йло (?—?) — художник 18 ст. 
Малював і копіював портрети, ландшафти, ство-
рював настінні розписи. 1743–1765 працював у 
Роздолі (тепер смт Львів. обл.); для місцевого 
костьолу і лазарету малював картини та ікони, в 
палаці виконував живописно-декор. роботи та 
ін. 1765 оздоблював житл. будинок на площі Ри-
нок у Львові.

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

Адамо́вич, Рома́н Сергі ́йович (26.06.1945, 
м. Київ, Україна) — живописець і графік, худож-
ник театру і кіно, засл. діяч мист-в (з 2012). Син 
С.  Т.  Адамовича. Закінчив 1971 Всесоюз. держ. 
ін-т кінематографії у м.  Москві (худ. ф-т, май-
стерня Ю. Пименова), 1972 — Вищі режисерські 
курси при Всесоюз. держ. ін-ті кінематографії 
(анімаційне кіно, майстерня І.  Іванова-Вано). 
Твори: живописні цикли — «Живописні мотиви 
України» (1988–1992), «Незавершена напруже-
ність» (1990–1994), графічні серії «Київські від-
дзеркалювання» (1978–1990), ілюстрації до худ. 
творів. Художник-постановник фільмів: «Бум-
бараш» (1971), «Кармалюк» (1976), «Королі і ка-
пуста» (1978), «Миргород та його мешканці. 
Ста росвітські поміщики» (1982), «Засіб вбивст-
ва» (1993), «Мелодрама з замахом на вбивство» 
(1994), «Приятель небіжчика» (1997), «Мий ники 
автомобілів» (2000), «Владика Андрій» (2008), 
«Той, хто пройшов крізь вогонь» (2012), «Толо-
ка» (2014, у співавт.), «Окупація» (2015, у спів-
авт.); серіалу «Пані удача» (2000–2001); мульт-
фільмів — «Лісова пісня» (1976), «Казка про 
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Івана, Пана та злидні» (1980), театр. вистав. 
Фільми «Приятель небіжчика» і «Той, хто прой-
шов крізь вогонь» були номіновані на премію 
«Оскар» від України. З 1968 А. — учасник все-
союз. і республікан. укр. виставок, після 1991 — 
міжнар. і нац. виставок. Мав численні персо-
нальні виставки в Україні та за кордоном. Вик-
ладає: у Київ. нац. ун-ті театру, кіно і телебачення 
ім. І. Карпенка-Карого (з 1993 — керівник май-
стерні режисури анімаційного кіно); у Нац. ака-
демії образотворчого мист-ва (з 1991 — викла-
дач каф. живопису, з 1997 — старший викладач, 
керівник навчально-творчої майстерні худож-
ників кіно і телебачення).

Літ.: Художники советского мультфильма. Москва, 
1978; Українська академія мистецтва: дослідницькі та на-
уково-методичні праці. Київ, 2006. 

Адамо ́вич, Сергі ́й Таде ́йович (02.04. 1922, с-ще 
Рубіжна, тепер у складі м.  Лисичанська Луган. 
обл., Україна — 12.01.1998, м. Київ, Україна) — 
художник, графік і живописець, засл. діяч 
мист-в УРСР (з 1985). Батько Р.  С.  Адамовича. 
Під час Другої світової війни воював на Західно-
му, Південно-Західному та Прибалтійському 
фронтах; у хвилини затишшя малював картини, 
які 1944 стали основою його першої персональ-
ної виставки у м. Самарканді (тепер Узбекис-
тан). А. був тяжко поранений на фронті, став 
інвалідом. 1950 закінчив живопис. ф-т Київ. худ. 
ін-ту (тепер — Нац. академія образотворчого 
мист-ва і архітектури; у О. Шовкуненка). Працю-
вав у галузі книжкової та станкової графіки, 
живопису. Твори експонувалися на понад 
50  між нар., всесоюз., республікан. і персональ-

них виставках. Композиції, виконані у різних 
жанрах (фігуральні композиції, пейзажі), різно-
манітними техніками (ліногравюра, монотопія, 
автолітографія, офорт), втілюють творчий по-
шук митця. Твори: ілюстрації до повісті І. Фран-
ка «Борислав сміється» (1952), поем Т. Шевченка 
«Сова», «І мертвим, і живим…» (обидві — 1954) 

та «Наймичка» (1955) і видання поеми «Гайдама-
ки» латис. мовою (1964), до роману Ф. Достоєвсь-
кого «Злочин і кара» (1957), роману О. Кобилян-
ської «Земля» (1960, 1971), повістей М.  Гоголя 
«Вечори на хуторі біля Диканьки» (1962), 
М. Шолохова «Доля людини» (1968) і «Вони вою-
вали за Батьківщину» (1975), М.  Стельмаха 
«Кров людська — не водиця» (1971), «Поезій» 
В. Маяковського (1967), «Ста поезій» Ш. Петефі 
(1973); картини — «Данило Галицький» (1953), 
«Врожай кукурудзи» (1984), пейзажі — «Мороз-
ний день» (1985), «Вечоріє. Карпати» (1986), 
«Гребля», «Хата в селі Вишковому», «Заводі» 
(всі  — 1990), «Гнізда лелек» (1992), «Околиця 
села Харківців» (1993); серії — «Новий Донбас» 
(1967–1984), «Дорогами Великої Вітчизняної 
вій ни» (1984–1985), «Гнізда лелек» (1987), «Ко-
зацькі вежі» (1992–1994) та ін. А. був учасником 
всесоюз. і республікан. виставок. Твори А. збері-
гаються у Нац. худ. музеї та ін. музеях України, а 
також за кордоном (у США, Канаді, РФ та ін. 
країнах). Нагороджений орденом Червоної Зір-
ки та медалями.

Літ.: Сергій Адамович: Каталог виставки творів. 
Київ, 1975; Владич  Л. Графіка Сергія Адамовича. Київ, 
1977; Заслуженный деятель искусств Украинской ССР 
Сергей Фаддеевич Адамович. Книжная и станковая гра-
фика: Каталог выставки. Москва, 1986; Авраменко  О. 
Палитра души // Радуга. 1988. № 10; Блюміна  І. Сергій 
Адамович // Олексій Шовкуненко та його учні. Київ, 
1994.

А́дамс, А́ртур (англ. Adams, Arthur; 1820, м. Гос-
порт, Велика Британія — 1878, м. Госпорт, Гемп-
шир, Велика Британія) — лікар і натураліст, 
укладач довідника зі систематики тварин. Наро-
дився в родині архітектора, освіту здобув у Ко-
ролів. військ.-мор. училищі; працював хірургом 
у Британському Королів. флоті під командуван-
ням капітана Е. Белчера; досліджував Індонезію. 
На посаді лікаря брав участь у Другій опіумній 
війні (англо-франко-китайська війна 1856–
1860). А. був плідним малакологом і таланови-
тим художником, описав і замалював сотні но-
вих видів молюсків. Співпрацював зі своїм братом 
Г. Адамсом. Разом вони опублікували (1853–
1858) тритомну монографію «Роди сучасних мо-
люсків, впорядковані відповідно до їхньої орга-
нізації», яка містила список усіх відомих на той 
час видів молюсків та оригінальні описи бага-
тьох нових видів. У монографії започатковано 
новий напрям у класифікації молюсків, який 
ґрунтувався на працях Ж. Б. Ламарка. Крім мо-
люсків у книзі описано плечоногих і покривників. 
Автор книжки «Подорож натураліста в Японії і 
Маньчжурії» (1870). 

Пр.: Adams H., Adams A. Genera of recent Mollusca ar-
ran ged according to their organization: In 3 vol. London, 
1958.

Літ.: Arthur Adams. Notes on the habits of certain exotic 
spiders // Annals and Magazine of Natural History. 1847. 
Vol.  20; Adams (Arthur). The History of the Collections 
Con tained in the Natural History Departments of the British 
Mu seum. London, 2000.

Я. О. Межжеріна

А́дамс, Ге ́нрі (англ. Adams, Henry; 1813, м. Гос-
порт, Велика Британія — 1877, м. Госпорт, Вели-
ка Британія) — натураліст і конхіолог (дослі-
джувів черепашки молюсків); співпрацював ра-
зом зі своїм братом А. Адамсом.

Адамович Роман Сергійович

Адамович Сергій Тадейович

Адамович С. Т. Ілюстрація до книги М. Гоголя «Вечори на хуторі 
біля Диканьки», 1961

Адамс Генрі
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А́дамс, Ге ́нрі Ка́ртер (31.12.1851, Давенпорт, шт. 
Айова, США — 11.08.1921, м.  Енн-Арбор, 
шт.  Мічиган, США) — економіст, представник 
інституціоналізму, один із засновників і прези-
дент (1896–1897) Амер. екон. асоціації (American 
Eco nomic Association). Син місіонера, переселен-
ця з Нової Англії в часи колонізації Середнього 
Заходу США. В 1874 закінчив філол. від-ня 
Колед жу Айови (нині Грінельський коледж), 
1878 — доктор філософії з політ. економії ун-ту 
Джонса Гопкінса. Після закінчення ун-ту два 
роки стажувався в м. Гейдельберзі та м. Берліні. 
Професор політ. економії в ун-ті Джонса Гопкін-
са (1880–1881), Корнельському ун-ті (1880–
1887), в ун-ті Мічигану (1887–1921), де створив 
нове відділення сучас. школи бізнесу. А. був од-
ним із перших амер. економістів, який досліджу-
вав вза ємодію д-ви і приватного сектору еконо-
міки періоду монополістичного капіталізму. За-
перечував принципи вільної торгівлі на користь 
держ. регулювання економіки та активних 
проф спілок. Вважав, що д-ва повинна бути регу-
лятором сусп. моралі і, тим самим, обмежувати 
негативний вплив екон. конкуренції на сусп. від-
носини шляхом встановлення мінімальних 
стандартів оплати праці та її умов. Відстоював 
ідею активних профспілок, як посередника між 
д-вою, працівниками та бізнесом. А. здійснював 
держ. експертизу залізничних тарифів, податко-
вих та трудових конфліктів. А. активно виступав 
за обмеження монополій великого капіталу, зок-
рема брав участь у роботі федеральної комісії з 
регулювання торгівлі між штатами, був одним із 
розробників акту Шермана — першого антимо-
нопольного закону США.

Пр.: Outline of Lectures upon Political Economy, 1886; 
A Study of the Principles that Should Control the Interference 
of the Public Debts, 1887; Relation of the State to Industrial 
Action // Publications of the American. 1887. Vol. 1; Ta xa tion 
in the United States 1789–1816, 1897; The Science of Finance, 
1898; An interpretation of the social movements of our time // 
International Journal of Ethics. 1891. Vol.  2; Ame rican 
Railway Accounting. New York, 1918.

Літ.: Bigelow L. S.,  Sharfman L. I., Wenley R. M. Henry 
Carter Adams // The Journal of Political Eco nomy. 1922. 
Vol. 30. No. 2; Henry Carter Adams. The Ame rican 
Economic Review. 1942. Vol. 32. No. 2.

А́дамс, Джон (англ. Adams, John; 30.10.1735, 
м. Брейнтрі, тепер у складі м. Квінсі, округ Нор-
фолк, шт. Массачусетс, США  — 04.07.1826, 
м. Квінсі, тепер округ Норфолк, шт. Массачусетс, 
США) — політ. і держ. діяч, філософ, учасник ві-
йни за незалежність США, делегат Континен-
тального конгресу, посол США у Франції, Гол-
ландії, Англії. Перший віце-президент у 1789–
1797, другий президент США у 1797–1801. Бать-
ко 6-го президента США Дж. К. Адамса. 1751 
вступив до Гарвардського коледжу (тепер Гар-
вардський ун-т), який успішно закінчив 1755. 
Упродовж кількох років працював шкільним 
учителем, вивчав право, став одним із найвідо-
міших адвокатів м. Бостона. 1764 одружився на 
дочці місцевого пастора Абігел Сміт. Дружина 
А. була відома як активна противниця рабства й 
прихильниця свободи жінок. Здобув широкої 
популярності як противник Акту про Гербовий 
збір (Stamp Act; 1765), брит. закону, згідно з яким 
за кожну торговельну угоду (випуск друкованої 
продукції, оформлення або засвідчення доку-
мента, публікацію оголошення) мешканці три-

надцяти брит. колоній повинні були сплачувати 
податок, щоб компенсувати брит. витрати на 
утримання постійної армії в амер. колоніях. За 
дорученням громади Брейнтрі А. уклав інструк-
ції представникам міс та в легіслатурі колонії 
Массачусетс, які стали моделлю для аналогічних 
інструкцій в інших містах амер. колоній. «Ін-
струкції Брейтрі» були планом захисту колоні-
альних прав і привілеїв. 1766 акт було скасовано 
брит. парламентом. Під впливом двоюрідного 
брата Семюела Адамса А. приєднався до ради-
кального крила «патріотів», але залишався при-
хильником «старої» англійської конституції. 
З  1774  — член палати представників Генераль-
ного суду Массачусетса (колоніального законо-
давчого органу). Брав участь у роботі Першого і 
Другого Континентальних конгресів у Філадель-
фії. Адамс був одним із найзначніших прихиль-
ників ідеї проголошення незалежності. Намага-

ючись об’єднати представників південних і пів-
нічних колоній, висунув на посаду головноко-
мандувача континентальної армії Дж. Вашинг-
тона, представника від південної колонії 
Вірд жинія. Погляди щодо формування нових 
конституцій Адамс виклав у есе «Думки про 
правління» (1776), де обстоював класичну тео-
рію змішаної форми правління, відстоював 
принцип поділу й незалежності законодавчої, 
виконавчої й судової влади. «Думки про прав-
ління» відіграли важливу роль у створенні кон-
ституцій амер. штатів та їхнього союзу в цілому. 
А. підтримав Резолюцію про Незалежність, зат-
верджену Конгресом США 02.07.1776, взяв участь 
у розробці проекту Декларації Незалежності. 
Кілька разів був делегований до Європи як пред-
ставник Конгресу США та посол США. Був 
основним автором ратифікованої 1780 Консти-
туції Массачусетса, що цілком відбивала філос. 
погляди А. (цей документ був першою конститу-
цією, ратифікованою народом). А. був одним із 

Адамс Генрі Картер

Адамс Джон. Матер Браун. Портрет Джона Адамса, 1788
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трьох амер. делегатів, які у 1782–1783 підписали 
мирний договір з Великою Британією в Парижі. 
1785 його було призначено першим посланцем 
США в Лондоні. Під час роботи в Лондоні А. ви-
дав працю «Захист Конституцій Правління Спо-
лучених Штатів» («A Defen ce of the Constitutions 
of Government of the Uni ted States»; 1787, 3 т.), у 
якій виклав нову концепцію нар. суверенітету, 
згідно з якою народ розглядався як єдине джере-
ло влади. 1789 здобуває друге місце на перших 
виборах президента США, поступившись 
Дж. Ва шингтону. Відповідно до Конституції, він 
обійняв посаду віце-президента США. 1797 за 
результатами перших виборів за участю політ. 
партій став другим президентом США. Здійсню-
вав політику посилення влади федерального 
уряду над штатами. За його президентства до 
Конституції було внесено 11  поправок. Брав 
участь у розробці військової програми, будів-
ництві флоту, сприяв урегулюванню франко-
амер. кризи. 1800 програв вибори республікан-
цю Т.  Джефферсону, піс ля чого оголосив про 
закінчення політ. кар’є ри й переїхав до м. Квін-
сі поблизу м.  Бостона. Активно листувався зі 
своїм політ. опонентом Томасом Джефферсо-
ном, брав участь у роботі комісії для перегляду 
держ. устрою штату Массачусетс. А. вважаєть-
ся одним із батьків-засновників США та іде-
ологів сучасного консерватизму. Дім, у якому 
народився А., визнано нац. іст. пам’яткою. На 
честь нього назване місто у шт. Нью-Йорк 
(округ Джефферсон) і декілька округів у різних 
штатах. 

Пр.: The Works of John Adams, Second President of the 
United States. V. 1–10. Boston, 1856. 

Літ.: Bradley Thompson C. John Adams and the Spirit of 
Liberty. New York, 2002; Титов В. Філософсько-політичні 
та філософсько-правові погляди Джона Адамса // Фі-
лософські обрії. 2009. №22; Бейлин Б. Идеологические 
истоки Американской революции. Москва, 2010; Тін-
далл  Дж.  Б., Шай Д. Е. Історія Америки / Пер. з англ.. 
Л. Притула, Г. Сташків, О. Щур. Львів, 2010.

В. Г. Церковна

А́дамс, Джон Кві ́нсі (англ. Adams, John Quincy; 
11.07.1767, м. Брейнтрі, тепер у складі м. Квінсі, 
округ Норфолк, штат Массачусетс, США — 
28.02.1848, м. Вашингтон, округ Колумбія, 
США)  — політик і дипломат, 6-й президент 
США (1825–1829). Народився в сім’ї майбутньо-
го 2-го президента США Дж. Адамса. Громад-
ську діяльність розпочав у віці 11 років, викону-
ючи обов’язки секретаря свого батька під час 
дипломатичної місії у Францію. А. навчався в 
одній із приватних шкіл Парижа (1778–1779), а 
потім у Лейденському університеті (1780). Воло-
дів франц. й дат. мовами. У 1781 прибув до Росії 
як офіційний секретар голови першої амер. місії 
в Росії Ф. Дейна. 1782 приїхав до Парижа, де пра-
цював його батько, як перекладач брав участь у 
мирних переговорах США з Великою Брита нією. 
У 17 років у супроводі батька відвідав Голлан-
дію, Пруссію, Росію, Данію та Англію. 1787 за-
кінчив Гарвардський коледж (тепер  — Гарвард-
ський університет), відкрив адвокатську прак-
тику в Бостоні (1790). У 24 роки опублікував 
свій перший твір «Публікола» («Publiсola») — 
відповідь на працю Т.  Пейна «Права людини» 
(через високий рівень твору його спершу при-
писували батьку А.). У 1794–1801, 1809–1817 — 
на дипломатичній службі. 1803 обраний до Се-

нату. Був переконаним федералістом: підтримав 
асигнування для придбання Луїзіани, імпічмент 
деяких федеральних суддів, закон про ембарго. 
1806 став професором риторики й ораторського 
мист-ва Гарвардського ун-ту. Брав участь у роз-
робці Гентського мирного договору, підписанням 
якого завершилася англо-амер. війна 1812–1814. 
1817 президент Дж. Монро призначив А. держ. 
сек ретарем США (аналог посади міністра закор-
донних справ). А. вважається одним із головних 
авторів «доктрини Монро», що передбачала не-
втручання європ. д-в у справи Західної півкулі й 
упродовж тривалого часу визначала політику 
США щодо Латинської Америки. Заслугою А. є 
укладення англо-амер. конвенції про кордон 
між США й центральною частиною Британської 
Північної Америки (1818), договір Адамса—Оні-
са між США й Іспанією, що узаконював анексію 
Сполученими Штатами Флориди й визначив 

кордон між США та іспанською Мексикою, за-
кріпивши за США статус трансконтинентальної 
д-ви (1819). Діяльність А. дозволила запобігти 
розширенню володінь Рос. імперії в Північній 
Америці. 1824 А. взяв участь у виборах прези-
дента США, на яких жоден кандидат не здобув 
більшості голосів. Згідно з Конститу цією, у 
зв’яз ку з необранням президента на виборах 
Палата представників США обрала його прези-
дентом США. Це єдиний випадок в історії США, 
коли майбутнього президента визначив законо-
давчий орган. На посаді голови д-ви А. виступав 
на захист митної політики й проти рабства, на-
лаштувавши проти себе більшість депутатів від 
південних штатів. 1828 програв вибори Е. Джек-
сону. Після закінчення терміну президентської 
діяльності усамітнився у своєму маєтку у 
м. Квінсі. 1831 повернувся в політику, обраний 
до Палати представників. У Конгресі виступав 
проти рабства, політики «південного експансіо-
нізму», «переселення індіанців» і вторгнення у 

Адамс Джон Квінсі. Джордж Хілі. Портрет Адамса Джона Квінсі, 1858
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Мексику. Помер у Вашингтоні під час засідання 
Конгресу.

Літ.: Nagel P. John Quincy Adams: A Public Life, a Private 
Life.  New York, 1999; Нарис історії Сполучених Штатів. 
Київ, 2002; Тіндалл Дж. Б., Шай Д. Е. Історія Америки / 
Пер. з англ. Л.Притула, Г. Сташків, О. Щур. Львів, 2010.

В. Г. Церковна

А́дамс, Джо ́н Куч (англ. Adams, John Couch; 
05.06.1819, м.  Корнуол, Англія  — 21.01.1892, 
м. Кембридж, Англія) — астроном і математик. 
Член Лондонського королівського т-ва (1849). 
Президент Лондонського королівського астро-
номічного т-ва (1851–1853, 1874–1876). Закінчив 
Кембриджський ун-т у 1843 з першою премією з 
математики; отримавши вчений ступінь, став 
викладачем ун-ту. Ще студентом зацікавився за-
гадкою Урана  — розбіжністю між спостереже-
ним та обчисленим положенням планети, що, за 
припущенням багатьох учених, свідчило про іс-
нування більш далекої планети, яка своїм тяжін-
ням змінює орбіту Урана. Після дворічних роз-
відок у вересні 1845 А. визначив масу та елемен-
ти орбіти шуканої планети, розташованої за 
Ураном, а також її координати на 30.09.1845. 
Директор Кембриджської обсерваторії Дж. Чел-
ліс інформував про це королівського астронома, 
директора Гринвіцької обсерваторії Дж.  Б.  Ері, 
але марно: результати не викликали зацікав-
лення й довіри. А. не наполягав на орг-ції по-
дальших спостережень. За деякий час розра-
хунки, аналогічні до Адамсових, виконав 
франц. астроном У. Левер’є. На основі його да-
них нім.  астроном Й.  Г.  Галле провів спостере-
ження й 23.09.1846 відкрив нову планету, яку 
назвали Нептуном. У листопаді 1846 Дж. Б. Ері 
виступив із повідомленням про більш ранні ре-
зультати А. — виникла суперечка про першість, 
у якій А. участі не взяв. 
Опісля А. проводив дослідження з небесної ме-
ханіки, розробив метод чисельного інтегруван-
ня диференційних рівнянь руху небесних тіл, 
працював над теорією руху Місяця, зокрема, 
проблемами вікового прискорення тощо. За свої 
праці А. здобув визнання: з 1859  — професор 
астрономії та геометрії Кембриджського ун-ту; 
1861 — професор і директор Кембриджської об-
серваторії. Нагороджений золотою медаллю 
Коп лі Лондонського королівського т-ва (1848), 
золотою медаллю Лондонського королівського 
астрономічного т-ва. Кембриджський ун-т що-
два роки присвоює премію ім. А. за роботи з фі-
зики, математики та астрономії. На честь А. на-
звано кратер на Місяці та астероїд 1996 Adams. 

Пр.: On the Perturbations of Uranus // Appendices to va-
rious nautical almanacs between the years 1834 and 1854. 
Lon don, 1851; On the secular variation of the Moon’s mean 
motion // Philosophical Transactions of the Royal Society of 
London. 1853. Vol. 143.

Літ.: Колчинский И. Г., Корсунь А. А., Родригес М. Г. 
Астрономы: Биогр. справочник. 2-е изд. Киев, 1986.

А. М. Довгопол

А́дамс, Нік (Adams, Nick; справж. — Адамчук, 
Микола-Алоїзій; 10.07.1931, м. Нантікок, шт. Пен-
сильванія, США — 07.02.1968, м. Беверлі-Гіллз, 
шт. Каліфорнія, США) — актор кіно і телебачен-
ня. За походженням — українець, син емігрантів 
з України. Псевдонім взяв за іменем одного з літ. 
героїв Е.  Хемінгуея. Був знайомий з актором 
Дж.  Палансом, який підтримав А. на початку 

його актор. кар’єри. Дебютував у кіно 1952 у муз. 
стрічці «Хтось мене кохає». Здобув популярність 
як виконавець гол. ролі в телесеріалі-вестерні 
«Повстанець» (1959–1961, Ей-Бі-Сі, співавтор 
сценарію фільму). Надалі утвердився в Голлівуді 
як виконавець ролей другого плану. У цій кате-
горії був номінований 1964 на премію «Оскар» 
(фільм «Сутінки честі»; 1963). Знімався в наук.-
фантастич. стрічках, фільмах жахів. Серед них: 
«Містер Робертс» (1955), «Франкенштейн проти 
Барагона», «Монстр Зеро» (обидва — 1965), «Мі-
сія: Марс» (1968) та ін. Підтримував дружні сто-
сунки з Дж. Діном, Е. Преслі. Пішов із життя за 
не з’ясованих обставин.

Літ: Абліцов В. Галактика «Україна». Українська діа-
спора: видатні постаті. Київ, 2007. 

Т. Д. Мороз

А́дамсон, А ́мандус Ге́нріх (ест. Adamson, 
Amandus Heinrich; 12.11.1855, х. Ууга-Рятсепа, 
поблизу Палдіскі, тепер Естонія — 26.06.1929, 
м.  Палдіскі, Естонія) — скульптор, художник, 
академік Петербур. АМ (з 1907), один із засно-
вників естон. нац. мист-ва. 1875 А. переїхав до 
Санкт-Петербурга, а 1876 вступив до Петербур. 
АМ по класу живопису, згодом перейшов до 
класу скульптури. Протягом 1887–1891 вдоско-
налював мист-во у Парижі. Викладав в уч-щі 
тех. рисування Штиґліца (1879, 1901–1904) та в 
рисувал. школі Т-ва заохочування художників 
(1886–87) у Санкт-Петербурзі. А. працював у 
жанрах монумент. пластики, камерної мініатю-
ри, живопису. Основна тема творів — море. 1902 
у м. Таллінні, у парку Кадріорг встановлено па-
м’ятник «Морякам броненосця „Русалка“», у 
створенні якого художник і скульптор виявив 
себе як майстер монумент. мист-ва. Серед творів 
А.: «Хвиля» (1889), «Рибалка з острова Муху» 
(1892), «У тривожному чеканні» (1897), «Остан-
ній подих корабля» (1899), пам’ятник запорож-
цям — першим переселенцям у Краснодар. край 
(1911), «Калевіпоег» (1927). А.  — автор пам’ят-
ників Петру І в Полтаві (1915), затопленим кора-
блям у Севастополі (1905) та композиції «Русал-
ка» в Місхорі (1905). 1918 А. залишив Санкт-
Петербург і переїхав до м. Палдіскі, де жив і 
працював до смерті. Твори А. зберігаються у 
музеях міст Таллінна, Тарту, Риги, музеї Мирго-
род. керам. технікуму та ін.

Літ.: Адамсон А. Юбилейная выставка. Таллин, 1955; 
Климчук О. Крізь призму граніту // Україна. 1980. № 38.

А́дамсон, Джой (англ. Adamson, Joy; ім’я при 
народженні — Фредеріка Вікторія Гесснер; 
20.01.1910, м.  Опава, нині Чехія — 03.01.1980, 
Нац. заповідник Шаба, Кенія) — натураліст, 
письменниця, художниця, захисниця живої 
природи. Відома своїми книжками, в яких опи-
сувала своє життя серед диких тварин в Афри-
ці і зусилля щодо захисту їх від браконьєрів. А. 
з дитинства любила музику, готувалася до 
кар’є ри піаністки, вчилася малювати і ліпити, 
захоплювалася медициною. З першим чолові-
ком В. фон Кларвіллом поїхала в Африку, де А. 
познайомилася зі швейцарцем П. Баллі, ботані-
ком, досліджувачем Пд. Африки. Після одру-
ження з П. Баллі вони вдвох вирушили в експе-
дицію, в якій А. почала замальовувати рослини і 
тварин Африки. У Кенії познайомилася зі своїм 
третім чоловіком — Дж. Адамсоном, який пра-
цював в Департаменті полювання. З ним А. бага-

Адамс Джон Куч. Губерт фон 
Геркомер. Портрет Адамса 
Джона Куча, 1888

Адамс Нік

Адамсон Амандус Генріх

Адамсон Джой
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то подорожувала, допомагала чоловікові, вико-
нувала за мовлення деяких музеїв. Після того, як 
Джордж привіз додому осиротілих левенят, А. 
дуже прив’язалася до молодшої левиці Ельси. 
Коли левиця виросла, її відправили в нац. парк 
Мерц, А. написала книжку «Народжена віль-
ною» (1960). Історію трьох левенят Ельси А. 
описала в книжках «Вільна назавжди» (1964), 
«Живе вільною» (1966). Після публікації книжок 
А. здійснила навколосвітню подорож, прочита-
ла цикл лекцій у Великій Британії, збирала по-
жертвування до фонду захисту тварин. А. була 
автором сценарію екранізації фільму «Народже-
на вільною» (1966), який отримав «Оскар» і «Зо-
лотий глобус». Багато подорожувала по світу, 
виступаючи з промовами про небезпеку, з якою 
стикаються дикі тварини в Африці. Автор кни-
жок про гепарда Піппу, колишню домашню тва-
рину, яку А. повернула до дикого життя: «Пля-
мистий сфінкс» (1972), «Піппа кидає виклик» 
(1974). Ілюструвала книги про флору Африки, 
загалом залишила понад 500 картин і рисунків. 
Організатор Фонду Ельси, головним завданням 
якого — переселення в нац. парки та резервати 
тварин рідкісних і вимираючих видів. 
У 1980 А., за офіційною версією, вбили брако-
ньєри.

Тв.: Born Free. A lioness of two worlds. London, 1960; 
Р о с.  п е р е к л. — Африка глазами Джой Адамсон. Моск-
ва. 1977; Моя беспокойная жизнь. Москва. 1982; Рожден-
ная свободной. Живущая свободной. Свободные навсег-
да. Москва. 2002; Пятнистый сфинкс: Москва. 2003; 
Пиппа бросает вызов. Москва. 2015; Королева Шабы. 
Москва. 2015. 

Літ.: Around the World Kenyan is Convicted in Death of 
Joy Adamson, NYTimes.com. 1981. 29 August (accessed 
20 Sep tember 2014); Karin Loewen Haag (1 January 2002). 
Adam son, Joy (1910–1980). Highbeam. Retrieved 31 
January 2015.

Я. О. Межжеріна

Адамце́вич, Євге́н Олекса ́ндрович (01.01.1904, 
с. Солониця, тепер Лубен. р-ну Полтав.  обл. — 
19.11.1972, с.  Холмівка Бахчисарай. р-ну, АР 
Крим) — кобзар. У дворічному віці осліп. Жив у 
м.  Ромни (тепер Сум.  обл.). Гри на бандурі на-
вчався у кобзаря М. Олексієнка, згодом у школі 
для сліпих у Києві. Творчу діяльність розпочав у 
Ромнах (1927), де керував ансамблем бандурис-
тів. Входив до складу Миргород. капели банду-
ристів. У 1930-х виступав як мандрів. кобзар, 
співаючи і подорожуючи з дружиною Л.  Пара-
дас, яка була його поводирем. Учасник 1-ї Респ. 
наради кобзарів і лірників (1939). Виступав на 
всесоюз. радіо. У 1950–1960-х активно концер-
тував разом з ін. кобзарями в Україні (Київ., Іва-
но-Франків., Терноп., Львів. та ін. обл.). Влітку 
1971 та 1972 виступав на Чернечій горі, виконав-
ши біля могили Т. Шевченка більше сотні пісень. 
Із новою хвилею утисків укр. культури (1972), 
згортанням діяльності кобзар. об’єднання, хво-
рий А. із дружиною переїхав до дочки в Крим. 
У  репертуарі — укр. нар. пісні: історичні (про 
Байду, Морозенка, Палія, Супруна), родинно-
побутові, гумористичні й сатиричні; пісні на 
слова Т.  Шевченка, М.  Вороного, Я.  Щоголева, 
О.  Олеся, В.  Чумака, Д.  Загула, М.  Некрасова, 
П.-Ж. Беранже та ін.; нар. танц. музика (гопак, 
козачок, метелиця), вальси, чардаші. Твори А.: 
«У неволі» (1941), «Дума про Івана Федька» 
(1966), «Запорозький марш» для бандури (в об-

робці В.  Гуцала ввійшов до репертуару майже 
всіх оркестрів нар. інструментів, військ. духових 
оркестрів, став одним з муз. символів України), 
думи про Голодомор та ін.

Тв.: Євген Адамцевич: спогади, статті, матеріали / 
Упор.: О. Вертій, Г. Діброва. Суми, 1999.

Літ.: Правдюк О. Роменський кобзар Євген Адамце-
вич. Київ, 1971; Кирдан Б., Омельченко А. Народні співці-
музиканти на Україні. Київ, 1980; Дубравін  В. Основи 
музичної декламації кобзаря Євгена Адамцевича // На-
родна творчість та етнографія. 1994. № 2–3; Охріменко П. 
Кобзарський репертуар Євгена Адамцевича // Народна 
творчість та етнографія. 1994. № 4; Бобрикова  Т. Про 
мого батька Євгена Адамцевича // Бандура (Нью-Йорк). 
1997. № 61–62; Жеплинський Б. Коротка історія кобзар-
ства в Україні. Львів, 2000; Польовий Р. Роменський коб-
зар Євген Адамцевич. Кобзарі в моєму житті. Київ, 2003; 
Кирдан  Б., Омельченко  А. Талант від Бога // Культура і 
життя. 2004. 14 січня; Жеплинський  Б. Євген Адамце-
вич — гордість нашого села! // Кримська світлиця. 2009. 
№  13 (27 березня); Жеплинський  Б. Українські кобзарі, 
бандуристи, лірники: Енциклопедичний довідник. Львів, 
2011; Костюк  Н. Євген Адамцевич прославився «Запо-
різьким маршем» // Вісник Переяславщини. 2014. 10 серп-
ня; Вертій О. З історії двох ювілеїв кобзаря Євгена Адам-
цевича // Рідний край. 2014. № 1 (30).

О. М. Німилович

Ада ́н, Адо ́льф-Шарль (Adam, Adolphe-Charles; 
24.07.1803, м.  Париж, Франція — 03.05.1856, 
м. Па риж, Франція) — композитор, член франц. 
Академії красних мист-в (з 1844). Син компози-
тора, піаніста, професора Париз. консерваторії, 
фундатора франц. фортепіанної школи  
Ж.-Л. Ада на. Закінчив Париз. консерваторію, де 
навчався у класі композитора Ф.-А.  Буальдйо. 
1825 отримав Римську премію. Грав у оркестрі 
театру «Жімназ» (м. Париж), писав музику для 
водевілів, що ставилися в париз. театрах (1826–
1828). Перші опери написав на рос. сюжети: 
«Петро і Катерина» («Pierre et Catherine»; 1829) і 
«Данилова» («Danilowa»; 1830). Перебуваючи у 
Лондоні, також писав музику для театру, зокре-
ма там був поставлений його перший балет «Фа-
уст» («Faust»; 1833). Величезний успіх мали його 
комічні опери «Шале» («Le Chalet»; 1834), яка 
вважається першою франц. оперетою, і «Листо-
ноша з Лонжюмо» («Le Postillon de Lonjumeau»; 
1836). Здійснив подорожі Європою (Голландія, 
Німеччина, Швейцарія), 1839 побував у Росії, де 
1840 був поставлений його балет «Морський 
розбійник» («L’Écumeur des mers ou Morskoï Ras-
bonick»). Балети А. «Жізель, або Віліси» («Giselle, 
ou les Wilis»; 1841) і «Корсар» («Le Corsaire»; 
1856) сприяли утвердженню романтичного на-
прямку у франц. балетному мист-ві; вони регу-
лярно ставляться в усіх великих театрах світу, 
серед яких і укр. 1847 А. заснував власний Нац. 
театр, однак реалізації цього проекту завадила 
революція 1848. З 1849 А. працював професором 
Париз. консерваторії. 
Загалом А. — автор понад 40 опер [«Річард у 
Палестині» («Richard en Palestine»), 1844; «Тореа-
дор» («Le toréador»), 1849; «Якби я був королем» 
(«Si j’étais roi»), 1852 та ін.], балетів, музики до 
театр. вистав, фортеп. музики, пісень [зокрема, 
відомої різдвяної пісні «Опівночі, християни..» 
(«Minuit, chrétiens…»); 1847], двох томів спога-
дів (опубліковані 1857 і 1871). 

Тв.: Souvenir d’un musicien. Paris, 1857; Derniers souve-
nirs d’un musicien. Paris, 1859; Lettres sur la musique fran-

Адамцевич Євген 
Олександрович

Адан Адольф-Шарль
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çaise (1836–1856). Geneve, 1996; Р о с. п е р е к л. — Воспо-
минания музыканта / Пер. с франц., сост. и прим. Е. Ов-
чаренко-Чернодубровской. Москва, 2003.

Літ.: Pougin A. Adam. Geneve, 1973; Овчаренко-Черно-
дубровкая Е. Неизвестній Адан: «Выводить ноты мне 
было сподручнее, чем буквы…» // Роман-журнал XXI век. 
2003. № 10; Овчаренко-Чернодубровская Е. Адольф Шарль 
Адан. Биографический очерк для энциклопедии «Боль-
шой театр». Москва, 2005; French Romantic Ballets. Cam-
brige, 2012.

C. В. Глухова 

Ада ́н, Поль Огю ́ст Марі ́ [франц. Adam, Paul 
Augus te Marie; повне прізвище — Адан Раксі-
Флассан (Adam Raxi-Flassan); 07.12.1862, м.  Па-
риж, Франція — 02. 01 1920, м.  Париж, Фран-
ція] — письменник. Родина А. походила з граф-
ства Артуа і Фландрії, куди у середні віки предки 
письменника виїхали з країни Рашки (тепер на 
тер. Сербії). Дід брав участь у наполеонівських 
війнах, батько був директором імператор. пош-
ти. Навчався А. у ліцеї Генріха ІV (м.  Париж). 
З  1884 співпрацював у журн. «Ревю індепен-
дант». 1885 А. опублікував свій перший твір — 
провокаційний натураліст. роман «Податливе 
тіло» («Chair molle»). 1886 А. написав книжку 
«Своє я» («Soi»), нарис психології порядної жін-
ки; стиль твору свідчив про те, що автор став 
прихильником символізму. 1887 у співавт. з 
Ж. Мореасом написав два символістські романи 
«Панночки Губер» («Les Demoiselles Goubert») і 
«Чай у Міранди» («Le thé chez Miranda»). 1888 
під псевдонімом Жак Пловер опублікував «Ма-
ленький глосарій, що служить для розуміння 
декадентських і символістських авторів» («Petit 
Glossaire pour servir à l’intelligence des auteurs 
décadents et symbolistes»), де за ідеєю допомоги у 
читанні приховується презентація символів літ. 
школи. Для романів А. «Істота» (1888) і «При-
краса» (1891) характерний символістський езо-
теризм і суб’єктивізм. А вносить до змісту своїх 
романів сучас. турботи й занепокоєння, історію 
та політику, створює романи звичаїв [«Червоні 
мантії» («Les Robes rouges»), 1891; «Сила зла» 
(«La Force du mal»), 1896; «Роки Кларісси» 
(«L’Année de Clarisse»), 1898], античні романи 
[«Базіль і Софія» («Basile et Sophia»), 1900; «Ірен 
і Євнухи» («Irène et les Eunuques»), 1907], цикл 
іст. романів (тетралогія про «часи життя»), що 
нагадує епопею родини за часів Імперії та Рес-
таврації [«Сила» («La Force»), 1899; «Дитя Аус-
терліца» («L’Enfant d’Austerlitz»), 1902; «Підступ-
ність» («La Ruse»), «Під липневим сонцем» («Au 
soleil de juillet»), обидва — 1903]. На зміну анар-
хізму його ранніх творів прийшла моральна і 

Адан Поль

політ. ідея енергійної сили, на що його надихну-
ли Ф.  Ніцше і М.  Баррес [«Таємниця натовпів» 
(«Le Mystère des foules»), 1895] і утопічний соціа-
лізм [«Листи з Малазії» («Les Lettres de Malaisie»), 
1898]. Численні романи А. були віддзеркаленням 
дебатів епохи, в яку він жив. Писав також нари-
си, оповідання, театр. п’єси. 

Літ.: Mauclar C. Paul Adam, 1862–1920. Paris, 1922.
С. В. Глухова

А́дана́ (тур. Adana) — місто на Пд. Туреччини, 
на р. Сейхані, адм. ц. однойменного ілу (області). 
Розташоване за 35 км на Пн. від пн.-сх. узбереж-
жя Середземного м., у межах центр. частини 
Аданської (Чукурова, або Кілікійської) низовин-
ної рівнини, на висоті 20–30 м над рів. м. Тер. — 
1945 км2. Нас. — 1717,5 тис. осіб (2015, оцінка); 
5-е за нас. місто країни. Густота нас. — 883 осо-
би/км2. На Пн. від міста — водосховище гідро-
електростанції на р. Сейхані (побудованої в 
1956), що виконує енергетичну і меліоративну 
функцію (два зрошувальних канали проходять 
через центр міста на Сх. і Зх. для зрошення 
Аданської рівнини). 
Клімат А. типовий середземноморський: літо спе-
котне (середньомісячні т-ри — +24, +27 °С) з не-
великими опадами (10–25 мм/місяць), зима м’яка 
(середньомісячні т-ри  — +10, +13 °С) і дощова 

(щомісячні опади — 100–120 мм). Узимку час від 
часу трапляються заморозки та іноді — снігопади. 
Поселення виникло за часів хетської д-ви (14 ст. 
до н. е.), згодом тут оселилися греки (10  ст. до 
н. е.). У 7 ст. до н. е. землями заволоділи ассирій-
ці, а за часів сирійського царя Антіоха IV Епіфа-
на (бл. 215–164 до н. е.) місцевість стала части-
ною д-ви Селевкідів (2 ст. до н. е.). З часом тер. 
перебувала під владою Великої Вірменії, Рим-
ської, Візантійської, Османської імперій, сель-

Адана. Панорамний вид 
на міст

Адана. Мечеть
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джуків, мамлюків, Кілікійського вірменського 
царства, Туреччини (від початку 16 ст.). 
А. — транспортний вузол і торгово-промисло-
вий центр важливого для Туреччини с.-г. району 
(бавовництво, зерно, фрукти). Розвинуті також 
машинобудування (зокрема, с.-г.), текстильна 
(бавовняна), харчосмакова, тютюнова, дерево-
обробна, взуттєва, цементна промисловість.
Серед архіт. пам’яток А: Римський міст (Таш-
Копра), побудований за часів римського імпе-
ратора Адріана (76–138) та реконструйований 
за правління візант. імператора Юстиніана I 
Великого (бл. 482–565); мечеті Ескі Яг та Акча 
Месчіді (15 ст.), Велика мечеть (Улу Джамі) з 
фаянсовим декором, споруджена родиною Ра-
мазан-оглу (16 ст.), годинникова вежа (19 ст.) і 
старий критий базар. Серед закладів культури: 
Держ. театр А. (засн. 1981), Міський театр А. 
(засн. 1880), Археол. музей (засн. 1924), Етно-
граф. музей (засн. 1983), Музей кіно (засн. 2011) 
та ін.

Літ.: Mango A.The Turks today. New York, 2004; Бруер С. 
Турция. Путеводитель. Киев, 2012.

Адансо ́н, Міше ́ль (франц. Adanson, Michel; 
07.04.1727, м. Екс-ан-Прованс, тепер рег. Про-
ванс — Альпи — Лазуровий берег, Франція — 
03.08.1806, Париж, Франція) — ботанік, натура-
ліст і мандрівник, один із засновників система-
тики рослин, дослідник рослинного і тваринно-
го світу Азорських островів і Тропічної Африки, 
зокрема Сенегалу; проводив метеорол. та астр. 
спостереження. Член франц. Академії наук (з 
1759); член Лондон. королів. т-ва з розвитку 
знань про природу (з 1761). А. — один із осно-
воположників природничої системи рослин, яку 
створив, зіставляючи вироблені ним 65 штуч-
них систем класифікації рослин, кожна з яких 
ґрунтувалася на якійсь одній ознаці; за кількіс-
тю збігів цих систем класифікації А. визначав 
ступінь близькості споріднених таксонів рос-
лин, передбачивши застосування математичних 
методів у біології. Запропоновану систему кла-
сифікації, яка поділяла рослини на 58 родин, 
опубліковано у праці «Родини рослин» (2  т.; 
1764). Визнавав можливість еволюції рослин. 
Уже 1769 А. використовував термін мутації для 
позначення невеликих змін в окремих особин 
рослин. Проте помилково відкидав концепцію 
виду, вважаючи за краще зосередитися на окре-
мих особинах. 1748–1754 здійснив подорож, 
протягом якої відвідав Азор. й Канар. о-ви та 
Сенегал, де описав значну кількість нових видів 
рослин і тварин, зробив багато геогр., етногр., 
астр. і метеорол. спостережень, зібрав колекцію 
мінералів, черепашок молюсків (зібрані А. ботан. 
колекції нині зберігаються в Нац. музеї природ-
ної історії у Франції), а також понад 300 багато-
річних рослин. Звіт про подорож А. опублікував 
1757 під назвою «Природнича історія Сенегалу».
У 1770-х А. захопився проектом одноосібного 
створення багатотомної універсальної енцикло-
педії, яку представив 15.02.1775 в Академії наук. 
Енциклопедія складалася з 27 великих томів, що 
пояснювали взаємозв’язок між усіма суб’єктами; 
в ній описано понад 40 000 біол. видів, глосарій 
містив 200 000 слів. Ця праця вичерпала всі кош-
ти вченого, в кінці життя він голодував. 1798 на 
запрошення зайняти місце серед членів Акаде-
мії наук, відмовився через відсутність взуття. А. 
помер на самоті. Згідно з заповітом, гірлянда з 

квітів, взятих з 58 родин рослин створеної А. 
системи, була єдиною прикрасою труни вченого.
На честь А. названо рід рослин Адансонія (Adan-
sonia), до якого належить баобаб, детально опи-
саний А. у праці про Сегенал. 

Літ.: Histoire naturelle du Sénégal. Coquillages. Charlston, 
2010; Histoire de La Botanique Et Plan Des Familles Naturelles 
Des Plantes. Charlston, 2010; Familles Des Plantes. Vol. 1–2. 
Charlston, 2013–2014.

Я. О. Межжеріна

А́данська низовина ́, Чукурова низовина, Кілі-
кійська низовина — низинна рівнина на Пд. Сх. 
Туреччини, що простягається смугою (завдовж-
ки бл. 150 км і завширшки до 70 км) між Цен-
тральним Тавром та узбережжям Середземного 
моря. Утворена річками Сейхан і Джейхан, що 
стікають з гір Тавр і Антитавр, складена алюві-
альними і делювіальними відкладами. Над по-
верхнею підносяться острівні гірські масиви 
висотою до 789 м (гори Місис). Клімат типовий 
середземноморський зі спекотним сухим літом і 
теплою дощовою зимою. Сер. т-ра найхолодні-
шого місяця (січень)  — + 9 °C, найтеплішого 
(серпень) — +28 °C; середньорічна кількість опа-
дів — 647 мм. А. н. — найжаркіша частина Ту-
реччини, один з провідних с.-г. районів країни, 
де вирощують бавовну, зернові, цитрусові, мас-
лини, цукрову тростину. На тер. низовини роз-
ташовані міста Адана (звідки назва), Джейхан, 
Мерсін, Тарс.

Літ.: Моисеев П. П., Серебрякова М. Н. Страны и на-
роды. Зарубежная Азия. Москва, 1979; Родионова И. А., 
Бунакова Т. М. Экономическая география. Москва, 1998. 

А. С. Івченко

Адаптаці́йний синдро́м — комплекс різнома-
нітних реакцій захисного характеру, що виника-
ють в орг-мі людини і тварини у відповідь на 
значні пошкоджувальні діяння (стресори). А. с. 
характеризується зменшенням розмірів загру-
динної залози (тимуса), селезінки, лімфатичних 
вузлів, кількості еозинофілів і лімфоцитів, при-
скоренням процесів катаболізму. Ці прояви 
свідчать про наявність стресу. У розвитку А. с. 
розрізняють 3 етапи: т. з. реакцію тривоги, стадії 
резистентності (опірності) і виснаження.
Стадія виснаження виникає тільки при тривало-
му чи дуже сильному діянні шкідливих факто-
рів. Стресорами можуть бути фіз., хім., біол. та 
психічні впливи. У формуванні А. с. значну роль 
відіграють гіпофізарно-надниркова й нервова 
системи. При А. с. посилюється секреція адрено-
кортикотропного гормону й кортикостероїдів. 
Виявленість А. с. може не відповідати силі ушко-
джувального діяння, що є причиною хвороб 
адаптації.

Літ.: Селье Г. Очерки об адаптационном синдроме / 
Пер. с англ. Москва, 1960.

Адаптаціогене ́з (від адаптація і грец. γένε-
σις — народження, виникнення) — у широкому 
розумінні — процес виникнення, розвитку і пе-
ретворення пристосувань (адаптацій) у процесі 
еволюції органічного світу. За Ч. Дарвіном — це і 
є еволюція, адже будь-які еволюційні зміни ма-
ють пристосувальний характер. Процеси А. без-
посередньо пов’язані з гол. еволюційними фак-
торами: мінливістю, спадковістю і природним 
добором. Перший стратегічний напрям А. — 
різка зміна (підвищення чи спрощення) рівня 

Адансон Мішель
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орг. (ароморфоз, дегенерація) і наступний розви-
ток без зміни рівня орг-ції (ідіоадаптація, адап-
тивна радіація). Іноді поняття А. розуміють 
вужче: тільки як виникнення пристосувань, ви-
користовуючи поняття адаптаціоморфоз. Тер-
мін А. ввів у наук. обіг О. М. Сєверцов (1920).

Літ.: Аршавский И. А. Физиологические механизмы и 
закономерности индивидуального развития. Москва, 
1982; Калайков  И. Цивилизация и адаптация. Москва, 
1984; Бородюк Н. Р. Адаптация. Новое в приспособлении 
к окружающей среде. Москва, 1998; Северцов А. С. Тео-
рия эволюции. Москва, 2005.

Адаптаціоморфо ́з (від адаптація і морфоз) — 
зміни різного роду пристосувань на видовому 
рівні і вище в процесі органічної еволюції або 
на індивідуальному рівні протягом онтогенезу 
(напр., личинкові та дорослі стадії розвитку 
тварин). Термін запропонував І.  І.  Шмальгау-
зен.

Літ.: Шмальгаузен  И.  И. Пути и закономерности 
эволюционного процесса. Москва, Ленинград, 1939; Се-
верцов А. С. Теория эволюции. Москва, 2005. 

Адапта ́ція (лат. adaptatio — пристосування, від 
adaptare — пристосовувати) — процес пристосу-
вання орг-му; сукупність морфологічних, фізіо-
логічних, поведінкових та ін. особливостей орг-
му, які дають йому змогу вести оптимальний 
спосіб життя в наявних умовах існування, напр.: 
А. зорова, А. слухова, А. нервових центрів та ін. 
Поняття А. виникло в біології. А. у біології — 
процес зміни будови або функціонування орг-
му чи окремих органів відповідно до змін навко-
лишнього середовища. А. може забезпечувати 
виживання, стійкість до впливу чинників абіо-
тичного та біотичного характеру, успіх у конку-
ренції з іншими видами, популяціями, особина-
ми. Розрізняють два види А. А. фізіологічна (на 
рівні орг-му) — безпосередня відповідь на зміни 
середовища з метою більш ефективного функці-
онування орг-му у нових умовах (див. Акомода-
ція). А. еволюційна в процесі іст. розвитку живо-
го по в’язана з еволюційними перетвореннями 
будови, функцій, поведінки орг-мів до певних 
умов існування. А. еволюційні виникають і змі-
нюються під дією мінливості, спадковості і при-
родного добору відповідно до конкретних умов 
середовища (див. Адаптаціогенез). Як резуль-
тат — виникають різноманітні екологічні морфи 
(наземні, підземні, водні), чітко прив’язані до 
певних типів умов середовища. Класичними 
прикладами еволюційних А. є виникнення 
плавців у риб, іхтіозаврів та китоподібних або 
крил у комах, птахів і кажанів. Особливим нап-
рямом біол. А. слід вважати різноманітні моди-
фікації, які проявляються у неспадкових змі нах 
фенотипу і мають назву модифікаційна мінли-
вість. Цей тип А. пов’язаний зі змінами росто-
вих процесів та різноманітними епігенетични-
ми явищами.Згодом поняття «А.» засвоїлося в 
інших галузях пізнання, набуваючи вузькоспеці-
алізованих зна чень. Водночас сформувалося 
міждисциплінарне поняття реадаптація.

Літ.: Аршавский И. А. Физиологические механизмы и 
закономерности индивидуального развития. Москва, 
1982; Калайков И. Цивилизация и адаптация. Москва, 
1984; Бородюк Н. Р. Адаптация. Новое в приспособлении 
к окружающей среде. Москва, 1998; Северцов А. С. Тео-
рия эволюции. Москва, 2005.

С. В. Межжерін

Адапта́ція законода ́вства — процес присто-
сування нац. системи права до міжнар. норма-
тивно-правових актів або зак-ва співтовариств 
країн, в які інтегрується д-ва, а також опертя на 
норми відповідного права в процесі розробки 
нових нац. нормативно-правових актів.
Нині відбувається приведення законів та інших 
нормативно-правових актів України у відповід-
ність з acquis communautaire (система права ЄС). 
Процедура А.  з. передбачає, що кожен законо-
проект, внесений до ВР України, повинен отри-
мати експертний висновок щодо відповідності 
acquis communautaire. А. з. має два осн. аспекти: 
1) формальний — наближення укр. системи пра-
ва до системи права ЄС; 2) правозастосовний — 
створення правових механізмів, що сприяти-
муть застосуванню адаптованого зак-ва. Інколи 
в окремий аспект виділяють правотлумачну ді-
яльність нац. судів щодо інтерпретації нац. зак-
ва в дусі правових стандартів ЄС.
Базові документи, що визначають А. з. України: 
«Програма інтеграції України до Європейсько-
го Союзу» (2000), «Загальнодержавна програма 
адап тації законодавства України до законодав-
ства Європейського Союзу» (2004), «Угода про 
асоціацію між Україною, з однієї сторони, та 
Європейським Союзом, європейським співто-
вариством з атомної енергії і їхніми держава-
ми-членами, з іншої сторони» (2014) та ін. А. з. 
до зак-ва ЄС в Україні здійснює Координаційна 
рада з адаптації зак-ва України до зак-ва Євро-
пейського Союзу, правовий статус якої визна-
чений Постановою КМ України «Деякі питання 
адаптації законодавства України до законодав-
ства Європейського Союзу» (2004). А.  з., як 
елемент системи інтеграційних заходів, ство-
рює правові засади для подальшого входження 
України в структури та інституції ЄС. А. з. не є 
механічним перенесенням перекладених те-
кстів зак-ва ЄС в систему права України, а зді-
йснюється з огляду на специфіки країну, її пра-
вові традиції.

Літ.: Петров Р. А. Транспозиція «acquis» Європейсько-
го Союзу у правові системи третіх країн. Київ, 2012; Яко-
вюк І. В. Правові основи інтеграції до ЄС: Загальнотеоре-
тичний аналіз. Харків, 2013. 

М. М. Шумило

Адапта́ція культу́рна (лат. adaptatio — присто-
сування, від adaptare — пристосовувати) — про-
цес і результат свідомого пристосування людської 
спільноти, соціальної групи чи індивіда до іно-
культ. середовища задля гармонійного співісну-
вання. А.  к. зазвичай проходять нац.  меншини; 
мігранти і біженці; особи, що працюють за кордо-
ном та ін.
М е х а н і з м  а д а п т а ц і ї  к у л ь т у р н о ї. 
А.  к. відбувається як складний процес набуття 
сумісності з інокульт. середовищем. А. к. асоці-
йована із соціалізацією; інтеріорізацією норм і 
цінностей, способів предметної діяльності, 
форм соц. взаємодії; набуттям нової культурної 
ідентичності більшою чи меншою мірою. 
В основі процесу А. к. закладений принцип ком-
плементарності — взаємодоповнення життєвих 
настанов і стереотипів поведінки. А. к. передба-
чає, що суб’єкт позитивно ставиться до ін. куль-
тури, охоче навчається жити й діяти за її прави-
лами при збереженні власної культ. ідентичнос-
ті; в цьому вона відрізняється від асиміляції. Тож 
А.  к.  зрушується самовизначенням суб’єкта, 
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який коригує звичні стереотипи і норми, моделі 
поведінки, способи соц. орг-ції та регуляції  — 
модернізує власну картину світу. А.  к.  — це не 
тільки безпосереднє опанування певними зна-
ннями, а й вироблення критичного ставлення до 
сприйнятих цінностей. Тож ідентифікуючи себе 
як органічну частину нового етнічного об’єд-
нання, суб’єкт не втрачає здатності порівнюва-
ти, категоризувати спільне й відмінне тощо. Іде-
альний результат А. к. — людина мультикульту-
ральна, яка синтезує практики і цінності двох 
культур.
П е р е б і г  а д а п т а ц і ї  к у л ь т у р н о ї. Про-
цес А. к. — це перехід від ознайомлення з но-
вим культ. простором до стану комфортного 
існування в ньому, здатності жити й працювати 
за його канонами. Хоч А. к. урухомлюється ба-
жанням і готовністю суб’єкта пізнавати й зас-
воювати чужу культуру, вона може мати стре-
согенний перебіг через мовний бар’єр, реліг. 
переконання, нац. традиції тощо. Згідно з тео-
рією культурного шоку і т. з. V-кривою, А. к. має 
три осн. етапи:
1)  Початковий етап. Позначений ентузіазмом, 
хвилюванням, сподіваннями. Етап може розпо-
чинатися ще до безпосереднього контакту з но-
вим культ. середовищем. Зазвичай цей стан 
триває до кількох тижнів.
2) Культ. шок. Перше хвилювання спадає — роз-
починається адаптаційний стрес. Типові симп-
томи: почуття розгубленості, самотності, смут-
ку, дратівливість, гнів, ностальгія за минулим.
3) Період відновлення і стабілізації. Суб’єкт пос-
тупово набуває внутрішньої рівноваги, здатнос-
ті сприймати нову культуру, мову (див. Адапта-
ція лінгвокультурна), часові координати, клімат, 
особливості їжі, в нього виникає нове коло 
спілкування. Він позбавляється відчуття маргі-
нальності, комплексів, інтегрується в місцеву 
культуру, відчуває оптимізм, впевненість, задо-
волення своїм становищем. У культ. патернах 
(комплексах цінностей, стереотипів, поведінко-
вих моделей, норм) суб’єкта з’являються віднос-
но стабільні зміни. Унаслідок набуття нового 
культ. досвіду він або частково втрачає колишні 
культ. патерни, або оновлює, трансформує їх. На 
цьому етапі формується усвідомлення прина-
лежності до нової культури, емоційний зв’язок 
із нею.
Деякі дослідники виокремлюють також етап 
«поворотної» адаптації, коли відчуття втрати 
звичного культ. середовища повертається, що 
може траплятися після того, як суб’єкт «переси-
чується» чужою культурою. А.  к. займає біль-
ший чи менший період, залежно від того, на-
скільки суб’єкту складно пристосуватися до но-
вої культури. А. к. переживають легше і швидше 
люди молодого віку, неодружені, які мають вищу 
освіту, товариські, схильні до аналізу і пізнання, 
з гнучким мисленням.
З н а ч е н н я  і  р е г у л ю в а н н я  а д а п т а ц і ї 
к у л ь т у р н о ї. А.  к.  — один із чинників куль-
турогенезу, іст. динаміки культури, появи інно-
вацій, інших соціокульт. процесів. А. к. — осно-
ва для збереження нац. традицій, культ. трансмі-
сії, адже через її систему відбувається етнізація 
залучених суб’єктів, формування в них якостей, 
тотожних особливостям даної нац. спільноти. 
Процеси А. к. регулюються різноманітними со-
ціокульт. механізмами: моральними, правови-
ми, реліг., політ., екон. тощо. Зокрема, А. к. реалі-

зується завдяки функціонуванню таких інститу-
ціональних структур, як культурно-освітні то-
вариства, освітні та культ. установи, мовні кур-
си, земляцтва тощо. 

Літ.: Кавалеров А.  І., Бондаренко А.  М. Соціальна 
адап тація : феномен і прояви: Монографія. Одеса, 2005; 
Михальченко М.  І., Шайгородський Ю.  Ж., Шевчен-
ко О. К. та ін. Адаптація України до переходу світ-системи 
від одно- до багатополюсності: аналіт. доп. / За ред. 
М.  Ми хальченка. Київ, 2012; Донбас в етнополітичному 
вимірі. Київ, 2014.

С. В. Оборська

Адапта ́ція лінгвокульту́рна — 1) В етнолінг-
вістиці — система опанування іноземної мови в 
умовах відповідного інокульт. середовища, в 
безпосередньому контакті з носіями мови; про-
цес і результат пристосування реципієнта до 
мовних патернів приймаючої культури, що від-
бувається інтегровано з освоєнням її цінностей, 
норм, зразків поведінки тощо. А. л. — невід’єм-
ний, часто вирішальний чинник адаптації куль-
турної.
А.  л. допомагає подолати психологічні, мовні 
бар’єри в іншомовному середовищі, активізує 
мовні уміння. Вивчати іноз. мову в середовищі її 
функціонування найперспективніше за інтегра-
тивною моделлю, яка охоплює адаптацію кліма-
тичну, фізіол., побутову, соціокульт. тощо. Такий 
підхід передбачає засвоєння мови в єдності з 
концептами культури. Згідно з В. фон Гумбольд-
том, кожна мова описує навколо народу, якому 
вона належить, коло, звідки людина може вийти, 
тільки потрапивши в коло ін. мови. Перехід між 
цими колами здійснюється через А. л.
За гіпотезою лінгвістичної відносності Сепіра — 
Ворфа (розроблена 1930), мова визначає мислен-
ня та спосіб пізнання дійсності; світобачення 
формується через матрицю рідної мови, тож 
відмінності між культурами зумовлені мовними 
відмінностями. А. л. відбувається на трьох рів-
нях: а) фонетичний та лексичний рівні — суб’єкт, 
призвичаючись до нового мовного середовища, 
тренує свій артикуляційний апарат, намагається 
правильно відтворювати іншомовні звуки і сло-
ва, накопичує лексичний запас; б) граматичний 
та синтаксичний рівні — в суб’єкта формується 
уявлення про закономірності зв’язку між сло-
вами, він намагається будувати спочатку про-
сті розповідні й питальні речення, згодом  — 
складні тексти; в) стилістичний рівень — з’яв-
ляється відчуття мови, уміння влучно й дореч-
но використовувати її лексико-стилістичні ре-
сурси.
2) У теорії перекладу — система прийомів при-
стосування іншомовного тексту до сприйняття 
його носіями іншої культури; міра і форма де-
формацій, прийнятних у перекладі тексту. Зас-
тосовується як засіб мовного посередництва, 
адже вихідний текст і текст перекладу завжди 
мають лінгвокульт. розбіжності: відмінності у 
структурі, транспозиції, зменшення або збіль-
шення обсягу, відмінні підходи до інтерпретації 
гумористичних сцен, символіки тощо. А.  л. у 
перекладі виявляється в таких підходах: а) опер-
тя на знання про мовні та культ. моделі читача; 
б) відтворення прагматичного потенціалу текс-
ту. Адаптуючи текст, перекладач передає факту-
альну інформацію; смислові, оцінні пласти; від-
творює твір як продукт авторської творчості і 
явище іншої культури. А. л. найбільшою мірою 
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потребують тексти худ. л-ри, мультиплікацій-
них, худ. кінофільмів тощо.

Літ.: Сепир Э. Избранные труды по языкознанию и 
культурологии / Пер. с англ.; под. ред. и предисл. А. Е. Ки-
брика Москва. 1993; Психология адаптации и социальная 
среда: современные подходы, проблемы, перспективы / 
Отв. ред. Л. Г. Дикая, А. Л. Журавлев. Москва, 2007. 

С. В. Оборська 

Адапта ́ція політи ́чна  — 1)  Процес пристосу-
вання політичної системи до зовн. і внутр. вик-
ликів, а також пристосування індивідів та соц. 
груп до відповідних змін політ. системи. 2)  Ре-
зультат змін індивідуальної та колективної по-
літ. культури (моделей поведінки, цінностей, 
норм, стереотипів), а також закріплення нових 
форм і способів соц.-політ. взаємодії та 
розв’язання сусп. проблем.
М е х а н і з м и  а д а п т а ц і ї  п о л і т и ч н о ї. 
А.  п. передбачає освоєння явищ політичної 
куль тури, адаптацію законодавства, трансфор-
мації політ. системи та індивідуальних моделей 
поведінки тощо.
Перебіг А. п. індивіда (соц. групи) має такі осн. 
етапи: а)  самопізнання, оцінювання власного 
місця і значущості в соц.-політ. реальності; 
б) зіс тавлення власної системи оцінок тих чи тих 
політ. подій з офіційно визнаною системою оці-
нок; в) формування напрямів власної політ. дія-
льності відповідно до наявних знань та оцінок. 
Здатність особистості до А. п. залежить від на-
явного в неї політ., соц. досвіду, здатності об-
ґрунтувати свою поведінку в політиці, налагод-
жувати сусп.-політ. контакти з ін. суб’єктами 
політ. практики.
Адаптивні процеси динамічні; характер їхніх 
безперервних змін залежить як від дій конкрет-
них індивідів, так і від сусп-ва в цілому. Тож А. п. 
відбувається на індивідуальному та колективно-
му рівнях. На індивідуальному рівні А.  п.  — 
складник адаптації соціальної, що відбувається 
через політ. соціалізацію  / ресоціалізацію осо-
бистості. На рівні політ. системи А. п. — одна з її 
ключових функцій, що забезпечує стабільний 
розвиток системи і відбувається шляхом її ре-
формування / модернізації.
К л а с и ф і к а ц і я  а д а п т а ц і ї  п о л і т и ч -
н о ї. А. п. має численні види, оскільки індивіди і 
соц. групи залучаються в систему політики різ-
номанітними шляхами і з відмінними результа-
тами. А. п. індивідів має такі форми: а) акомода-
ція — пасивне підпорядкування вимогам серед-
овища без їх критичного сприйняття; б) конфор-
мізм — вимушене усвідомлене підпорядкування 
вимогам середовища; в) асиміляція — свідоме й 
добровільне прийняття нових норм і цінностей.
Залежно від рівня активності, розрізняють три 
моделі А.  п. системи д-ви до зовн. впливів 
(Я. П’єт рась): а) пасивна А. п. — підпорядкуван-
ня внутр. політики зовн. вимогам, що відбува-
ється в умовах слабкості д-ви або пріоритетності 
політ. реформ над стабілізацією сусп-ва (модер-
нізація навздогін); б) активна А. п. — перетво-
рення міжнар. системи відповідно до інтересів 
д-ви, здійснення зовн.-політ. впливу шляхом 
поширення зразків власної політ. культури, 
може здійснюватися найбільш розвиненими 
д-вами (піонерська модернізація); в) креативна 
А.  п.  — фільтроване сприйняття впливів між-
нар. середовища та поширення власного прогре-
сивного досвіду реформування політ. системи, 

притаманна середньо розвиненим країнам, і тим, 
що досягли успіху в реформуванні окремої сфери 
(органічна модернізація). Цей тип адаптації є 
компромісом між збереженням нац. цінностей та 
потребою вдосконалення політ. системи.

Літ.: Easton D. The political system. An inquiry into the 
state of political science, New York, 1953; Almond G., Verba S. 
The civic culture revisited. Boston, 1980; Злобіна О. Г., Тихо-
нович В. О. Особистість сьогодні: адаптація до соціальної 
нестабільності. Київ, 1996; Дубінін В. В. Пошуки механіз-
му взаємодії адаптації інтересів народу й інтересів полі-
тичної системи // Наука. Релігія. Суспільство. 2003. № 3; 
Карпяк О. М. Політична адаптація: проблеми визначення 
в сучасній системі соціально-політичних знань // Грані. 
2012. № 3 (83).

Адапта́ція психі́чна — пристосування індиві-
да до умов природного чи соц. середовища. 
Унас лідок А.  п. досягається адаптованість  — 
прис тосованість до вимог природного чи соц. 
середовища з одного боку, та власних потреб та 
ін тере сів — з іншого, внаслідок чого знижується 
рівень конфліктності індивіда, послаблюється 
відчуття внутр. дискомфорту; негативний ре-
зультат адаптації — дезадаптованість. 
М е х а н і з м и  а д а п т а ц і ї  п с и х і ч н о ї. На 
сенсорному рівні — А. п. відбувається у відпо-
відь на тривалу дію нетоксичного та неінтенсив-
ного подразника, напр., реакція габітуації (зви-
кання). На когнітивному рівні (в теорії Ж. Піа-
же) — А. п. відбувається на основі двох взаємо-
пов’язаних процесів: а) асиміляції — включення 
нової інформації до наявних ментальних схем; 
б)  акомодації  — зміни ментальних схем відпо-
відно до нової інформації. За Ж. Піаже, резуль-
татом А. п. є сконструюваний індивідом уточне-
ний образ світу.
А д а п т а ц і я  в  з о о п с и х о л о г і ї. Адапта-
ція розглядається як механізм, вироблений у 
результаті тривалої еволюції, завдяки якому 
орг-ми, незважаючи на мінливість умов, підтри-
мують стійкість, необхідну для існування та 
продовження роду. В етології (наука про пове-
дінку тварин) кожна фіз. та поведінкова харак-
теристика виду тлумачиться як результат адап-
тації, що відбувається на генетичному рівні та 
стабілізується в поколіннях.
З н а ч е н н я  а д а п т а ц і ї  п с и х і ч н о ї. Про-
цеси А. п. оптимізують функціонування орг-му, 
підтримують баланс у системі «організм  — се-
редовище». Завдяки А. п. досягається збережен-
ня або відновлення гомеостазу — рівноваги між 
орг-мом та навколишнім середовищем. Г. Сельє 
в межах теорії стресу розробив концепцію заг. 
адаптаційного синдрому як складника типової 
реакції орг-му на небезпечний виклик з боку 
середовища. 
Псих. механізми забезпечують процес адаптації 
на різних рівнях людської діяльності, відповід-
но, йдеться про психофізіол., соц.-психол. адап-
тації й адаптованості.

Е. В. Крайніков

Адапта́ція соціа ́льна — процес і результат ак-
тивного пристосування індивіда (соц. групи) до 
вимог та очікувань учасників нової або зміненої 
соц. системи. Суб’єктом А. с. може бути індивід 
чи соц. група. Індивід, проходячи А. с., соціалі-
зується (див.  Соціалізація), інкультурується 
(див.  Інкультурація, Адаптація культурна, 
Адап тація лінгвокультурна); проходить адап-
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тацію трудову; узгоджує самооцінки та зовн. 
оцінки, власні бажання й очікування з реальни-
ми можливостями й умовами соц.  середовища. 
Соц. спільнота в ході А.  с. гармонізує свої соц. 
відносини, проходить процедури інституціона-
лізації. Унаслідок А. с. індивід чи група набуває 
здатності осмислено орієнтуватися в ситуаціях, 
вдаватися до адекватних моделей поведінки, 
обирати ресурси для реалізації своїх потреб і до-
магань.
Осн. ознаки А. с.: активне, творче долучення ін-
дивіда до сусп. процесів, готовність до взаємодії; 
пристосування до міжособистісних стосунків, 
властивих середовищам, до яких він належить, 
екол. та культ. оточення тощо.
М е х а н і з м и  а д а п т а ц і ї  с о ц і а л ь н о ї. 
А.  с.  — двосторонній процес, адже індивід не 
лише пристосовується до навколишнього сере-
довища, змінюваних умов, а й сам змінює їх, що 
забезпечує еволюційний перехід від одного рів-
ня функціонування сусп-ва до іншого, зазвичай 
вищого. Тож успішна А. с. передбачає оптималь-
не співвідношення адаптивної та адаптувальної 
діяльностей відповідно до конкретних умов і 
ситуацій. Т. Парсонс вважав, що А. с. урухомлю-
ють насамперед імітація (процес засвоєння еле-
ментів культури шляхом наслідування) та іден-
тифікація (прийняття цінностей). Я. Щепанський 
описує такі стадії А. с.: а) психол. переорієн тація 
на основі цілеспрямованого конформізму; 
б)  стадія взаємної терпимості; в)  акомодація; 
г) асиміляція.
К л а с и ф і к а ц і я  а д а п т а ц і ї  с о ц і а л ь -
н о ї. Залежно від ступеня активності і напряму 
взаємодії суб’єкта з групою, А.  с. має варіанти: 
а)  підкорення середовищу  — власні цілі особи 
(групи), способи їх досягнення повністю підпо-
рядковуються соц. нормам; б)  оновлення сере-
довища  — для досягнення цілей особа (група) 
використовує нешаблонні, інноваційні способи; 
в) ритуалізм — особа (група), намагаючись до-
сягти цілей, використовує загальноприйняті 
способи, дотримується традицій і ритуалів. 
Е.  Фромм розглядає «соціальний характер» як 
результат динамічної адаптації людської приро-
ди до структури певного сусп-ва. Він описує 
п’ять способів адаптації до соціуму: а)  рецеп-
тивний; б)  експлуататорський; в)  нагромаджу-
вальний; г) ринковий; ґ) продуктивний. Основа 
кожного з них — своєрідний психол. механізм, 
за допомогою якого індивіди розв’язують свої 
проблеми і діють у соц. просторі.
А д а п т а ц і я  с о ц і а л ь н а  в  у м о в а х  с и с -
т е м н о ї  к р и з и. Процеси А. с. залежать як від 
адаптивності суб’єкта, так і від адаптаційного 
потенціалу середовища. У кризовому чи транс-
формаційному сусп-ві А.  с. утруднюється, ос-
кільки розбалансовані екон. структури, соц. ін-
ти, морально-етичні цінності, правові норми. 
Втрата соц. середовищем стабільності призво-
дить до фрустрації осн. потреб індивіда. Не-
можливість особистості ефективно інтегрувати-
ся у соц. середовище призводить до перетворен-
ня адаптації на дезадаптацію. Більшість людей 
вдається до ситуаційного пристосування — т. з. 
соц. мімікрії. Цей вид А.  с. розглядають як ви-
мушений засіб захисту в складних умовах 
соц.  середовища, за яких зовн. пристосовува-
ність поєднується з негативним ставленням до 
норм і вимог макросистеми. Важливою умовою 
успішної соц. адаптованості в умовах системної 

кризи є креативна адаптація — гнучко організо-
вана пошукова активність, продуктивний вихід 
за межі стереотипів і поведінкових кліше.

Літ.: Лукашевич Н. П., Солодков В. Т. Социология об-
разования: Конспект лекций. Киев, 1997; Рубчевский К. В. 
Социализация личности: интериоризация и социальная 
адаптация  //  Общественные науки  и современность. 
2003. № 3; Злобіна О. Особистість як суб’єкт соціальних 
змін. Київ, 2004. 

В. І. Волович, С. А. Щудло

Адапта ́ція те́ксту — спрощення тексту літ. 
твору для полегшення його розуміння непідго-
товленими читачами. А. т. зазвичай використо-
вують у двох випадках: скорочення складних 
для розуміння текстів класич. л-ри для дит. 
ауди торії (напр., вилучення еротич. епізодів та 
жорстоких сцен із казок «Тисячі і однієї ночі» у 
виданнях, призначених для дітей; прозові варі-
анти «Іліади» і «Одіссеї» Гомера, що їх переказа-
ли К. Головацька та М. Кун тощо) та спрощення 
мови текстів у виданнях для осіб, які вивчають 
іноз. мови.

Адапта ́ція трудова́  — один з основних видів 
соціальної адаптації, який полягає в пристосу-
ванні людини (групи людей) до змінних умов 
вир-ва, ринку, труд. колективу за допомогою 
різних соц. засобів. А.  т.  — умова і провідний 
механізм соціалізації особистості. Напр., в умо-
вах переходу від централізованої економіки до 
ринкової необхідна адаптація трудових колек-
тивів та їхніх працівників до ринкового середо-
вища та ринкових відносин.
М е х а н і з м и  а д а п т а ц і ї  т р у д о в о ї. А. т. 
відбувається як процес, у ході якого поведінка 
суб’єкта, його система (орг-м) перебудовуються, 
відповідно до вимог виробничого середовища, 
що гармонізує їхню взаємодію та розвиток. 
Гол. чинники А. т.: а) прийняття норм і ціннос-
тей нового соц.-трудового середовища (групи, 
колективу, орг-ції), звичних для нього формаль-
них і неформальних зв’язків, управлінського 
стилю, форм взаємодії; б) корегування власного 
професійного досвіду, освоєння форм і способів 
предметної трудової діяльності (моделей робіт, 
способів виконання колективних робочих за-
вдань, професійних обов’язків), які властиві но-
вому соц.-трудовому середовищу.
У процесі А. т. працівник проходить стадії: 1) оз-
найомлення — працівник отримує інформацію 
про нову ситуацію в цілому, про критерії оцінки 
різних дій, норми поведінки; 2)  пристосуван-
ня  — працівник переорієнтовується, визнаючи 
головні елементи нової системи цінностей, але 
продовжує дотримуватися багатьох власних 
установок; 3) асиміляція — повне пристосуван-
ня працівника до нового соц.-трудового середо-
вища; 4)  ідентифікація — особисті цілі праців-
ника ототожнюються з цілями нового трудового 
колективу.
К л а с и ф і к а ц і я  а д а п т а ц і ї  т р у д о в о ї. 
Осн. види А. т.: а) психофізіологічна — присто-
сування до нових фізіол. і психол. навантажень, 
умов праці; б) соціально-психічна — пристосу-
вання до відносно нового соціуму, норм трудо-
вої поведінки та взаємин у новому трудовому 
колективі; в)  професійна  — корегування влас-
них або набуття нових трудових властивостей 
(професійних умінь, додаткових знань, навичок 
співробітництва тощо); г)  організаційна  — за-
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своєння ролі і статусу в системі виробничого 
підрозділу у загальній орг. структурі, а також 
осмислення особливостей орг.-екон. механізму 
управління даною орг-цією. Залежно від актив-
ності суб’єкта, форми А. т.: а) активна — індивід 
намагається впливати на середовище, прагнучи 
його змінити (прийняті в ньому норми, цінності 
й форми взаємодії, які йому належить засвоїти); 
б) пасивна — індивід не намагається спричиня-
ти такі зміни. А.  т. класифікують за критерієм 
ефективності результатів. Показники успішної 
А.  т.: високий статус індивіда в новому соц.-
проф. середовищі, задоволеність у цілому (робо-
тою та її умовами, формами винагороди, трудо-
вим колективом та ін.). Показники низької А. т.: 
переміщення індивіда в інше соц.-трудове сере-
до вище (плинність кадрів, міграція тощо) або 
девіантна поведінка.

Літ.: Карлов А. В. Психология менеджмента. Москва, 
1996; Весник В. Р. Практический менеджмент персонала. 
Москва, 1998; Волина В. Методы адаптации персонала // 
Управление персоналом. 1998. № 12.

М. В. Туленков 

Адапта ́ція у спо ́рті  — пристосування орг-му 
спортсмена до інтенсивної м’язової діяльності 
та стресогенних ситуацій. А.  у  с. має комплек-
сний мед.-соц. характер і виявляється у функціо-
нальній перебудові багатьох систем людського 
орг-му під впливом фіз. вправ і псих. наванта-
жень.
За механізмами розвитку розрізняють терміно-
ву і довготривалу А. у с.:
Термінова А.  у  с.  — екстрена реакція органів і 
функціональних систем орг-му на незвичні под-
разники. У ході термінової А.  у  с. змінюється 
енергетичний обмін та функції вегетативного 
забезпечення; збільшується доставка кисню до 
працюючих органів та виведення продуктів 
життєдієльності.
Довготривала А. у с. розвивається при багато-
разовому повторенні фіз. впливів та сумуванні 
багатьох слідів навантажень. Довготривала 
А. у с. пов’язана з формуванням в орг-мі функ-
ціо нальних і структурних змін, що забезпечу-
ють збільшення можливостей опорно-рухового 
апарату, вдосконалення його енергозабезпе-
чення.
Прояви А. у с. різноманітні. Спортсмен адапту-
ється до фіз. навантажень, координаційної 
склад ності вправ, використання спеціального 
інвентаря (м’ячі, ракетки, боксерські рукавич-
ки та ін.). Змагання, особливо головні (Олім-
пійські ігри, чемпіонати світу), пов’язані з та-
кими екстремальними умовами, як жорстка 
конкуренція, складні клімат. умови, особливос-
ті суддівства, поведінка глядачів. Під час висту-
пів доводиться взаємодіяти з партнерами і су-
перниками, відтак кожний етап спортивної 
підготовки передбачає новий адаптаційний 
цикл.

Ада ́птер (від франц. adapter, лат. adaptare — 
пристосовувати)  — пристрій або програмний 
компонент, призначений для з’єднання блоків, 
пристроїв та систем, які не мають сумісного 
способу сполучення. Найчастіше термін А. ви-
користовується: а) для опису перетворювача 
змінної мережевої напруги на сталу напругу 
живлення та заряджання електронних при-
строїв (телефонів, комп’ютерів тощо); б) для 

опису інтерфейсного приладу для зв’язку еле-
ментів ком п’ю теризованих систем передавання 
даних.

Адапти́вна зо ́на — комплекс умов середовища, 
що визначає тип пристосування групи орг-мів 
із подібними екол. вимогами та біол. особли-
востями. Весь органічний світ слід розглядати 
як систему широких або вузьких А. з., які мож-
на поділити на підзони з ще специфічнішими 
умовами існування. У тварин А. з. визначають 
переважно за типом живлення і способом пе-
ресування. Типовими прикладами А.  з. є зона 
рослиноїдних ссавців, яку можна поділити на 
зону насіннєїдних та зону травоїдних, останню, 
в свою чергу, класифікують на зону копитних і 
зону гризунів. Серед хижих виділяють зони со-
бак, котів, ведмедів. У рослин критеріями А. з. 
слугують абіотичні екологічні фактори та бу-
дова тіла, у такий спосіб виокремлюють зону 
хвойних, папоротей, витких рослин. Одну й ту 
саму А.  з. здебільшого займають споріднені 
орг-ми, однак до широких зон зазвичай вхо-
дять далекі щодо систематичного відношення 
види: напр., сумчасті кроти потрапляють до 
зони риючих ссавців, до якої також входять 
кроти (комахоїдні), сліпаки, сліпачки та різні 
полівки (гризуни). Автор терміна — англ. біо-
лог Дж. Г. Сімпсон (1944). 

Літ.: Симпсон Дж. Г. Темпы и формы эволюции. 
Моск ва, 1948; Северцов А. С. Теория эволюции. Москва, 
2005.

Адапти́вна радіа ́ція — інтенсивне видоутво-
рення дивергентного типу у нових адаптивних 
зонах, що супроводжується змінами будови і 
функцій органів без зміни рівня орг-ції. За наук. 
змістом є близьким до поняття ідіоадаптація. 
Найзначущиші А. р. виникають під час заселен-
ня орг-мами нових середовищ життя. Типовим 
прикладом А. р. є вихід членистоногих на сухо-
діл. При цьому спостерігаються адаптивні пере-
будови тіла, опанування нових екологічних ніш 
та місць існування, виникають нові особливості 

індивідуального розвитку, змінюється спектр їжі 
та способи її добування. Термін А.  р. запропо-
нували 1875 В. О. Ковалевський та 1915 Г.  Ос-
борн.

Адаптер для microSD Адаптивна радіація плацентарних ссавців, що мають 
загального предка (в центрі), але пристосувалися  
до різних типів середовища
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Літ.: Osborn H. F. The Origin and Evolution of Life: on the 
Theory of Action, Reaction and Interaction of Energy. New 
York, 1921; Ковалевский В. О. Собрание научных трудов: 
В 3 т. Mосква. 1950–1960. 

Адапти́вна фізи ́чна культу́ра — вид культу-
ри фізичної, метою якого є реабілітація, адапта-
ція, соціальна та педагогічна інтеграція до сусп-
ва осіб з відхиленнями у стані здоров’я (інвалі-
дів). Дос лідження у цьому напрямі охоплюють 
знання з фіз. культури, медицини, медико-біол. 
та соц.-психол. наук. і навч. дисциплін. А. ф. к. — 
це спільна діяльність інвалідів і сусп-ва, яка ви-
являється у формуванні готовності людини до 
життя, оптимізації її розвитку й стану. А.  ф.  к. 
займаються люди з різними порушеннями: слу-
ху, зору, інтелекту, опорно-рухового апарату 
(ура ження спинного мозку, ампутації, дитячі 
церебральні паралічі) тощо. Заг. завдання 
А. ф. к.: мобілізація духовних сил, формування 
усвідомленого ставлення до реальності та своїх 
можливостей, розвиток вольових якостей, само-
реалізація; оптимізація функціонального стану 
орг-му; профілактика захворювань, ускладнень, 
дистрофічних процесів; створення позитивних 
компенсацій, а також ліквідація патол. компен-
сацій; формування життєво необхідних знань, 
умінь і навичок для збереження й підтримки орг-
му в активному функц. стані. Спец. завдання 
А. ф. к. залежать від форми хвороби та зумовлених 
нею функц. і рухових порушень. Здебільшого вони 
пов’язані з проблемою взаємодії людини з навко-
лишнім середовищем: сприймання простору, ціле-
спрямоване пересування, можливість здійснювати 
рухи, використовуючи різні предмети, тощо. Види 
А.  ф.  к.: адаптивне фізичне виховання; адаптив-
ний спорт; адаптивна рухова рекреація; креативні 
(худ.-муз.) тілесно-орієнтовані практики; екстре-
мальні види рухової активності.

Літ.: Чудная Р. В. Адаптивное физичечское воспита-
ние. Киев, 2000; Технологии физкультурно-спортивной 
де ятельности в адаптивной физической культуре. Мо-
сква, 2007; Москаленко Н. В. та ін. Загальні основи адап-
тивного фізичного виховання. Дніпропетровськ, 2014. 

Н. Є. Пангелова

Адапти́вне фізи ́чне вихова ́ння — вид адап-
тивної фізичної культури, що задовольняє пот-
реби людини зі стійкими відхиленнями у стані 
здоров’я в її підготовці до життя, у побутовій і 
трудовій діяльності, у формуванні позитивного 
ставлення до занять фіз. вправами. У процесі за-
нять з А. ф. в. у людей з обмеженими фіз. можли-
востями формується комплекс спец. знань, ру-
хових умінь і навичок, розвиваються фіз. та 
псих. здібності, збільшуються функц. можливо-
сті організму, покращуються тілесно-рухові ха-
рактеристики. Основна мета А.  ф.  в. полягає у 
формуванні у людини усвідомленого ставлення 
до власних сил і впевненості в них, у готовності 
до виконання фіз. навантажень та формуванні 
потреби у систематич. заняттях фіз. вправами. 
В А. ф. в., яке необхідно починати з моменту ви-
явлення вродженої патології, першочергову ува-
гу приділяють завданням корекції осн. дефекту, 
супутніх захворювань і вторинних відхилень, 
виробленню компенсаторних механізмів здій-
снення життєдіяльності й профілактичній ро-
боті. Тут величезного значення набуває також 
реалізація міжпредметних зв’язків (інтеграція 
засвоєння рухових дій з розумовим, моральним, 

естет., трудовим вихованням). Цей компонент 
А. ф. к. важливий у випадку набутої патології 
або інвалідності, коли людині доводиться знову 
навчатися важливим умінням і навичкам (ходін-
ню на протезах, просторовим орієнтаціям при 
втраті зору та ін.).

Літ.: Чудная Р. В. Адаптивное физичечское воспита-
ние. Киев, 2000; Технологии физкультурно-спортивной 
деятельности в адаптивной физической культуре. Мо-
сква, 2007; Москаленко Н. В. та ін. Загальні основи адап-
тивного фізичного виховання. Дніпропетровськ, 2014. 

Н. Є. Пангелова

Адапти ́вний спорт — вид адаптивної фізичної 
культури, що задовольняє потреби особистості 
інваліда у самоактуалізації (самоствердженні), 
реалізації й зіставленні власних здібностей зі 
здібностями ін. людей, у комунікативній діяль-
ності й соціалізації. Оскільки професійно-тру-
дова, громад.-політ. та ін. види діяльності для 
інваліда часто виявляються недоступними, А. с. 
може бути єдиною для нього можливістю само-
актуалізації — однієї з найважливіших потреб 
людини. Унаслідок цього мета А.  с. полягає у 
формуванні спортивної культури інваліда, за-
лученні його до сусп.-істор. досвіду певної сфе-
ри, засвоєнні мобілізаційних, інтелектуальних 
цінностей фіз. культури. Основу А. с. становлять 
змагальна діяльність і цілеспрямована підготов-
ка до неї, досягнення макс. результатів, удоско-
налення індивід. спортивної техніки завдяки 
збереженим функціям. Зміст А. с. спрямований 
на формування в інвалідів (особливо у талано-
витої мо лоді) високої спортивної майстерності й 
досягнення найкращих результатів у змаганнях 
з людьми, які мають аналогічні проблеми зі 
здоров’ям. А. с. розвивається у межах таких ве-
ликих міжнар. рухів, як паралімпійський, спец. 
олімпійський і дефлімпійський.

Літ.: Бріскін Ю. А. Адаптивний спорт. Спеціальні 
Олімпіади. Львів, 2003; Винник Д. П. Адаптивное физи-
ческое воспитание и спорт. Киев, 2010; Москаленко Н. В. 
та ін. Загальні основи адаптивного фізичного виховання. 
Дніпропетровськ, 2014.

Н. Є. Пангелова

Адапти ́вні ферме́нти — ферменти, синтез 
яких починається в клітині тільки з появою в 
середовищі відповідного субстрату. Гени, що 
контролюють біосинтез А. ф., зазвичай перебу-
вають у стані репресії і вводяться в дію тільки за 
наявності індуктора, тобто субстрату. Один із 
механізмів регуляції ґрунтується на принципі 
зворотного зв’язку, тобто збиткова кількість 
про дукту реакції слугує сигналом про припи-
нення синтезу ферментів, які тепер клітині не 
потрібні, й навпаки, коли в клітині з’являються 
компоненти, які вона, напр., повинна розщепи-
ти до певних сполук, індукується синтез потріб-
них ферментів. У таких випадках говорять про 
адаптацію або утворення А.  ф. Це явище ще 
називають індукцією.

Літ.: Цыперович А.  С. Ферменты. Основы химии и 
тех нологии. Киев, 1971; Ягафарова  Г.  Г. Микроорганиз-
мы  — продуценты биологически активных веществ. 
Моск ва, 2002.

Адаптоге ́ни — фармакологічна група препара-
тів природного або штучного походження, здат-
них підвищувати стійкість орг-му до шкідливих 
впливів будь-якої природи (біол., хім., фіз.). 
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Най частіше виявляють тонізуючу і стимулюючу 
дію на орг-м. З погляду хімічної науки А. можуть 
бути полісахариди, глікопептиди, глікозиди, фла-
воноїди.
Залежно від походження розрізняють А.: а) рос-
линного походження (напр., женьшень, елеуте-
рокок, лимонник, обліпиха, квітковий пилок, 
левзея, зелена кава, родіола рожева, імбир, ара-
лія, астрагал, золототисячник); б)  тваринного 
походження (напр., бджолине маточне молочко, 
прополіс, панти північного оленя); в) мінеральні 
речовини органічного походження (напр., му-
міє); синтетичні (напр., оксиетиламонію метил-
феноксиацетат). А. застосовуються для полег-
шення процесу акліматизації, у разі спортивних 
навантажень, для поліпшення самопочуття лю-
дей похилого віку, для профілактики застудних 
зах ворювань, для прискорення процесу одужан-
ня і реабілітації після хвороби, для зменшення 
стомлюваності, при стресах, анорексії тощо.
А. незначно підвищують температуру тіла. У ді-
тей А. прискорюють статеве дозрівання. При-
йом А. здійснюється за призначенням і під 
контролем лікаря.

Літ.: Brekhman I. I., Dardymov I. V. New Substances of 
Plant Origin which Increase Nonspecific Resistance // 
Annual Review of Pharmacology. 1969. Vol. 9; Panossian A., 
Wikman G., Wagner H. Plant adaptogens. III. Earlier and 
more recent aspects and concepts on their mode of action // 
Phytomedicine. 2009. Vol. 6 (4); Шабанов П. Д., Ганаполь-
ский В. П., Зарубина И. В., Жумашева А. Б., Елистратов 
А.  А. Метаболический активатор трекрезан: изучение 
адаптогенных и иммуномодулирующих свойств // Не-
йронауки. 2006. Т. 3. № 5.

Адапто ́метр (від лат. adaptare — пристосовува-
ти і грец. μετρέω — вимірювати)  — прилад для 
вимірювання світлової чутливості ока й установ-
лення зміни чутливості будь-якого місця сітківки 
ока. А. застосовують у психофізіології для визна-
чення мінімальної подразнювальної інтенсив-
ності, що викликає у людей, яких діагностують, 
відчуття світла за даних умов. А. дає змогу зміню-
вати інтенсивність світлового подразнення, що 
діє на око людини, і кількісно його врахувати.

Адара ́, ε CMa, епсілон Великого Пса — друга за 
яскравістю подвійна зоря сузір’я Великого Пса. 
А. — біло-блакитний гігант з т-рою атмосфери 
24750  К і масою 10М

8
, що належить до спек-

трального класу B2  II. А.  має зоряну величину 
1,5m і розташована на відстані 430 світлових ро-
ків від Землі. Світність перевищує сонячну в 
37,8  тис. разів. На відстані 7,5  кутових секунд 
А. має супутницю із зоряною величиною 8m, яка 
в 250 разів тускніша, тому подвійність А. можна 
побачити тільки в потужний телескоп.

Літ.: Звёзды / Ред.-сост. В. Г. Сурдин. Москва, 2008.
Л. Л. Чінарова

Адат́ (араб.  عادة — звичай) — заг. назва звичає-
вого права у мусульм. народів на противагу ре-
ліг. праву — шаріату. А. не становить цілісної 
системи; формуючись століттями у різних пле-
мен і народів, несе відбиток родоплемінних від-
носин і язичницьких вірувань. Звичаєве право, 
поширене на тер. Мекки та Медини в доіслам. 
добу, істотно вплинуло на становлення норм 
шаріату. В ін. мусульм. світі норми А., функціо-
нуючи поряд із нормами шаріату, можуть зна-
чно відрізнятися від них, а то й суперечити 

(напр., звичаї наслідування майна, шлюб. і сі-
мейних стосунків, кровних зобов’язань тощо). 
Заг. риси А.: уявлення про колективний (общин-
ний) характер злочину, відшкодування нанесе-
ного збитку на користь позивача та громади, 
звинувачувальний і публ. характер судового 
розгляду, локальна чинність норми. Суб’єктом 
права є певна спільнота — сім’я, клан, сільська 
громада, плем’я. У більшості регіонів мусульм. 
світу норми А. до 17–19 ст. панували в галузі сі-
мейного і земельного права, позаяк норми шаріа-
ту — у цивільних, торг., міжнар. відносинах. 
Мусульм. релігійно-правові школи (мазхаби) 
різняться за своїм ставленням до А. Більшість 
заперечує його самостійне значення як джерела 
мусульм. права; деякі — припускають викорис-
тання звичаєвих норм у випадках, що не врегу-
льовані Кораном чи Сунною. У практ. діяльності 
нормами А. може послуговуватися без обмежень 
тільки третейський суддя (хакім); реліг. суддя 
(каді) або уряд. чиновник спираються на А. 
лише тоді, коли його норма не суперечить заг. 
духу шаріату.

Літ.: Ислам // Энциклопедический словарь / Отв. ред. 
С.  М.  Прозоров. Москва, 2001; Ісламознавство / За ред. 
проф. В. І. Лубського. Київ, 2009; Лубська М. В. Мусуль-
манське право: сутність, структура, джерела. Київ, 2009.

А. В. Арістова

Адва ́йта-веда ́нта [санскр. अद्वैत वेदान्त (Аd-
va i ta Vedanta) — не подвійна, не дуальна ведан-
та] — індійська релігійно-філос. школа, моніс-
тичний напрям веданти. Був заснований Шанка-
рою у 8–9 ст. Центральна теза вчення школи — 
«Брагман реальний, світ нереальний, Атман є 
Брагман». Всі спроби дати дефініцію Брагману 
марні. Він єдиний, абсолютний і не має характе-
ристик. Багатоманіття речей і явищ — це лише 
ілюзія (майя), що викликана незнанням (авідья). 
Досягнення звільнення можливе лише за умови 
усвідомлення тотожності Атмана (індивідуаль-
ного Я) з Брагманом, Абсолютом. Адвайта ви-
знає 6 способів пізнання (праман), але всі вони 
не ведуть до найвищого знання. Атман не діє, і 
наслідки не впливають на нього, це лише омана. 
Тому єднання з Брагманом — це чисте, без’якіс-
не знання. 
Ці ідеї Шанкари у подальшому мали розвиток у 
його послідовників: Падмапади, Чітсукгої, Су-
решвари та ін. Сучасники Шанкари звинувачу-
вали його в наближенні до буддизму. Але сам 
Шанкара активно сперечався з буддистами. 
Джерелом його вчення є Упанішади, в той час як 
буддизм — це неортодоксальна даршана, що не 
приймає вчення Вед. 

Літ.: Торчинов Е. А. Пути философии Востока и Запа-
да: познание запредельного. Санкт-Петербург, 2007.

І. В. Петленко

Адвекти ́вний тума ́н, морський туман — ту-
ман охолодження, що виникає під час адвекції 
теплої вологої повітр. маси над більш холодною 
поверхнею суходолу або води. Інтенсивність 
А. т. залежить від різниці температур між пові-
трям і підстильною поверхнею, а також від вміс-
ту вологи в повітрі. А.  т. розвиваються як над 
морем, так і над суходолом, охоплюють величез-
ні простори (часом до сотень тис. км2), мають 
дуже густий і стійкий характер. Утворюються за 
похмурої погоди, найчастіше в теплих секторах 
циклонів; стійкіші за радіаційні, часто не розсію-

Адаптометр
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ються вдень та зникають лише зі зміною вітру на 
той, який принесе сухе повітря. Мор. туман — 
окремий різновид А. т., що виникає над морем у 
ході перенесення холодного повітря на теплу 
воду. Відноситься до туманів випаровування. 
Трапляється зазвичай взимку в помірних широ-
тах, побл. о. Ньюфаундленд, в ділянці зближення 
теплої течії Гольфстрім і холодної Лабрадорської 
течії.

Літ.: Самойлов К. И. Морской словарь. Москва, 1941. 
А. С. Івченко

Адве́кція (лат. advectio — доставка) — 1) У ме-
теорології — переміщення повітря у горизон-
тальному напрямі. Розрізняють А. повітр. мас у 
цілому, а також окр. компонентів чи властивос-
тей повітря (водяної пари, атм. тиску тощо). 
Надходження повітря з вищою, ніж у даному 
районі температурою свідчить про А. тепла, з 
нижчою — про А. холоду. Окремі атм. яви ща, 
зумовлені А., наз. адвективними — адвективні 
грози, заморозки, тумани тощо. Для України А. 
важлива у зв’язку з особливостями її геогр. по-
ложення і переважаючим впливом зх. переносу 
повітр. мас. Зокрема, А. атлантичних повітр. мас 
забезпечує понад 80 % опадів, що випадають на 
тер. країни. Від А. істотно залежить характер 
тепло- і вологообміну діяльної поверхні (водні 
об’єкти, суходіл, забудована і озеленена тер. міст 
та ін.) з атмосферою, а також формування пого-
ди. Див. також Конвекція.
2) А. морських вод — переміщення вод Світово-
го океану у горизонтальному і вертикальному 
напрямах. Залежно від фіз.-геогр. умов А. мор. 
вод спричинюється термохалінними та мех. 
факторами. Для більшості внутр. морів (зокре-
ма, Чорного) осн. є термохалінні фактори, тобто 
процеси осолонення і розпріснення мор. вод, 
зумовлені річковим стоком та притоком солоні-
ших вод через мор. протоки. Внаслідок цього у 
горизонтальній площині на поверхні та у гли-
бинних шарах моря рух води має циклонічний 
(спрямований проти стрілки годинника) харак-
тер, у вертикальній — характеризується заг. під-
йомом у центр. частині басейну та опусканням 
водних мас на його периферії. Для Чорного та 
Азовського м., що омивають тер. України, визна-
чальною у формуванні особливостей розподілу 
гідрол. характеристик є горизонтальна А. мор. 
вод. Напр., взимку у мілководній пн.-зх. частині 
Чорного м. формуються холодні води, які внас-
лідок А. надходять у центр. і пд. райони, зумов-
люючи перерозподіл тепла. Аналогічні процеси 
відбуваються при адвективному переміщенні 
солоніших і тепліших вод з Мармурового  м. у 
Чорне м. Вертикальна А. мор. вод у Чорному м. 
має свої особливості внаслідок високих значень 
вертикальних градієнтів густини мор. води, 
тому перемішування верх. (багатих на кисень) і 
ниж. (насичених сірководнем) шарів обмежене. 
Вертикальна А. мор. вод впливає на межу розді-
лу цих шарів. Вихід сірководню на поверхню 
моря інколи супроводжується заморами. А. мор. 
вод зумовлює перенесення планктону, біогенних 
та забруднювальних речовин, впливаючи на біо-
логічну продуктивність моря, а також певним 
чином на погодні процеси.

Адвенти ́вний вид (від лат. adventicius — зай-
шлий, чужий, випадковий), інвазійний вид, ін-
тродукований вид, чужорідний вид — вид рос-

лин, тварин або грибів, що розширив ареал і 
заселив певну місцевість за період біол. спосте-
режень. Види з корисними для людини власти-
востями (кефаль-піленгас, плямистий олень, 
єнотоподібний собака), спеціально завезені та 
акліматизовані на новій тер., називають інтро-
дукованими. Ті види, що: а) були перенесені лю-
диною випадково чи транспортом (колорад-
ський жук, рапана далекосхідна, ротан-голо-
вешка); б) переселилися за зміненими людиною 
ландшафтами (розселення елементів Понто-
Кас пійської фауни і флори по Дніпров. водосхо-
вищах); в) переселилися через синантропізацію 
(домова миша, сірий пацюк, кільчаста горлиця, 
фараонова мурашка) прийнято називати інва-
зійними. На поч. 21 ст. кількість інвазійних ви-
дів в європ. флорі і фауні становить бл. 10 тис. 
Найбільшу концентрацію А.  в. спостерігають у 
штучних, створених людиною екосистемах. Для 
інвазійних видів характерні спалахи чисельнос-
ті, що негативно впливає на історично сформо-
вану структуру місцевих біоценозів, призводить 
до конкуренції з місцевими видами або гібриди-
зації з ними. В останнє століття появу А. в. обу-
мовлює зазвичай активна або пасивна діяльність 
людини. Часто А. в. серед тварин — це шкідники 
с. г. (колорадський жук, американський білий 
метелик), паразити (кліщ Варроа) або перенос-
ники небезпечних хвороб (щур чорний), а серед 
рослин — алергени (амброзія полинолиста).

Літ.: Наndbook of alien species in Europe // Invading na-
ture: springer series in invasionecology / Ed. J. A. Drake. 
Sprin  ger, 2009. 

С. В. Межжерін 

Адвенти ́вність у біології — імміграція виду з 
одного біоценозу в ін. А. пов’язана з потраплян-
ням виду з ін. екол. угруповання або області 
геогр. поширення, видова імміграція. Види, що 
проявляють властивості А., називають адвен-
тивними, інвазійними, чужорідними, іноді — 
інтродукованими чи акліматизованими. А. влас-
тива всім живим орг-мам, оскільки вони постій-
но активно або пасивно розселяються по земній 
кулі. Особливого сенсу поняття А. набуло остан-
нім часом як явище, тісно пов’язане з діяльністю 
людини: інтродукцією та акліматизацією, руй-
нуванням історично сформованих екосистем, 
створенням урбанізованого середовища життя, 
розвитком транспортної мережі. У Європі на 
кін. 20 — поч. 21 ст. виявлено бл. 10 тис. адвен-
тивних видів. Більшість з них є масовими і часто 
відіграють ключову роль у біоценозах, особливо 
змінених, та у міських екосистемах.

С. В. Межжерін 

Адвенти ́зм (від лат. adventus — пришестя, з 
adve nire — приходити)  — христ. реліг. напря-
мок у межах пізнього протестантизму. Пропо-
відує наближення кінця світу, друге пришестя 
Христа та встановлення тисячолітнього цар-
ства Божого.
С т а н о в л е н н я  а д в е н т и з м у. А.  зародив-
ся на початку 19 ст. серед груп баптистів, мето-
дистів та інших протестантів в контексті Друго-
го великого пробудження в США. Рух спершу 
об’єд нував християн різних віросповідань, які 
очі кували Другого пришестя Христа. Улітку 
1831 дослідник Біблії і проповідник баптист-
ської громади м.  Хемптона (шт. Нью-Йорк) 
В. Міллер оголосив, що йому вдалося вирахува-

Адвентизм. Емблема церкви 
Адвентистів сьомого дня
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ти точну дату пришестя Христа — між 21.03.1843 
та 21.03.1844. Він опублікував книгу «Докази 
Письма та історії про друге пришестя Христа в 
1843 році, викладені в огляді доповідей». Після 
цього члени різних протестантських деноміна-
цій приєдналися до В. Міллера, утворивши ад-
вентистський рух. Зазначена дата пришестя 
Христа кілька разів переносилася. Остання її 
версія — 22.10.1844 — увійшла в історію як Ве-
лике розчарування. Адже після того, як і цього 
дня пришестя не сталося, багато прихильників 
А. покинули його лави. Згодом В. Міллер визнав 
доктринальну помилку, що призвела до хибного 
тлумачення Біблії. Він, а також його учні та пос-
лідовники, уникали називати точні терміни дру-
гого пришестя — обмежилися твердженням, що 
в 1844 Христос увійшов у Святе святих Небесно-
го святилища (Храму) і розпочав там особ ливе 
посередницьке служіння.
Спроби реформувати А., його орг. структури 
поклали початок розколів. У 1840-х з’я вилися 
перші групи адвентистів, що дотримувалися 
суботи. У травні 1860 зареєстровано пер шу ад-
вентистську громаду в м. Парквілі. 01.10.1860 за 
сприяння Е. Вайт обрано назву нової церкви — 
Адвентисти сьомого дня.
О с н о в н і  д о к т р и н и  а д в е н т и з м у. Док-
трини А. склалися в межах діяльності церкви 
Адвентистів сьомого дня (АСД); з-поміж них 
засадничі: а) друге пришестя Христа, яке очіку-
ється «незабаром»; б) святість сьомого дня тиж-
ня, дотримання Десяти заповідей, насамперед 
настанови святкувати суботу як день Господній.
Віровчення охоплює 27  гол. віровчительних іс-
тин: віра в Трійцю, непорочне зачаття Діви Ма-
рії, спасительна (замісна) жертва Ісуса Христа за 
всіх людей, протестантський принцип виправ-
дання тільки вірою та ін. АСД відкидають твер-
дження про пекло і рай та не вважають душу 
безсмертною. Згідно з їхнім віровченням, душа 
помирає в момент смерті людини разом із тілом: 
безсмертя було втрачене внаслідок гріхопадіння 
Адама і Єви. Проте в день пришестя Ісу са Хрис-
та праведні душі воскреснуть. 
Найавторитетнішим джерелом біблійної екзеге-
зи для вірян церкви Адвентистів сьомого дня є 
твори Е. Вайт.
А д в е н т и з м  в  Ук р а ї н і. Перші місії адвен-
тистів з’явилися в Україні в 2-й пол. 19 ст. в Зх. 
Україні та Криму, де було засновано десятки 
громад. Серед перших місіонерів і проповідни-
ків  — М.  Чеховський, Т.  Бабієнко, Я.  Ресвік, 
Г. Перк. 
Нині налічується бл. 1000 церков АСД, понад 
50 тис. вірян. Свою місію вбачають у тому, щоб 
проповідувати Євангеліє, описане в Трьохан-
гельській звістці (Об’явлення, 14:6-12), приготу-
вати світ до повернення Христа.

Літ.: Григоренко А. Ю. Эсхатология, милленаризм, ад-
вентизм: история и современность. Философско-религио-
ведческие очерки (научное издание). Санкт-Петербург, 
2004; Кислюк К. В., Кучер О. М. Релігієзнавство: підручник 
для студентів вузів. 5-е вид., виправ. і доп. Київ, 2007; 
Найт  Дж. В поисках свого лица / Пер. с англ. Заокский, 
2009. 

О. І. Предко

Адвенти ́ція (від лат. adventicius — зайшлий, 
зов нішній) — 1) Зовн. оболонка вен і артерій. 
2) Зовн. оболонка різних трубчастих органів лю-
дини, не вкритих мезотелієм. 3) Зовн. шар окіс-

тя. Найчастіше термін А. застосовують щодо 
кровоносних судин, А. яких утворено переваж-
но сполучною тканиною. А. вен та артеріол дещо 
товщі, ніж А. артерій. В А. артерій і вен прохо-
дять т. з. судини судин — кровоносні судини, що 
живлять стінку вен і артерій. Іноді А. наз. кліти-
ни сполучної тканини, які оточують капіляри. 

Я. О. Межжеріна

Адвербіаліза́ція  (від лат. adverbium  — при-
слівник) — спосіб словотвору, що полягає в пе-
реході інших частин мови у прислівник. Зазви-
чай А. відбувається з іменниками, прикметника-
ми, окремими формами дієслів. Див. Транспози-
ція (у лінгвістиці).

Адверто ́ріал [англ. advertorial, від adver(tise-
ment)  — реклама і edi(torial) — передова стат-
тя] — жанр медіаповідомлень, що виник на межі 
реклами та журналістики. А. передбачає нена-
в’язливе просування продукції, послуги, бренду, 
персони, викладене в тексті традиційної журна-
лістської форми — статті, замітки, колонки тощо. 
Подається серед редакційних матеріалів, маску-
ючись під основний журналістський контент. 
Якщо такий матеріал не позначають приміткою 
«реклама», «на правах реклами», вказуючи на 
рекламний характер інформації, то він стає но-
сієм недобросовісної прихованої реклами.
Уперше термін з’явився 1946. На поч. 21 ст. цей 
жанр набуває популярності. А. спонсорують 
пред ставники компаній-замовників, а пишуть 
на підставі наданих ними матеріалів журналіс-
ти. Ймовірність прочитання А. вища, ніж бук-
вальної реклами. А. викликає в цільової аудито-
рії ілюзію об’єктивного інформування, довіру, 
відтак заохочує до придбання, підтримки тощо.

Адвока ́т (лат. advocatus, від advocare — закли-
кати, запрошувати) — особа, яка надає фіз. і 
юрид. особам різні види юрид. допомоги, перед-
бачені зак-вом. Правовий статус А. визначає За-
кон України «Про адвокатуру» (1992) та ін. акти. 
А. може бути гр-нин України, який має вищу 
юрид. освіту, стаж роботи за спеціальністю 

юрис та або помічника А. не менше 2 років, склав 
кваліфікаційні іспити, одержав свідоцтво про 
право на адвокат. діяльність та прийняв присягу 
А. України. Для визначення рівня професійних 
знань осіб, які мають намір займатися адвокат. 
діяльністю, і вирішення питань про відповідаль-
ність дисциплінарну А. утворюють кваліфіка-
ційно-дисциплінарні комісії адвокатури з 2-х 
палат — атестаційної та дисциплінарної. А. не 
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Кровоносні судини

Артерія Вена

Адвокат. Оноре Дом’є. 
Адвокат захисту, 1862–1865
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може бути особа, яка має судимість. А. має пра-
во займатися адвокат. діяльністю індивідуально, 
відкрити своє адвокат. бюро, об’єднуватися з ін. 
А. в колегії, адвокат. фірми, контори та ін. 
об’єднання, які діють відповідно до Закону «Про 
адвокатуру» та своїх статутів. Під час виконан-
ня проф. обов’язків А. має право: представляти і 
захищати права та інтереси гр-н і юрид. осіб за 
їхнім дорученням у всіх органах, підприємствах, 
установах і орг-ціях, до компетенції яких нале-
жить розв’язання порушених питань; збирати 
відомості про факти, які можуть бути доказами 
в цивіл., госп., кримін. справах і справах про 
адм. правопорушення, зокрема, робити запит і 
отримувати документи або їх копії від підпри-
ємств, установ, орг-цій, об’єднань, а від гр-н — 
за їх згодою; ознайомлюватися на підприєм-
ствах, в установах та орг-ціях із необхідними 
для виконання доручення документами і матері-
алами, за винятком тих, таємницю яких охоро-
няє закон; отримувати письмові висновки фа-
хівців із питань, що потребують спец. знань; 
зас тосовувати наук.-тех. засоби відповідно до 
чин ного зак-ва; доповідати про клопотання і 
скарги на прийомі в посадових осіб; одержувати 
від них письмові мотивовані відповіді на ці кло-
потання і скарги; бути присутнім при розгляді 
своїх клопотань і скарг на засіданнях колег. орга-
нів і давати пояснення щодо суті клопотань і 
скарг; виконувати ін. дії, передбачені зак-вом. А. 
зобов’язаний зберігати адвокат. таємницю. До-
кументи, пов’язані з виконанням А. доручення, 
не підлягають оглядові, розголошенню чи вилу-
ченню без його згоди. Закон гарантує А. рівні 
права з ін. учасниками процесу. Його не можна 
притягнути до кримін., матеріальної та ін. відпо-
відальності чи погрожувати йому її застосуван-
ням у зв’язку з наданням юрид. допомоги гр-нам 
та орг-ціям згідно з законом. Див. також Адвока-
тура.

О. Д. Святоцький, В. В. Медведчук

Адвокату ́ра — добровільне професійне об’єд-
нання юристів, покликане сприяти захистові 
прав і свобод громадян певної країни, іноз. гро-
мадян, осіб без громадянства та юрид. осіб, 
представляти їхні інтереси, надавати їм ін. юрид. 
допомогу. В Україні А. має тривалу історію. Була 
орг. оформлена й законодавчо закріплена як 
особливий правовий ін-т ще за польсько-литов. 
доби (14–16  ст.). До цього існувало т.  з. судове 
представництво. Праця захисника в судах мала 
характер громад., товариського заняття. Його 
осн. завдання — моральна підтримка однієї зі 
сторін процесу. Першу спробу впорядкувати 
справу судового захисту та виокремити адвокат. 
діяльність як професію було зроблено в Литов-
ських статутах (1529, 1566 та 1588). Але назву 
«адвокат» у значенні захисника прав потерпілої 
сторони вперше вжито в період Гетьманщини у 
«Правах, за якими судиться малоросійський на-
род» (1743). У Литовському статуті 1529 у зна-
ченні «адвокат» вживали термін «прокуратор». 
У «Правах...» передбачено реєстрацію професій-
них адвокатів у судах та обов’язкове прийняття 
присяги. Праця адвоката оплачувалася. У період 
Гетьманщини А. визнавали як окремий стан, 
хоча вона ще не була об’єднана в професійну 
спілку. Як самостійний правовий ін-т А. в Укра-
їні запроваджена після проведення в Рос. імперії 
на поч. 1860-х судової реформи, якою було за-

кріплено право обвинуваченого на захист. Пра-
вову регламентацію ін-т А. дістав за «Судовими 
Статутами» 1864, де адвокатів поділено на дві 
категорії — присяжних і приватних повірених. 
Присяжні повірені організовували свою діяль-
ність на засадах самоврядування через обрання 
рад присяжних повірених. Приватні повірені не 
мали своєї корпоративної орг-ції. З утворенням 
УНР (1917) в орг-ції та діяльності присяжних і 
приватних повірених змін не відбулося. Після 
проголошення в Україні радян. влади А. фактич-
но втратила свої іст. надбання. 1918 для право-
захисту створюють колегії правозаступників. 
Правозаступники перебували на держ. службі. 
1922 прийнято Положення про А. УСРР. Згідно з 
ним створено нові адвокатські органи — колегії 
захисників, які мали певні права самоврядуван-
ня. Осн. формами діяльності таких колегій були 
приватна практика та робота в юрид. консульта-
ціях. Широкими правами контролю за діяльніс-
тю колегій захисників наділили Наркомат юсти-
ції. У 1939 прийняте перше загальносоюз. Поло-
ження про А. Замість слова «захисник» запро-
вадили терміни «адвокат», «А.». В областях Ук-
раїни утворили колегії адвокатів як добровільні 
фахові об’єднання. Усі питання, пов’язані з орг-
цією і діяльністю колегій адвокатів, вирішували 
заг. збори та президія. Однак тоталітарні методи 
управління в СРСР зводили нанівець місце і 
роль А. Респ. положення про А. (1962) не внесло 
змін в орг. структуру обл. колегій адвокатів і 
юрид. консультацій. Із прийняттям Конституції 
УPCP 1978 відбулося конституційне оформлен-
ня статусу А. Нове Положення про А. УРСР 
(1980) розширило види юрид. допомоги грома-
дянам, проте і воно не виключало втручання в 
діяльність А. парт. органів, рад нар. депутатів, 
їхніх виконавчих та розпорядчих органів, респ. 
мін-ва юстиції та відділів юстиції в областях. Із 
проголошенням незалежності України (1991) ді-
яльність А. регулює Конституція д-ви, Закон 
України «Про адвокатуру» (1992), ін. законодав-
чі акти і статути адвокат. об’єднань. Орг. форма-
ми діяльності А. в Україні є адвокат. об’єднання 
(колегії, адвокат. фірми, контори тощо) та інди-
від. адвокат. діяльність. А. в Україні функціонує 
на принципах верховенства права, незалежнос-
ті, демократизму, гуманізму та конфіденційнос-
ті.

Літ.: Кистяковский А. Ф. Очерк исторических сведений 
о своде законов, действовавших в Малороссии, под загла-
вием: Права, по которым судится малороссийский народ. 
Киев, 1879; Чубатий М. До історії адвокатури на Україні. 
Львів, 1934; Історія адвокатури України. Київ, 1992.

О. Д. Святоцький, В. В. Медведчук, Т. Г. Захарченко

Адгези́метр (від лат. adhaesio  — прилипання, 
зчеплення, притягання і грец. μετρέω — вимірю-
вати) — прилад, за допомогою якого визначають 
силу зчеплення захисного покриття з основою. 
Функціонування таких приладів ґрунтується на 
трьох основних методах: 1) відриву (руйнівний 
варіант) — застосовується при товщині покрит-
тя не менше 0,5 мм; 2) ультразвукового або маг-
нітного визначення адгезії (неруйнівний контр-
оль) — застосовується для визначення відплас-
тувань, раковин та ін. дефектів між основою і 
покриттям; 3) відшаровування, зсуву, ґратчасто-
го надрізу, паралельного надрізу (непрямі мето-
ди) — використовуються на раніше підготовле-
них лаб. (тестових) зразках, що дозволяє піді-
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брати оптимальні варіанти покриття та основи. 
Найчастіше застосовні й практичні відривні А., 
які поділяються на прилади електронного та ме-
ханічного типів. Принцип роботи таких А. по-
лягає в наклеюванні на покриття тестового еле-
мента (грибка), прорізання навколо нього по-
к рит тя до самої основи й відтягування елемента 
від поверхні, що тестується. Сила, яка застосо-
вується для відриву приклеєного елемента 

(грибка), виражається у величині, яка відобра-
жається індикатором на шкалі пристрою і ви-
значає ступінь адгезії. Механічні А. працюють за 
принципом динамометра. Функції їх викону-
ються за допомогою пружини. Електронні А., 
обладнані тензометричними датчиками, у по-
рівнянні з механічними ергономічніші, працю-
ють в автономному режимі, мають більшу кіль-
кість функцій і вбудовану пам’ять, що дозволяє 
зберігати потрібні дані, а також обробляти їх в 
ком п’ютерному варіанті. 
А. використовуються в буд-ві, лакофарбовій 
пром-сті, в спеціаліз. лаб., в деревообробній та 
меблевій індустрії. За допомогою А. визначають 
величину адгезії лакофарбових, облицюваль-
них, фактурних, ізоляційних, захисних покрит-
тів, керамічної плитки, штукатурки з основою. 
Використання А. доцільне на етапі підготовки 
поверхні для контролю сили зчеплення, від якої 
залежить можливість подальшої експлуатації 
покриття.

Літ.: Дерягин Б. В., Кротова Н. А., Смилга В. П. Адге-
зия твердых тел. Москва, 1973; Зимон А. Д. Адгезия пле-
нок и покрытий. Москва, 1977. 

Адге́зія (від лат. adhaesio  — прилипання, зче-
плення, притягання) — зв’язок між поверхневи-
ми шарами різнорідних тіл за їхнього контакту-
вання. А. є результатом міжмолекулярної взає-
модії, йонного чи металічного зв’язку. Розрізня-
ють А. рідини, наслідком якої є змочування, і А. 
твердих тіл. Окремий випадок А.  — автогезія, 
що виявляється при приляганні однорідних тіл. 
За А. й автогезії зберігається межа розділу фаз 
між тілами, на відміну від когезії, яка визначає 
зв’язок усередині тіла в межах однієї фази. Авто-
гезія характерна для твердих плівок у багатоша-
рових покриттях, визначає міцність дисперсних 
систем і композиційних матеріалів (порошків, 
ґрунтів, бетону тощо). А. залежить від природи 
тіл, які контактують, властивостей їхніх повер-
хонь та площі контактування. А. підсилюється, 
якщо одне чи обидва тіла електрично заряджені, 
якщо вразі контакту тіл утворюється донорно-
акцепторний зв’язок, а також унаслідок капіляр-
ної конденсації парів (напр., водяної) на поверх-
нях, у результаті утворення хім. зв’язку між ад-
гезивом (тілом, що прилипло) і субстратом 
(твердою поверхнею). У процесі дифузії можли-
ве взаємне проникнення молекул тіл, що кон-
тактують, розмиття межі розділу фаз і перехід А. 
в когезію. Величина А. може змінитися внаслі-
док адсорбції на межі розділу фаз. Між тверди-

ми тілами в рідкому середовищі формується 
тонкий шар рідини й виникає розклинювальний 
тиск, що перешкоджає А. Можливість А. під час 
ізотермічного оборотного процесу визначається 
зменшенням вільної поверхневої енергії, яка до-
рівнює рівноважній роботі адгезії w

а
:
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 — поверхневі натяги субстрату 1 і 
адгезиву 2 на межі з навколишнім середовищем 
3 (напр., повітрям) до А. і за А. А. твердих тіл 
вимірюється величиною зовнішньої дії під час 
відривання адгезиву та визначається адгезив-
ною міцністю, що залежить від розмірів (товщи-
ни, ширини) зразка, напрямку й швидкості при-
кладення зовнішніх сил. Зміна А. внаслідок ви-
никнення подвійного електричного шару в зоні 
контактування та утворення донорно-акцептор-
ного зв’язку для металів і кристалів визначаєть-
ся станами зовнішніх електронів атомів поверх-
невого шару і й дефектами кристалічних ґраток, 
напівпровідників  — поверхневими станами й 
домішковими атомами, а діелектриків — диполь-
ним моментом функціональних груп молекул на 
межі фаз. Підсилити А. можна шляхом актива-
ції, тобто зміною морфології та енергетичного 
стану поверхні мех. очищенням чи за допомогою 
розчинів, вакуумуванням, впливом електромаг-
нітного випромінювання, йонним бомбардуван-
ням. Значної А. металевих плівок досягають 
елек троосадженням, металевих і неметалевих — 
термічним випаровуванням і вакуумним напи-
ленням, тугоплавких плівок  — за допомогою 
плазмового струменя. Сукупність методів ви-
значення А. наз. адгезіометрією, а прилади, що її 
вимірюють — адгезіометрами. А. можна виміря-
ти за допомогою прямих (зусилля в разі пору-
шення адгезійного контакту), неруйнувальних 
(за зміною параметрів ультразвукових і електро-
магнітних хвиль унаслідок поглинання, відбиття 
чи заломлення) і непрямих (що характеризують 
А. лише відносно, напр., відшаровуванням плі-
вок після надрізання, нахилом поверхні для по-
рошків тощо) методів.

Літ.: Дерягин Б. В., Кротова Н. А., Смилга В. П. Адге-
зия твердых тел. Москва, 1973; Басин В. Е. Адгезионная 
прочность. Москва, 1981; Зимон А. Д. Что такое адгезия. 
Москва, 1983.

М. Д. Тимочко

Адге́зія у біоло́гії — здатність клітин злипати-
ся одна з одною та з різними субстратами, зу-
мовлена специфічними білками. Ці білки [які ще 
називають молекулами клітинної А., або САМ 
(від англ. cell adhesion molecule — молекула клі-
тинної адгезії)], є інтегральними білками плаз-
матичної мембрани. САМ на поверхні однієї 
клітини можуть взаємодіяти або із САМ на по-
верхні іншої (у цьому разі утворюються міжклі-
тинні контакти), або з елементами позаклітин-
ного середовища чи ін. субстрату, утворюючи 
контакти типу клітина — субстрат. Міжклітинні 
контакти у тваринних орг-мах характерні пере-
важно для нерухомих клітин, хоча можуть та-
кож опосередковувати взаємодію рухомих клі-
тин з нерухомими під час переміщення. Особли-
во вони важливі для епітеліальної тканини. 
Класично розглядають три типи міжклітинних 
контактів: якірні, щільні та щілинні. Перші два 
типи характеризуються спільним планом будо-
ви, за якого САМ через цитозольні якірні білки 
з’єднуються із цитоскелетом. 

Адгезиметр
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Міжклітинні якірні контакти формуються адге-
зивними білками, що забезпечують гомофільні 
контакти, за яких на різних клітинах контакту-
ють САМ однакового класу. Залежно від того, з 
якими елементами цитоскелета: актиновими чи 
проміжними філаментами — поєднані якірні 
контакти, розрізняють адгезивні контакти та 
десмосоми відповідно. Адгезивні контакти на 
епітеліальних клітинах формують т. з. адгезивні 
пояси. Десмосоми надають тканині додаткової 
міцності й представлені в епітелії, а також у сер-
цевому та гладенькому м’язах, де мають утриму-
вати клітини разом під час скорочення. Щільні 
контакти характерні виключно для епітеліаль-
них клітин. Вони формують т. з. зону злипання, 
функція якої полягає в обмежені дифузії низько-
молекулярних та повному унеможливленні ди-
фузії високомолекулярних речовин крізь епіте-
ліальний шар. Формується білками, що утворю-
ють суцільні герметичні лінії. САМ щільних 
контактів поєднюються з актиновими філамен-
тами клітини. Щілинні контакти названі так 
тому, що мають вигляд близько розміщених 
мембран, між якими є щілина 2–4 нм. Насправді 
мембрани в таких контактах поєднані білкови-
ми каналами, що сполучають цитозолі сусідніх 
клітин. Функція цих контактів — обмін низько-
молекулярними органічними сполуками та не-
органічними йонами між клітинами. Зокрема, в 
нервовій тканині вони формують електричні 
синапси, а в серці забезпечують синхронність 
збудження. В ін. тканинах беруть участь в обміні 
метаболітів. Міжклітинні контакти формуються 
також між рухомими та нерухомими клітинами. 
Особливо важливі такі контакти між ендотелієм 
та лейкоцитами, оскільки вони ще й регулюють 
рекрутування лейкоцитів до місць запалення. 
Взаємодії з міжклітинним середовищем для ба-
гатьох клітин є не менш важливими, ніж між-
клітинні контакти. З елементами позаклітинно-
го середовища взаємодіють інтегральні білки 
плазматичної мембрани — інтегрини. Крім того, 
інтегрини регулюють проліферацію та виживан-
ня клітин. Контакти типу клітина — середовище 
є схожими за структурою на якірні контакти, і 
тому часто належать до них. Зокрема, тут теж 
інтегрини через цитозольні якірні білки взаємо-
діють із цитоскелетом.

Літ.: Bruce Alberts et al. Molecular biology of the cell. 
New York, 2014; Harvey Lodish et al. Molecular cell biology. 
New York, 2016.

А. С. Бабич

А́ддамс, Лау́ра Джейн (англ. Addams, Laura Jane; 
06.09.1860, м. Седервілль, шт. Іллінойс, США — 
21.05.1935, м. Чикаго, шт. Іллінойс, США) — со-
ціолог і філософ. Батько А. був банкіром і сена-
тором. Закінчила 1881 Рокфордську жіночу 
шко лу, що готувала жінок до місіонерської ро-
боти; отримала ступінь бакалавра. Наприкінці 
1881 А. вступила до жіночого мед. коледжу, але 
через слабке здоров’я провчилася лише кілька 
місяців. Разом із подругою Е. Г. Старр 1883 А. ви-
рушила до Європи. Під враженням від побаче-
ного у передмісті Лондона притулку для бідних 
подруги вирішили організувати щось подібне у 
США. 1889 вони організували у Халл-хаусі в 
м.  Чикаго центр для бідних, у якому були дит. 
садок, б-ка, гімнастичний зал, палітурна майс-
терня, комунальна кухня, худ. студія, музей пра-
ці, пансіон для молодих робітниць, десятки клу-

бів. Мешканці кварталу могли брати уроки англ. 
мови, кулінарії, шиття і л-ри. Створення центру 
в Халл-хаусі сприяло прийняттю першого в Іллі-
нойсі закону про інспекцію фабрик у 1893 і утво-
ренню 1889 першого у США суду у справах не-
повнолітніх. А. активно брала участь у багатьох 
громад. акціях, зокрема, у кампанії суфражисток 
1907 і 1914. Вона невпинно проводила роботу за 
прийняття першого в історії Америки закону 
про охорону дитинства, восьмигодинний робо-
чий день для жінок, поліпшення умов праці і 
життя робітників, виборчі права жінок. 1910 А. 
стала першою жінкою-президентом Нац. асоціа-
ції працівників соц. сфери, а 1915 була головою 
Міжнар. конгресу жінок в Гаазі. З початком Пер-
шої світової війни А. брала участь у русі паци-
фістів; 1915 була обрана головою Жіночої партії 
миру. 1920 А. була серед засновників Американ-
ського союзу громадянських свобод. Президент 
Міжнар. жіночої ліги за мир і свободу (1919–
1929). Під керівництвом А. Міжнар. жіноча ліга 
прагнула ліквідувати небезпеку війни шляхом 
перегляду мирних договорів, загального роз-
зброєння та відмови від воїнської повинності. 
А. багаторазово підкреслювала іст. роль жінки у 
здійсненні основних прав людини. Основні пра-
ці: «Демократія і соціальна етика» (1902); «Нові 
ідеали миру» (1907). Лауреат Нобелівської пре-
мії миру (1931) «як справжній делегат усіх миро-
любних жінок світу».

Літ.: Лауреаты Нобелевской премии: В 2 т. Москва, 
1992. Т. 1; Левченко Л. Архіви і архівна справа Сполучених 
Штатів Америки: історія та організація. Миколаїв, 2013.

В. В. Чепак 

Адди́с-Абе ́ба (амхар. ኣዲስ ኣበባ) — столиця та 
найбільше місто Ефіопії, розташоване в центрі 
країни у межах Ефіопського нагір’я. Одна з най-
більш високогірних столиць світу (найнижча 
точка на Пд. міста — 2326 м над рів. м., в районі 
міжнар. аеропорту Боле; найвища точка на Пн. 
міста — на схилах г. Ентото, 3000 м над рів. м.; 
висота центру міста — бл. 2400 м над рів. м.), має 
окремий статус міста-регіону. Тер. — 527,0 км2, 
нас.  — 3041,0 тис. осіб (2012), густота нас. — 
5770 осіб/км2. Клімат субекваторіальний, помір-
но теплий, що забезпечується близьким розта-
шуванням поблизу екватора і високогірним по-
ложенням. Середні т-ри січня — +23 °C, лип-
ня — +20 °C (коливання т-ри повітря протягом 
року практично незначне), але залежно від висо-
ти і переважаючого вітру т-ра в межах міста 
може відрізнятися на 10 °C. Опадів випадає в 
середньому бл. 1000 мм/рік (влітку до 70 %), че-
рез що природна міська рослинність переважно 
бідна — пустельні та напівпустельні чагарники і 

Аддис-Абеба. 
Панорама міста

Адгезія утримує краплю  
на місці

Аддамс Лаура Джейн
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трави. Місто засноване (1887) як адм. ц. провін-
ції Шоа її правителем Менеліком II (1844–1913) 
на місці гарячих джерел (на честь яких назива-
лося — Фінфін). Незабаром засновник міста 
став імператором Ефіопії (1889), а місто — сто-
лицею країни з сучас. назвою А.-А. (Нова квіт-
ка). Під час другої італо-ефіопської війни італій-
ські війська окупували А.-А. (1936), яка була 
столицею Італ. Сх. Африки (1936–1941), до пере-
моги брит. військ та ефіоп. повстанців над італ. 
армією в Ефіопії і повернення імп. Хайле Селас-
сіє І (1892–1975) в столицю. В А.-А. розміщуєть-
ся резиденція екон. комісії ООН по Африці (з 
1958) та штаб-квартира Організації Африкан-
ської Єдності, створеної в столиці Ефіопії під 
час конференції голів д-в та урядів африкан-
ських країн (1963). Після її розпуску (2002) був 
утворений Африканський союз зі штаб-квар-

тирою в А.-А., яку через її іст.-політ. та диплома-
тичне значення щодо континенту часто назива-
ють «столицею Африки». Сучасна А.-А. — екон., 
трансп. і культ. центр Ефіопії, де функціонують: 
вир-ва с.-г. інвентарю і машин, металургії та ме-
талообробки, складання тракторів, вантажних і 
легкових автомобілів, велосипедів; підприєм-
ства харчової, деревообробної, текстильної, 
шкі ряно-взуттєвої, поліграфічної, цементної га-
лузей пром-сті. Місто має залізничне сполучен-
ня з Джибуті і Дире-Дауа, автомобільне — зі 
всіма іншими регіонами країни. Тут знаходяться 
ун-т (від 1961), кілька тех. та спец. уч-щ, муз. та 
худ. школи, Ефіоп. нац. б-ка, музеї етнографії, 
А.-А., Ефіопії і природничої історії, кілька до-
слідницьких ін-тів. Гол. пам’ятки міста — Вели-
кий палац Менеліка II (1894) в стилі північно-
індійської архітектури, Новий палац (1890–
1990-ті), восьмикутний в плані собор Св. Георгія 
(заснований в 1896), залізничний вокзал (1929), 
Нац. палац (1934), необароковий собор Св. Трій-
ці (1941), Нац. театр (1955), сучас. будівля Бу-
динку Африки (1963) та ін.

Літ.: Васильев А. М., Шерр Е. С. Современная Эфио-
пия: справочник. Москва, 1988; Pankhurst R. The Ethio pi-
ans: A History (Peoples of Africa). Oxford, 2001; Аддис-Абе-
ба // Словарь современных географических названий. 
Ека те ринбург, 2006.

А. С. Івченко

А́ддісон, То́мас (англ. Addison, Thomas; 02.04.1793, 
м-ко Лонгбетон, Велика Британія — 29.06.1860, 
м. Брайтон, Велика Британія) — лікар, клініцист 
і патологоанатом. Вважається основоположни-
ком ендокринології. Закінчив Единбурзьку мед. 
школу. Блискуча кар’єра науковця розпочалася 
1817. Працював у лондонських лікарнях, зокре-

ма, лікарні ім. Гая. Був одним із співавторів кни-
ги «Основи практичної медицини» («Elements of 
the Practice of Medicine»; Лондон, 1839). У 1855 
опу блікував моногр. «Про конституційні та ло-
кальні ефекти хвороби наднирників» («On the 
constitutional and local effects of disease of the 
supra-renal capsules»), що містить класичні опи-
си злоякісної анемії та хронічної надниркової 
недостатності; незабаром франц. лікар Арман 
Труссо запропонував називати ці хвороби адді-
соновою анемією і хворобою А. Цінні роботи з 
патології легень. Покінчив життя самогубством.

Пр.: Bright R., Addison T. Elements of the Practice of Me-
dicine. London, 1839; On the constitutional and local effects 
of disease of the supra-renal capsules. London, 1855.

Літ.: Headlam Greenhow E. Addison’s Disease, the Cro-
oni an Lectures for 1875. London, 1875.

Аддісо ́нова хворо́ба, бронзова хвороба — 
зах ворювання, що виникає в зв’язку з припи-
ненням або зменшенням продукування гормо-
нів кірковим шаром надниркових залоз. Спосте-
рігається зрідка, найчастіше у віці 20–40 років. 
Причини А. х.: туберкульоз, пухлини наднирко-
вих залоз, сифіліс, амілоїдоз. Розвивається по-
вільно, супроводжується слабістю, швидкою 
стомлюваністю, гіпотонією, виснаженням, голо-
вним болем, погіршенням пам’яті, порушенням 
обміну електролітів, внаслідок чого настає зне-
воднення орг-му. У більшості хворих виникає 
гіперпігментація шкіри та слизових оболонок 
(вони набувають кольору засмаги, бронзового). 
Перебіг захворювання і прогноз стали сприят-
ливими з появою гормонотерапії.

Адду ́кт (лат. adductio — стискання, стягуван-
ня) — молекулярний комплекс або сполука, що 
утворюється внаслідок взаємного приєднання 
двох чи більше сполук без зміни послідовності 
атомів у кожній з них та без втрати атомів. Тер-
мін також широко використовується для про-
дуктів реакцій приєднання. Напр., А. Льюїса, А. 
Мейзенгеймера, пі-А., сигма-А. 

Адду ́кція (лат. adductio — стискання, стягуван-
ня) — приведення кінцівки до середньої (меді-
альної) лінії тіла. Виконується групою м’язів — 
аддукторів. А. є, напр., приведення руки до тулу-
ба. Явище, протилежне абдукції.

Літ.: Синельников Р. Д., Синельников Я. Р. Атлас ана-
томии человека. В 4 т. Москва, 1996. Т. 4. 

Адеква́тне тлума ́чення, буквальне тлумачен-
ня — роз’яснення норм права, за якого реальний 
зміст норм права відповідає його буквальному 
зовн. вираженню. Ця правова норма ідентична її 
текстовій формі, тобто «дух» і «буква» закону 
збігаються. А. т. зазвичай застосовують до норм 
права, з чітким однозначним змістом, а також 
норм-дефініцій (напр., поняття злочину в Кри-
мінальному кодексі України). Під час А. т. зміст 
правової норми залишається незмінюваним, не-
зважаючи на використані способи тлумачення 
(функціональний, системний, цільовий та ін.). 
За поділом норм права відповідно до обсягів 
тлумачення виділяють обмежувальне та розши-
рювальне тлумачення правових норм.

Літ.: Власов Ю. Л. Проблеми тлумачення норм права. 
Київ, 2001; Рабінович П. М. Офіційно-нормативне тлума-
чення законодавства як інструмент адаптації правового 
регулювання до соціальних змін // Вісник Академії пра-

Аддис-Абеба. 
Кафедральный собор  

св. Георгія в місті

Аддісон Томас
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вових наук України. 2002. № 1 (28); Заєць А. Г. Тлумачення 
правових норм у сучасних умовах: функції та методи // 
Держава і право. Юридичні і політичні науки. 2007. 
Вип. 37; Капліна О. В. Правозастосовне тлумачення норм 
кримінально-процесуального права. Харків, 2008.

Адеква́тний подра́зник — звичайний фізіол. 
подразник, який спричинює вибіркове збуджен-
ня рецепторів, спеціально призначених для 
сприйняття саме цього подразника. Вибіркова 
подразливість виникає в ході еволюції. Прикла-
ди А. п.: рецептори ока сприймають світло, ре-
цептори смаку — хім. подразники, рецептори 
слуху — звукові). Крім того, А. п. наз. подразник, 
який діє в нормальних умовах і не спричинює 
травмування рецепторів (напр., денне світло для 
ока).

Адеква ́тність (від лат. adaequatus — прирівня-
ний, з adaequare — прирівнювати, уподібнюва-
ти) — 1) У психології — відповідність моделі 
поведінки індивіда відомим моделям поведінки. 
Адекватна поведінка — це уміння передбачити 
дії ін. людей та робити свої дії зрозумілими і 
зручними для них, розуміння очікувань оточен-
ня, знання й використання соц. шаблонів, пра-
вил тощо. 2) У психології пізнання — відповід-
ність суб’єктивного образу сприйняття об’єкту, 
тобто точність і повнота пізнання псих. реаль-
ності. Адекватне пізнання — таке, що правильно 
відображає суттєві властивості й відношення 
предметів і явищ об’єктивного світу. Питання 
про ступінь адекватності пізнання, тобто про 
точність і повноту відображення, пов’язане на-
самперед з практикою, яка є критерієм істини. 
А. психол. пізнання людських почуттів, думок 
тощо досягається шляхом зусиль дослідника в 
розробці і використанні надійних методик, екс-
перим. процедур, правильного описання та ін-
терпретації результатів дослідження. 3) У філо-
софії — відповідність реальності, що існує, очі-
куваному. 4) У перекладознавстві — відтворен-
ня єдності змісту і форми оригіналу засобами 
іншої мови. До цього поняття входить передання 
стилістичних та експресивних відтінків, пра-
вильний переклад термінів, зрозумілість пере-
кладу. Переклад (насамперед художній) може 
бути загалом адекватним і за відсутності фор-
мальної точності передачі окремих слів і слово-
сполучень, дрібних елементів тексту, якщо він 
відповідає ідейно-худ. задуму автора. 5) У тео-
рії ймовірності — відповідність фактичних ре-
зультатів (наприклад, результатів досліду) ре-
зультатам, отриманим шляхом розрахунків. 
6) А. моделі — відповідність осн. характеристик 
моделі характеристикам об’єкта, який модулю-
ється.

Аделаї ́да (англ. Adelaide) — місто на Пд. Ав-
стралії, адм. ц. шт. Південна Австралія. Мор. 
порт на березі зат. Сент-Вінсент. Тер. — 3257,7 км2. 
Нас. — 1316,8  тис. осіб (2015, оцінка), густота 
нас. — 404 осіб/км2. А. — 5-е за нас. місто країни. 
Клімат середземноморський, сухий. А.  — най-
сухіше місто з усіх великих міст Австралії, біль-
шість опадів випадає взимку, зокрема в черв-
ні — до 80 мм. Літом опади незначні та нечасті. 
Середні т-ри січня — –22,8 °C, липня — +11,4 °C.
До брит. колонізації район А. населяло плем’я 
аборигенів каурни. Місто засноване 28.12.1836 
як столиця нової колонії Південна Австралія. 

План містобудуваня складений полковником 
В.  Лайтом. Перший губернатор  — Дж.  Шайнд-
марш. Основу економіки міста спочатку стано-
вило вів чарство та продаж вовни. З 1860-х роз-
вивається вирощування пшениці. З кін. 19 ст. 
зростає кількість банків і комерційних установ. 
Після Другої світової війни — розвиток автомо-
більної пром-сті зробив А. одним з найбільших 
індустріальних центрів А. У 1960–1970-х місто 
розвивається як культ. центр.
Осн. галузі пром-сті: нафтопереробна, ко раб ле-
будівництво, маш.-буд., розвинуті також елек-
тронна, електротехнічна, трубопрокатна, тек-
стильна і взуттєва галузі. А. — один з основних 
центрів автомобілебудування та обо ронної 
пром-сті Австралії. Вир-во в основному зосе-
реджене в передмісті Солсбері та технол. пар-
ку А.

А. — важливий транспортний вузол країни, що 
сполучає сх. і зх. частини країни. Міжнар. аеро-
порт А. — найбільший та найсучасніший аеро-
порт країни, який здатен приймати до 6,3  млн 
пасажирів в рік, або до 3 тис. за годину. Значна 
частина експорту Австралії проходить через 
мор. порт А. 
А. позиціонується як «Місто освіти»: Ун-т А. 
(1874), Ун-т ім. Фліндерса (1966), Ун-т Півден-
ної Австралії (1991), Торренс ун-т Австралії 
(2012). Головні пам’ятки міста — Кафедральний 
собор св. Петра (1848), Кафедральний собор 
св. Франциска Хав’єра (1856–1996), Музей Пів-
денної Австралії (1856), Ратуша (1863–1866), 
Галерея мист-в Південної Австралії (1881), Бо-
танічний сад (1875), заповідник Холлет Ков 
(1976), Парк дикої природи Кліланд (1945), 
японський сад Хімедзі (1982), Нац. центр вино-
робства Австралії (2001).

Аделі ́ Земля́ — див. Земля Аделі.

Аде ́ль [англ. Adele; справжнє повне прізвище та 
ім’я — Едкінс, Адель Лорі Блу (англ. Adkins, 
Adele Laurie Blue); 05.05.1988, м. Лондон, Велика 
Британія] — співачка, композитор, автор і ви-
конавиця пісень (джаз, соул, блюз). А. зростала з 
матір’ю, батько залишив сім’ю, коли дівчин-
ці виповнилося 2 роки. 1997 родина переїхала до 
м. Брайтона (пд. узбережжя Англії), а вже за два 
роки повернулася до Лондона. Спочатку А. з ма-
тір’ю жили у р-ні Лондона Брікстоні, а згодом у 
р-ні Вест Норвуд, якому 16-річна А. присвятила 
свою пісню «Hometown Glory» («Слава рідного 
міста»). У травні 2006 А. закінчила Лондон. шко-
лу виконав. мист-ва і технологій у р-ні Лондона 
Кройдоні. Після випуску підписала контракт з 

Аделаїда. Кафедральный 
собор св. Петра

Аделаїда
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фірмою звукозапису XL Recordings. 2007 А. от-
римала нагороду Brit Awards у категорії «Вибір 
критиків». 2008 здобула нагороду BBC Sound. 

Цього ж року А. випустила свій дебютний аль-
бом «19», який сім разів став платиновим у Вели-
кій Британії і двічі — у США. На 51-й церемонії 
вручення щорічної премії «Ґреммі» (2009) А. 
отримала нагороди Best New Artist (кращий но-
вий артист) та Best Female Pop Vocal Performance 
(краще жіноче вокальне поп-виконання). 2011 А. 
випустила свій другий студійний альбом «21», 
який перевершив успіх її дебютного альбому. 
2012 одержала 6 «Греммі» (серед них — «Альбом 
року»), 2 нагороди Brit Awards і 3 Music Awards. 
Альбом «21» 16 разів був платиновим у Великій 
Британії і посідав 4-е місце як кращий за прода-
жем альбом усіх часів у цій країні. У США альбом 
став діамантовим (посідав 1-е місце більше разів, 
ніж будь-який ін. альбом від 1985). Загалом аль-
бом «21» був проданий у кількості 30 млн копій 
по всьому світу, його успіх зафіксовано у Книзі 
рекордів Гіннеса. У 2011–2012 амер. муз. журн. 
«Біллборд» назвав А. артисткою року, а журн. 
«Тайм» — однією з найвпливовіших осіб у світі. 
2013 А. отримала «Ос кар», «Греммі» і «Золотий 
глобус» за пісню «Sky fall», яку написала для худ. 
фільму про Дж. Бонда. У листопаді 2015 А. випус-
тила свій третій студійний альбом — «25». Його 
перший сингл «Hello» дебютував під номером 
один у багатьох країнах світу, включно з Великою 
Британією та США, і став першим за кількістю 
продажів. Альбом «25» лише у Великій Британії 
за перші 10 днів з моменту випуску був розпро-
даний тиражем понад 1 млн цифрових копій. За-
галом станом на лютий 2016 світовий тираж «25» 
перевищив 18 млн копій і одержав нагороду в ка-
тегорії «Британський альбом року». Станом на 
поч. 2016 А. отримала понад 90 нагород у понад 
180 номінаціях. 2016 А. перемогла у трьох номіна-
ціях Brit Awards, а також отримала спец. нагороду 
за світовий успіх.

І. П. Волинець

Адельге́йм, Євге ́н Гео́ргійович (14.09.1907, 
м. Ки їв, тепер Україна — 13.01.1982, м. Київ, те-
пер Україна) — літературознавець і літ. критик. 
Закінчив Київ. ін-т нар. освіти (тепер Київський 
національний університет ім. Тараса Шевченка; 
1931). З 1940 — зав. відділу рад.  л-ри Ін-ту укр. 
л-ри ім. Т. Шевченка (тепер — Інститут літе-
ратури імені Тараса Шевченка НАН України), 
виконувач обов’язків старшого наук. співробіт-
ника (1946–1948). Учасник Другої світової війни 
(1941–1945). Працював редактором на Київській 

кіностудії худ. фільмів ім. О. Довженка, голо-
вним редактором журн. «Вітчизна» (1949), ви-
кладав у Київ. пед. ін-ті (тепер Національний 
педагогічний університет імені Михайла  Дра-
гоманова). Зазнав переслідувань під час спря-
мованої проти євреїв кампанії з «боротьби з 
космополітизмом» (1948–1953). Почав друкува-
тися 1929. Вивчав проблеми психології твор-
чості й поетичної майстерності. Окремі ранні 
праці присвячено кон’юнк турним темам, зо-
крема т. з. теорії соціалістичного реалізму. Ав-
тор численних книжок і брошур, присвячених 
л-рі 1920–1930-х. З передмовою А. видано пер-
шу після півстолітнього замовчування збірку 
М. Семенка «Поезії» (1985).

Тв.: Поетичний «молодняк». Харків, Київ, 1931; Василь 
Еллан. Київ, 1959; Остаются стихи. Очерк творчества 
Н. Ушакова. Москва, 1979.

Літ.: Макаров А. Здатність самовдосконалюватися: 
З приводу вибраних праць Є. Г. Адельгейма // Літератур-
на Україна. 1987. 19 лист.

О. В. Боронь

А́дельман, І́рма (англ. Adelman, Irma; 14.03.1930, 
м.  Чернівці, тепер Україна) — економіст, фахі-
вець з моделей екон. зростання та розвитку. На-
вчалася у Каліфорнійському ун-ті в Берклі 
(США) — бакалавр (1950), магістр (1951), док-
тор філософії (1955). Викладала в цьому ж ун-ті, 
а також у Стенфордському, Джона Гопкінса та 
Північно-Західному ун-тах (усі у США). У Пів-
нічно-Західному ун-ті отримала зван ня профе-
сора (1966). Працювала у Світовому банку, в 
Мерілендському (США) та Лейденському (Ні-
дерланди) ун-тах. 1979 повернулася до Каліфор-
нійського ун-ту в Берклі, де працює й сьогодні 
як професор економіки с.-г. ресурсів. Обиралась 
віце-президентом Американської економічної 
асоціації (1979–1980). Наук. інтереси — пробле-
ми бідності, розподілу доходів, індустріалізації 
та агр. політики в країнах, що розвиваються; 
питання екон. розвитку, екон. планування, між-
нар. торгівлі та інституційних змін. Зробила знач-
ний внесок у створення обчислюваних моделей 
загальної рівноваги, що використовуються в 
плануванні; застосувала нову техніку багатови-
мірного аналізу при дослідженні взаємодії між 
екон., соц. і політ. чинниками в процесі екон. 
розвитку. Зробила спробу кількісної оцінки за-
лежності між екон. зростанням і нерівністю у 
розподілі доходів у деяких країнах. З’ясувала, 
що екон. зростання не забезпечує автоматично-
го зростання частки доходу бідних, що супере-
чило гіпотезі С. Кузнеця. Входить до списку 
«2000 видатних жінок Америки», «2000 інтелек-
туалів 20 ст.», «100 видатних економістів після 
Кейнса», «5000 особистостей світу». 

Пр.: Theories of Economic Growth and Development. Stan -
ford, 1961; The Theory and Design of Economic Development. 
Baltimore, 1966; Adelman I., Morris C. T. Economic Growth 
and Social Equity in Developing Countries. Stanford, 1973; 
Planning for Social Equity. Amsterdam, 1973; Redistribution 
Before Growth: A Strategy for Developing Countries. Hague, 
1979; Adelman I., Morris C. T. Comparative Patterns of Eco-
nomic Development, 1850–1914. Baltimore, 1988; The Gene-
sis of the Current Global Economic System. Cheltenham, 
1998; Global Institutions and Economic Development: What 
have we learned? London, 2003.

Літ.: Szenberg M., Ramrattan L. B. Reflections of Eminent 
Economists. Cheltenham, 2004; 100 великих экономистов 
после Кейнса. Санкт-Петербург, 2009.

Адель на сцені арени 
Джентін (Genting Arena), 
м. Бірмінгем, 2016 

Адельгейм Євген 
Георгійович

Адельман Ірма
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Адема́р Шаба́нський (франц. Adhemar de Cha-
ban nais, Adémar de Chabannes; лат. Ademarus Ca-
banesis; бл. 988–1034, Єрусалим) — хронікер, 
чернець. Походив зі шляхетної родини з франц. 
провінції Лімузен. Більшість дослідників нази-
вало місцем народження с.  Шабане, дехто 
с. Шам паньяк; сучас. вчені певні, що це село, яке 
називається Шабанн, сусіднє з с.  Шатопонсак 
(тепер деп. Верхня В’єнна, рег. Нова Аквітанія). 
Провів усе життя у монастирях. У дитинстві 
батьки відправили його до монастиря Сен-Сібар 
в Анґулемі, 1007–1013 навчався у монастирі 
Сен-Марсіаль у Ліможі, де два його дядьки були 
деканом і півчим, а потім повернувся у Сен-
Сібар, там прийняв духовний сан. Був найвпли-
вовішою особою монастиря, керував інтелекту-
альним життям у ньому. Займався переписуван-
ням рукописів, а також написав там численні 
твори. Помер під час паломництва на Святу 
землю. Багато творів А. Ш. уславлюють святого 
Марсіаля. Але його основна праця — «Хроніка», 
або «Хроніка Аквітанії» (лат. «Cronicum aqui ta-
nicum»; 3 кн., 1028–1034), що розповідає історію 
від часів міфічного короля франків Фарамонда 
до 1028. Ця праця, особливо її остання части-
на, — важливе джерело знань про історію Ангу-
муа, Периґора та Лімузена. Писав також віршо-
вані п’єси, акровірші, поезії, присвячені святому 
Марсіалю.

Пр.: Chronique. Paris, 1897. 
Літ.: Dictionnaire du Moyen Âge. Paris, 2004.

С. В. Глухова

А́ден — місто на Пд. Зх. Ємену та Аравійського 
п-ова, на пн. узбережжі Аденської затоки Ара-
війського м. Індійського ок., неподалік від сх. 
входу в Баб-ель-Мандебську протоку, розташо-
ване на двох півостровах, що закривають при-
родну гавань в жерлі згаслого вулкану. Адм. ц. 
мухафази Аден, колишня столиця Народної 
Республі ки Пів денного Ємену (30.11.1967–
30.11.1970) і Народної Демократичної Республі-
ки Ємен (30.11.1970–22.05.1990). Після об’єд нан-
ня в єдиний Ємен статус столиці був втрачений, 
місто лишається гол. портом та екон. центром 
країни. Тер. міста — 760  км2, нас. — 760,9 тис. 
осіб, густота нас. — 1001 особа/км2, висота цен-
тру — 6 м над рів. м. Клімат тропічний пустель-
ний, відрізняється високими температурами 
(середньомісячні т-ри змінюються від +25 °С в 
січні до +32 °С в червні) і вологістю (середньо-
річна відносна вологість повітря — 70 %) протя-
гом усього року; середньорічний рівень опадів 
становить бл. 40 мм. Поселення на місті Адена 
відоме з 7 ст. до н. е., згодом воно було кінцевим 
пунктом шляху прянощів в Зх. Аравії, важливим 
портом на шляху між Індією, Європою і Пн. Аф-
рикою, зберігаючи значення важливого торго-
вого цент ру за різних правителів. Деякий час 
Аден належав Португалії (1513–1538, 1547–1548) 
та Ос манській імперії (1538–1547, 1548–1645). 
Захоплений Британією (1839), перетворився на 
військ.-мор. (а потім військ.-повітр.) базу  — 
форпост для розширення брит. володінь в Пд.-
Зх. Аравії і поширення впливу імперії на Близь-
кому і Середньому Сході. Особливого значення 
Аденський порт набув із відкриттям Суецького 
каналу (1869), коли перетворився на важливий 
мор. перевалочний порт на одному з найжваві-
ших мор. шляхів світу між Атлантичним (Серед-
зем номор’я) та Індійським ок. (Червоне м., Пер-

ська зат.) 1967 місто стало частиною незалежно-
го Пд. Ємену. Сучас. економіка Адена заснована 
на: переробці нафти і нафтопродуктів (район. 

Перської зат.), торгівлі продукцією с.  г. (зерно-
вими, тютюном, бавовною і шкірами), рибаль-
стві і мореплавстві. У місті функціонують судно-
ремонтне, текстильне, консервне підприємства, 
соляні промисли. Серед гол. пам’яток міста: 
Форт Сіра (11 ст.); Цистерни Тавіла (антична 

система водяного постачання), вирубана в вул-
канічних породах; Церква Св. Франциска Ас-
сізького (1863); Біг-Бен Адену (1890); Палац 
султанату Лахедж — Нац. музей; Військ. музей 
Адену та ін.

Літ.: Густерин П. В. Йеменская Республика и её города. 
Москва, 2006; Густерин П. В. Города Арабского Востока. 
Москва, 2007.

А. С. Івченко

Адена́уер, Ко ́нрад (Герман Йозеф, нім. Ade na-
uer, Konrad Hermann Joseph; 05.01.1876, м. Кельн, 
тепер Німеччина — 19.04.1967, м. Бад-Гоннеф, 
тепер Німеччина) — політ. і держ. діяч, перший 
федер. канцлер ФРН (1949–1963). Нар. у катол. 
сім’ї секретаря міського суду м.  Кельна і дочки 
дрібного банк. службовця. Навесні 1894 закін-
чив навчання в гімназії Святих апостолів у 
м.  Кельні; упродовж 1894–1897 здобував фах 
юриста на юрид. ф-тах ун-тів м.  Фрайбурґа, 
Мюнхена та Бонна. Після здачі держ. іспитів у 
1903 працював суд. асесором у прокуратурі 
м. Кельна, а потім — у конторі адвоката Г. Каузе-
на. Упродовж 1906–1917 А. зробив кар’єру від 
помічника бургомістра, у віданні якого були 
муніцип. податки, до бургомістра м.  Кельна. 
1917 імп. Вільгельм ІІ присвоїв йому звання 

Аден. Старе місто, 
розташоване в кратері 
згаслого вулкану

Аден. Порт
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обер-бургомістра. Після поразки Німеччини у 
Першій світовій війні 1914–1918 А. став одним із 
керівників катол. партії «Центру». 1921–1932 — 
президент прус. Держ. ради (дорадчого органу з 
представників провінції), яка засідала у м. Бер-
ліні. Був членом спостереж. рад акціонер. ком-
паній енерг. і вугіл. пром-сті та Нім. банку. 1926 
відмовився від пропозиції зайняти пост кан-
цлера Веймарської республіки (тепер ФРН). 
Після приходу А.  Гітлера до влади А. демон-
стративно відмовився зустріти рейхсканцлера 
в аеропорту 17.02.1933. У листопаді був усуну-
тий з посади бургомістра м.  Кельна. А. посе-
лився з сім’єю в м-ку Рендорфі, де побудував 
віллу за гроші (230 тис. марок), отримані від 
влади за два конфіск. будинки у м.  Кельні. Не 
належав до жодної антинацист. групи, хоча й 
був на чотири місяці за арештований після не-
вдалого замаху на А.  Гітлера 20.07.1944. Неза-
довго до завершення Другої світової війни 
1939–1945 потрапив до концтабору поблизу 
м. Кельна, але був звільнений завдяки старан-
ням старшого сина, який служив у вермахті. У 
березні 1945 А. погодився на пропозицію амер. 
коменданта м.  Кель на виконувати обов’язки 
бургомістра, але у жовтні того ж року був звіль-
нений за розпорядженням англ. адміністрації, 
яка замінила амер. А. — президент Парламент-
ської Ради, яка засідала в м. Бонні у 1948–1949 з 
метою вироблення та прийняття Конституції 
майбутньої ФРН. Став одним із засновників і 
лідером Християнсько-демократичного союзу 
(ХДС) у 1950–1966. Після прийняття Конститу-
ції та проголошення ФРН був обраний (з пере-
вагою в один голос) федер. канцлером 15.09.1949, 
а упродовж 1951–1955 одночасно займав пост 
міністра закорд. справ. Був прихильником еко-
номіки соціально-ринкового типу; відбудови 
нової Німеччини у новій Європі; виплат вели-
ких компенсацій Ізраїлю, що загалом посилило 
його міжнар. авторитет. А. відродив екон. 
позиції та домігся політ. визнання ФРН: вона 
стала засновницею і провід. д-вою трьох Євро-
пейських спільнот  — вугілля та сталі (1951), 
атом. енергії (1957) й екон. об’єднання (1957). 
1955 ФРН обрано членом НАТО; у цьому ж 
році відбувся офіц. візит А. у м. Москву, резуль-
татом чого стало встановлення диплом. відно-
син між ФРН і СРСР. 22.01.1963 під час візиту 
до Франції був підписаний франко-нім. Єлисей-
ський договір про співробітництво. Саме А. на-
лежать слова: «Наша мета, щоб у майбутньому 
Європа стала єдиним домом для всіх європей-
ців». А. добровільно пішов у відставку з посади 
федер. канцлера 15.10.1963 під час засідання 
бундестагу (парламент у Німеччині). Останні 
понад три з половиною роки життя провів у 
колі сім’ї, хоча майже увесь цей час залишався 
на чолі ХДС. Писав мемуари та доглядав за са-
дом; був відомим не лише як політик, але й ав-
тор низки агрон. нововведень. Уміле керівни-
цтво внутрішньою та зовнішньою політикою 
ФРН в умовах холодної війни та поділу Німеч-
чини на дві д-ви (ФРН і НДР) поставило А. в 
один ряд із видат. політ. і держ. діячами сучас-
ності. Брит. прем’єр В. Черчілль називав федер. 
канцлера найрозумнішим нім. держ. діячем з 
часів рейхсканцлера О. Бісмарка.

Тв.: Воспоминания: В 2 т. Москва, 1966–1968. 
Літ.: Уильямс Ч. Аденауэр. Отец новой Германии / Пе-

рекл. с англ. Москва, 2002; Ежов В. Д. Конрад Аденауэр — 

немец четырёх эпох. Москва, 2003; Віднянський  С.  В., 
Мар тинов А. Ю. Об’єднана Європа: від мрії до реальності. 
2-е вид. Київ, 2011.

С. С. Троян

Аде ́ндум (лат. addendum, букв. — те, що має 
бути додане) — 1) Додаток до двосторонньої 
угоди чи договору, який уточнює, роз’яснює, до-
повнює, конкретизує чи змінює осн. умови до-
говору. 2) Письмове доповнення до договору 
страхування чи перестрахування зі змінами ра-
ніше затверджених умов. 3) У морському пра-
ві  — а)  доповнення до договору чартеру чи 
фрах ту з новими умовами чи правками; б) пись-
мове доповнення до розрахунку збитків від ава-
рії судна (диспаші), складене диспашером. 
Оформ   люють, напр., за наявності помилок у 
первинних розрахунках збитків від аварії.

Адене́ ле Руа ́ (Adenet le Roi; 1240, Брабант, 
Фландрія, тепер Бельгія — 1300, ?) — менестрель 
і трувер, поет. До 1261 був менестрелем у герцога 
Брабанта Генріха ІІІ, згодом (з 1268 чи 1269) — у 
графа Гі де Данп’єрра. Від 1270 брав участь у хрес-
тових походах у Тунісі. Вважався «королем мене-
стрелів», звідки прізвисько «Руа», яке означає 
«король». А.  л.  Р. перебував на службі двору і 
творив на замовлення вузького кола осіб, зокрема 
для королеви Франції Марі де Брабант, дружини 
Філіппа Сміливого. Написав кілька епічних 
поем  — «Юність Ож’є» («Les enfances Ogier»), 
«Берта з великими ступнями» («Berte as grans 
piés»). Головний твір — роман «Клеомаде» («Cleo-
ma des») — мав великий успіх до сер. 15 ст. У ро-
мані 19 тис. восьмискладових віршів, що розпо-
відають про різні дива. На створення цього твору 
автора надихнули легенди «Тисячі та одної ночі».

Тв.: Berte as grans piés. Genève, 1982.
Літ.: Henry A. Les Oeuvres d’Adenet le Roi. Bruxelles, 

Bru ges, 1951–1971; Adres A. Adenet, le dernieur trouveur. 
Paris, 1971; Berthelot A. Histoire de la lіttérature française du 
Moy en Age. Paris, 1989.

C. В. Глухова

Аденілаткіна́за — фермент класу трансфе-
раз, у молекулі якого роль акцептора виконує 
фосфатна група. Каталізує реакцію перенесен-
ня кінцевої фосфорильної групи з молекули 
АТФ на аденілову кислоту, або АМФ. В резуль-
таті реакції утворюються 2 молекули АДФ: 
АТФ + АМФ = АДФ + АДФ А. — високотермо-
стабільний білок (при 100° С і рН = 1 не втрачає 
активності). Молекулярна маса становить 21 000. 
А. є в клітинах усіх орг-мів. Це ключовий фер-
мент, який бере участь у підтриманні рівноваги 
між АТФ, АМФ і АДФ, тобто в клітинному обмі-
ні енергії.

Аденілатцикла ́за — фермент з класу ліаз. Ка-
талізує (при наявності М§2+) реакцію відще-
плення пірофосфату (ПФ) від АТФ. В результаті 
реакції утворюються циклічний 3′, 5′-аденозин-
монофосфат (цАМФ) і ПФ. Молекула А., одер-
жана з кори головного мозку, має 8 ідентичних 
субодиниць. Молекулярна маса кожної субоди-
ниці становить 16  000  А. міститься головним 
чином на плазматичній мембрані клітин. Бере 
участь в контролюванні метаболізму: увесь 
ефект дії гормонів (напр., глюкагону або адрено-
кортикотропного гормону) можна пояснити ак-
тивацією А. й утворенням «другого посередни-

Аденауер Конрад
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ка» клітин — цАМФ, який переносить сигнали, 
доставлені клітині «першим посередником» — 
гормоном.

Адені́лова кислота́ — інша назва аденозинмо-
нофосфорної кислоти (АМФ). Див. Аденозин-
фосфорні кислоти.

Адені́ловий нуклеоти́д — один із нуклеоти-
дів, які є мономерами нуклеїнових кислот спо-
лук, що складаються з залишків трьох речовин: 
моносахариду (дезоксирибози в молекулі ДНК, 
рибози в молекулі РНК), нітрогеновмісної осно-
ви та фосфатної кислоти. Нітрогеновмісні осно-
ви є похідними пурину (аденін і гуанін) та піри-
мідину (цитозин, урацил, тимін).
Див. Нуклеотиди.

Адені́н (6-амінопурин) — азотиста основа, по-
хідна пурину, що входить до складу молекул 
нук леїнових кислот, де за принципом комплі-
ментарності з’єднується з урацилом або тимі-
ном, а також є складовою кофакторів ферментів, 
циклічних нуклеотидів тощо. До складу тран-
спортних РНК можуть входити метильовані по-
хідні аденіну — 1-метиладенін, N6,6-диметил-
аде нін. У старій л-рі А. іноді називається вітамі-
ном B4. Проте на сьогодні він більше не розгля-
дається як вітамін групи B. А.  — безколірні 
кристали, які плавляться при т-рі 360–365 °C. 
Коефіцієнт молекулярної екстензії 13500. Хім. 
формула С5H5N5, молярна маса 135,14 г/моль. 
А. проявляє основні властивості (pKa1  =  4,15; 
pKa2  =  9,8). Вважається, що при зародженні 
жит тя на Землі перший А. був сформований по-
лімеризацією п’яти молекул ціаніду водню 
(HCN).

Літ.: Біологічний словник / За ред. К.  М.  Ситника і 
В.  О.  Топачевського. Київ, 1986; Боєчко  Ф.  Ф., Боєч-
ко Л. О. Основні біохімічні поняття, визначення і термі-
ни. Київ, 1993.

Адені́т (від грец. άδήν — залоза) — запалення 
залози чи лімфатичного вузла. Термін зазвичай 
використовується не самостійно, а як частина 
складних назв захворювань (напр., мезаденіт, 
лімфаденіт, гідраденіт).

Аденові́руси (від грец. αδην — залоза та віру-
си)  — родина ДНК-вмісних вірусів хребетних 
тварин і людини. Віріони А.— ікосаедричного 
типу симетрії, без оболонки, мають 12 поліпеп-
тидів, з яких 3 асоційовані з ДНК, ін.— з капси-
дом. ДНК А.— двонитчаста, лінійної структури, 
мол. м.  — 20–30 × 106. Капсид А. (діаметр 70–
90 нм) складається з 252 капсомерів. Реплікація 
вірусної ДНК і формування віріонів відбуваєть-
ся в ядрах клітини. А. зберігають інфекційність 
в ліофілізованому стані. Руйнуються при 56 °С 
через кілька хвилин. В орг-мі звичайно перебу-
вають в латентному (бездіяльному) стані. За 
певних умов викликають інфекційні захворю-
вання (дихальних шляхів, очей, шлунково-киш-
кового трак ту тощо). Спалахи захворювань час-
тіше зумовлені типами 3, 4, 7, 14 та 21. Типи 1, 2, 
5, 6 викликають гострі респіраторні захворю-
вання без значних проявів. Тип 8 є причиною 
епідемічного кератокон’юнктивіту. Для всіх ти-
пів А. характерна наявність загального компле-
мент-зв’язуючого антигену. Деякі А. є онкоген-
ними. Вперше виділені 1953 з аденоїдів (звідси 

назва). Від людини виділено 32 типи А., які від-
різняються в антиґенному аспекті.

П. І. Червяк

Адено́з — одна з форм мастопатії, доброякіс-
на дисплазія молочної залози, являє собою роз-
ростання залозистої тканини, найчастіше кіс-
тозно-фіброзного характеру. При А. морфоло-
гічно тканини молочної залози зберігають свою 
будову. Розрізняють А. локальний (уражена одна 
ділянка грудей) і дифузний (нерівномірно роз-
ташовані патологічні зміни поширюються на 
всю молочну залозу). Клінічні прояви А. зале-
жать від конкретної форми захворювання, але, 
як правило, для всіх форм А. симптомами є біль 
(який посилюється при дотику) і нагрубання 
молочних залоз перед початком менструального 
циклу. При пальпації виявляються еластичні 
ущільнення. Напруга тканин залози і сила болю 
залежать від фази менструального циклу. Ви-
никнення А. пов’язують із порушеннями гормо-
нального фону, спричиненими природними 
змі нами в жіночому організмі. А. дуже часто 
зус трічається у дівчат наприкінці періоду стате-
вого дозрівання, у вагітних жінок. До причин А. 
відносять також стреси, емоційні потрясіння, 
порушення роботи ендокринної системи, ослаб-
лений імунітет та ін., однак конкретної відповіді 
на питання, що спричинює розвиток А., досі не 
знайдено.

Аденози́н, С
10

Н
13

N
5
O

4
 — нуклеозид, сполучення 

пуринової основи — аденіну з сахаридом — ри-
бозою. Молярна маса 267,43 г/моль. Входить до 
складу аденозинфосфорних кислот, нуклеїнових 
кис лот і деяких ферментів. Введення препаратів 
А. в орг-м підсилює серцеву діяльність.

Аденозинтрифосфата ́зи — група ферментів з 
класу гідролаз (АТФази), що каталізують відще-
плення одного чи двох залишків фосфорної 
кислоти від молекули аденозинтрифосфорної 
кислоти (АТФ). Беруть участь у процесах, що 
від буваються з використанням енергії АТФ (м’я-
зове скорочення, активний транспорт іонів та 
метаболітів, біосинтез макромолекул).

Аденозинфо ́сфорні кисло ́ти — складні орга-
нічні сполуки, що належать до нуклеотидів і є 
фосфорними ефірами аденозину. До складу А. к. 
входять: пуринова основа — аденін, вуглевод 
рибоза та залишки фосфорної кислоти. Залежно 
від кількості фосфорних залишків розрізняють 
аденозинмонофосфорну (АМФ), аденозинди-

фосфорну (АДФ) та аденозинтрифосфорну 
(АТФ) кислоти. Містяться у тканинах усіх орг-
мів і беруть участь в обміні речовин та енергії. 
Приєднання фосфорних груп до АМФ супрово-
джується акумуляцією енергії в макроергічних 
(багатих енергією) сполуках — АДФ і АТФ, а 
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відщеплення їх від АДФ і АТФ — виділенням 
енергії, необхідної для різних процесів життєді-
яльності орг-му. Аденозинмонофосфорна кис-
лота, АМФ, аденілова кислота, C

10
H

14
N

5
O

7
P. Мо-

лярна маса 347,23 г/моль. Існує у вигляді 3 ізо-
мерів, які різняться місцем приєднання залишку 
фосфорної кислоти до рибози: аденозин-5′-
фосфату (м’я зова АМФ); аденозин-3′-фосфату 

(дріжджова АМФ) і аденозин-2′-фосфату. За-
лишки АМФ входять до складу нуклеїнових кис-
лот, багатьох ферментів. Гол. похідні АМФ: цик-
лічна АМФ, що активує фермент фосфорилазу, і 
АТФ. Аденозиндифосфорна кислота, АДФ, 
C

10
H

15
N

5
O

10
P

2
. Молярна маса — 427,22 г/моль. В 

орг-мі утворюється з АТФ при ферментативно-
му відщепленні залишку фосфорної кислоти. 
Бере участь в енергетичному обміні як первин-
ний акцептор макроергічних фосфатів у проце-
сах фосфорилювання. Аденозинтрифосфорна 
кислота, АТФ, C

10
H

16
N

5
O

13
P

3
. Молярна маса — 

507,21 г/моль. Від АТФ під дією ферментів адено-

зинтрифосфатаз легко відщеплюються одна 
або дві кінцеві фосфатні групи. В результаті 
утворюється АДФ або АМФ і вивільнюється 
енергія (30–40 кДж з розрахунку на один фос-
фат). При перенесенні макроергічних фосфат-
них залишків АТФ на ін. речовини їм передаєть-
ся енергія, яка використовується на м’язове 
скорочення, нервове збудження, секрецію залоз, 
біосинтез білків та ін. речовин. АТФ є одним із 
субстратів при ферментативному утворенні ну-
клеїнових кислот в орг-мі. Препарати АТФ, 
АДФ, АМФ широко використовують у мед. 
практиці при м’язовій дистрофії та спазмі сер-
цевих і периферичних судин.

Літ.: Ленинджер  А. Биохимия / Пер. с англ. Москва, 
1976; Губський Ю. І. Біологічна хімія. Київ, Вінниця, 2007.

Адено́їди (від грец. άδήν — залоза і είδος — ви-
гляд) — патологічна гіпертрофія глоткового 
(носоглоткового) мигдалика, який міститься на 
задньоверхній стінці носоглотки. Спостеріга-
ється переважно у дітей віком 3–10 років. При-
чинами виникнення А. можуть бути: а) спадко-
вість; б)  респіраторні вірусні інфекції, ангіни, 
скарлатина, кір та ін. інфекційні захворювання, 
які вражають верхні дихальні шляхи; в)  пору-
шення харчування (перегодовування і надмір 
солодкого); г) недостатність імунітету (вродже-
на або набута); д) порушення оптимального ста-

ну повітря, яким дихає дитина (висока темпера-
тура, сухість, запиленість, наявність шкідливих 
речовин). Розрізняють три ступені розростання 
глоткових мигдаликів: 1-й ступінь — А. прикри-
вають верхню частину леміша, 2-й ступінь — А. 
прикривають верхні дві частини леміша і 3-й сту-
пінь — великі А., які повністю або майже повніс-
тю прикривають леміш. Осн. симптоми А.: утруд-
нене носове дихання, гугнявий голос, хронічний 
нежить, часті захворювання ЛОР-органів. При 
великих А., особливо під час гос трого нежитю, 
можливе зниження слуху. У дітей з А. сон неспо-
кійний, часто супроводжується хропінням, спо-
стерігається головний біль, зниження уваги й 
пам’яті. А. можуть супроводжуватися аденоїди-
том — запаленням гіпертрофованого глотковоко 
мигдалика, яке проявляється підвищенням тем-
ператури і різким порушенням носового дихан-
ня. Для лікування А. застосовують консервативні 
методи — кліматотерапію, загальнозміцню-
вальні засоби (вітамі ни, імуностимулятори), 
промивання носа спец. розчинами, ароматера-
пію, фітотерапію, дихальну гімнастику, закапу-
вання протизапальних, антиалергічних і антимік-
робних засобів і глюкокортикоїдів, ультразвукову 
та озоно-ультрафіолетову санацію. А. 2-го і 3-го 
ступенів здебільшого потребують хірургічного 
лікування (аденотомії). Крім того, сучас. медици-
на пропонує такі методи деструкції гіпертрофо-
ваної тканини як кріодеструкція, лазерна де-
струкція або поєднання традиційного хірургіч-
ного методу видалення А. з іншими.

Аденокарцино ́ма (від грец. ἀδην — залоза і 
карцинома), залозистий рак — злоякісна пухли-
на, що виникає з епітелію залозистих тканин. 
Найчастіше виникає у шлунково-кишковому 
тракті, молочній залозі, матці. Може проростати 
в сусідні здорові тканини і метастазувати в лім-
фатичні вузли та віддалені органи. Важливу 
роль у діагностиці А. відіграють рентгенологічні 
та цитологічні методи дослідження, біопсія. Лі-
кування: променева терапія, гормонотерапія, 
хіміотерапія та хірургічний метод.

Аденоло́гія (від грец. ἀδην — залоза і λόγος — 
слово, вчення) — розділ анатомії, наука, що ви-
вчає залози, їхню будову і функціонування.

Адено́ма (грец. άδήν — залоза і ὂγϰωμα — пух-
лина) — доброякісна пухлина, яка розвивається 
із залозистого епітелію. Відповідно можлива А. 
будь-якого органу, де представлений залозистий 
епітелій: простати, слинних залоз, щитоподібної 
залози, молочної залози, надниркових залоз, гі-
пофіза, епітелію бронхів, слизової оболонки 
шлунково-кишкового тракту. А. має органоїдну 
будову і складається з клітин призматичного або 
кубічного епітелію. Механізм розвитку А. відо-
мий недостатньо; вважається, що найчастіше 
причиною стають гормональні порушення регу-
ляції функції залозистого епітелію (напр., А. 
простати спричинюється порушенням балансу 
тестостерону, А. молочної залози — порушен-
ням балансу естрогенів). Клінічно сама по собі 
А. не викликає будь-яких неприємних відчуттів, 
але може стискати сусідні анатомічні утворен-
ня  — судини, нерви, сечовивідні шляхи. Діаг-
ностика А. здійснюється пальпаторно (А. має 
вигляд щільного кулястого утворення) і під-
тверджується УЗД-дослідженням, під час якого 

Аденозинфосфорні кислоти.  
Аденозиндифосфорна кислота

Аденозинфосфорні кислоти.  
Аденозинтрифосфорна 

кислота
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добре візуалізується. Лікування переважно хі-
рургічне, веде до повного одужання. У разі гор-
мон-залежної А. застосовується також гормо-
нальна терапія. Прогноз сприятливий.

Аденоме́р (від грец. ἀδήν — железа і μέρος — 
частина) — кінцевий відділ багатоклітинних за-
лоз тварин і людини, де утворюється секрет, 
який надходить у вивідну протоку. А. бувають у 
вигляді трубочок (трубчасті залози), міхурців 
або ацинусів, альвеол (альвеолярні залози).

Аденофо ́ра (Adenophora) — рід рослин род. 
дзвоникових. Об’єднує бл. 60 видів. Євразійский 
рід, більша частина видів якого зростає в Сх. 
Азії (Корея, Китай, частково Індія (Гімалаї) і 
Японія). Багаторічні трави до 1,5 м заввишки з 
потовщеним стрижневим коренем і численними 
прямими стеблами. Листки різноманітної фор-
ми (довгастої, яйцевидної, еліптичної тощо), 
розміщення їх чергове або кільчасте. Прикоре-
нева розетка листків округло-серцеподібної 
форми. Рослини цвітуть на другий рік життя. 
Квітки дзвоноподібної або лійчастої форми, час-
то запашні, білого, блакитного, синього або си-
ньо-фіолетового забарвлення, віночок розділе-
ний на п’ять лопатей. Квітки зібрані в суцвіття-
волоть або китицю. Плід — коробочка, яка міс-
тить яйцеподібні сплюснуті насінини, які виси-
паються через три пори або стулки в нижній 
частині коробочки. 
Тичинки квіток з перетинчастими прямими, 
сильно війчастими нитками, віддаленими пи-
льовиками — вільні. Стовпчик може бути рів-
ний віночку або помітно виставляється на по-
чатку цвітіння дрібно опушеними тонкими во-
лосками, пізніше стає голим. 
Коріння деяких видів А. містять сапоніни, алка-
лоїди, що застосовуються в східній медицині 
при лікуванні легеневих захворювань, для зміц-
нення імунітету як протигрибкові, антибактері-
альні, противиразкові, протизапальні засоби. А. 
широко використовуються як декоративні садо-
ві рослини, виведено багато культ. сортів різних 
видів А. В Україні на місцевому рівні охороня-
ється Аденофора лілієліста (Adenophora liliifolia), 
яка росте в лісах, узліссях, серед чагарників. 

Літ.: Синиця Г. Аденофора лілієлиста. Тернопільський 
енциклопедичний словник: у 4 т. / Редкол.: Г. Яворський 
та ін. Тернопіль, 2004; Андреева  И.  З., Баширова  Р. М., 
Абрамова  Л.  М. Биохимическая характеристика растений 
бубенчика лилиелистного Adenophora lilifoliа (L.) A.DC. в 
связи с перспективой введения в культуру // Сельскохозяй-
ственная биология. 2008. № 5; Баширова Р. М. и др. Вто рич-
ные метаболиты корней бубенчика лилиелистного Adeno-
phora lilifolia (L.) A.DC // Аграрная Россия. 2012. № 10. 

Аденофо́ри (Adenophorea) — за сучасними 
уяв леннями — нетаксономічне угруповання не-
матод (круглих червів), яких об’єднує морфоло-
гічна схожість, напр., наявність шийної залози з 
коротким видільним каналом без бічних виділь-
них каналів, наявність трьох термінальних хвос-
тових залоз, відсутність шийних сосочків, силь-
ний розвиток шкірних залоз та ін. Раніше роз-
глядалося як клас.

Аденофтальмі ́я (від грец. ἀδην — залоза і 
ỏφϑαλμός — око) — заст. тeрмін, яким познача-
ли захворювання залоз на повіках очeй. Див. 
Блeфарит.

А́денська зато ́ка — затока на Зх. Аравійського 
моря між Аравійським півостровом і п-овом 
Сомалі. На Пн.  Зх. сполучається з Червоним 
морем через Баб-ель-Мандебську протоку, а сх. 
кордоном вважається меридіан мису Гварда-
фуй, Сомалі (51°16' сх. д.). Гол. порти: м. Бербе-
ра, м. Сомалі; м. Джибуті, (Джибуті) м. Аден, 
(Ємен). Пл. — 259 тис. км2, довжина — бл. 900 км, 
ширина  — до 300  км, найбільша глибина — 
4525 м. Т-ра води влітку — бл. +25 °C, взимку — 
бл. +29 °C, солоність — 35–36 ‰. Припливи не-
правильні півдобові, величиною 2,9 м; характер-
не інтенсивне свічення води на поверхні. Течії 
мають мусонний характер. Акваторія А. з. пере-
буває в тропічному клімат. поясі, над нею ціло-
річно панують тропічні повітр. маси. Є жаркою 
посушливою зоною з великими добовими амп-
літудами температури повітря. Переважають 
пасатні віт ри, у теплий сезон утворюються тро-
пічні циклони. Акваторія утворює окремий мор. 
екол. регіон А.  з. західної індо-тихоокеанської 
зоогеографічної провінції. Зоогеографічно дон-
на фау на континент. шельфу й острівних мілин 
(до глибини 200 м) відноситься до індозахідно-
тихоокеанської області тропічної зони. Рибаль-
ство: сардинела, тунець, окунь, ставрида). Зато-
ка має екон. значення як водний шлях для тран-
спортування нафти з Перської затоки в Європу. 
На поч. 21 ст. тут загострилася проблема пірат-
ства — захоплення сучасними збройними угру-
пованнями мор. суден біля берегів Сомалі з ме-
тою викупу.

Літ.: Mark D. Spalding et al. Marine Ecoregions of the 
World // Bioregionalization of Coastal and Shelf Areas. Bio-
Science. 2007. Vol. 57. No. 7; Географія материків і океанів. 
Київ, 2008.

А. С. Івченко

Аде ́р, Адар, Адаре — скелястий мис і високий 
вкритий льодом півострів (завдовжки до 60 км) 
на Пн. Сх. регіону Земля Вікторії у Сх. Антарк-
тиді. Умовно відділяє море Росса (на Сх.) від 
Південного океану (на Зх.). Вглиб півострова 
над мисом підносяться Адміралтейські гори з 
найвищою точкою — г.  Мінто (4166  м). Мис 
відкритий 1841 брит. поляр. дослідником 
Дж.  К.  Россом (1800–1862) і названий на честь 
його друга В. Адера (1812–1871), який походив з 
м-ка Адер (Ірландія). Пізніше мис А. відіграв 
важливу роль як місце висадки (1895) і зимівлі 
(1899–1900) перших дослідників Антарктики під 

Аденофора лілієлиста 
(Adenophora liliifolia)

Аденофора трилиста 
(Adenophora triphylla)

Аденофори

Адер
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керівництвом норвезького полярного дослідни-
ка Карстена Борхгревінка (1864–1934). Мис А. є 
місцем найбільшої популяції пінгвінів Аделі в 
світі.

Літ.: Adare Peninsula. Global Volcanism Program. Smith-
sonian Institution, 2016.

А. С. Івченко

Аде ́р, Клема́н Агнес (франц. Ader, Clément Ag-
nès; 02.04.1841, м.  Мюре, тепер рег. Окситанія, 
Франція — 03.03.1925, м. Тулуза, тепер рег. Ок-
ситанія, Франція) — інженер-винахідник. 1861 
закінчив Вищу індустріальну школу (м. Тулуза), 
здобувши диплом інженера. 1867 запропонував 
використовувати у виготовленні велосипедів 
шини із каучуку і з 1868 розпочав у Парижі їх 
вир-во, яке припинилося 1870 через франко-
прусську війну. 1875–1876 працював інженером 
в Адміністрації мостів і доріг (м. Париж), винай-
шов машину для укладання рейок. Згодом зали-
шив роботу в адміністрації й цілком присвятив 
себе винахідницькій діяльності. 1877 одержав 
патент на винахід гусеничної стрічки, що вико-
ристовувалася у військ. транспорті. Автор вина-
ходів у галузі електрозв’язку, серед яких театро-
фон — система стереотрансляції театр. спектак-
лів за допомогою телефонів і встановлених на 
сцені мікрофонів, яка дозволяла слухачам на 
відстані 3 км у себе вдома слухати вистави; за-
стосовувалася 1881–1932, спочатку у театрах 
Парижа («Гранд-Опера», «Опера-Комік», «Коме-
ді-Франсез»), згодом — у багатьох країнах Євро-
пи. З 1882 працював у Парижі над створенням 
літальних апаратів, «механізмів з мотором», ва ж -
чих за повітря, на відміну від аеростатів, що ви-
користовували газ, легший за повітря. Такі апа-
рати він назвав «авіон» (франц. avion — літак, 
неологізм А.). 1890 сконструював моноплан, ви-
готовлений з дерев’яної арматури, обтягнутої 
шовком, за формою схожий на летючу мишу, 
який рухався за допомогою парової енергії (до-
вжина 4,6 м, розмах крил — 14 м, 4 колеса, про-
пелер з 4 лопатями, потужність мотору — 20 кін-
ських сил, 4 циліндри, загальна вага — 300 кг), та 
назвав його «Авіон 1», або «Еол» (за ім’ям грец. 
бога вітру). 09.10.1890 у парку замку Арменвіл-
льє (департамент Сена і Марна) здійснив на 
ньому політ на дистанцію близько 50 м на висоті 
близько 20 см, що увійшов в історію як перший 
політ аероплана. Удосконалений апарат «Авіон 
2», або «Зефір» під час випробувань був відне-
сений вітром і пошкоджений (1891). З 1892 пра-
цював над створенням нового апарата «Авіон 
3», або «Аквілон», який мав 2 парових двигуни 
загальною потужністю 40 кінських сил. 
14.10.1897 А. здійснив на ньому політ на відстані 
300  м на тер. військ. табору Саторі неподалік 
м. Версаля. За відсутності фінансування не зміг 
далі продовжувати розробки. Апарат існує до 
сьогодні, представлений у музеї париз. Консер-
ваторії мист-в і ремесел. Автор праць: «Перший 
етап військової авіації у Франції» (1907), «Вій-
ськова авіація» (1909), «Військова авіаційна про-
мисловість» (1912), «Правда про застосування 
військової авіації до і під час війни» (1919). Вва-
жається «батьком авіації».

Пр.: La premier etape de l’aviation militaire en France. 
Pa ris, 1907; Aviation militaire. Paris, Nancy, 1909; Avion-
nerie militaire. Paris, Nancy, 1912; La verités en utilisation 
de l’avia tion militaire avant et pendant la guerre. Toulouse, 
1919. 

Літ.: Castex L. Clement Ader. L’homme qui donne des 
ailes au monde. Paris, 1947; Albert E., Elleberger M. Les Avi-
ons de Clement Ader. Paris, 1992; Lissarag P. Clement Ader, 
inventeur d’aviation. Toulouse, 1995; Giscard d’Estaing V. A. 
Le livre mondial des inventions 2000. Paris, 1999. 

С. В. Глухова

Адермі ́н — див. Піридоксин. 

Адефа́гія (грец. ἀδηφαγία — ненажерливість) — 
ненаситний голод. А. виникає при порушенні 
природніх фізіол. механізмів насичення, напр., 
при функціональних порушення взаємин між 
розташованими в гіпоталамусі структурами, 
які називають «центром голоду» і «центром на-
сичення», напр., якщо гальмування «центру го-
лоду» настає з запізненням або не відбувається 
зовсім. А. характеризується постійним відчут-
тям голоду у хворого.

Ад’єктива ́ція (від лат. аdjectivum — прикмет-
ник) — мовне явище, що полягає в переході слів з 
ін. частин мови в прикметник. Найбільше охоп-
лює дієприкметники, значно менше — займен-
ники й числівники (підкреслена увага; дивись — 
який!; такий собі; співати другі партії). Як і прик-
метники, ад’єктивовані одиниці виступають у 
ролі означення або частини складеного присуд-
ка. Функц. тотожність ад’єктивованих і неад’єк-
тивованих значень дієприкметника ускладнює 
їх розмежування. В укр. мові найчастіше ад’єк-
тивуються пасивні дієприкметники на -ний 
(-ений), -тий. Ад’єктивовані активні дієприк-
метники на -чий і -лий трапляються здебільшо-
го в термінах: спляче очко, задерніла площа. Не 
ад’єктивуються зазвичай дієприкметники з су-
фіксами -ува- (-юва-), -овува- (тріщали розгри-
зувані кістки) та одиничні дієприкметники при 
сильно вираженій процесуальності або резуль-
тативності (дивиться на осідаючий пил; покинув 
перон; виє вовчиця; лежать парик і одклеєні 
вуса). В основі А. дієприкметників — втрата 
процесуального або результативного і набуття 
якісного характеру ознаки, яку він виражає. 
Дехто з мовознавців вважає, що ад’єктивовані 
дієприкметники можуть мати ще й відносні зна-
чення (гартований меч). До ад’єктивованих від-
носять також дієприкметники з лексикалізова-
ними значеннями, тобто такими, яких немає у 
співвідносному дієслові, але які з’явилися за 
асоціативно образними поняттями (натягнуті 
стосунки, зім’яте обличчя). Значення ад’єктив о-
ваних дієприкметників по-різному співвідно-
сяться з семантикою вихідних дієслів: одні утво-
рюються на основі оякіснення ознаки і повторю-
ють пряме значення дієслова (валяне сукно, му-
рований дім, квашена капуста); ін. утворюються 
через розвиток переносних значень, а також 
поза значеннями дієслова за асоціацією (роз-
г нуздана сваволя, рафінований фальсифікатор, 
підсинені білки очей). У кожному конкретному 
випадку А. відбувається по-різному, захоплю-
ючи то прямі (озброєний загін), то переносні 
(підтоптаний парубок) значення дієслова. А. діє-
прикметників певною мірою залежить від їхньо-
го стану, виду, часу та синтаксичних зв’язків. 
Найбільше стримує А. здатність дієприкметни-
ків до дієслівного керування — наявність залеж-
них слів (пропахлий воском, вирізьблений май-
стром, виставлений напоказ, прочитаний уго-
лос, правильно розв’язаний), хоч відсутність 

Адер Клеман Агнес. 
Літальний апарат «Авіон 3» 
(Avion III) 
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залежних слів ще не означає А. дієприкметників 
(напр., відбита атака — неад’єктивоване зна-
чення). Найзагальніші критерії виявлення 
ад’єк ти вованих значень у дієприкметників 
такі: 1)  неможливість трансформації дієприк-
метника з іменником у конструкцію з особовим 
дієсловом, співвідносним з дієприкметником 
(награна увага, латані ниви); 2)  неможливість 
сполучення дієприкметника із залежними сло-
вами (з іменниками в орудному відмінку на 
означення суб’єкта, знаряддя, матеріалу, дії та 
ін. та придієслівними прислівниками — вигну-
тий ніс, розгойдана хода). Ці два чинники сто-
суються всіх ад’єктивованих значень дієприк-
метників.

Літ.: Сучасна українська літературна мова. Морфоло-
гія. Київ, 1969; Гнатюк  Г.  М. Дієприкметник у сучасній 
ук раїнській літературній мові. Київ, 1982; Русанів-
ський  В.  М. Граматика української мови. Морфологія. 
Київ, 1993.

Г. М. Гнатюк

Аджали́цький лима ́н — Див. Дофінівський 
(Великий Аджалицький) лиман, Григорівський 
(Малий Аджалицький) лиман.

Аджані́, Ізабе́ль Ясмі ́н (франц. Adjani, Isabelle 
Jas mine; 27.06.1955, м. Париж, Франція) — актри-
са. У дитинстві жила у м. Жаннавілльє неподалік 
Парижа. Батько походив з Кабілії (Алжир) і під 
час Другої світової війни був солдатом франц. 
армії, а мати походила з Баварії (Німеччина). 
Навчалася у колежі П. Лані у м. Курбевуа, згодом 
у ліцеї Ж. Жореса у м. Реймсі. З 12 років відві-
дувала драм. курси. 1970 отримала свою першу 
роль у дит. фільмі «Маленький овернець». Її гра 
сподобалася актору і режисеру Р. Оссейну, і він 
запросив її до своєї трупи, з якою 1972–1973 
вона грала у п’єсі Ф. Гарсіа Лорки «Дім Бернарди 
Альби». 1972–1975 грала у театрі «Комеді Фран-
сез». У різних театрах зіграла ролі у спектаклях: 
«Скупий» Ж.  Б.  Мольєра, «Пор-Руайяль» А.  де 
Монтерлана (обидві — 1973), «Школа жінок» 
Ж. Б. Мольєра (1973–1974), «Ундіна» Ж. Жіроду 
(1974), «Мадемуазель Жюлі» А.  Стріндберга 
(1983), «Дама з камеліями» А. Дюма (2000–2001), 
«Остання ніч Марії Стюарт» В.  Гільдешеймера, 
«Спорідненість» К. Перлова (2014–2015). Зніма-
ється у кіно, зокрема, ролі у фільмах: «Фостін і 
чудове літо» (1972), «Ляпас» (1974), «Історія 
Адель Г.» (1975; премія за кращу роль Асоціації 
кінокритиків Нью-Йорка, Нац. асоціації кіно-
критиків, номінація на «Оскар»), «Барокко» 
(1976), «Віолетта і Франсуа» (1977), «Одержи-
мість» (1981; приз за кращу роль Каннського кі-
нофестивалю; премія «Сезар» франц. Академії 
кіномист-ва), «Увесь вогонь, усе полум’я» (1982), 
«Вбивче літо» (1983; приз «Сезар» франц. Акаде-
мії кіномист-ва), «Каміль Клодель» (1988; приз 
«Сезар» франц. Академії кіномист-ва; приз Бер-
лінського кінофестивалю, номінація на «Ос-
кар»), «Королева Марго» (1994; приз «Сезар» 
франц. Академії кіномист-ва), «Адольф» (2002), 
«Щасливої дороги» (2003), «День жінки у спід-
ниці» (2009; премія «Сезар» франц. Академії 
кіномист-ва), «Мамонт» (2010), «Давид і пані 
Ансен» (2012), «Під спідницями дівчат» (2014). 
Ролі у телефільмах: «Школа жінок» (1973), «Се-
крет фламандця» (1974), «Фігаро» (2008), «Айша, 
робота будь-якою ціною» (2011). Записала кіль-
ка дисків пісень, зокрема, разом з С. Гензбуром і 

П. Обіспо. З 1996 живе у Швейцарії. 1997 очолю-
вала журі Каннського кінофестивалю.

Літ.: David M. Isabelle Adjani : la tentation sublime. Paris, 
2008; Duprat A. Isabelle Adjani : Un mythe de l’incarnation. 
Lormont, 2013; Choulant D. Isabelle Adjani. La Manifique. 
Chaton, 2014.

C. В. Глухова

Аджа ́нта (англ. Ajanta) — печерний реліг. комп-
лекс в Індії (шт. Махараштра), об’єкт Всесвітньої 
спадщини ЮНЕСКО (з 1983). Комплекс відомий 
своїми стінописами та скульптурами, які мають 
надзвичайну худ. цінність. Нині тут функціонує 
музей буддійського мист-ва. Найраніші па м’ят-
ки в печерах А. відносять до 2–1 ст. до н. е. З ча-
сом комплекс було розбудовано. У 5–6  ст. н.  е. 
створено багато нових храмів. Печерний комп-
лекс А. складається з двох частин. Це низка пе-
чер, вирубаних у скелі протягом 2 ст. до н. е. — 
7 ст. н. е. Загалом 29 печер, з них 5 — храми, 24 — 
монастирі. Всі печери поєднує стежина. Храми 
(чайтья) краще освітлені (мають додаткове вік-

но). Тривалий час храми не функціонували. Ви-
явлені у 1819 і стали відомі завдяки унікальному 
живопису на стінах храмів. 1843 англ. Дж. Фер-
гюссон детально обстежив А. З 1920-х мист. оздо-
блення печер відреставроване й охороняється. 
Зображення у монастирях та храмах мають ре-
ліг. спрямування; водночас широко висвітлюють 
і особливості побуту свого часу, міфол. сюжети. 

Літ.: Spink W. M. Ajanta: History and Development. Lei-
den, 2006. Vol. 5: Cave by Cave; Spink W. M. Ajanta: History 
and Development. Leiden, 2009. Vol. 4: Painting, Sculpture, 
Ar chitecture. Year by Year.

Аджа ́рія (Аджа ́рська Автоно ́мна Респу́бліка) — 
Див. Грузія.

Аджа ́рці [груз. აჭარლები (ачарлебі)] — корін-
не населення Аджарії, що походить від картів — 
одного з племен, що відіграли основну роль у 
етногенезі грузинів. Більшість етнологів вважає 
А. етнічною групою грузинів. Належать до кав-
касіонського типу європеоїдної раси. Розмовля-
ють на аджарському діалекті грузинської мови. 
У переписах населення А. не виділяються у окре-

Аджанта. Печерний храмово-
монастирський комплекс

Аджані Ізабель Ясмін

Аджарці. Аджарець
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му групу, а записуються грузинами, через що 
визначити точну їхню кількість неможливо. 
Складають переважну більшість нас. Аджарії, 
що становить 376 тис. осіб, 93 % з яких (351 тис.) 
назвали себе грузинами (2002, перепис).
Нац. чоловіче вбрання аджарців складається з 
сорочки (перанги) і шаровар (дзігва), які шили з 
вовняної тканини або сатину. Над сорочкою 
надягали зубуни (зимові або літні жилети). Чоха 
або чакура — верхній суконний одяг на кшталт 
черкески, з рукавами до ліктів і стоячим комі-
ром. Чоху підперезували широким шкіряним 
поясом. Голову покривали башликом з тонкої 
шерсті. Жіноче вбрання складалося з перанги 
(довгої сорочки), шароварів, поверх них надяга-
ли зубун парагі (довге плаття), шерстяний фар-
тух. На голову пов’язували лечакі (ситцеву хуст-
ку), один край якої закидали за плече. Аджарки 
закривали обличчя тонкою хусткою, на неї над-
ягали білу чадру (дівчата носили чадру з 12 ро-
ків). З 4  ст. до 2-ї  пол. 16  ст. найпоширенішою 
релігією серед А. було християнство (після роз-
колу на західне й східне християнство — 
православ’я). Після входження тер. Аджарії до 
складу Османської імперії християнство посту-
пилося ісламу (сунізм), проте багато А. змішува-
ли дві релігії на рівні побуту й обрядів. У 1990–
2000-х у Аджарії активізувалася діяльність Гру-
зинської православної церкви, багато А.-мусуль-
ман навернулися у православ’я. Станом на 2002 
60 % нас. Аджарії — православні, 30 % — мусуль-
мани-суніти, бл. 10 % — інші. Аджарія — район 
традиційного вирощування чаю й цитрусових, 
значна частина А. зайнята в с. г. У зв’язку з роз-
витком Аджарії як курортної зони багато А. 
працюють у туристичній сфері. 

Літ.: Алексеев  М. Происхождение народов Кавказа. 
Мос ква, 1974; Sanikidze  G., Walker  E. Islam and Islamic 
Prac tices in Georgia. Berkeley, 2004.

Н. В. Терес

Аджи ́віка [санскрит  आजीविक (ājīva) — образ 
життя], аджвікізм — реліг. рух, що виник в Індії 
у 6–5 ст. до н. е. в середовищі численних аскетич-
них угруповань шаманської епохи. Ймовірно, 
регіоном виникнення А. була Магадха (Сх. Ін-
дія). Як система поглядів відноситься до настіка 
(реліг.-філософ. системи, що заперечує автори-
тет Вед). Тривалий час А. конкурувала з ін. сис-
темами настіка, — джайнізмом і буддизмом. 
Свід чення про А. можна почерпнути у тексті 
«Саманнапхала-сутти», «Махасаччака-сутти» і в 
коментарях філософів Шиланки та Гунаратни 
(15 ст.). Традиційно основоположником А. вва-
жається шраман Маккхалі Госала. Буддійські 
тексти повідомляють про таких учителів А. як 
Нанда Ваччха, Киса Санкічча, Пандупутта, Упа-
ка, Пурана Кассапа и Пакудха Каччана. Священ-
ні тексти А. до нашого часу не дійшли. В основі 
вчення А. був жорсткий детермінізм, який ви-
являвся в утвердженні тези про кармічну при-
реченість, що мала сприйматися як універсаль-
ний закон. За цим вченням усі живі істоти під-
порядковуються законам, які змушують їх, по-
при недоліки чи позитивні якості, перебувати у 
сансарі й звільнятись через кожні 8400000 світо-
вих періодів. Прихильники А. не відкидали по-
смертного існування, але рішуче заперечували 
значущість для якості такого існування будь-
яких людських діянь. Отже, А. припускала до-
т римування ніятівади (вчення про фаталізм). 

Кармічна приреченість прихильників А. мала 
наслідком цілковиту бездіяльність у соц. світі та 
сповідування ними аморалізму. Проповідь А. 
передбачала відверту неповагу до людей ін. пог-
лядів. Послідовники А. культивували аскетич-
ний стиль життя, дотримувались обітниці ого-
леності, вегетаріанства, регламентацій у прий-
манні певної їжі тощо. Вирізнялись схильністю 
до пророкувань та мантики. Суперечності док-
тринології А. та радикалізм у практичній діяль-
ності його послідовників посприяли поступово-
му занепаду цього антибрахманського руху 
(після 3 ст. до н. е.). А. як маргінальна учитель-
ська традиція проіснував до 14 ст. у Сх. Майсурі 
(регіон Пд. Індії). У подальшому прихильники 
А. примкнули до різних напрямків махаяни. 

Літ.: Basham A. L. History and doktrines of the Ajivika. 
Delhi, 2002.

О. В. Сарапін

Аджимушка ́йські катако ́мби (каменоло ́м-
ні) — штучні печери в р-ні с-ща Аджим-Ушкай 
(з 1948 с. Партизани, нині в межах м. Керч, Ав-
тономна Республіка Крим, Україна). Складають-
ся із Малих і Великих (Центр.) каменоломень. 
Виникли в результаті тривалих розробок (упро-
довж багатьох століть) каменя-черепашника. 
Під час Другої світової війни в листопаді–грудні 
1941 Малі каменоломні стали місцем базування 
партизан. загону. 15.05–31.10.1942 у Великих і 

Малих каменоломнях тримали оборону проти 
гітлерівських загарбників частини Крим. фрон-
ту, які не встигли евакуюватися на Таманський 
п-ів під час проведення Керченсько-Феодосій-
ської десантної операції 1941–1942 (бл.  15  тис. 
осіб). Оборона продовжувалася 170 днів. У жов-
тні–листопаді 1943 в каменоломнях було розта-
шовано партизан. загін П. Шерстюка. 1982 у А. к. 

Одна з Барабарських печер,  
в яких перебували аскети 
секти Адживіка

Аджимушкайські 
катакомби. Архітектурна 
композиція біля входу в 
меморіальний комплекс 
«Героям Аджимушкая»
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споруджено меморіальний комплекс «Героям 
Аджимушкая», до складу якого входить підзем-
ний Музей оборони (1966) і комплекс пам’яток 
на поверхні. Автори — скульптори Є.  Горбань, 
Б. Клімушко, архітектори — С. Миргородський, 
В. Сенцов.

Літ.: В катакомбах Аджимушкая: Документы. Воспо-
минания. Статьи. Симферополь, 1982; Абрамов В. Герои-
ческая оборона аджимушкайских каменоломен. Москва, 
1983; Ефремов  Н. Солдаты подземелья. Ташкент, 1983; 
Князев Г., Проценко И. Доблесть бессмертна: О подвиге 
защитников Аджимушкая. Москва, 1987; Щербак С. Ле-
гендарный Аджимушкай. Симферополь, 1989.

Г. Г. Денисенко

Аджі ́, Руста ́м Іва́нович (03.03.1973, м.  Жданов, 
тепер м.  Маріуполь Донец. обл. Україна) — 
спортсмен, борець греко-римського стилю, засл. 
майстер спорту (з 1995). Боротьбою почав зай-
матися з 9 років у м. Жданові. Перший тренер — 
М.  Пустовалов; згодом тренувався у Г.  Узу на. 
Закінчив Донец. держ. ін-т здоров’я, фіз. вихо-
вання і спорту (1994). У 1992 став віце-чемпіо-
ном Європи серед молоді. Виступав за борців-
ські клуби «Азовмаш» та «Гелікон» (обидва — 
м.  Маріуполь). Чемпіон України (1993–1994, 
1998) та володар Кубка України (1998–2000). 
Брав участь у XXVI і XXVII Олімпійських іграх 
(1996 і 2000). Чемпіон світу (1995) у ваговій кате-
горії до 69 кг, бронзовий призер чемпіонату сві-
ту (2001), бронзовий призер чемпіонату Європи 
(1997).
Після завершення кар’єри 2004 спортсмен пе-
рейшов на тренерську роботу, став тренером 
спорт. клубу «Азовмаш» (м. Маріуполь). З 2005 
очолив молодіжну збірну України з греко-рим-
ської боротьби. За 5 років вона виборола 27 ме-
далей різного ґатунку на чемпіонатах Європи та 
світу. За тренерську роботу (підготовку бронзо-
вого призера з греко-римської боротьби на літ-
ній Універсіаді 2013 Д. Пишкова) нагороджений 
медаллю «За працю і звитягу» (2013). 

В. І. Костюченко

Аджме ́р (англ. Ajmer) — місто на Пн. Зх. Індії, в 
центр. частині штату Раджастхан, розташоване 
у міжгірній улоговині Тарагарх (на висоті 470–
490 м над рів. м.) у районі гірського хребта Ара-
валлі, адм. ц. однойменного округу. Нас. — 
551,4  тис. осіб (2011). Клімат посушливий, зі 
спекотним літом (середньомісячна т-ра травня–
червня — + 33 °C) і м’якою зимою (середньомі-
сячна т-ра грудня–січня — + 15 + 16  °C). Річна 
норма опадів становить бл. 530  мм, майже всі 
випадають в сезон мусонів (червень–вересень). 
В пн. частині міста розташоване велике штучне 
оз. Анасагар (площею по над 5  км2), створене 
(1135–1150) за наказом магараджі Анаджі в 
верхів’ях р. Луні. Місто засноване Аджаяраджою 
(на початку 12 ст.), правителем держави Чауха-
нів з Сакамбхарі. Правитель А. Прітхвірадж III 
(1166–1192) став героєм переказів про опір інду-
сів завойовникам-мусульманам. Афганський 
полководець Мухаммед Ґорі (1162–1206) захо-
пив і розграбував місто (1192), побудувавши тут 
мечеті і медресе. Пізніше А. підпав під владу 
Делійського султанату, входив у володіння ра-
джів Марвару (14–16 ст.) і був захоплений Вели-
кими Моголами (1556). 1817 А. приєднаний до 
колоніальних володінь Британії в Індії, де місто 
дало назву району і провінції Британської Ін-

дії — А.-Мервара. З про голошенням Індією не-
залежності (1947), провінція була перетворена 
на шт. А., згодом включений (1.11.1956) до скла-
ду штату Раджастхан. Сучасний А. — тран-
спортний (залізничний та автомобільний) ву-
зол, центр с.-г. району. В  місті розвинені тек-
стильна (бавовняна, шовкова, трикотажна), 
фармацевтична, машинобудівна пром-сть, тра-
диційне ремісниче вир-во тканин; на околицях 
видобувається та переробляється мармур. А. є 
одним з основних реліг. центрів Індії: мавзолей 
святого суфія Муїнуддіна Хасана Чішті (1141–
1236) — постійний центр паломництва мусуль-
ман (семиразове відвідування могили видатного 
суфія прирівнюється до паломництва у Мекку); 
оз. Пушкар за 11 км на Пн. Зх. від міста з рідкіс-
ним для Індії храмом Брахми — священне для 
індусів. Серед архіт. пам’яток А. також виділя-
ються храм джайнів (1153, пізніше перетворе-
ний на мечеть), прикрашений скульптурними 

рельєфами і 40 колонами; міська фортеця (за-
снована бл. 1100), оточена 3-кілометровим му-
ром; мармуровий палац Акбара (1570, нині му-
зей) та ін. палаци та реліг. споруди.

Літ.: Begg  W.  D. The Holy Biography of Hazrat Khwaja 
Muinuddin Chishti. Delhi, 1999; Abram D. The Rough guide 
to India. New York, 2003; Clammer P., Blasi A., Raub K. et al. 
Rajasthan, Delhi & Agra. Melbourne, 2015.

А. С. Івченко

Аджорнаме́нто (італ. aggiornamento — онов-
лення, поповнення, удосконалення) — санкціо-
нована ІІ Ватиканським собором (1962–1965) 
політика модернізації Католицької церкви і пе-
ретворення її на активну силу сусп. прогресу. 
Термін А. виник у період понтифікату папи Іоан-
на ХХІІІ (1958–1963). Вперше програма А. була 
сформульована у папському документі «motu 
proprio» (лат. — з власної волі; тобто не узгодже-
ному з кардиналами) від 05.06.1959, де ствер-
джувалось про приєднання до сучас. світу через 
модернізацію церкви. Термін набув широкого 
вжитку в енцикліках та ін. документах ІІ Вати-
канського собору. Зокрема, Іоанн ХХІІІ у про-
мові на відкритті собору 11.10.1962 закликав от-
ців до «доречного осучаснення» церкви. Політи-
ка А. полягає в необхідності діалогу між церквою 
та сучас. світом з метою усунення суперечностей 
між католицьким віровченням, нормами, цін-
ностями, культом і реаліями сусп-ва. А. став си-

Аджі Рустам Іванович

Аджмер. Джайнійський храм
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нонімом радикального оновлення Католицької 
церкви, позначенням різних форм її адаптації до 
мінливих умов світу. Зокрема, політика А. вия-
вилася у сфері догматики (реінтерпретація ві-
роповчальних положень) і церк.-практичній 
(реформи літургійного життя, канонічного пра-
ва, адм. структур, соц. служіння, взаємин з ін. 
христ. та нехрист. конфесіями). У сучас. дослід-
ницькій л-рі термін А. зазвичай вживається як 
синонім катол. модернізму. 

Дж.: Документы II Ватиканского собора. Москва, 2004.
Літ.: Жилина  Е.  В. Философские аспекты «аджорна-

менто» на современном этапе // Религии мира: Ежегод-
ник. Москва, 1982; Гергей  Е. История папства. Москва, 
1996; Абетка християнської науки і обряду. Івано-Фран-
ківськ, 2002. 

О. В. Сарапін

Адива ́р, Галіде́ Еді ́б (тур. Adıvar, Halide Edib; 
1884, м. Стамбул, тепер Туреччина — 09.01.1964, 
м.  Стамбул, тепер Туреччина) — письменниця, 
класик турецької л-ри 20 ст. Творчість А., пись-
менниці аристократ. походження, вирізняє неод-
норазова зміна ідейно-темат., естет. і стильових 
уподобань. У ранніх романах «Севіє Таліб» («Se-
viyye Talip»; 1909), «Хандан» («Handan»; 1910) та 
ін. порушує проблему емансипації, зображуючи 
цілісні жіночі натури. Всі її героїні — з вищого 
світу, їм притаманні не тільки врода й чарівли-
вість, а й яскраві індивід. риси характеру, розум, 
інтелект, талант. На противагу їм А. виводить 
образи обмежених, нерішучих, безвольних чо-
ловіків. Авторка надає перевагу сюжету любов-
ного трикутника, через що історія подружнього 
життя завжди закінчується трагічно, хоч героїні 
романів мужньо захищають своє кохання від 
умовностей світу. Визвольну боротьбу тур. на-
роду під проводом Ататюрка (1920–1922), 
учасницею якої була А., відображено в романі 
«Вогняна сорочка» («Ateşten gömlek»; 1922). Це 
твір про «вогняну сорочку» любові до батьків-
щини, яка спалює і полковника Ігсана, і випле-
каного в комфорті юного аристократа Пейямі, 
що приєднався до лави захисників вітчизни, але 
їх спопеляє й нерозділене кохання до нар. герої-
ні Айше, яка втратила у вогні війни чоловіка та 
сина. Трагічно закінчується життя героїні рома-
ну «Вбийте шльондру» («Vurun kahpeye»; 1926), 
сільської вчительки, закатованої фанатичною 
юрбою, що її нацькували окупанти. За мотивами 
обох романів знято фільми. У низці творів тур. 
письменників 1920-х, присвячених героїці нац.-
визв. боротьби, помітне місце посіла тема осо-
бливої іст. місії великого тюрк. етносу. У зб. опо-
відань «Вовк, що дістався верховини» («Dağa 
çıkan kurt»; 1926) А., використавши давньотюрк. 
тотемістичний міф про походження тюрків від 
«сірого вовка», розвиває цей мотив як алегорію 
щодо своєї доби; це дало підставу рос. тюрколо-
гам назвати письменницю трубадуром пантюр-
кізму. Подібну характеристику одержав і роман 
«Татарочка» («Tatarcık»; 6 видань упродовж 
1939–1968), у якому А. порушує питання само-
бутності тюрк. етносу. Події роману «Сінеклі 
Баккал» («Sinekli baqqal»), відбуваються в епоху 
кривавого султана Абдул-Гаміда ІІ (1876–1909). 
У цьому творі окреслено проблему самоіденти-
фікації тур. нації. 1935 цей твір видано англ. мо-
вою в Лондоні, а 1936 — у Туреччині, згодом 
його перекладено португал., фінською та франц. 
мовами. Упродовж життя А. опікувалася сиро-

тинцями та працювала в царині нар. освіти. 
Духовний світ дитини став темою низки опові-
дань. В останні десятиріччя А., крім худ. прози, 
писала публіцист. праці, а також видавала ме-
муари.

Тв.: Vurun Kahpeye. İstanbul, 1943; Dağa çıkan kurt. İs-
tanbul, 1963. У к р.  п е р е к л. — Діти, яких я знала; Про-
давець гарбузового насіння // Що там, за горами?: Опо-
відання турецьких письменників. Київ, 1982.

Літ.: Айзенштейн Н. А. Из истории турецкого реализ-
ма. Москва, 1968; Enginün İnci. Halide Edib Adıvar’ın eser-
lerinde Doğu ve Batı meselesi. İstаnbul, 1995. 

Г. І. Халимоненко

Адиге́йська літерату ́ра — Див. Адигея 

Адиге́йська мо ́ва (адиг. Адыгабзэ) — мова аб-
хазо-адизької групи абхазо-адизької сім’ї мов (за 
іншою класифікацією — абхазо-адизької групи 
північнокавказької сім’ї мов). А.  м. також наз. 
західно-адиз., кяхська і західно-черкеська. По-
ширена переважно в Республіці Адигея у складі 
РФ (первісний ареал), де має держ. статус поряд 
із російською, і в Туреччині. Заг. кількість носі-
їв  — близько 580  тис. (2014, оцінка). Більшість 
носіїв А.  м. — представники переселенських 
громад, що утворилися в середині 19 ст. унаслі-
док масового виселення адигів до Осман. імпе-
рії: у Туреччині (за оцінкою 2014 — 316  тис.), 
Йорданії (за даними 2014 — 8  тис.), Сирії (за 
оцінкою 2014 — 35 тис.), Іраку (за даними 2014 — 
34 тис.), Ізраїлі (за оцінкою 2005 — 3 тис.). 1998 
невелику громаду носіїв А.  м. із Сербії (бл. 
200  осіб) репатрійовано до Республіки Адигея. 
Кількість носіїв А.  м. у Республіці Адигея — 
117 тис. осіб (2010, перепис). А. м. є близькоспо-
рідненою з кабардино-черкеською (східно-адиз.) 
мовою, частина лінгвістів класифікує ці дві мови 
як літ. варіанти однієї (адиз.) мови, сформовані 
на базі її наріч. А. м. має чотири діалекти: бже-
дузький, теміргоєвський, шапсузький і абад-
зеський (зберігся лише в діаспорі). Основа літ. 
А. м. — теміргоєвський діалект.
Фонологія А. м. типова для абхазо-адиз. мов: має 
просту вокалічну (три голосні фонеми) і склад-
ну консонантну (до 67 приголосних фонем у діа-
лектах) системи. В А. м. є чотири відмінки: абсо-
лютний, ергативний, орудний і трансформатив-
ний; десяткова система числення; кілька форм 
часу: дві форми мин., теп., майб., майб. у мин. Як 
окремий час функціонує форма дієслів док. виду 
в умовному способі. Типологічно А. м. належить 
до ергативних і полісинтетичних мов. Порядок 
слів у реченні умовно вільний. Писемність А. м. 
у Республіці Адигея ґрунтується на кириличній 
графіці, у Туреччині — на лат., у Йорданії, Сирії, 
Іраку та Ізраїлі — на араб. Для А. м. на тер. сучас. 
Республіки Адигея з сер. 19 ст. до 1927 викорис-
товували араб. письмо, у 1927–1938 — латини-
цю. У сучасному адиг. кириличному алфавіті 64 
літери, більшість із них позначають приголо-
сні — диграфи та триграфи. Системи письма на 
основі араб. і лат. графіки, які використовують 
переселенські громади адигейців, не мають 
офіц. статусу. 

Літ.: Яковлев Н., Ашхамаф Д. Грамматика адыгейского 
литературного языка.  Майкоп, 1941; Рогава  Г., Кераше-
ва З. Грамматика адыгейского языка. Краснодар, Майкоп, 
1966; Тхаркахо  Ю. Адыгейско-русский словарь / Адыгэ-
урыс гущыIалъ. Майкоп, 1991.

С. І. Гірік

Адивар Галіде Едіб
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Адиге́йці (самоназва — адыгэ) — народ. А. 
мешкають переважно в Республіці Адигея, що 
входить до складу Південного федерального 
округу РФ. Крім того, А. живуть у Краснодар-
ському краї РФ, Туреччині, на Близькому Сході. 
Разом із кабардинцями й черкесами А. складають 
споріднену групу адигів. За даними Всеросій-
ського перепису нас. 2010 в Росії мешкало 
124,8 тис. А.
У складі А. виділяються кілька субетносів: аба-
дзехи, бесленеєвці, бжедуги, жанеєвці, єгеруха-
євці, мамхеги, махоші, натухайці, теміргоєвці, 
хатукаєвці, шапсуги. А. є нащадками автохтон-
них адизьких племен Пн.-Зх. Кавказу, виокре-
милися як самостійний етнос в 13–14 ст. Адигея 
завойована царською Росією у 1820-х. Після 
Кавказької війни значна частина А. переселила-
ся до Туреччини.
Основна госп. діяльність А. — плужне земле-
робство (просо, ячмінь, з 19 ст. — кукурудза й 
пшениця), садівництво, виноградництво, ско-
тарство (вівці, кози, корови, коні), птахів-
ництво (кури, качки, гуси, індики). Ремесла: 
ковальство, плетіння, ткацтво, кушнірство, 
різьблення каменя й дерева, золоте і срібне 
шиття. Мова — адигейська, більшість А. — бі-
лінгви, що володіють також російською. Релі-
гія — іслам (сунізм).

Літ.: Народы Кавказа. Москва, 1960. Т. 1; История на-
родов Северного Кавказа (конец XVIII в. — 1917 г.). Мо-
сква, 1988; Народы России: Атлас культур и религий. Мо-
сква, 2008.

Н. О. Громова

Адиге́я, Республіка Адигея (рос. Адыгея, Респу-
блика Адыгея; адиг. Адыгеир, Адыгэ Респу-
блик) — суб’єкт РФ, входить до складу Півден-
ного федерального округу. Тер. — 7792  км2. 
Нас.  — 451,5  тис. осіб (2016, оцінка), густота 
нас. — 58 осіб/км2. Адм. ц. — м. Майкоп. Утворе-
на 27.07.1922 як Адигейська (Черкеська) авт. обл. 
на тер. Майкопського і Катеринодарського відді-
лів Кубано-Чорноморської обл. Перейменована 
на Адигейську авт. обл. (1928), перетворена на 
республіку (03.07.1991), сучас. назва — з 1992. 
Розташована на Пд. європ. частини країни, з усіх 
боків оточена тер. Краснодарського краю. Пн. 
частина республіки — рівнина, пд. — передгір’я 
і гори Великого Кавказу. 
Клімат А. помірно теп лий, з середніми т-рами 
січня — –2 °C і липня — +28 °C, опадів бл. 700 мм/
рік. Основні річки: Кубань та її притоки Лаба і 
Біла. До 40 % тер. (бл. 2,8 тис. км2) займають ліси, 
в основному широко листяні (бук, дуб, граб, 
клен). Різноманітна рослинність рівнинної, лісо-
степової і гірсько-лісової зон, альпійських лугів в 
поєднанні зі сприятливим кліматом зумовлюють 
розмаїття рослинного і тваринного світу А. — 
87  видів ссавців, 91  — риб, 275  — птахів, 11 — 
земноводних, 19 — плазунів і кілька тисяч видів 
безхребетних тварин. З корисних копалин є не-
великі запаси природного газу, значні запаси бу-
дівельних матеріалів (гравій, пісок, глина, вап-
няк), в гірській частині А. — невеликі родовища 
золота і рудних матері алів. 
Предками корінного населення республіки ади-
гів вважаються давні зихи (меоти, сінди, черке-
си). В результаті російсько-кавказької війни 
(1763–1864) більшість адигів було вигнано в 
Осман. імперію, а решту поселено на рівнинних 
землях лівого берегу Кубані. Міське населення 

А. становить 47,3 % (2016), найбільші міські по-
селення (2016): міста Майкоп (144,1 тис. осіб) і 
Адигейськ (12,7  тис. осіб), смт Яблоновський 
(32,0 тис. осіб), Енем (19,1 тис. осіб), Гіагінська 
(13,8 тис. осіб) та ін. А. — індустр.-агр. республі-
ка з харчовою, деревообробною, целюлозно-па-
перовою, машинобудівельною і металооброб-
ною галузями пром-сті. Основу агропромисло-
вого вир-ва становлять рослинництво, свинар-
ство, вівчарство, промислове птахівництво та 
племінне конярство. У республіці розвинуте ав-
томобільне і повітр. сполучення. Судноплавство 
по Кубані. Розвивається туристична галузь.
В А. — 2 федеральні держ. вищі навч. заклади: 
Адигейський держ. ун-т (засн. 1940) і Майкоп-
ський держ. технол. ун-т (засн. 1993), 9 серед. 
спец. навч. закладів, 149 загальноосвітніх шкіл 
(2016), 8 держ. музеїв (серед них Нац. музей А., 
засн. 1926), низка театрів (серед них — Нац. те-
атр А., засн.1937) тощо.
З давніх часів в А. поширений фольклор (нарт-
ський епос, героїчні пісні). Л-ра зародилась на 
межі 19–20 ст. (пісні Ц. Теучежа, складені ним в 
усній формі й записані пізніше). У 1920–1930-х 
з’являються перші поет. твори великого обсягу 
(іст. поеми Ц.  Теучежа), зароджуються прозові 
жанри (твори Т. Керашева). Л-ра 1930-х мала об-
межений жанровий діапазон, зосереджуючись 
на окремих іст. сюжетах і сучас. для авторів поді-
ях (революційні події 1917, Громадянська війна, 
колективізація), осмислених відповідно до кано-
нів соціалістичного реалізму. У 1940–1950-х вий-
шли численні поет. й прозові твори, присвячені 
подіям Другої світової війни й післявоєнного 
часу (Ю.  Тлюстен, Д.  Костанов, А.  Євтих). У 
1960-х зароджується адигейська драматургія 
(Г. Схоплок). У 1970-1980-х працюють прозаїки 
І.  Машбаш, Х.  Ашинов, П.  Кошубаєв. Основні 
літ. видання: альманах (пізніше журн.) «Зэкъош-
ныгъ» («Дружба») адигейською мовою (видаєть-
ся з 1924) й «Литературная Адыгея» російською 
мовою (видається з 1994). Укр. мовою перекладе-
но твори А.  Євтиха, Т.  Керашева, І.  Цея та ін., 
адигейською — Т. Шевченка, М. Трублаїні та ін.
Серед відомих митців А. — основоположник ади-
гейського професійного муз. мист-ва, нар. артист 
РФ і А., засл. діяч мист-в Росії, лауреат Держ. пре-
мії А. композитор, співак У.  Тхабісімов.

Літ.: Бормотов И. В. Адыгея туристская (история, со-
стояние и перспективы развития). Майкоп, 2003.

Ади ́ги (самоназва адыга, адыгэ) — етнічна 
спільнота, що об’єднує адигейців, кабардинців, 
черкесів, убихів та ін. У світі (РФ, Туреччина, 
Йорданія, Сирія, Лівія, Німеччина, США та ін.) 
проживає бл. 3,5 млн А. (2014, оцінка), з них 
близько 1,5 млн у Туреччині (2014, оцінка). У РФ 
мешкає 718 тис. А. (2010, перепис). У РФ А. жи-
вуть переважно на тер. Адигеї (адигейці), Кабар-
дино-Балкарії (кабардинці), Карачаєво-Черкесії 
(черкеси), Краснодарського краю (адигейці), Пів-
нічної Осетії, Ставропольського краю. Більшість 
реліг. А. — мусульмани (суніти). Існують дві літ. 
мови А. — адигейська і кабардино-черкеська. Аб-
солютна більшість А. двомовні, А. Туреччини 
володіють турецькою, А.  Росії — російською. 
Предки А. (зихи, керкети, меоти та ін.) відомі в 
Пн.-Сх. Причорномор’ї з 1 тис. до н. е. У давньо-
руських джерелах їх згадано під назвою касогів. 
У 13 ст. поширюється тюркська назва черкеси. 
Процес формування давньоадизької спільності 

Адигейці. Франц Рубо. 
Черкес зі списом

Адигея. Прапор Республіки 
Адигея

Адигея. Герб Республіки 
Адигея
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охоплював переважно кін. 1 тис. до н.е. — сер. 
1 тис. н.е. Внаслідок Кавказької війни у 1864 р. 
Росія повністю взяла під контроль тер. прожи-
вання А. Після завершення бойових дій біль-
шість представників адизьких народів були 
змушені переселитися на тер. Османської імпе-
рії. А. на Північному Кавказі й у переселенських 
громадах значною мірою зберігають традиційну 
культуру.

Літ.: Аутлев М. Адыги. Историко-этнографический 
очерк. Майкоп, 1957; Гарданов В. К. Общественный строй 
адыгских народов (XVIII–первая половина XIX в.). Мо-
сква, 1967; Анфимов Н., Джимов Б., Емтыль Р. История 
Адыгеи (с древнейших времен до конца XIX в.). Майкоп, 
1993; Бетрозов Р. Этническая история адыгов. Нальчик, 
1996; Хотко  С. Очерки истории черкесов. Санкт-Петер-
бург, 2001.

В. В. Пилипенко

Адикти ́вна поведі ́нка (від лат. addicton — слі-
по відданий, той, що потрапив у рабську залеж-
ність) — одна з форм девіантної поведінки, особ-
ливий тип деструктивної поведінки, який вира-
жається у прагненні до відходу від реальності че-
рез зміну свого псих. стану. Термін «А. п.» ввів до 
наук. обігу амер. дослідник В. Міллер для визна-
чення зловживання різними речовинами, які 
змінюють псих. стан, включаючи алкоголь, нар-
котики й тютюн, до того як від них сформується 
фіз. залежність. Виокремлюють такі форми А. п.: 
хім. залежність — куріння, алкоголь, залежність 
від ліків, наркоманія, токсикоманія; порушення 
харчової поведінки — переїдання, голодування; 
гемблінг — ігрова залежність від азартних ігор, 
комп’ютерна залежність; сексуальні адикції — зо-
офілія, фетишизм, пігмаліонізм, трансвестизм, 
ексгібіціонізм, вуайєризм, некрофілія, садомазо-
хізм; реліг. деструктивна поведінка — реліг. фана-
тизм, залученість до секти (Є. Змановська). 
Однією з осн. рис у поведінці адиктивної осо-
бистості є прагнення до втечі від реальності. 
«Втеча» полягає в тому, що замість гармонійного 
життя відбувається активація в якомусь одному 
напрямі; при цьому людина зосереджується на 
вузько спрямованій сфері діяльності (часто не-
гармонійній і такій, що руйнує особистість), іг-
норуючи решту. Виділяють чотири види «втечі» 
від реальності: «втечу в тіло» — переорієнтація 
на діяльність, спрямовану лише на власне фіз. чи 
псих. удосконалення; гіпер-компенсаторним 
стає захоплення оздоровчими заходами («пара-
ноя здоров’я»), сексуальними взаємодіями, 
влас ною зовнішністю, якістю відпочинку і спо-

собами розслаблення; «втечу в роботу» — дис-
гармонійна фіксація на службових справах; 
«втечу в контакти чи самотність» — спілкування 
стає або єдино бажаним способом задоволення 
потреб, заміщуючи інші, або кількість контактів 
зводиться до мінімуму; «втечу у фантазії» — 
схильність до роздумів і відсутність бажання 
щось утілювати в життя (Н. Пезешкіан).
На утворення поведінкових порушень, включно 
з адиктивними розладами, може впливати до-
сить велике коло культ., екон., соц., мед., педаго-
гічних чинників. А. п. не є наслідком спадкової 
схильності, а є результатом відходу від вирішен-
ня складних соц. проблем, стресових ситуацій, 
життєвих перешкод, невдач. Відмінною особли-
вістю А.  п. є її циклічність. Різні форми А.  п. 
мають тенденцію поєднуватися або переходити 
одна в одну, що доводить спільність механізмів 
їх функціонування. 

Літ.: Змановская  Е.  В. Девиантология: (Психология 
отклоняющегося поведения): учеб. пособие для студен-
тов вузов. Москва, 2008; Егоров А. Ю., Игумнов С. А. Кли-
ника и психология девиантного поведения. Санкт-Пе-
тербург, 2010; Аймедов  К.  В. Особливості особистості 
підлітків, які страждають на комп’ютерну залежність // 
Наука і освіта: журн. Півд. наук. Центру НАПН України. 
2012. № 6 (Психологія).

І. В. Шліхта

Ади́кція (від лат. addictus — сліпо відданий; 
той, що потрапив у рабську залежність)  — не-
переборний (компульсивний) потяг до вживан-
ня певної природної або штучної речовини (ні-
котин, алкоголь, наркотики та ін.), що супрово-
джується тенденцією до збільшення доз, підви-
щенням толерантності та формуванням синдро-
му відміни; нав’язливе бажання виконувати 
певну діяльність. Формує т.  з. адиктивну пове-
дінку — поведінку, зумовлену бажанням людини 
«втекти» від реального життя шляхом зміни 
стану своєї свідомості. А. буває хімічною (суб-
станціональною, фізичною) та поведінковою 
(несубстанціональною, психологічною). 
Хімічна (субстанціональна, фізична) А. пов’я-
зана з використанням т. з. психоактивних речо-
вин — субстанцій, які при введенні в орг-м лю-
дини можуть змінювати її сприйняття оточення, 
пізнавальні процеси, настрій, поведінку, рухові 
функції. Осн. видами хімічної А. є алкоголізм 
(зловживання алкогольними напоями) та нарко-
манія (вживання психотропних і токсичних ре-
човин). Тютюнопаління також є різновидом 
наркоманії. Найнебезпечнішою з наркоманій є 
токсикоманія, оскільки залежність (не лише фі-
зична, а й психічна) може виникнути вже після 
першого вживання токсичної речовини. Хімічна 
А. здатна значною мірою зменшувати контроль 
людини за власною поведінкою, що підвищує 
ризик сусп. небезпечних дій. Особи, які вчинили 
такі дії, перебуваючи в адиктивному стані (без 
супроводу психотичних розладів), визнаються 
осудними. Поведінкова (несубстанціональна, 
психологічна) А. характеризується нав’язливою 
схильністю до певної діяльності, а також нездат-
ністю або слабкою здатністю самостійно її при-
пинити. Найчастіше виникає через бажання 
людини втекти від реальності і потрапити до 
штучно створеного ілюзорного світу. Лікування 
А. будь-якої природи передбачає психотерапію, 
психофармакотерапію, тривалу соц.-псих. реабі-
літацію.

Адиги.  
Сім’я кабардинців
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Літ.: Marlatt G. A., Baer  J. S., Donovan D. M., Kivlahan 
D. R. Addictive behaviors: Etiology and treatment // Annual 
Review of Psichology. 1988. Vol. 39; Сідак Л. М. Адикція як 
форма руйнації духовного буття особистості // Вісник 
Нац. ун-ту «Юридична академія України ім. Ярослава 
Муд рого». Серія : Філософія, філософія права, політоло-
гія, соціологія. 2015. № 4. 

О. С. Чабан

Ади́кція вла ́ди (від лат. addictus — сліпо відда-
ний, той, що потрапив у рабську залежність) — 
поведінка з яскравими проявами невротичного 
прагнення влади, жадоба до постійного влада-
рювання. Спонукає до А.  в. комплекс психол., 
соціоекон., та політ. чинників. Посилення нега-
тивних тенденцій у сусп-ві, соц. нестабільність 
зумовлюють певні зміни у реакціях на них, зрос-
тає тяга до реліг. фанатизму, сектантства. Най-
сприятливіші умови для розвитку А. в. існують в 
умовах тривалої монополії на владу. З  погляду 
політ. психології, це негативно впливає на всі 
структури суспільства: на тих, хто владарює, і 
тих, хто підкорюється, що призводить до зміни 
всієї системи цінностей. Якщо на перших етапах 
реалізації владних повноважень суб’єк том вла-
ди переважають ідеали розвитку д-ви, створен-
ня справедливішого сусп-ва, то поступово жага 
влади набуває самодостатності. У  випадку заг-
рози позбавлення влади в суб’єкта з адиктивни-
ми схильностями виникає фрустрація. Це про-
являється у різних формах девіантної поведінки, 
що спрямована на збереження всіх важелів та 
ресурсів влади. У такому випадку сусп-во може 
очікувати соц. та політ. нестабільність. Адик-
тивна поведінка була притаманна багатьом дик-
таторам (Наполеон, В. Ленін, А. Гіт лер, Б. Мус-
соліні).

Літ.: Канетти  Э. Масса и власть. Москва, 1997; 
Фромм  Э. Анатомия человеческой деструктивности / 
Пер. П. С. Гуревич. Москва, 2007.  

М. В. Шаповаленко

Адинамі ́я (грец. ἀδυναμία — безсилля, слаб-
кість) — зменшення або повне припинення ру-
хової активності. Може виникати через безсил-
ля, слабкість при важких тривалих виснажливих 
хворобах, при голодуванні. Фізіол. причинами 
А. можуть бути також ураження мозочка і над-
ниркових залоз. Інша причина А. — порушення 
біохім. і біофіз. процесів, що лежать в основі 
скорочення м’язових волокон або порушення 
іннервації м’язів. Інколи А. є проявом невротич-
ного розладу. Розрізняють А. загальну (припи-
нення рухливості в цілому) і органну (напр., А. 
серця при переродженні міокарда, А. кінцівки 
при переломі). Лікування А. полягає в лікуванні 
захворювання, що зумовило її виникнення.

Адипсі́я (від а… — заперечний префікс і грец. 
δίψα — спрага) — нездатність відчувати спрагу. 
Найчастіше є проявом патології гіпоталамуса, 
де розташований центр спраги, а також гіпота-
ламо-гіпофізарних розладів. Захворювання 
може бути вродженими або набутим. А. часто 
призводить до порушень балансу електролітів 
у сироватці крові, до гіпернатріємії, підвищен-
ня рівня креатиніну. Фармакотерапії А. не іс-
нує, а мед. допомога полягає в тому, щоб навчи-
ти пацієнта регулярно і адекватно споживати 
рідину попри відсутність спраги. Лікування 
спрямоване на чинники, які спричинили А.: 

напр., хірургічне видалення пухлини, гемато-
ми або кісти, які пригнічують діяльність цент-
ру спраги. Іноді термін А. застосовують також 
до нав’язливого стану, для якого характерний 
острах спорожнення сечового міхура поза ме-
жами дому.

Адити́вна величи́на (від лат. addіtіvus — при-
датковий, доданий) — числова функція f (x), для 
якої значення, що відповідає цілому об’єкту, до-
рівнює сумі значень, що відповідають частинам 
об’єкту за будь-якого його розбиття:

f (x + y) = f (x) + f (y). 
А. в. є, напр., об’єм тіла, площа поверхні, довжина 
відрізка, маса, вага тощо.

Адити́вна гру ́па — група, в якій дія називаєть-
ся додаванням. В А. г. групова дія позначається 
символом +, для позначення нейтрального еле-
мента використовується символ 0, а елемент, 
обернений до елемента a, називається проти-
лежним до a і позначається -a. А. г. є, як правило, 
абелевою групою. Найчастіше А.  г. називають 
групи, для яких на осн. множині також визначе-
но іншу бінарну дію. А. г. є довільне кільце (зо-
крема, поле), а також довільний модуль над 
кільцем (зокрема, векторний простір) відносно 
дії додавання, визначеного в ньому. Приклади: 
А.  г. цілих, раціональних, дійсних та комплекс-
них чисел, лишків тощо. 

Літ.: Калужнін Л. А., Вишенський В. А., Шуб Ц. О. Лі-
нійні простори. Київ, 1971.

А. С. Олійник

Адити ́вний си́нтез ко ́льору — один із двох 
принципово різних методів колірного синтезу 
(другий  — субтрактивний синтез кольору). 
А. с. к. — відтворення необхідного кольору шля-
хом оптичного змішування кольорів у випромі-
нювальних об’єк  тах. А.  с.  к. співвіднесений 
з  особливостями функціонування зорового 
аналізатора людського ока  — здатністю сприй-
мати світло у фіолетово-синій, зелено-жовтій та 
жовто-червоній частинах спектра. Є три базові 
(первинні) адитивні кольори: червоний (Red); 
зелений (Green) і синій (Blue), тож стандарт для 
А. с. к. — модель колірного простору RGB.
А д и т и в н е  з м і ш у в а н н я  к о л ь о р і в. 
По єднуючи чер воний (Red), зелений (Green) і 
синій (Blue) у  різних пропорціях, отримують 
практично весь спектр видимих кольорів. При 
парному їх додаванні в рівних частках постають 
т.  з.  додаткові кольори (див.  СMYK у Колірний 
простір):

зелений + синій → блакитний (Сyan)

синій + червоний → пурпуровий (Magenta)

зелений + червоний → жовтий (Yellow)

Інші формули отримання кольорів із трьох пер-
винних шляхом адитивного змішування:

100 % 
синього

+
100 % 

червоного
+

100 % 
зеленого

→ білий

0 % 
синього 

+
0 % 

червоного 
+

0 % 
зеленого

→ чорний

Якщо відсотки базових кольорів однакові (напр., 
по 20 % синього, червоного і зеленого), то пік-
сель передає світлий відтінок сірого.

Адитивний синтез кольору 

R

G B
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А. с. к. використовується для відтворення кольо-
рових зображень на екранах телевізорів і ком-
п’ю терів, цифрових фотоапаратів тощо.
Див. також: Колористика, Кольороподіл.

Т. С. Крайнікова

Адити́вні ге ́ни — одиниці спадковості, фено-
типовий прояв яких становить сумарний ефект 
дій алельних (напівдомінування, кодомінуван-
ня) і неалельних (полімерія, успадкування кіль-
кісних ознак) генів. Хрестоматійний приклад 
адитивності в біології.

Літ.: Гершензон С. М. Основы современной генетики. 
Киев, 1979; Кунах  В.  А. Мобільні генетичні елементи і 
плас тичність геному рослин. Київ, 2013. 

Адити́вність (від лат. additivus — придатковий, 
доданий) — поняття, що відображає один із ти-
пів співвідношень між цілим і його складовими 
частинами (протилежністю А. є неадитивність, 
у межах якої розрізняють субадитивність і су-
перадитивність). Відношення  А. реалізується у 
формулюванні «ціле дорівнює сумі частин». По-
діливши об’єкт, що має адитивну властивість, на 
скінченну кількість частин, виявимо: значення 
показника цієї властивості цілого об’єкта дорів-
нює сумі значень показників складових частин. 
Напр., адитивними є довжина відрізка, площа 
плоскої фігури, об’єм тривимірного тіла; в меха-
ніці класичній маса тіла є величиною адитивною. 
А.  є формальним мат. поняттям і залежить від 
гіпотез, які використовуються під час побудови 
відповідної моделі.

Літ.: Глосарій термінів з хімії. Донецьк, 2008. 
Г. М. Зражевський

А́ді, Е́ндре (угор. Ady, Endre; 22.11.1877, с. Ер-
міндсент, тепер с.  Аді Ендре, повіт Сату-Маре, 
Румунія — 27.01.1919, м.  Будапешт, Угорщи-
на)  — поет, публіцист, основоположник нової 
угор. поезії. Навчався в Дебрецен. ун-ті (не за-
кінчив). Перша зб. — «Вірші» («Versek»; 1899). 
З 1900 займався журналістикою, зокрема опису-
вав події Російсько-японської війни. Поет. зб. 
«Нові вірші» («Új versek»; 1906), «Кров і золото» 
(Vér és arany; 1907), «На колісниці Іллі-пророка» 
(«Illés szekerén»; 1908), «Хто мене бачив?» («Ki 
látott engem?»; 1914) та ін. пройняті гуманіст. 
пафосом. А. закликає до зміни соц. ладу. У пуб-
ліцист. статтях і поезіях періоду Першої світової 
війни звучать антивоєнні мотиви. В окремих 
публіцист. виступах висловлювався з приводу 
умов життя укр. населення Закарпаття. А. брав 
участь у виданні впливового літ. журн. «Nyugat» 
(«Захід»), довкола якого групувалися інтелекту-
али ліберал. та лівого спрямування. Укр. мовою 
вірші А. переклали М. Бажан, М. Лукаш, Д. Пав-
личко, І. Драч та ін. 

Тв.:  Osszes versei. 2 kot. Budapest, 1955. Ук р. п е -
р е к л.  — Вибране. Ужгород, 1949; Вибрані поезії. Київ, 
1977.

Літ.: Россиянов О. К. Творчество Эндре Ади. Москва, 
1967; Мегела І. Провісник революції // Дніпро. 1977. № 4; 
Те: Страницы одного журнала. In memoriam Nyugat. 
1908–1919. Москва, 2009.

В. Ю. Васовчик

Адіаба ́та (від грец. άδιάβατος  — неперехід-
ний) — лінія на термодинамічній діаграмі стану, 
що відтворює рівноважний адіабатичний процес, 
тобто процес, який відбувається без теплообмі-

ну з навколишнім середовищем. Оскільки в та-
ких процесах сталою є ентропія, то А. іноді на-
зивають ізоентропою. У випадку ідеального газу 
А. описується Пуасона рівнянням PV γ  =  const, 
P — тиск, V — об’єм, γ = C

P
/C

V
 — відношення теп-

лоємності за сталого тиску до теплоємності за 
сталого об’єму (для одноатомового газу γ = 1,67 за 
звичайних температурах, для двохатомового 
газу — 1,4). Для реальних газів А. описується Ван-
дер-Ваальса рівнянням (P + a/V 2)(V — b)γ = const, 
де V — властивий (питомий) об’єм, a і b — сталі. 
Зазначимо, що у випадку ультрарелятивістсько-
го фермі-газу й фотонного газу А. описується 
Пуасона рівнянням, в якому γ = 4/3. За раптових 
різких адіабатних стисненнях газу виникають 
ударні хвилі, які описуються А. Гюгоніо.

Літ.: Самойлович А. Г. Термодинамика и статистичес-
кая физика. Москва, 1955.

В. А. Шендеровський

Адіабати ́чне набли́ження  — метод наближ. 
обчислення задач квант. механіки, що застосо-
вується для описання квант. систем, у яких мож-
на виокремити підсистеми легких і важких час-
тинок, напр., електронів і атомних ядер у молеку-
лах та твердих тілах. Уперше метод запропоно-
ваний 1927 М. Борном і Р. Оппенгеймером. Важкі 
частинки в серед. рухаються значно повільніше, 
ніж легкі. Тому виникає можливість наближ. 
дос лідження властивостей молекул та твердих 
тіл, якщо вважати, що важкі частинки в нульо-
вому наближенні перебувають у стані спокою, а 
в подальших наближеннях враховувати їх рух 
методом теорії збурень. У теорії спектрів моле-
кул згідно М. Борна та Р. Оппенгеймера вводять 
параметр неадіабатичності, який характеризує 
відношення середньоквадратичного відхилення 
ядер від положення рівноваги до розміру моле-
кули, що визначається протяжністю електро-
нної хмари. А.  н. ефективно використовують 
та кож у квантовій хімії для побудови хвильових 
функцій багатоелектронних молекул, в атомній 
фізиці під час описування повільних зіткнень 
атомів і молекул, а також — у теорії твердих тіл.

Літ.: Сивухин Д. В. Общий курс физики. Москва, 1975. 
Т.  II: Термодинамика и молекулярная физика; Лубчен-
ко А. Ф. Квантовые переходы в примесных центрах твер-
дых тел. Киев, 1978.

І. І. Фіщук

Адіабати ́чний градіє ́нт (температури) — вер-
тикальний градієнт температури в ідеальному 
газі, що перебуває в стані гідростатичної рівно-
ваги в адіабатичних умовах. Для рідини чи газу, 
що перебуває в стані мех. рівноваги, справедли-
ве рівняння гідростатики:

                                    
dp

dz
g= −ρ ,                               (1)

де p  — тиск, ρ  — густина, g  — пришвидшення 
вільного падіння, z — вертикальна координата. 
Ідеальний газ описується рівнянням стану Мен-
делєєва—Клапейрона
                                      p = ρRT,                                 (2)
де R — газова стала, T — абсолютна температу-
ра. Якщо в газі відбувається адіабатичний про-
цес, то для нього справедливе також і Пуассона 
рівняння, яке в диференц. формі має вигляд

                        
dp

p

d dT

T
= =

−
κ

ρ
ρ

κ
κ( )1

,                     (3)
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де κ = C
P
/C

V
 — показник адіабати, C

p
 і C

V
 — пи-

томі теплоємності газу відповідно в ізобарично-
му та ізохоричному процесах. Об’єднавши (1), (2), 
(3) та врахувавши співвідношення Майєра, 
отримуємо, що

                                    
dT

dz

g

Cp

= − .                              (4)

Отримане значення вертикального градієнта 
температури і є «А. г. (т.)». В метеорології напря-
мок вертик. градієнта прийнято протилежним 
відносно напрямку градієнта, визнач. в матема-

тиці. Відповідно величину γ a
p

g

C
= ≈ 9 8,  К/км 

на зивають сухоадіабатичним градієнтом (тем-
ператури).
Уважають: якщо вертик. градієнт температури в 
сухій атмосфері дорівнює адіабатичному (4), то 
атмосфера перебуває в гідростатичній рівновазі. 

У випадку, якщо 
dT

dz a< −γ , то атмосфера страти-

фікована нестійко — у ній розвивається конвек-

ція, а у випадку, якщо 
dT

dz a> −γ , то атмосфера 

стратифікована стійко  — у ній конвекція при-
гнічується. Цей критерій є одним з фундамент. 
принципів метеорології. Якщо використати по-
няття потенціальної температури θ і врахувати, 
що

                          
1 1

θ
θ

γ
d

dz T

dT

dz a= +





,                       (5)

то умова виникнення конвекції в атмосфері зве-

деться також до вигляду — якщо 
d

dz

θ
< 0, то ат-

мосфера стратифікована нестійко, якщо 
d

dz

θ
> 0, 

то атмосфера стратифікована стійко.
Літ.: Матвеев Л. Т. Курс общей метеорологии. Физика 

атмосферы. Ленинград, 1984; Ландау Л. Д., Лифшиц Е. М. 
Теоретическая фізика. Москва, 1988. Т. 6: Гидродинамика.

Адіабати ́чний проце́с, адіабатний процес  — 
термодинамічний процес, за якого фіз. система 
не отримує теплоти ззовні та не віддає її, тобто 
без теплообміну з навколишнім середовищем 
(δQ = 0). А. п. відбуваються в теплоізолювальних 
(адіабатних) системах, однак їх можна реалізу-
вати й у випадку, коли ізолювальної оболонки 
немає. Для цього процес має проходити настіль-
ки швидко, щоб за час його перебігу не відбувся 
теплообмін з навколишнім середовищем. По-
няття адіабатичної ізоляції є ідеалізацією тепло-
ізолювальних оболонок або посудин Дюара 
(адіабатні оболонки). Простим прикладом А. п. 
є стиснення (чи розширення) газу в теплоізолю-
вальному циліндрі з теплоізолювальним порш-
нем: за стиснення температура зростає, за роз-
ширення  — спадає. Адіабатичне розширення 
газу зі здійсненням роботи проти зовн. сил і сил 
взаємного притягання молекул приводить до 
його охолодження, такий процес лежить в осно-
ві процесу зрідження газів. А. п. розмагнічуван-
ня парамагнітних солей дає змогу отримувати 
температури, близькі до абсолютного нуля, що 
використовують у методі магнітного охоло-
дження. А.  п. може проходити оборотно й не-
оборотно. У випадку оборотного А. п. ентропія 
системи залишається незмінною, у необорот-
них — зростає. Тому оборотний А. п. наз. також 
ізоентропійним процесом, його зображають на 
діаграмі стану адіабатою (ізоентропою).

Адіа ́нт (Adiantum) — рід папоротей родини бага-
тоніжкових. Багаторічні невеликі наземні папо-
роті з тонкими повзучими кореневищами, вкри-
тими матовими коричневими або чорними лус-
ками. Листки тонкі, перисті, черешки до 20  см 
завдовжки. З нижнього боку крайових лопатей 
містяться купки спорангіїв, прикриті видозмі-
неним краєм листка. Рід налічує бл. 200 видів, 
поширених по всій земній кулі, здебільшого в 
тропіках Пд. Америки. В Україні (в Криму) зрос-
тає один вид Адіант венерин волос (Adiantum 
capillusveneris). Переважно тропічний рід. Росли-
ни зростають переважно на багатих, вологих і 
водночас добре дренованих ґрунтах; характерні 
для скель по берегах водоспадів. Мають лікар-
ські властивості, напр., водний екстракт вияв-
ляє антибактеріальну дію. Порошок, настій, від-
вар, си роп з листків деяких представників роду 
використовують як пом’якшувальний, відхарку-
вальний засіб при захворюванні дихальних 
шля хів, як жарознижувальне. Через схожість 
ажурних листків папоротей з кучерями старо-
давні медики рекомендували ці рослини для лі-
кування волосся. У деяких культурах для дода-
вання блиску волосся миють настоєм папоротей 
роду А.

Літ.: Sunset Western Garden Book. Menlo Park, 1995; 
Еле невский  А. Ботаника. Систематика высших или на-
зем ных растений. Изд. 3-е. Москва, 2004.

Адіа ́нт вене ́рин во́лос (Аdiantum capillusvene
ris) — вид судинних рослин род. адіантових (за 
ін. систематикою — птерисових). Багаторічна 
папороть заввишки 20–30 см, з довгим повзучим 
кореневищем. Листки світло-зелені, тонкі, яйце-
подібні або яйцеподібно видовжені, двічі-, три-
чіперисті; зимують. Черешки чорно-бурі, тонкі, 
блискучі. Спороносить у червні–серпні. Розмно-
жується спорами та вегетативно. Місця зрос-
тання — вологі скелі (переважно вапнякові) та 
розколини, біля водоспадів, по берегах гірських 
річок і струмків. Вид поширений в Атлантичній 
Європі, Сх. і Зх. Середземномор’ї, на Кавказі, у 
Середній Азії. В Україні зростає на Пд. березі 
Криму. Популяції нечисленні. Причини зміни 
чисельності: зниження вологості повітря, пору-
шення місць зростання, збирання як декоратив-
ної рослини.
Вид А. в. в. занесено до Червоної Книги України. 
Природоохоронний статус — зникаючий. А. в. в. 
охороняється у природних заповідниках — Ял-
тинському гірсько-лісовому та Мис Мартьян. 
З  метою збереження виду слід створити заказ-
ники в місцях його зростання.

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

Адіа ́нтові (Adenophorea) — монотипна родина 
папоротей, яку часто включають до родини пте-
рисових (Pteridaceae). Містить єдиний рід Аді-
ант, до якого входить близько двохсот видів 
папоротей, в тому числі внесений до Червоної 
книги України Адіант венерин волос.

Адіа ́фора (грец. άδιάφορον — байдужий)  — 
поняття давньогрецької філософії, що тлума-
читься в працях стоїків, кініків, кіренаїків, 
скептиків.
1)  Принцип байдужості (нейтральності, інерт-
ності), якого слід дотримуватися в ставленні до 
всього, що є поза людськими силами або що є 

Адіабата

Адіабата
Об’єм   V

p
Тиск

Адіант венерин волос
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між чеснотою і вадою, істиною і хибою. Відсто-
роненість, утримання від полярних оцінок  — 
безсумнівна чеснота мислителя.
2) Річ (явище), що не має жодного значення — 
ані позитивного, ані негативного, тому й немає 
сенсу про це сперечатися. Згідно зі вченням сто-
їка Зенона, А.  — онтологічна індиферентність 
речей, адже в усього, що існує, одна частина — 
Благо, друга — Зло, а третя — Адіафора. А. — це 
життя і смерть, честь і безчестя, задоволення і 
біль, бідність і багатство, здоров’я і хвороба. За 
Егезієм (одним із кіренаїків), А.  — спосіб ней-
тралізації зла.

Літ.: Краткий очерк истории философии / Под ред. 
М.  Т. Иовчука и др. Москва, 1975; Лосев А.  Ф. История 
античной философии в конспективном изложении. 2-е 
изд., исправл. Москва, 1998. 

В. Е. Туренко

Адіафориза ́ція свідо ́мості  — процес, у ході 
якого значна частина людської діяльності вихо-
дить зі сфери моральних суджень, а отже, по-
з бавляється моральної значущості. Теорію А. с. 
розробив у 1990-х соціолог і філософ З. Бауман, 
спираючись на античне поняття адіафора. Згід-
но з теорією А. с., в умовах постмодерну, насам-
перед у зламні періоди (повстання, революції, 
війни тощо), індивід діє в обставинах «невизна-
ченості». Водночас він не має можливості чини-
ти моральний вибір і обстоювати власне ціле-
пок ладання через «знеособлення» і «консерву-
вання людяності» громад. структур (бюрокра-
тична адіафоризація). Унаслідок цього відбува-
ється масовий відхід зі сфери моральної 
оцінки — у сусп-ва розвивається «моральна слі-
пота». Люди почасти втрачають чутливість і 
здатність оцінювати інших за принципами ети-
ки. Ті, хто не поділяє їхніх поглядів, не 
обов’язково перетворюються на ворогів — вони 
можуть сприйматися як чужорідні, емоційно 
далекі. Втягнуті (зазвичай не з власної волі) в 
процес адіафоризації, люди втрачають здатність 
до емпатії, відмовляються від моральних 
зобов’язань, вважаючи їх «недоречними» в пло-
щині реалізації своїх життєвих стратегій.

Т. С. Крайнікова

Аді́ль Ґера ́й (кримськотатар. Adil Geray), 
Адиль Ґерай, Ґірей, Чобан-Ґерай, Чул-Болду; 
1617–1672) — кримський хан у 1666–1671; єди-
ний із ханів Криму, який належав до бокової 
гілки роду Ґераїв — Чобан-Ґераїв. Ім’я Аділь 
(справедливий, вірний, благородний) вживало-
ся в якості епітета правителя. Батько А. Ґ., Мус-
тафа, був позашлюбним сином крим. хана Феті-
ха І Ґерая, який перебував при владі кілька міся-
ців у 1596. Хан Криму Мехмед ІІІ Ґерай (1623–
1628) визнав Мустафу членом хан. роду; дав 
йому нове ім’я Девлет Ґерай і титул нуреддіна 
(третьої після хана і калги особи в ієрархії Крим-
ського ханства, другого спадкоємця хана). Від-
повідно його син, названий при нар. Чул-Болду 
[у юності пас овець у степу під м. Акмесджидом 
(м. Сімферополь)], був названий А. Ґ. Законність 
зайняття ним хан. престолу визнавалася не всі-
ма членами правлячого роду. Ставши ханом 
Криму, А. Ґ. всту пив у конфлікт зі знаттю, невдо-
воленою високими податками. Збройне пов-
стання було придушене тільки за допомогою 
турків. Вів переговори з правобереж. запорозь-
ким гетьманом П. Суховієм (1668–1669; у крим. 

колах був відомий під іменем Ашпат-мурзи) 
щодо укладення союзу проти Речі Посполитої й 
Османської імперії. Хан мав допомогти гетьману 
в боротьбі проти Польщі, а той — надати допо-
могу Криму в ліквідації тур. залежності. Цей 
зовн.-політ. проект провалився. У 1671 тур. сул-
тан Мехмед IV (1648–1687) усунув А. Ґ. від влади 
та відправив у м. Карин-Абад (тепер м. Карно-
бат, Болгарія), де той і помер. Після А. Ґ. влада 
перейшла до Селіма І Ґерая. Нащадків «хана-
пастуха» А. Ґ. називали Чобан-Ґераями.

Літ.: Бантыш-Каменский  Н.  Н. Реестр делам крым-
ского двора с 1474 по 1779 год. Симферополь, 1893; Істо-
рія Криму. Кримське ханство: Навч. посібник. Київ, 2000; 
Сергійчук  В. Український Крим. Київ, 2001; Гайворон-
ский О. Созвездие Гераев. Симферополь, 2003; Kolodziej-
czyk D. The Crimean Khanate and Poland-Lithuania: Inter-
national Diplomacy on the European Periphery (15th–18th 
Century). Brill, 2011.

С. С. Троян

Адіро́ндак — гірський масив на Пн. Сх. США і 
шт. Нью-Йорк, іноді включається до гірської 
системи Аппалачів, хоча має інше геол. похо-
дження. Найвища точка — г.  Марсі (1629  м). 
Наз ву («Адірондак» мовою племені північно-
амер. індіанців-могавків означає «дикобраз») 
гірський масив отримав (1837) завдяки амер. ге-
ологу Е.  Еммонсу (1799–1863), який здійснив 
перше сходження на г. Марсі. Масив А. утворює 
майже круглий купол (довжина — 293 км, шири-

на — 261 км). Пл. 48,4 тис. км2, понад 100 вер-
шин. На Пн. відділений від Лаврентійських гір (з 
якими геологічно і біологічно має багато спіль-
ного) долиною р. Св. Лаврентія, на Сх. межує з 
оз. Шамплейн і Джордж, які відокремлюють ма-
сив від Зелених гір Вермонту, на Зх. й Пд. — па-
горби заввишки бл. 450 м. Масив складений пе-
реважно давніми кристалічними протерозой-
ськими породами віком бл. 1 млрд років. Рельєф 
льодовиковий з великою кількістю (бл. 10 тис.) 
залишкових озер, боліт і заболочених ділянок. 
Ґрунти, що утворилися після відступу льодови-
ка, зазвичай тонкі, піщані, кислі й безплідні. 
Масив А. утворює ділянку Пд. кордону поши-
рення тайги в Північній Америці. Схили вкриті 
переважно змішаними та хвойними лісами. Вся 
площа гірського масиву А. була проголошена 
(1884) лісовим заповідником — одним із найдав-
ніших у США.

Літ.: Cherniak, D. J. Ebenezer Emmons (1799–1863). New 
York, 2005; Sulavik S. B. Adirondack : of Indians and moun-
tains, 1535–1838. New York, 2007; History of the Adirondack 
Park. New York, 2015.

А. С. Івченко

Аділь Ґерай

Адірондак
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А́длеман, Леона́рд Макс (англ. Adleman, Leo-
nard Max; 31.12.1945, м. Сан-Франциско, шт. Ка-
ліфорнія, США) — вчений-теоретик у галузі 
ком п’ютерних наук, професор комп’ютерних 
наук (з 1983), засл. професор Ун-ту Південної 
Каліфорнії (з 2000), член Нац. інженерної акаде-
мії США (з 1996), член Амер. академії мист-в і 
наук (з 2006). Закінчив 1968 Каліфорнійський 
ун-т у м. Берклі, здобувши ступінь бакалавра з 
математики, а 1976 у тому ж ун-ті здобув ступінь 
доктора філософії з електротехніки і комп’ю-
терних наук. Відтоді працював у Массачусет-
ському технол. ін-ті (м. Кембрідж) інструктором, 
помічником професора, ад’юнкт-професором. 
З  1980 працював в Ун-ті Південної Каліфорнії 
(м. Лос-Анджелес), з 1983 — професор. Дослід-
ження А. в галузі теор. комп’ютерної науки ста-
ли основою його праць із криптографії. Спільно 
з Р. Ривестом і А. Шаміром А. є одним із розроб-
ників криптосистеми, названої за першими літе-
рами їх прізвищ — RSA. Даний алгоритм шиф-
рування, розроблений ними 1976 в Массачусет-
ському технол. ін-ті, спирався на математичний 
принцип розкладання натуральних чисел на 
прості множники і згодом став використовува-
тися в електронних підписах для захисту елект-
ронної пошти та ін. цифрових транзакцій.  1994 
у праці «Молекулярне обчислення рішень до 
комбінаторних завдань» А. вперше продемон-
стрував успішне експериментальне застосуван-
ня ДНК як обчислювальної системи і показав, 
що ДНК-обчислення мають потенціал для вирі-
шення широкомасштабних комбінаторних задач 
пошуку. В галузі молекулярної біології А. ство-
рив математичну модель імунної недостатності, 
викликаної вірусом СНІДу. Ця модель наочно 
показала, як працює вірус, і відкрила різні на-
прямки досліджень для пошуку шляхів лікуван-
ня. А. описав новий метод визначення, чи є чис-
ло простим; першим використав термін «вірус» 
для опису шкідливих програм. Праці А. дали 
поштовх новим дослідженням в ДНК-обчис лен-
нях, зокрема, — створенню логічних елементів 
«І», «АБО», «НЕ» з ензимів (т. з. DNA Enzymes), а 
також винаходу мови програмування DSD (DNA 
Strand Displacement), яка використовується для 
управління нитками ДНК. За свій внесок у вина-
хід RSA-криптосистеми А. став во лодарем наго-
роди П. Канеллакіса (1996) і премії Тюринґа 
(2002). А. нагороджений також премією в галузі 
комп’ютерів і комунікацій ім. Кодзі Кобаясі 
(2000). 

Пр.: Molecular Computation of Solutions to Combinatorial 
Problems // Science. 1994. № 266; Computing with DNA // 
Scientific American. 1998. August.

Літ.: Cohen F. Computer Viruses — Theory and Experi-
ments // Computers and Security. 1987. Vol. 6. № 1; Паун Г. и 
др. ДНК-компьютер. Новая парадигма вычислений. 
Моск ва, 2004; Богуш В. М., Мухачов В. А. Криптографічні 
за стосування елементарної теорії чисел. Київ, 2006. 

А́длер, Альфре ́д (нім. Adler, Alfred; 07.02.1870, 
м.  Відень, Австрія — 28.05.1937, м.  Абердін, 
Шот ландія, Велика Британія) — психіатр і пси-
холог, засновник індивідуальної психології — 
одного з напрямів психоаналізу. Закінчив 1895 
Віден. ун-т. У 1902–1911 А. — член заснованого 
З.  Фрейдом гуртка («Товариства психологічних 
серед»), потім (з 1908) — Віден. психоаналіт. 
т-ва. 1911 через розбіжності у поглядах із 
З. Фрейдом, які стосувалися насамперед питань 

сексуальної етіології неврозів, місця й ролі сек-
суальності у житті людини, склав з себе обо-
в’язки президента Віден. психоаналіт. т-ва й зас-
нував з групою однодумців Т-во вільного психо-
аналізу, яке потім (1912) було перейменовано у 
Т-во індивід. психології. З 1915 — доцент Віден. 
ін-ту педагогіки. 1924 заснував Міжнар. асоціа-
цію індивід. психології. Засновник Виховних 
консультативних центрів (в Австрії та Німеччи-
ні), суттєвою рисою яких була паралельна тера-
пія дітей, батьків та вчителів, а також публічний 
характер психотерапевт. процесу. 1935 емігрував 
до США, де отримав посаду практикуючого 
про фесора мед. психології у мед. коледжі в Лонг-
Айленді (м. Нью-Йорк) та продовжував приват-
ну психотерапевт. практику. Помер під час лек-
ційного турне.
Автор бл. 300 книг та статей, серед яких «Теорія 
і практика індивідуальної психології» (1920), 
«Осягнення людської природи» (1927), «Наука 
життя» (1929), «Соціальний інтерес: виклик 
люд ству» (1939). На відміну від З. Фрейда, А. за-
перечував наявність жорсткої межі між свідо-
мим та несвідомим, хоч і визнавав основопо-
ложну роль останнього у житті людини. Вважав 
провідними рушійними силами розвитку осо-
бистості прагнення до переваги (успіху, доско-
налості), яке породжується вродженим відчут-
тям недостатності, та соц. інтерес як готовність 
до співробітництва з ін. людьми. Най більшу по-
пулярність отримав у зв’язку з обґрунтуванням 
умов виникнення в особистості комплексу не-
повноцінності, а також принципу компенсації 
та надкомпенсації справжніх та уявних недолі-
ків. Ідеї А. cправили вплив на гуманістичну пси-
хологію, деякі напрями неофрейдизму, дитячу 
та клінічну психологію.

Пр.: Über den nervösen Charakter. Wiesbaden, 1912; 
Individualpsychologie in der Schule. Leipzig, 1929; Praxis und 
Theorie der Individual psychologie. München, 1930; Р о с. 
п е р е к л. — Индивидуальная психология: теория и прак-
тика. Санкт-Петербург, 1993; Наука жить. Киев, 1997.

Літ.: Сидоренко Е. В. Комплекс «неполноценности» и 
анализ ранних воспоминаний в концепции Альфреда Ад-
лера. Санкт-Петербург, 1993; Роменець В. А., Маноха І. П. 
Історія психології ХХ століття. Київ, 1998; Сидорен-
ко Е. В. Терапия и тренинг в концепции Альфреда Адле-
ра. Санкт-Петербург, 2002.

Н. В. Чепелєва

А́длер, Ві́ктор (нім. Adler, Viktor; 24.06.1852, 
м.  Пра га, тепер Чехія — 11.11.1918, м.  Відень, 
тепер Австрія) — політ. діяч, публіцист, один із 
лідерів Австрійської соціал-демократичної ро-
бітничої партії. Батько Ф.  Адлера. Народився в 
єврейській купецькій ро дині. Родина А. переїха-
ла до м. Відня, коли йому було три роки. Вищу 
освіту здобув у Віденському університеті (хімія і 
медицина). З 1881 працював у психіатричному 
відділенні Віденської загальної лікарні. Політич-
ну діяльність розпочав як активіст пангерман-
ського руху Г.  Шенерера (див. Пангерманізм), 
однак розійшовся з ним через прояви антисемі-
тизму у поглядах останнього. З сер. 1880-х збли-
жується з марксистськими колами. 1886 здій-
снив подорож до Швейцарії, де познайомився з 
Ф.  Енгельсом, К.  Лібкнехтом і А.  Бебелем. 1888 
став першим головою новозаснованої Австрій-
ської соціал-демократичної партії. З 1905 не-
одноразово обирався до парламенту Австрії і 
Імперської ради (Рейхсрат) Австро-Угорщини. 

Адлеман Леонард Макс

Адлер Альфред

Адлер Віктор
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Був прихильником збереження єдності Австро-
Угор щини у формі Сполучених Штатів Великої 
Австрії. Після початку Першої світової війни 
виступив із підтримкою дій уряду Австро-
Угорщині. 30.10.1918 обійняв посаду міністра 
закорд. справ у першому уряді Австрійської 
республіки. Помер 11.11.1918 від серцевого на-
паду.

Пр.: Victor Adlers Aufsätze, Reden und Briefe. In 11 Bän-
den. Wien, 1922–1929.

Літ.: Meysels L. Victor Adler. Die Biographie. Wien, 1997. 

А́длер, Гві́до (нім. Adler, Guido; 01.11.1855, 
м.  Айбен шюц, тепер Іванчице, Чехія — 
15.02.1941, м. Відень, Австрія) — музичний кри-
тик і педагог, один із основоположників сучас-
ного європейського музикознавства. Закінчив 
Академічну гімназію у Відні; 1868–1874 навчався 
у Віден. консерваторії по класу фортепіано й 
тео рії музики і композиції у А.  Брукнера. 1878 
отримав диплом юриста у Віден. ун-ті, 1880 — 
звання доктора філософії. 1884 опублікував 
статтю «Сфера, метод і мета музикознавства», 
яка була першою спробою комплексного дослі-
дження муз. європ. мист-ва. Упровадив до наук. 
обігу термін «музикознавство» та обґрунтував 
це поняття. Організатор секції «Міжнародна 
вис тавка музики і театру» (1892, м. Відень), за-
сновник Ін-ту музикознавства Віден. ун-ту 
(1898), один із засновників Міжнар. т-ва музи-
кознавства (1927). Професор історії та теорії 
му зики у Німецькому ун-ті у Празі та у Віден. 
ун-ті (серед учнів — А. Веберн, К. Навратіл, 
К.  Адлер). Автор низки праць із методології та 
історії музики, теорії муз. стилів та естетики.

Пр.: Derv Stil in der Musik. Leipzig, 1911; Methode Der 
Musikgeschichte. Leipzig, 1919.

Літ.: Musica: geistliche und weltliche Musik des Mittelal-
ters, hrsg. v. Vera Minazzi u. Cesarino Ruini. Freiburg; Basel; 
Wien, 2011.

С. А. Целюх

А́длер, Ге ́рман Пе ́тер (нім. Adler, Herman Peter; 
Герман Бертольдович; 02.12 1899 м-ко Яблонець-
над-Нисою, тепер Чехія — 02.10.1990, м. Рідж-
філд, шт. Коннектикут, США) — диригент, педа-
гог. Після закінчення у 1924 Німецької академії 
музики і виконавського мист-ва у Празі удоско-
налював свою майстерність під керівництвом 
професора В. Новака, диригента і композитора 
О. фон Землінського та Ф. Фінке. 1923–1929 був 
оперним диригентом в м. Брно (Чехія), де оперні 
вистави проходили у приміщенні Німецького 
театру. 1929–1932 А. — диригент Держ. театру в 
м. Бремені (Німеччина); 1932–1935 — гол. дири-
гент симф. оркестру Укр.  держ. філармонії в 
м. Харкові. За сумісництвом у 1932–1934 — вик-
ладач вищих диригент. курсів в Муз.-драм. ін-ті 
(тепер — Харків. нац. ун-т мист-в ім. І. П. Котля-
ревського). А. працював з групами по 2–3 сту-
денти за зразком школи майстерності (нім. Meis-
terschule), приділяючи значну увагу поглиблен-
ню теор. підготовки молодих музикантів. Серед 
харків. вихованців А. — П. Я. Баленко, М. П. Бу-
дянський, І. І. Вимер, Ф. М. Долгова, К. Л. Доро-
шенко, Д. Л. Клебанов, Б. Т. Кожевніков, В. М. На-
хабін, Н. Г. Рахлін, В. С. Тольба та ін. 1935–1937 
А. — гол. диригент симф. оркестру Укррадіо в м. 
Києві. На думку В. С. Тольби, він був «чудовим 
музикантом і справжнім вихователем оркестру». 
Поряд із творами світової класики А. виконував 

муз. твори укр. авторів: 1935 — «Ук раїнську сим-
фонію» М.  М.  Калачевського, 1936 вперше — 
Другу симфонію Б. М. Лятошинського та Другий 
фортеп. концерт Л. М. Ревуцького. 19.06.1937 на 
базі оркестру був створений Держ. симф. ор-
кестр УРСР (тепер — Нац. симф. оркестр Украї-
ни), підпорядкований Управлінню у справах 
мист-в Ради Народних Комісарів УРСР. До кінця 
сезону муз. колектив очолював А. Влітку 1937 
він повернувся до Праги, не побажавши при-
йняти рад. громадянство. Восени 1939 А. емігру-
вав до США. 25.01.1940 він вперше виступив у 
м.  Нью-Йорку у благодійному концерті на ко-
ристь окупованій Чехії. В 1940-і роки А. висту-
пав з кількома амер. оркестрами. 1950–1964 він 
був муз. і худ. керівником Оперного театру амер. 
Нац. телерадіомовної компанії («Ен-бі-сі») та 
Нац. освітнього телебачення. А. — один із пер-
ших диригентів, що брали участь у проектах те-
летрансляції оперних вистав. Серед його праць 
у цьому жанрі — «Амаль і нічні гості» («Amahl 
and the Night Visitors») і «Марія Головіна» («Maria 
Golovin») Дж.-К.  Менотті, «Тріумф Святого 
Іоан на» («The Triumph of St. Joan») Н.  дель 
Джойо, «Одруження» («The Marriage») Б. Марті-
ну, «Моє серце — в горах» («My Heart’s in the 
High lands») Дж. Бісона, «Суд над Мері Лінкольн» 
(«The Trial of Mary Lincoln») Т.  Пасатьєрі, «Ку-
бинка, або Життя для мистецтва» («La Cubana 
oder Ein Leben für die Kunst») Х. В. Хенце та ін. За 
роботу над звуковою доріжкою в худ. фільмі 
«Великий Карузо» («The Great Caruso») 1952 А. 
був номінований на премію «Оскар». 1959–1968 
А. — диригент Балтимор. симф. оркестру. 
З 1972 виступав у Метрополітен-опера; у трав-
ні 1973 диригував прем’єрною виставою «Мак-
бет» («Macbeth») Е.  Блоха в Джульярдській 
шко лі (м. Нью-Йорк). З вересня 1973 по 1981 
А. — директор Амер. оперного центру Джуль-
ярдської школи. Він у значній мірі сприяв успі-
ху Л.  Прайс — першої афроамериканки, яка 
стала однією з провідних солісток Метрополі-
тен-опера, Маріо Ланца, Джорджа Лондона та 
ін. співаків.

Літ.: Тольба В. С. Статьи. Воспоминания. Киев, 1986; 
Barnes J . Television opera. Woodbridge, 2003.

В. М. Плужніков 

А́длер, Курт (нім. Adler, Kurt; 01.03.1907, м. Йін-
држих-Градец, Чехія — 21.09.1977, м-ко Батлер, 
шт. Нью Джерсі, США) — диригент, хормейстер 
та піаніст. Закінчив Віден. класичну гімназію та 
1927 Віден. ун-т (каф. музикознавства). Муз. 
освіту по класу фортепіано здобув у професо-
рів К.  Вайля та Р.  Роберта, теорії музики — у 
В.  Фішера, диригування — у Г.  Вайнера та 
Е. Клайбера (м. Відень). Організовував і дири-
гував оркестрами Австрії, Німеччини, Росії, 
Чехословаччини, України, Канади, Мексики, 
Югославії, Румунії, Болгарії, Угорщини. 1929–
1932 — організатор і диригент студент. орке-
стру Нім. академії музики (м.  Прага). 1933–
1935  — перший диригент Київ. держ. академ. 
укр. опери (з 1934 — Академ. театр опери і ба-
лету УРСР). 1934–1935  — диригент оркестру 
Київ. консерваторії. 1935–1937 — професор по 
класу опери у Сталінград. консерваторії. 1938–
1941 — учитель по кла су теорії музики, ф-но, 
камерної музики (м.  Нью Йорк). 1943–1973 — 
гол. диригент і хормейстер Метрополітен-опе-
ра в Нью-Йорку.

Адлер Гвідо

Адлер Герман Петер

Адлер Курт
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Пр.: The Art of Accompanying and Coaching. New York, 
1985. 

Літ.: Holmes J. L. Conductors on Record. London, 1982.
С. А. Целюх

А́длер, Фрі ́дріх (нім. Adler, Friedrich; 09.07.1879, 
Відень, тепер  Австрія — 02.01.1960, Цюріх, 
Швей царія)  — австрійський політ. діяч, пред-
ставник австромарксизму, син В. Адлера. З 1897 
брав участь у соціал-демократичному русі, з 
1907 — член Австрійської соціал-демократичної 
робітничої партії, у якій належав до лівого кри-
ла. 1897 закінчив Цюріхський ун-т, 1902 здобув у 
ньому ступінь доктора філософії з фізики. 1907–
1911 — приват-доцент Цюріхського ун-ту. 1909 
обраний професором німецькомовного Ун-ту 
Карла-Фердинанда у Празі (тепер — Карлів уні-
верситет у Празі), однак відмовився від посади 
на користь А. Айнштайна. 1911 відмовився від 
наук. кар’єри, займався виключно політ. діяль-
ністю, був співредактором теор. журн. Австрій-
ської соціал-демократичної робітничої партії 
«Der Kampf» («Боротьба»). Виступив проти під-
тримки керівництвом партії уряду Австро-Угор-
щини у Першій світовій війні. 1916 на знак про-
тесту проти війни застрелив міністра-президен-
та (аналог посади прем’єр-міністра) Цислейтанії 
К. фон Штюргка. Засуджений до страти, вирок 
змінено на 18-річний термін ув’яз нення. Звіль-
нений із в’язниці восени 1918 внаслідок револю-
ційних подій. Брав активну участь у орг-ції ро-
бітничих рад, обраний депутатом Національної 
ради Австрії (тимчасового парламенту). 1921 
був одним із ініціаторів створення Віденського 
інтернаціоналу, після його злиття з Другим ін-
тернаціоналом (1923) — секретар виконкому 
остан нього. У зв’язку з окупацією Бельгії на-
цистською Німеччиною 1940 діяльність секрета-
ріату Другого інтернаціоналу у Брюсселі було 
припинено. 1940–1946 А. перебував у США, 1942 
заснував Австрійський робітничий комітет у 
Нью-Йорку. З 1946 — у Швейцарії. Після 1946 
відійшов від політ. діяльності.

Літ.: Alder D. Friedrich Adler: Evolution of a Revolu tiona-
ry // German Studies Review. 1978. Vol. 1. No. 3; Bauer M. Frie-
drich Adler: Rebell der Einheit. Wien, 2004.

А́длерська срібля ́ста — порода курей м’ясо-
яєчного напряму продуктивності. Виведена на 
Адлер. птахофабриці Краснодар. краю схрещу-
ванням порід російської білої, нью-гемпшир, 
плімутрок білий, первомайської та юрлівської 
голосистої з подальшим добором високопро-
дуктивних гібридів і розведенням їх «у собі». 
Добір здійснювали за типом будови тіла, несу-
чості, швидкості росту та оперення. Екстер’єрні 
особливості: птиця має широкий і глибокий ту-
луб із добре розвинутими грудними м’язами; 
голова середньої величини, достатньо широка; 
дзьоб жовтий; гребінь листкоподібний; вушні 
мочки невеликі, червоного кольору; шия корот-
ка і товста; спина пряма, широка; крила добре 
розвинуті; ноги міцні, жовті, середньої довжи-
ни. Хвіст невеликий. Колір оперення колумбій-
ський: біле оперення тулубу із чорним пір’ям на 
гриві, хвості і крилах (SS bb ii ee CC). Кури поро-
ди А.  с. добре пристосовані до утримання на 
підлозі, невибагливі до кормів. Добові курчата 
активні, швидко ростуть і рано оперюються.
Показники продуктивності: несучість — 180–
200 яєць; маса яйця — 56–58  г; жива маса ку-

рей — 2,5–2,7 кг, півнів — 3,2–3,5 кг; птиця від-
різняється високою життєздатністю молодняку 
(98 %) та дорослих особин (92–94 %), високим 
виводом молодняку (80–82 %). Колір шкаралупи 
яєць кремовий. Нині цілеспрямованої селекцій-
ної роботи з породою в умовах племінного за-
воду не проводиться. Широко розповсюджена в 
Україні. Понад 25 років розводиться без «при-
лиття крові», тому деякі госп. ознаки (маса яєць) 
мають невисокі показники. 

Літ.: Иоцюс Г. П., Старчинов Н. И. Птицеводство. 
Моск ва, 1979; Пабат В. О., Микитюк Д. М., Фролов В. В. та 
ін. Каталог племінних ресурсів сільськогосподарської 
птиці України. Київ, 2006.

Адлерфе ́льд, Гу ́став (швед. Adlerfelt, Gustaf; 
1671, неподалік від Стокгольма, Швеція — 
08.07.1709, поле Полтавської битви, тепер Украї-
на)  — історик, камергер короля Карла ХІІ. По-
ходив із родини співробітника королівського 
суду. Закінчив Уппсальський ун-т. 1697 здійснив 
подорож до Англії, Данії, Голландії, Німеччини 
та Франції. З 1701 — камергер Карла ХІІ. За до-
рученням короля вів щоденник, де, зокрема, ре-
тельно фіксував усі події Північної війни, які ви-
давалися йому важливими. За вказівкою Карла 
ХІІ всі відомства надавали А. інформацію, по-
трібну для щоденника. Події у творі доведено до 
дня Полтавської битви, під час якої А. загинув. 
Папери А. зберіг герцог Максиміліан–Емануель 
Вюртемберзький. Згодом їх передали родині за-
гиблого. Його син Карл–Максиміліан Адлер-
фельд відредагував записи батька, перек лав їх 
французькою й опублікував 1740, допов нивши 
важливими документами під назвою «Військова 
історія Карла  ХІІ» («Histoire militaire de Char-
les XII», т. 1–3 — авторський текст, т. 4 — додат-
ки). Цей документ є важливим джерелом із іс-
торії Північної війни, місця в ній України й ді-
яльності І. Мазепи. Він привернув велику увагу 
європ. істориків. Щоденник А. міс тить подро-
биці взяття Львова шведами 1704, опис зустрічі 
Карла ХІІ з Мазепою 1708 й згадки про вплив 
останнього на короля, інформацію про перебіг 
військ. кампанії в Україні у 1708–1709. Особли-
ву цінність для істориків України має 3  том, 
який майже повністю присвячено подіям в 
Україні.

Тв.: Adlerfeld G. Histoire militaire de Charles XII. Amster-
dam, 1740. T. 1–3.

Літ.: Мацьків Т. Гетьман Іван Мазепа в західньоєвро-
пейських джерелах 1687—1709. Мюнхен, 1988; Наливайко 
Д. Очима Заходу: Рецепція України в Західній Європі. 
Київ, 1998; Луняк Є. Козацька Україна ХVІ–ХVІІІ  ст. у 
фран цузьких історичних дослідженнях. Київ, Ніжин, 2012.

Є. М. Луняк

Адміністрати ́вна відповіда ́льність — вид 
юрид. відповідальності, яка настає внаслідок 
вчинення особами адм. правопорушень. Є два 
підходи до розуміння А. в.: вузький і широкий. 
У вузькому розумінні А. в. настає лише за нас-
лідки вчинених фіз. особами правопорушень, 
передбачених Кодексом України про адм. право-
порушення. Для фіз. осіб передбачено А.  в. за 
умови досягнення ними на момент вчинення 
правопорушення 16-річного віку. Юрид. особи 
не можуть нести А. в. За кожне правопорушення 
в Кодексі про адм. правопорушення встановле-
но відповідний вид стягнення. Органами, що 
можуть здійснювати притягнення до А. в. і на-

Адлер Фрідріх

Адлерська срібляста

Адлерфельд Густав.  
Титул книги «Військова історія 
Карла XII»
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кладати стягнення, є виконавчі комітети сіль-
ських, селищних, міських рад та їхні посадові 
особи; адм. комісії при виконавчих комітетах 

сільських, селищних, міських радах; суди; орга-
ни держ. інспекцій. У широкому розумінні А. в. 
передбачає відповідальність суб’єктів владних 
повноважень (органів держ. влади, органів міс-
цевого самоврядування, їхніх посадових та 
службових осіб) за порушення норм права. По-
рядок притягнення до цього різновиду А. в. ви-
значено в Кодексі адм. судочинства України, а 
су б’єк том притягнення є адм. суд.

Дж.: Кодекс України про адміністративні правопору-
шення від 07.02.1984. 

Літ.: Колпаков  В.  К. Адм.-деліктний правовий фено-
мен. Київ, 2004; Коліушко І., Банчук О. Поняття адміні-
стративної відповідальності та адміністративного право-
порушення в сучасному українському праві // Право 
Ук раїни. 2008. № 4.

О. А. Банчук

Адміністрати ́вна дія ́льність — фактичне 
здій снення органами держ. влади своїх цілей та 
завдань, функцій та методів, що виявляються в 
різноманітних діях, поведінці держ. службовців, 
їх взаємозв’язках з ін. учасниками управлін-
ських відносин. Для реалізації А. д. органи держ. 
влади наділені повноваженнями держ.-владного 
характеру, тобто одержали від д-ви право здійс-
нювати розпорядчу функцію. Виконавчо-розпо-
рядчу діяльність органів держ. влади спостеріга-
ємо, зокрема, у процесі держ. впорядкування 
різних сфер сусп. життя; у наданні фіз. та юрид. 
особам різноманітних адм. послуг; у забезпечен-
ні реалізації та захисту прав і свобод особи в 
адм. порядку (процес та/або процедура); в орг-
ції і функціонуванні системи органів виконавчої 
влади; у врегулюванні держ.-службових право-
відносин. А. д. — це врегульована нормами адм. 
права діяльність органів держ. влади, реалізова-
на в адм.-правових формах із використанням 
адм.-правових методів владно-публічного регу-
лювання для реалізації своєї компетенції.

М. П. Грай

Адміністрати ́вна по́слуга — результат здійс-
нення владних повноважень суб’єктом надання 
адм. послуг за заявою фіз. або юрид. особи, 
спря мований на набуття, зміну чи припинення 
прав та/або обов’язків такої особи відповідно 
до закону. Гол. ознаки А.  п.: 1)  надання за за-
явою фіз. або юрид. особи; 2) надання органами 
виконавчої влади, органами влади АР Крим, 
органами місцевого самоврядування; 3) визна-
чення повноважень і порядку відповідно до за-
кону; 4)  результат у формі адміністративного 
акта або адміністративного договору. Прикла-
дами А. п. є реєстрація шлюбу, видача паспор-
та, ліцензії, дозволу, укладення договору на 
місцеві перевезення тощо. До А. п. зараховують 
надання витягів та виписок із реєстрів, довідок, 
копій, дублікатів документів та ін. передбачені 
законом дії.

Дж.: Закон України «Про адміністративні послуги» від 
06.09.2012 № 5203-VI // Відомості Верховної Ради. 2013. 
№ 32.

Літ.: Науково-практичний коментар до Закону Украї-
ни «Про адміністративні послуги» / За заг. ред. В. П. Тимо-
щука. Київ, 2013. 

В. П. Тимощук

Адміністрати ́вна процеду ́ра — офіційно 
встановлений порядок розгляду та вирішення 
органами публічної адміністрації справ фіз. та 
юрид. осіб, спрямований на прийняття адм. акта 
або укладання адм. договору. За характером іні-
ціювання розрізняють заявну (починає особа) 
та втручальну (починає адм. орган) А.  п. Обо-
в’язковим учасником процедури є фіз. або юрид. 
особа. Крім очевидних адресатів адм. актів (зок-
рема, заявника чи скаржника), виокремлюють 
ще «зацікавлених осіб», тобто осіб, які вступа-
ють в адм. провадження за власною ініціативою 
або їх залучають за ініціативою адм. органу, 
оскільки рішення у справі може вплинути на 
їхні законні інтереси. У більшості розвинених 
країн питання заг. А.  п. врегульоване окремим 
законом, де зафіксовано такі стандарти, як пра-
во особи бути вислуханою перед прийняттям 
негативного адм. акта, обов’язки адм. органу 
мотивувати свої рішення й зазначати порядок їх 
оскарження тощо. У законі також визначено ін-
ти адм. оскарження, перегляду (скасування) 
адм. актів тощо. За таких умов у спец. (тематич-
них) законах зберігають, за потреби, лише осо-
бливості окремих проваджень. Перші система-
тизовані закони про загальну А.  п. ухвалили в 
Австрії (1925), Польщі та Чехословаччині (1928). 
Найкращими сучас. законами в Європі вважа-
ють такі закони у ФРН (1976), Нідерландах 
(1992) тощо.

Літ.: Зіллер Ж. Політико-адмістративні системи країн 
ЄС. Порівняльний аналіз / Перекл. з франц. В. Ховхуна. 
Київ, 1996; Тимощук В. П. Адміністративні акти: проце-
дура прийняття та припинення дії. Київ, 2010.

В. П. Тимощук

Адміністрати ́вна рефо́рма — вид державно-
управлінської реформи, щодо змісту якої існує 
три основні тлумачення. Перше, вузьке, тлума-
чення зводить А.  р. виключно до перетворень 
виконавчої влади, зокрема її орг. структури, 
функцій, форм і методів діяльності, кадрового 
забезпечення, а також взаємовідносин із місце-
вим самоврядуванням. Напр., за одним із визна-
чень, А.  р. є комплексом узгоджених заходів, 

Види адміністративних стягнень

1) попередження; 2) штраф чи штрафні бали;

3) оплатне вилучення предмета, який став 
знаряддям вчинення або безпосереднім 
об'єктом адміністративного правопорушення;

4) конфіскація: коштів чи предмета, який 
став знаряддям вчинення адміністративного 
правопорушення;

5) позбавлення спеціального права 
(керування транспортними засобами, 
полювання);

6) позбавлення права обіймати певні посади 
або займатися певною діяльністю;

7) громадські роботи; 8) виправні роботи;

9) адміністративний арешт; 10) адміністративне видворення за межі 
України іноземців і осіб без громадянства.

Центр надання 
адміністративних послуг 
(м. Чернігів)
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спрямованих на системну перебудову органів 
виконавчої влади, запровадження досконаліших 
форм і методів їх діяльності. Згідно з другим 
тлумаченням, А. р. розглядається дещо ширше, 
як комплекс реформаторських заходів, що охоп-
лює зміни за такими напрямами: структура сис-
теми органів виконавчої влади та розподіл 
функцій у ній; форми і методи діяльності орга-
нів виконавчої влади; держ. служба; внутр. конт-
роль у системі виконавчої влади; адм. юстиція 
як поєднання діяльності адм. судів та спец. орга-
нів виконавчої влади; адм. зак-во. Отже, з погля-
ду другого тлумачення проблематика А. р. вклю-
чає питання змін у орг-ції та діяльності не тільки 
системи органів виконавчої влади, але й певною 
мірою судової гілки влади. Третє тлумачення 
базується на розгляді системи органів виконав-
чої влади та системи органів місцевого самовря-
дування як єдиного цілого — системи публічної 
адміністрації. Згідно з цим, А. р. передбачає ре-
формування публічної адміністрації, зокрема 
зміни системи виконавчої влади, перетворення 
системи місцевого самоврядування, модерніза-
цію адм.-тер. устрою, удосконалення співвідно-
шення централізації та децентралізації, рефор-
мування держ. служби та служби в органах 
місцевого самоврядування, розвиток системи 
зовн., передусім судового, контролю за органа-
ми виконавчої влади та місцевого самовряду-
вання, перегляд взаємовідносин цих органів з 
громадянами, перетворення адм. зак-ва.
З розглянутих тлумачень найзагальнішим є розу-
міння А. р. як реформування публічної адмініс-
трації. Воно включає в себе вужчі тлумачення 
А. р., а також найбільше відповідає світовій прак-
тиці, у якій такий комплекс перетворень позна-
чають поняттями «public administration reform» 
або «administrative reform». На підставі положен-
ня про служіння д-ви сусп-ву, за будь-якого тлу-
мачення А.  р. за цільовим спрямуванням має 
бути підпорядкована завданням створення таких 
систем держ. управління і місцевого самовряду-
вання, які сприяють підвищенню якості життя 
громадян країни, зокрема прогнозують сусп. 
проблеми і запобігають їх виникненню, ефектив-
но служать громадянам, забезпечують вироблен-
ня і реалізацію стратегії сусп. розвитку.
Аналіз досвіду адм. реформ, що здійснювалися 
упродовж 1970-х — на поч. 2000-х у країнах Зх., 
Центр. і Сх. Європи, Пн. й Пд. Америки, Азії, 
Австралії та Нової Зеландії дає підстави конста-
тувати відмінності у цілях і діях проведення 
А. р. у різних країнах. Водночас виокремлюють-
ся типові напрями таких реформ: підвищення 
ступеня децентралізації управління д-вою; 
упро вадження менеджерських підходів у держ. 
управління і місцеве самоврядування; розвиток 
співпраці органів держ. управління і місцевого 
самоврядування з неурядовими орг-ціями та 
громадянами у процесах управління; упрова-
дження технологій електронного уряду. Однак 
стандартного набору моделей, технологій, прак-
тик тощо, які можна успішно переносити з од-
них країн в інші, не існує. Таке копіювання часто 
завдає шкоди країнам, що розвиваються. Ваго-
мим є уникнення небезпечної спокуси скопіюва-
ти реформи. Необхідно дотримуватися принци-
пу відповідності умовам, що полягає у розробці 
для кожної країни власного комплексу змістов-
них моделей А. р., що відповідають умовам цієї 
країни.

Літ.: Мескон  М.  Х. Альберт  М., Хедоури  Ф. Основы 
менеджмента / Пер. с англ. Москва, 1994; Коліушко І. Б. 
Виконавча влада та проблеми адміністративної реформи 
в Україні: Монографія. Київ, 2002; Бакуменко В. Д. та ін. 
Європейські орієнтири адміністративного реформуван-
ня в Україні: Монографія / Ред. В. Д. Бакуменка, В. М. Кня-
зєва. Київ, 2005; Кравченко С. О. Державно-управлінські 
реформи: теоретико-методологічне обгрунтування та 
нап рями впровадження: Монографія. Київ, 2008; Баку-
менко В. Д. та ін. Державне управління: основи теорії, іс-
торія і практика: Навчальний посібник / Ред. Надоліш-
нього П. І., Бакуменка В. Д. Одеса, 2009; Бакуменко В. Д. 
Прийняття рішень в державному управлінні: Навчаль-
ний посібник. У 2 ч. Київ, 2010. Ч. 2: Науково-прикладні 
аспекти.

С. О. Кравченко 

Адміністрати ́вна юрисди́кція — компетен-
ція судів щодо розгляду та вирішення публічно-
правових спорів за правилами адміністратив-
ного судочинства. Предметом А.  ю. зазвичай є 
спори з адм. органами, де приватна особа оскар-
жує їхні рішення, дії чи бездіяльність. У деяких 
країнах (напр., Франція) предмет А.  ю. може 
бути ширшим і передбачати публічно-правові 
спори не лише з адм. органами, а також з держ. 
чи комунальними установами (лікарнями, шко-
лами, ун-тами тощо). В Україні до А.  ю. закон 
зараховує вирішення таких публічно-правових 
спорів: спори приватної особи із адм. органом 
щодо оскарження його рішень, дій чи бездіяль-
ності; спори між адм. органами щодо їхньої 
компетенції; спори з адм. договорів; спори за 
зверненням адм. органу до суду у випадках, 
встановлених законом; спори з правовідносин, 
по в’яза них із виборами чи референдумом; спо-
ри приватної особи з розпорядником публічної 
інформації (не обов’язково адм. органом) щодо 
доступу до публічної інформації; деякі категорії 
спорів щодо держ. закупівель. Водночас вирі-
шення справ про адм. провини та накладання 
адм. стягнень не стосується А. ю. Інколи це по-
няття визначають ширше — як компетенцію 
упов новажених органів (не лише судів, але й 
адм. органів) вирішувати індивід. адм. спори. 
У рад. і пострад. л-рі термін А. ю. часто звужу-
ють до компетенції органів влади вирішувати 
справи про адм. провини.

Дж.: Кодекс адмінстративного судочинства України від 
06.07.2005.

Літ.: Основи адміністративного судочинства та адмі-
ністративного права. / Заг. ред. Р. О. Куйбіди, В. І. Шишкі-
на. Київ, 2006. 

Р. О. Куйбіда

Адміністрати ́вна юсти́ція — судовий меха-
нізм захисту прав особи від порушень із боку 
адм. органів, зокрема, суди і особливі правила 
судочинства. У більшості європ. країн запрова-
джено спеціаліз. (адм.) суди, або ж існують спе-
ціаліз. підрозділи з розгляду адм. спорів у межах 
звичайних судів. Найчастіше такі спори суди 
вирішують за правилами адміністративного су-
дочинства, за якими суд активніше сприяє за-
хисту прав особи, ніж у класичному змагально-
му цивільному процесі, де спір вирішують між 
приватними особами. А.  ю. зародилася на поч. 
19 ст. у Франції як механізм захисту нової адмі-
ністрації, що виникла внаслідок Великої бурж. 
революції, від можливих контрреволюційних 
заходів із боку звичайних судів, де суддями за-
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лишалися представники аристократії. Але по-
ступово її завдання еволюціонувало до захисту 
прав приватних осіб у публічно-правових спорах. 
У нім. д-вах А. ю. виникла в 19 ст. як результат 
самообмеження монаршої влади та розвитку конс-
титуційної монархії. Поступово А. ю. поширила-
ся на теренах Європи та в низці афр. та азійських 
країн. Наприк. 20 — поч. 21 ст. А. ю. набула по-
ширення у Сх. Європі. В Україні з 2005 А. ю. пред-
ставлена адм. судами та адм. судочинством, яке 
врегульоване Кодексом адм. судочинства. 2016 
А. ю. закріплена на рівні Конституції: з метою за-
хисту прав, свобод та інтересів особи у сфері пуб-
лічно-правових відносин діють адм. суди.

Літ.: Адміністративна юстиція: європейський досвід 
та пропозиції для України / Авт.-упоряд. І. Б. Коліушко, 
Р. О. Куйбіда, наук. ред. В. Шишкін. Київ, 2003; Вігьє Ж. 
Адміністративна юстиція / Пер. з франц. А. Корнійчука. 
Київ, 2008; Муза О. В. Адміністративна юстиція в Україні: 
стан та перспективи розвитку. Київ, 2011.

Р. О. Куйбіда

Адміністрати ́вне законода ́вство — галузь 
зак-ва України, акти якого регулюють сусп. від-
носини, що виникають у сфері функціонування 
публічної адміністрації (виконавчої влади й міс-
цевого самоврядування) та адм. юстиції. Норми 
А. з. встановлюють і закріплюють: правила фор-
мування (створення, реорганізації, ліквідації) 
органів публічної адміністрації, повноваження 
цих органів та їхніх посадових осіб; зміст вико-
навчої та розпорядчої діяльності таких органів; 
права та обов’язки підприємств, установ і орг-
цій, а також гр-н у сфері публічного (держ.) уп-
равління; надання адм. послуг; адм.-правові 
санкції до порушників відповідних правил; по-
рядок адм. судочинства тощо. А. з. ґрунтується 
на таких принципах, як верховенство права, де-
мократизм, гласність, людиноцентризм, науко-
вість моделювання сусп. відносин, перевага 
між нар. права над нац., прогнозування і плану-
вання тощо. Основу системи А.  з. становлять: 
Кодекс України про адм. правопорушення (КУ-
пАП); Кодекс адм. судочинства (КАС) України; 
закони України «Про звернення громадян» 
(1996), «Про місцеве самоврядування в Україні» 
(1997), «Про місцеві державні адміністрації» 
(1999), «Про доступ до публічної інформації» 
(2011), «Про центральні органи виконавчої вла-
ди» (2011), «Про адміністративні послуги» 
(2012), «Про Кабінет Міністрів України» (2014), 
«Про Національну поліцію» (2015), «Про дер-
жавну службу» (2015) та ін.; підзаконні акти 
(ука зи Президента України, постанови й розпо-
рядження КМ України, нормативно-правові 
акти центр. органів виконавчої влади тощо).

Літ.: Адміністративне право України. Академічний 
курс: У 2 т. Київ, 2007–2009; Науково-практичний комен-
тар Кодексу адміністративного судочинства України / 
Заг. ред. О.  М. Пасенюка. Київ, 2009; Науково-практич-
ний коментар Кодексу України про адміністративні пра-
вопорушення. Київ, 2013.

В. П. Нагребельний, В. А. Дерець

Адміністрати ́вне пра ́во — одна з галузей пуб-
лічного права, яка регулює сусп. відносини, що 
виникають у сфері орг-ції, а також діяльності 
органів публічної адміністрації, спрямованої на 
забезпечення та захист прав і свобод гр-н. Нор-
ми А. п. регулюють значне коло сусп. відносин, 
особливістю яких є те, що вони виникають у ре-
зультаті владної діяльності органів публічної 
адміністрації, які діють від імені д-ви, і однією зі 
сторін цих відносин є орган виконавчої влади 
або виконавчий орган місцевого самоврядуван-
ня чи ін. орган, наділений д-вою владними по-
вноваженнями у відповідній сфері. Метою адм.-
правового регулювання є встановлення і регла-
ментація таких взаємовідносин, якими кожному 
гр-нину має бути гарантовано реальне забезпе-
чення прав і свобод у разі їх порушення. Об’єк-
том А. п. є адм.-правові відносини, що форму-
ються під час: 1) держ. регулювання екон., соц.-
культ., адм.-політ. сферою, реалізації повнова-
жень органів держ. виконавчої влади та вико-
навчих органів місцевого самоврядування, 
гро мад. орг-ціям та ін. недерж. інституціям; 
2) внутр. орг-ції та діяльності органів публічної 
адміністрації у зв’язку з проходженням держ. 
служби та служби в органах місцевого самовря-
дування; діяльності органів публічної адмініс-
трації та їхніх посадових осіб щодо забезпечен-
ня реалізації та захисту в А. п. прав і свобод гр-н; 
3)  застосування заходів адм. примусу, зокрема, 
адм. відповідальність фіз. і юрид. осіб; 4) у зв’яз-
ку з реалізацією юрисдикції адм. судів щодо по-
новлення порушених прав гр-н та ін. суб’єктів 
А. п. Основними видами нормативно-правових 
актів як джерел А. п. за їхньою юрид. силою є за-

кони. Конституція України як осн. закон має 
вирішальне значення у встановленні основ пра-
вового регулювання адм. відносин, є засадни-
чим джерелом А. п. Деякі конституційні норми 
передбачають видання окремих законів із метою 
конкретизації та удокладнення конституційних 
положень, на яких ґрунтуватиметься поточне 
адм.-правове регулювання сусп. відносин. А. п. 

ПРАВО

Галузі публічного права

Констутиційне право Цивільне право

Кримінальне право Трудове право

Адміністративне право Сімейне право

Фінансове право Господарське право

Галузі приватного права

Адміністративне право

Чітка система А.ю

Остаточний характер винесення 
рішень

Досудовий характер діяльності

Органи А.ю. умовно 
підпорядкуванні 
адміністративним органам 
(Франція, Греція, Італія) або 
формально незалежні від них 
(Німеччина, Австрія, Фінляндія)

Відсутність єдиної системи А.ю.

Органи А.ю. цілком 
функціонують в межах інших 

відомств (Велика Британія, США, 
Австралія

Романо-германська (континентальна) Англосаксонська

Міжнародні системи 
адміністративної юстиції
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має декілька кодифікованих законів: Кодекс Ук-
раїни про адм. правопорушення (КУпАП), Ко-
декс адм. судочинства України (КАСУ), Мит-
ний Кодекс Ук раїни. Джерелами А. п. є поста-
нови ВР України, Укази Президента України, 
акти КМ України, накази мін-в та ін. центр. 
органів виконавчої вла ди, розпорядження го-
лів місцевих держ. адміністрацій, рішення ор-
ганів місцевого самоврядування, накази керів-
ників держ. підприємств, установ, орг-цій. А. п. 
як галузь права має свою систему, яка характе-
ризує внутр. побудову галузі права, що склада-
ється з підгалузей, ін-тів та правових норм. 
Адм.-про цесуальний складник А.  п. — комп-
лекс процесуальних норм А. п., які регулюють 
порядок діяльності органів публічної адмі-
ністрації, а також адм. судів щодо розгляду та 
вирішення індивідуальних справ адм. характе-
ру. А.  п. як галузь права, тобто система адм.-
правових норм, що регулює відповідні сусп. 
відносини, відрізняють від А. п. як галузі нау-
ки — системи наук. поглядів, знань і теор. по-
ложень про А. п. і предмет його регулювання.

Літ.: Адміністративне право України. Академічний 
курс / За ред. В. Б. Авер’янова. Київ, 2007. Т. 1: Загальна 
частина; Стеценко С. Г. Адміністративне право України: 
2-е вид., перероб. і доп. Київ, 2009; Курс адміністративно-
го права України. Київ, 2012. 

О. Ф. Андрійко

Адміністрати ́вне правопору ́шення,  про -
ступ ок — протиправне, винне діяння (дія чи 
бездіяльність), за вчинення якого передбачена 
адм. відповідальність. Існує два підходи до ви -
значення А. п.: вузький і широкий. Відповідно 
до першого підходу, А. п. вчиняється лише фіз. 
особами, а їх виключний перелік визначений 
Кодексом України про А. п. Фіз. особи несуть 
адм. відповідальність за умови досягнення 
ними на момент вчинення А. п. 16-річного віку. 
Спеціальним суб’єк том вчинення А.  п. визна-
ються: неповнолітні особи віком від 16 до 
18  років; посадові особи; власники (співвлас-
ник) транспортних засобів; військовослужбов-
ці; особи, на яких поширюється дія дисциплі-
нарних статутів (поліцейські тощо). Юрид. 
особи не можуть вчиняти А. п. 
Відповідно до широкого підходу, А.  п. можуть 
також вчинятися суб’єктами владних повнова-
жень (органами держ. влади, органами місцево-
го самоврядування, їхніми посадовими та служ-
бовими особами, ін. суб’єктами при здійсненні 
ними владних управлінських функцій) у разі 
порушень ними норм права. Вказані суб’єкти 
вчиняють А. п. у вигляді незаконного ухвалення 
рішення, вчинення дії чи бездіяльності. В зак-ві 
відсутній вичерпний перелік А.п., які вчиняють-
ся суб’єктами владних повноважень. Адм. суд, 
вирішуючи відповідну адм. справу в порядку, 
передбаченому Кодексом адм. судочинства Ук-
ра їни, в кожному конкретному випадку вста-
новлює факт вчинення чи невчинення суб’єктом 
владних повноважень А. п.

Дж.:  Кодекс України про адміністративні правопору-
шення від 07.12.1994.

Літ.: Колпаков В. К. Адміністративно-деліктний пра-
вовий феномен. Київ, 2004; Коліушко І., Банчук О. Понят-
тя адміністративної відповідальності та адміністратив-
ного правопорушення в сучасному українському пра ві // 
Право України. 2008. № 4. 

О. А. Банчук

Адміністрати ́вне регулюва́ння — система 
адм.-орг. заходів, які забезпечують держ. регу-
лювання екон. сфери сусп-ва. Адм. методи держ. 
регулювання ефективно застосовують у таких 
осн. сферах: безпосередній контроль д-ви над 
монопольними ринками; А. р. ринків товарів не-
еластичного попиту, які належать до монополії 
д-ви, із застосуванням планування цін, введен-
ням твер дих ставок акцизних податків; забезпе-
чення екон. безпеки вир-ва; розробка стандар-
тів, необхідних для здійснення всіх видів вироб-
ничої та екон. діяльності й контролю за їх вико-
нанням; визначення й підтримка мінімальних 
припустимих параметрів і норм життєдіяльнос-
ті людини; захист нац. інтересів у сфері міжнар. 
екон. відносин. Сфера застосування адм. регуля-
торів рин кових відносин значна. У країнах з роз-
винутою економікою вони успішно сприяють 
підвищенню ефективності екон. відносин. Од-
нак вплив д-ви на економіку не може бути до-
вільним. Ринковий механізм диктує екон. діям 
д-ви свої вимоги. Застосування А. р. не повинне 
призводити до послаблення ринкових стимулів, 
бо сусп-во може зіштовхнутися з такими явища-
ми, як дестабілізація кредитно-грошової систе-
ми й держ. фінансів, зростання безробіття та 
інфляції тощо.

В. П. Бех, Н. А. Липовська

Адміністрати ́вне судочи́нство — діяльність 
суду щодо розгляду й вирішення публічно-пра-
вових спорів, що віднесені до адміністративної 
юрисдикції. Передусім за правилами А.  с. суди 
вирішують спори приватних осіб щодо оскар-
ження рішень, дій чи бездіяльності адм. органів. 
В Україні правила А. с. містить Кодекс адм. судо-
чинства (чинний з 2005). До того суди вирішува-
ли спори з адм. органами залежно від суб’єкт-
ного складу — за правилами цивільного або 
госп. судочинства. Завданням А. с. є захист прав 
приватних осіб у сфері публічно-правових від-
носин від порушень з боку адм. органів. Прави-
ла А. с. озброюють суд спец. критеріями, за яки-

ми він повинен надати оцінку оскарженим 
рішенням, діям чи бездіяльності — обґрунтова-
ність, неупередженість, розсудливість, пропор-
ційність, своєчасність та ін. Для А.  с. ха рак-
терний принцип офіційності, який уповнова-
жує суд під час розгляду публічно-правового 
спору діяти активно, зокрема, витребувати до-
кази з власної ініціативи, ініціювати забезпе-
чення адміністративного позову, виходити за 
межі вимог позову, якщо це необхідно для пов-
ного захисту прав особи. Правила А. с. покла-
дають на відповідача — адм. орган, який зобо-
в’язаний до вести відповідність праву свого рі-
шення, дій чи бездіяльності (презумпція вини 
відповідача). Тобто А.  с. є більш сприятливим 
для приватної особи-позивача в захисті її прав, 
ніж для адм. органу.

Принципи здійснення адміністративного судочинства

1) верховенство права; 2) законність;

3) рівність перед законом учасників 
адміністративного процесу;

4) незалежність і безсторонність суду;

5) змагальність сторін та офіційне з’ясування 
всіх обставин у справі;

6) гласність і відкритість судового процесу;

7) забезпечення апеляційного та касаційного 
оскарження рішень адміністративного суду;

8) обов’язковість судових рішень.



364

Адм

Дж.: Кодекс адміністративного судочинства України 
від 06.07.2005. 

Літ.: Основи адміністративного судочинства та адмі-
ніс тративного права. Навч. посібник. Київ, 2006; Наука 
адміністрації й адміністративного права. Загальна части-
на (за викладами професора Юрія Панейка) / Укладачі: 
В. М. Бевзенко, І. Б. Ко ліушко, О. Р. Радишевська, І. С. Гри-
ценко, П. Б. Стецюк. Київ, 2016.

Р. О. Куйбіда

Адміністрати ́вний акт — волевиявлення чи 
рішення індивідуальної дії адм. органу, спрямо-
ване на набуття, зміну чи припинення прав та 
обов’язків фіз. або юрид. особи (осіб). Гол. озна-
ки А. а.: індивідуальність, тобто акти стосуються 
конкретної особи (осіб) та їх відносин чи справ; 
зовн. дія, тобто прямий вплив на приватних 
осіб; адміністративність, тобто його походжен-
ня від адм. органів (на відміну від актів законо-
давчого органу чи судових органів). Поняття є 
функціональним, адже у визначених законом 
випадках окремі повноваження публічної адмі-
ністрації можуть отримувати установи, орг-ції, 
підприємства тощо. Прийняття А.  а. — домі-
нантна правова форма діяльності органів пуб-
лічної адміністрації. Осн. відмінність А.  а. від 

нормативного акту полягає в тому, що А. а. за-
вжди має конкретних адресатів, або адресатів, 
яких можна визначити за певними ознаками, він 
стосується врегулювання конкретного випадку. 
Відмінність А.  а. від адм. договорів у тому, що 
А. а. — це одностороннє волевиявлення, а адм. 
договір — це угода двох або більше сторін. За 
формою А.  а. можуть бути: письмовими; усни-
ми; вчиненими у формі дій. За характером дії 
щодо особи їх поділяють на обтяжувальні (не-
сприятливі) та сприятливі (позитивні). Термін 
«А.  а.» поширений у багатьох країнах ЄС, його 
написання в більшості мов майже однакове, 
напр., administrative act — англ., acte administra-
tif — франц., acto administrativo — ісп. та порт., 
atto amministrativo — італ., Verwaltungsakt — нім. 
тощо. У частині країн Європи А. а. є тільки інди-
відуальні рішення та заходи.

Літ.: Зіллер Ж. Політико-адміністративні системи 
кра їн ЄС. Порівняльний аналіз / Перекл. з франц. В. Хов-

хуна. Київ, 1996; Тимощук  В.  П. Адміністративні акти: 
процедура прийняття та припинення дії. Київ, 2010.

В. П. Тимощук

Адміністрати ́вний до́говір — двосторонній 
правочин між адм. органом і приватною особою 
або між адм. органами, укладений із метою реа-
лізації адм. органом публічних функцій. У 
Франції для позначення А.  д. використовують 
термін «контракти адміністрації». Судова прак-
тика сформувала спец. правила для таких дого-
ворів, які були відступом від цивільного права. 
Адм. контракти застосовують, зокрема, у сфері 
транспорту, поштових послуг, постачання води 
та енергії, де юрид. особи публічного права ді-
ють як оператори відповідних мереж. У Німеч-
чині еквівалентом до поняття А. д. є публічно-
правовий договір — договір про встановлення, 
зміну чи припинення публічно-правових відно-
син. Зокрема, адм. орган може укласти такий 
договір замість видання одностороннього адм. 
акта з тією особою, на яку б спрямовував дію 
адм. акт. Публічно-правові договори широко за-
стосовують у сфері буд. права, права доріг, права 
навколишнього середовища, комунального пра-
ва, права публічної служби, освітнього права, 
права про реституцію і відшкодування, госп.-
адм. права і права субвенцій. В укр. зак-ві термін 
А. д. визначено у Кодексі адміністративного су-
дочинства — це дво- або багатостороння угода, 
зміст якої складають права та обов’язки сторін, 
що випливають із владних управлінських функ-
цій адм. органу, який є однією зі сторін угоди. 
Додаткові ознаки А.  д. (можуть виявлятися в 
усіх адм. договорах або частині з них): 1)  адм. 
орган, укладаючи відповідний договір, діє для 
задоволення публічних інтересів (потреб), а не 
особистих потреб; 2)  адм. орган при укладенні 
такого договору зде більшого зв’язаний вимога-
ми, процедурами, обме женнями тощо, визначе-
ними зак-вом, як у частині вибору контрагента, 
так і встановлення суттєвих умов договору; 
3) адм. орган укладає договір на реалізацію адм. 
правосуб’єктнос ті, а не цивільної; 4) адм. орган 
зазвичай укладає договір на підставі рішення, 
ухваленого для реалізації владного повноважен-
ня; 5) договір може містити умови, які не влас-
тиві цивільним договорам і спрямовані на кра-
ще забезпечення публічного інтересу. У матері-
альному зак-ві термін А. д. не вживають, однак 
у ньому передбачено значну кількість догово-
рів, що укладають адм. органи під час своєї ді-
яльності. Відсутність законодавчого переліку 
адм. договорів або чіткіших критеріїв, які були 
б закріплені у зак-ві, зумовлює труднощі в су-
довій практиці щодо ідентифікації договорів як 
адміністративні. 

Дж.: Кодекс адміністративного судочинства України 
від 06.07.2005.

Літ.: Стефанюк В. С. Судовий адміністративний про-
цес. Харків, 2003; Дельвольве П. Адміністративне право / 
Пер. з франц. В. Матенчука. Київ, 2008; Шмідт-Ассман Е. 
Загальне адміністративне право як ідея врегулювання: 
основні засади та завдання систематики адміністратив-
ного права / Відп. ред. О. Сироїд. Київ, 2009.

Р. О. Куйбіда

Адміністрати ́вний контро́ль — діяльність 
адм. органів щодо запобігання, виявлення та 
припинення дій, що суперечать установленим 
д-вою нормам і правилам. Метою А. к. є забез-

Класифікація адміністративних актів

За юридичними 
ознаками

Нормативні (акти правовстановлення);
індивідуальні (ненормативні, акти правозастосування).

За рівнем 
самостійності

Основні, які мають самостійну юридичну силу;
похідні (вторинні, залежні).

За часом дії Обмежені в часі; 
з необмеженим строком дії.

За компетенцією 
органів

Акти загального управління (акти Президента України, Кабінету Міністрів 
України, місцевих державних адміністрацій); 
акти галузевого управління (акти міністерств, комітетів, відомств, служб 
місцевих державних адміністрацій);
акти функціонального управління (акти податкової адміністрації).

За ієрархією 
органів, що 
видають А. а.

Укази й розпорядження Президента України;
постанови і розпорядження Кабінету Міністрів;
постанови, накази, розпорядження, правила, інструкції, положення органів 
виконавчої влади.

За формами 
вираження

Письмові;
усні (накази, розпорядження, команди, вказівки тощо);
конклюдентні, знакові (дорожні знаки, сигнали світлофора, позначки на 
транспортних засобах тощо).



365

Адм

печення ефективного функціонування органів 
держ. управління та органів місцевого самовря-
дування. Повноваження органів щодо здійснен-
ня А. к. регулюють Конституція України, Кодекс 
України про адм. правопорушення, закони та ін. 
нормативно-правові акти. А. к. може бути осн. 
видом діяльності або ж мати допоміжне значен-
ня. Суб’єктами А. к. є органи держ. влади та ор-
гани місцевого самоврядування, відомчі орга-
ни, структурні підрозділи зазначених органів, 
громад. орг-ції, колективні та колегіальні орга-
ни управління тощо. Об’єктами А. к. є цілі, стра-
тегії, процеси, функції та завдання, парамет ри 
діяльності, управлінські рішення, орг. форму-
вання, їх структурні підрозділи та окремі вико-
навці. Взаємопов’язана сукупність суб’єк та-
контро ле ра, контрольних дій та контрольова-
ного об’єкта є орг. системою А. к. Зважаючи на 
орг. взаємо зв’язок суб’єкта-контролера й 
контрольованого об’єкта, розрізняють такі 
види А.  к.: внутр. (внутрішньовідомчий) та 
зовн. (надвідомчий). Внутр. контроль здійсню-
ють за діяльністю органів, які перебувають в 
адм. підпорядкуванні, а зовн. контроль — орга-
нами, наділеними контрольними повноважен-
нями щодо орг. не підпорядкованих об’єктів. За 
етапами проведення А.  к. щодо його часової 
реалізації розрізняють попередній, або превен-
тивний (попередження та профілактика мож-
ливих порушень), поточний, або оперативний 
(обговорення проблем, що виникають; вияв-
лення відхилень від планів) та підсумковий 
контроль (порівняння одержаних результатів із 
запланованими, перевірка виконання рішень). 
Система контролю над держ. апаратом і органа-
ми місцевого самоврядування охоплює прези-
дентський контроль; держ. контроль, інс ти-
туціолізований за гілками держ. влади та гро-
мад. контроль. Контроль, інституціолізований 
за гілками держ. влади, представлений парла-
ментським, судовим (зокрема конституційним) 
контролем та контролем органів виконавчої 
влади. Парламентський контроль забезпечує ВР 
України, Уповноважений ВР України, Рахункова 
палата. Конституційний контроль здійснює 
Кон ституційний Суд України, а судовий — сис-
тема судів заг. та спец. юрисдикції. Громад. 
конт роль реалізують об’єднання гр-н та самі гр-
ни за діяльністю органів держ. управління та 
органів місцевого самоврядування.

Дж.: Кодекс України про адміністративні правопору-
шення від 07.12.1984.

Літ.: Іжа М. М., Пахомова Т. І., Різникова Я. О. Органі-
заційно-правові засади державного. управління: навч. 
посіб. Одеса, 2008; Столбовий В. М. Адміністративне пра-
во України: Посіб. Київ, 2010. 

І. Г. Лазар

Адміністрати ́вний по ́зов — форма ініціюван-
ня розгляду в адм. суді спору щодо захисту прав 
особи від порушень з боку адм. органу. Оформ-
люють як позовну заяву. За відсутності фор-
мальних перешкод А.  п. є підставою для від-
криття судом провадження в адм. справі. Під-
ставою А. п. є обставини (юрид. факти) і норми 
права, які у своїй сукупності дають особі право 
звернутися до адм. суду з вимогами щодо адм. 
органу. Предмет А. п. становлять вимоги пози-
вача (особи, яка звертається до адм. суду) до 
адм. органу (відповідача), напр., вимоги вчини-
ти певні дії на користь позивача. Зміст А. п. — 

це адресоване адм. суду прохання позивача за-
довольнити його вимогу до відповідача, напр., 
прохання до суду зобов’язати відповідача до 
вчинення певної дії. В Україні А.  п. запрова-
джено 2005 у Кодексі адміністративного судо-
чинства замість скарги, яку застосовували ра-
ніше як форму звернення до суду з метою 
оскарження рішень, дій чи бездіяльності адм. 
органу.

Дж.: Кодекс адміністративного судочинства України 
від 06.07.2005.

Р. О. Куйбіда

Адміністрати ́вний при́мус — вид держ. при-
мусу, що застосовують відповідні держ. органи 
(посадові особи) до фіз. та юрид. осіб з метою 
запобігання, припинення правопорушень та 
притягання винних до відповідальності. А. п. є 
допоміжним методом здійснення держ. влади, 
який застосовують у тих випадках, коли для 
досягнення мети, що стоїть перед органом ви-
конавчої влади або її посадовою особою, пере-
конання виявляється недостатньо. А. п. покли-
каний забезпечувати виконання правил пове-
дінки, що містять адм.-правові норми. Для А. п. 
характерний позасудовий характер. Заходи 
при  мусу застосовують лише ті органи держ. 
управління, які наділені спец. повноваженнями 
щодо здійснення адм. влади і не пов’язані служ-
бовою підпорядкованістю з об’єктами примусу; 
їх реалізують як щодо фіз., так і щодо юрид. осіб, 
незалежно від волі й бажання об’єкта А.  п. Усі 
заходи А. п. відповідно до їх цільового призна-
чення поділяють на три групи: адм.-запобіжні 
заходи; заходи адм. припинення; заходи адм. 
відповідальності.

С. Д. Дубенко 

Адміністрати ́вний проце́с — це правовідноси-
ни, що складаються під час розгляду й вирішен-
ня судом публічно-правових спорів, зарахова-
них до адміністративної юрисдикції. Передусім 
це відносини між судом і особами, які беруть 
участь у справі (сторони, треті особи, представ-
ники), чи ін. учасниками А. п. (свідок, експерт, 
перекладач тощо). Ці відносини врегульовують 
правила адміністративного судочинства; вони 
мають стадійний характер. Публічно-правовий 
спір, переданий до суду, в Україні розглядають і 
вирішують у суді першої інстанції, що передба-
чає: відкриття провадження в адм. справі, під-
готовче провадження, судовий розгляд і ухва-
лення судового рішення. У разі оскарження су-
дового рішення — справа може також пройти 
стадії апеляційного і касаційного провадження 
в судах вищих інстанцій. У низці європ. країн 
(напр., Австрія, Польща) розгляд такого спору є 
лише двохінстанційним. Інколи під поняттям 
А.  п. розуміють також виконання судових рі-
шень в адм. справах. На відміну від цивільного 
процесу, суд у межах А. п. є більш активним — 
може збирати докази з власної ініціативи і на-
віть виходити за межі позовних вимог, якщо це 
необхідно для повнішого захисту прав особи, 
порушених адм. органом.

Дж.: Кодекс адміністративного судочинства України 
від 06.07.2005.

Літ.: Бандурка О. М., Тищенко М. М. Адміністратив-
ний процес. Київ, 2002; Адміністративна процедура та 
адміністративні послуги. Зарубіжний досвід і пропозиції 
для України / Автор-упорядник В. П. Тимощук. Київ, 2003; 

Адміністративний примус. 
Поліція перевіряє документи
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Комзюк А. Т., Бевзенко В. М., Мельник Р. С. Адміністра-
тивний процес України. Київ, 2007.

Р. О. Куйбіда

Адміністрати ́вний суд, суд адміністративної 
юрисдикції — спец. суд, уповноважений розгля-
дати і вирішувати адм.-правові спори. Є одним з 
органів, що здійснює функції адм. юстиції. 

У низці країн А. с. (трибунали) — самостійні, не-
залежні від органів держ. управління та заг. су-
дів (Австрія, Бельгія, Італія, Німеччина, Фран-
ція). В Україні повноваження А. с. визначаються 
Кодексом адм. судочинства, що був ухвалений в 
2005. До цього адм. спори розглядалися район-
ними (міськими, міськрайонними) судами.

Адміністрати ́вний центр — населений пункт, 
який має законодавчо встановленні функції 
центру адм. управління щодо інших населених 
пунктів, розміщених на тер. відповідної адм.-
тер. одиниці (країни, АР, області, штату, району, 
департаменту тощо).

Адміністрати ́вні трибуна́ли міжнаро́дних 
організа ́цій — судові органи, які створюються 

міжнар., міждерж. орг-ціями для розгляду справ 
членів міжнар. цивільної служби з приводу по-
рушення їхніх прав. 1946 рішенням Міжнар. 
орг-ції праці (МОП) було засновано Адм. трибу-
нал МОП, юрисдикцію якого визнають для себе 
обов’язковою усі міжнар. орг-ції системи Орга-
нізації Об’єднаних Націй (ООН), Генеральна 
Асамблея ООН (ГА ООН), а також Міжнар. орг-
ція цивільної авіації (ІКАО), Міжнар. мор. орг-
ція (ІМО). Для ООН ГА ООН 1949 створила 
окремий А. т. Його юрисдикцію визнають і ІКАО 
та ІМО. Органи адм. юстиції міжнар. орг-цій 
працюють і на регіональному рівні, напр., у Єв-
ропейському Союзі, Європейському космічному 
агентстві тощо.
А. т. діють на основі внутр. права міжнар. орг-
цій, яке регламентує правовий статус міжнар. 
цивільних службовців. Розглядаються скарги 
про невиконання умов угод, укладених орг-
цією із службовцями, спори щодо призначення 
на посади та ін. Рішення А.  т. обов’язкові для 
виконання і оскарженню не підлягають. Проте 
якщо ГА ООН або відповідний орган спеціаліз. 
установи її системи заперечують рішення А. т., 
то справа передається до Міжнар. суду ООН. 
Спра ви, які розглядаються А.  т., стосуються 
вик лючно правовідносин у межах міжнар. орг-
ції і не можуть вирішуватися ні нац. судами, ні 
заг. міжнар. (міждерж.) судовими органами. До 
А.  т. ООН входить 7 членів, яких обирає ГА 
ООН на 3 роки. Кожна справа розглядається 
3  членами А.  т. Мотивоване рішення прийма-
ється більшістю голосів. А. т. МОП складається 
з 3 членів і 3 помічників, які обираються МОП 
на 3 роки. Рішення приймаються 3 членами 
трибуналу, з яких хоча б один є суддею. Рішен-
ня має бути об ґрунтованим і прийнятим біль-
шістю голосів. 

В. І. Євінтов

Адміністрати ́вно-кома ́ндна систе́ма — еко-
номіко-управлінський термін, запроваджений 
Г.  Поповим для означення способу організації 
сусп. відносин, характеристики суті радянської 
системи управління. Для означення цього яви-
ща також вживалися терміни «мілітаризирова-
на економіка» та «військовий соціалізм». Ос-
нов ні риси А.-к. с.: жорсткий централізм в госп. 
житті на основі держ. власності; залучення пе-
реважно позаекон. методів управління, пану-
вання пар тійно-держ. номенклатури, відсут-
ність реальної екон. свободи й демократії. 
Упровадження А.-к.  с. мало місце у країнах 
Східної Європи та Азії у 1-й пол. 20 ст. Порівня-
на відсталість цих регіонів у галузі нар. госп-ва 
й соц.-екон. сфері в цілому зумовили погіршен-
ня становища великих мас населення даних 
країн. Це спричинило швидке поширення со-
ціалістичної ідеології рад. зразка, частиною 
якої була ідея планової економіки. Значного 
розвитку явище, що позначається терміном 
«А.-к. с.», набуло в СРСР для визначення спосо-
бу екон. орг-ції сусп-ва, за якого всі питання 
вирішують держ. органи. Провідними рисами 
А.-к.  с. на місцях були демонстративна повага 
до влади, прагнення підкорятися, формальна 
старанність, відсутність ініціативи, небажання 
йти на ризик. Особисті амбіції, вияв ініціатив-
ності й енергійності сприймалися як негативні 
риси. Популяризувалися «справедливий» роз-
поділ благ, зрівнялівка, орієнтація не на резуль-

Адміністративний суд 
м. Києва

Адміністративні 
трибунали міжнародних 
організацій. Міжнародний 
трибунал ООН з морського 
права. Вирішення суперечки 
щодо делімітації морського 
кордону між Ганою та Кот-
д’Івуаром в Атлантичному 
океані
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тат, а на думку оточення, культивувалася ілюзія 
єдності інтересів влади й народу. Провідними 
методами практичного функціонування А.-к. с. 
були: директивне планування вир-ва, розподіл 
виробленої продукції між споживачами через 
органи матеріально-тех. постачання чи торгів-
лі, формальний характер екон. важелів (ціни, 
зарплати, банківський процент), адм. заохочен-
ня й стягнення як суттєві засоби мотивації ви-
робничого ентузіазму працівників. 
В Українській РСР у рамках А.-к. с. неодноразо-
во робилися спроби розв’язання екон. проб-
лем, однак, як правило, у періоди екстенсивно-
го розвит ку економіки. Це спричинило посту-
пову селекцію управлінців нового типу. Для 
забезпечення функціонування А.-к. с. керівни-
цтво республіки часто застосовувало не політ. 
чи екон., а власне командні методи вирішення 
кадрових і тактичних питань політ., адм. й госп. 
життя. 

Літ.: Шаповал Ю. Людина і система (Штрихи до пор-
трету тоталітарної доби в Україні). Київ, 1994; Баран В. 
Україна 1950–1960-х рр.: еволюція тоталітарної системи. 
Львів, 1996; Панченко П.  П., Україна: друга половина 
ХХ століття: Нариси історії. Київ, 1997; Маля М. Радян-
ська трагедія: історія соціалізму в Росії. 1917–1991 / Пе-
рекл. з англ. Київ, 2000; Кухта Б. Політична еліта (крато-
кратичний аспект). Львів, 2011.

П. В. Киридон

Адміністрати́вно-територіа́льна одини́ця — 
частина адм. поділу країни, що передбачає здійс-
нення тер. управління. Як категорія А.-т. о. ши-
роко досліджується та застосовується у консти-
туційно-правовій площині, а також представле-
на у наук. доробках з держ. управління та місце-
вого самоврядування, соц.-екон. географії, 
регіональної економіки тощо. 
Зак-во України не дає чіткого формулювання 
терміну А.-т. о., а лише здійснює її класифікацію 
за типами, які функціонують в Україні: область, 
район, місто, район у місті, селище, село (ст.  1 
Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні»). А.-т.  о. України поділяють за геогр. 
ознаками на населені пункти і регіони або ж роз-
глядають як соц.-екон. тер. систему. На підставі 
цих напрямів пропонується доповнити визна-
чення поняття А.-т. о. такими системними озна-
ками, як межі, назва, постійний центр, де здійс-
нюються функції д-ви в особі як органів держ. 
влади, так і органів місцевого самоврядування в 
частині делегованих д-вою повноважень. Відпо-
відно до рішення Конституційного Суду Украї-
ни, під А.-т.  о. розуміють компактну частину 
єдиної тер. України, що є просторовою основою 
для орг-ції і діяльності органів держ. влади та 
органів місцевого самоврядування. Насамперед 
йдеться про частину тер. д-ви, на основі якої 
реалізуються функції д-ви та здійснюється міс-
цеве самоврядування. 
Водночас А.-т.  о. можна розглядати з погляду 
системного та інституційного підходів. Зокрема, 
А. Транін розкриває зміст А.-т. о. як низки суб-
систем, що формують і наповнюють єдиний 
орг-м тер. суперсистеми (д-ви). У цьому контек-
сті А.-т.  о. визначається як своєрідна частина 
соц.-екон. структури д-ви. А.-т. о. за своєю при-
родою є тер. системою, створюється штучно для 
забезпечення ефективності тер. управління та є 
віддзеркаленням тер. структури д-ви як супер-
системи, а їх взаємне узгодження та відповід-

ність слугують важливим ресурсом підвищен-
ня ефективності управління тер. Дефініювання 
А.-т.  о. крізь призму системності також можна 
доповнити наук. підходом щодо побудови відпо-
відних взаємин і системи органів публічної вла-
ди на певній адм. тер., яка була б здатна надавати 
в межах соц. стандартів повноцінні послуги на-
селенню. Інституційний підхід щодо розуміння 
А.-т.  о. характеризує її як комплекс взаємоза-
лежних інституцій та інших структурних еле-
ментів, кожний з яких робить певний внесок у 
заг. соц. стабільність.
Відповідно до сучас. бачення А. т. о. можна 
представити як частину тер. д-ви, яка внаслідок 
трансформаційних змін виступає формою 
соц.-тер. орг-ції іст. сформованих екон., соц.-
культ. спільнот, передбачає раціоналізацію 
екон. ресурсів і створена для орг-ції діяльності 
органів публічної влади та ефективного тер. 
управління.

Дж.: Про місцеве самоврядування в Україні: Закон 
України від 21.05.1997  № 280/97 / Відомості Верховної 
Ради України. 1997. № 24; Рішення Конституційного Суду 
України від 16.01.2003  № 1-рп.

Літ.: Транин А. А. Административно-территориаль-
ная организация капиталистического государства. Мо-
сква, 1984; Саханенко  С. Адміністративно-територі-
альний та муніципально-територіальний устрій: про-
блеми співвідношення та реформування // Управління 
сучасним містом. 2001. № 4–6; Адміністративно-тери-
торіальний устрій України. Проблемні питання та 
можливі варіанти їх вирішення / За ред. В. Г. Яцуби. 
Київ, 2003; Пухтинський  М. Концептуальні та при-
кладні аспекти здійснення адміністративної реформи в 
Україні // Адмініс тративна реформа в Україні: шлях до 
Європейської ін теграції: Зб. наук. пр. Київ, 2003; Тре-
тяк А. М., Другак В. М., Третяк Р. А. Формування меж 
адміністративно-територіальних утворень: навчально-
методичний посібник. Київ, 2004; Долішній М. І. Регіо-
нальна політика на рубежі ХХ–ХХІ століть: нові пріо-
ритети. Київ, 2006.; Лазор  О.  Д., Лазор  О.  Я., Чеме-
рис  А.  О. Територіальна організація влади в Україні. 
Київ, 2007.

А. П. Лелеченко 

Адміністрати ́вно-територіа ́льний у ́стрій — 

тер. організація д-ви з поділом її на складові 
частини — адм.-тер. одиниці: області, губернії, 
штати, провінції, департаменти, округи, воєвод-
ства, повіти тощо. Відповідно до А.-т. у. створю-
ється і функціонує система місц. органів влади 
та управління, що зумовлено необхідністю пред-
ставництва органів держ. влади на місцях, в 
умовах їх віддаленості від політ. центру. А.-т. у. 
формується на заг.-держ. рівні з урахуванням 
природних, екон., соц., іст. та нац. особливостей 
розвитку конкретних тер., специфіки розселен-
ня. А.-т. у. характеризує: 1) тер. орг-цію д-ви, її 
поділ на окремі адм. одиниці; 2)  особливості 
здійснення управління адм. одиницями, їх кон-
с титуційний статус у межах д-ви і розподіл по-
вноважень між центральними та місцевими 
органами влади. А.-т. у. можуть бути дворівне-
вим (Болгарія, Данія, США), трирівневим (Ве-
лика Британія, Індія, Італія, Канада, Франція), 
чотирирівневим (Німеччина, Камерун, Колум-
бія, Сенегал). В малих д-вах (Бахрейн, Ватикан, 
Мо нако, Мальта, Науру, Сан-Марино, Тувалу) 
А.-т. у. відсутній, оскільки мала тер. цих д-в ро-
бить можливим управління з єдиного адм. 
цент ру. 
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Адміністрати ́вно-територіа ́льний у ́стрій 
Ук ра ї́ни — це обумовлена географ., іст., екон., 
етн., соц., культ. та іншими чинниками внутр. 
тер. організація д-ви з поділом її на складові — 
адм.-тер. одиниці, відповідно до яких будуються 
система держ. органів і система місцевого само-
врядування. Відображав як нац. традиції укра-
їнців, так і політ. інтереси й систему управління 
д-в, до яких у різні часи входили укр. землі. Осн. 
одиницями адм.-тер. поділу були волості, воє-
водства, повіти, полки, сотні, курені, комітати 
(жупи), дистрикти, губернії, провінції, намісни-
цтва, округи, райони, області.
Початки адм.-тер. орг-ції на укр. теренах можна 
вбачати у поділі тер. Київської Русі на землі-кня-
зівства (Волинська земля, Галицька земля, Київ-
ська земля, Переяславське князівство, Турово-
Пінське князівство, Чернігівське князівство), 
які, своєю чергою, поділялися на волості — не-

великі, чітко не усталені адм.-тер. одиниці, що 
передавалися князем під управління волостеля 
(старости). Волості були і в утвореному 1199 Га-
лицько-Волинському князівстві.
У складі Литви та Польщі адм.-тер. поділ укр. 
земель набув більш усталеного вигляду. У кон-
федеративній Речі Посполитій налічувалося 
9  укр. воєводств — Белзьке воєводство, Брац-
лавське воєводство, Волинське воєводство, 
Київ ське воєводство, Підляське воєводство, По-
дільське воєводство, Руське воєводство, Черні-
гівське воєводство (утворене 1635) — у складі 
Польщі і Берестейське воєводство — у складі 
Литви. Воєводства поділялися на повіти; як пра-
вило, кожен із повітів утворював окремий судо-
вий округ.
Під час національної революції 1648–1676 старий 
адм.-тер. поділ було зруйновано; осн. адм.-тер. 
одиницями стали полки, що поділялися на со-
тні, а сотні — на курені. На початок 1650 було 
сформовано 16 полків. Окрему військ.-адм. оди-
ницю становило Запорожжя (тер. Вольностей 
Війська Запорозького низового), де управління 
здійснювала Січова рада на чолі з кошовим ота-
маном. Тер. Запорожжя традиційно поділялася 
на 38 ку ренів; на прилеглих до Січі тер. у 18 ст. 
було утворено 8 паланок.

Генеральна карта України  
Г. Боплана. Версія 1660
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Після того, як за «Вічним миром 1686» Правобе-
режна Україна відійшла до Польщі, полковий 
устрій тут було невдовзі скасовано і відновлено 
поділ на воєводства. Лівобережна Україна (Геть-
манщина), що лишилася у складі Рос. д-ви, збе-
рігала полковий устрій (10 полків) до 1708, коли 
Петро I поділив країну на 8 губерній, з яких 2 — 
Азовська губ. і Київська губ. — були сформовані 
на укр. землях. Київська губ. поділялася на 4, а 
Азовська — на 7 провінцій. До 1764 паралельно 
із загальнорос. адміністрацією у Київ. губ. збері-
галося гетьманське правління, у віданні якого 
перебували цивільні справи.
На новоосвоюваних переселенцями з Правобе-
режної та Лівобережної України землях Слобо-
жанщини (див. Слобідська Україна) полковий 
устрій (5 полків) існував із сер. 17  ст. до 1765, 
коли тут було утворено Слобідсько-Українську 
губ.
Остаточному включенню України у рос. політ. 
систему сприяло запровадження в Україні у 
1780–1790-х паралельно з губернською системи 
намісництв. На Слобожанщині було утворено 
Харківське намісництво, на тер. Гетьманщини — 
Київське намісництво, Новгород-Сіверське на-
місництво і Чернігівське намісництво; на Пд. 

України — Катеринославське намісництво і зго-
дом Вознесенське намісництво; на Правобереж-
жі, приєднаному до Рос. імперії після 2-го поділу 
Польщі 1793 (див. Поділи Польщі 1772, 1793, 
1795), — Ізяславське намісництво (пізніше Во-
линське), Брацлавське намісництво і Подільське 
намісництво. Намісник мав права генерал-гу-
бернатора. 1797 намісництва скасовано і віднов-
лено губернський поділ.
Губернський поділ на укр. землях був досить 
стабільним. Утворена 1796 на землях Гетьман-
щини Малоросійська губ. 1802 поділена на Чер-
нігівську губ. і Полтавську губ., які до 1835 ста-
новили Малорос. генерал-губернаторство (див. 
Генерал-губернаторства в Україні); тоді ж Ново-
російська губ. була поділена на Миколаївcьку 
(невдовзі перейменовану на Херсонську губ.), 
Катеринославську губ. і Таврійську губ. (з Кри-
мом). Слобідсько-Українську губ. перейменова-
но на Харківську губ. На початку 20 ст. укр. землі 
входили до складу 9 губерній (неофіційно вони 
вважалися «малоросійськими») — Волинської 
губ., Катеринославської губ., Київської губ., По-
дільської губ., Таврійської губ., Харківської губ., 
Херсонської губ., Чернігівської губ., а також, 
частково, до Бессарабської, Воронезької, Кур-

УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ. 1784
Масштаб 1 : 8 000 000
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ської, Мінської, Холмської губ. та Кубанської 
обл. і Області Війська Донського. Губернії поді-
лялися на повіти, повіти — на волості (на Холм-
щині і Підляшші — гміни).
У складі Австро-Угорщини укр. землі також не 
становили окремої адм. одиниці. Новоприєдна-
ні після поділів Польщі тер. з переважно укр. 
населенням, а з 1787 і Буковина увійшли до скла-
ду коронного краю — Королівства Галиції і Ло-
домерії. 1861 Буковина стала окремим коронним 
краєм. До 1867 коронні краї ділилися на округи і 
дистрикти, пізніше — на повіти і громади. Укр. 
землі у складі Угорщини (Підкарпатська Русь) 
поділялися на 7 комітатів (жуп), що ділилися на 
повіти.
У ході української революції 1917–1921 робилися 
спроби змінити адм.-тер. поділ укр. земель, але 
зреалізувати їх не вдалося. До 1922 рад. влада в 
цілому зберігала губернський поділ, обмежую-
чись лише експериментами на зразок створення 
у січні 1918 Донецько-Криворізької радянської 
республіки (ДКРР). У травні 1920 тер. УСРР скла-
далася з 12 губерній — Волинської, Донецької, 
Запорізької, Катеринославської, Київської, Кре-
менчуцької, Миколаївської, Одеської, Поділь-
ської, Полтавської, Харківської, Чернігівської.

1922 почалася адм.-тер. реформа, метою якої 
оголошувалося спрощення адм. апарату та наб-
лиження його до мас. Відбувався перехід на 
нову, триступеневу систему управління (центр — 
округа — район). 1923 було створено 53 округи 
та 706 р-нів замість 1989 волостей, а 1925 скасо-
вано губернський поділ. Дещо змінилися також 
міжресп. кордони. Найбільшою серед цих змін 
була передача 1924 Шахтинської та частини Та-
ганрозької округи до складу РСФРР. Таким чи-
ном, 1925 тер. УСРР складалася з Молдав. АСРР 
(створена 1924) і 41 округу, які поділялися на 
680 р-нів.
1930 відбувся перехід на двоступеневу систему 
управління (центр — район). При цьому були 
ліквідовані округи та укрупнювалися р-ни. 
Внас лідок цих змін тер. України була поділена на 
503 адм. одиниці: Молдавської АСРР, 484 р-ни та 
18 міст респ. підпорядкування. Серед названих 
адм. одиниць була певна кількість нац. р-нів 
(див. Національні райони УСРР): російські, ні-
мецькі, болгарські, грецькі, єврейські та поль-
ський.
Однак управляти такою кількістю р-нів напряму 
з центру виявилося занадто важко. Тому 1932 
рад. влада повернулася до триступеневої систе-
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ми управління (центр — область — район). 
27.02.1932 було утворено 5 областей — Вінниць-
ку, Дніпропетровську, Київську, Одеську, Хар-
ківську; 03.04.1932 — Донецьку, 07.11.1932 — 
Чернігівську. До жовтня 1937 кількість областей 
не змінювалася, проте у Донецькій обл. 1933 
було створено Старобільський округ, а на тер. 
прикордонних р-нів Київської та Вінницької 
обл. 1935–1936 утворено 6 округів. Вони існува-
ли до реорганізації названих областей. У нас-
тупні роки тривало утворення та перебудова 
областей, створювалися райони, уточнювалися 
межі цих адм.-тер. одиниць. 22.09.1937 було 
утворено Житомирську, Миколаївську, Полтав-
ську, Кам’янець-Подільську (від 1954 — Хмель-
ницьку) обл.; Донецьку обл. 03.06.1938 поділено 
на Сталінську та Ворошиловградську; 10.01.1939 
утворено Запорізьке, Кіровоградську та Сум-
ську обл. Таким чином, на серпень 1939 існувало 
15 областей.
На зх.-укр. землях, що між двома світовими вій-
нами перебували за межами УСРР–УРСР, прин-
ципи адм.-тер. районування відповідали тради-
ціям країн, до яких вони входили. У Польщі 
«східні креси» ділилися на воєводства, повіти й 
збірні громади (волості); землі Буковини, що 
перебували під владою Румунії, і Закарпаття, яке 
було під владою Чехословаччини, — на повіти й 
громади.
Після приєднання Зх. України до УРСР напри-
кінці 1939 створено Волинську, Дрогобицьку, 
Львівську, Ровенську (з 1991 — Рівненська), 
Станіславську (з 1962 — Івано-Франківська), 
Тарнопільську (з 1944 — Тернопільска) обл. 

Внаслідок приєднання Пн. Буковини та Бесса-
рабії до СРСР 07.07.1940 утворено Акерман-
ську (від 07.12.1940  — Ізмаїльська) та Черні-
вецьку обл. Тоді ж Молдавська АРСР разом з 
шістьма повітами Бессарабії, але без районів з 
переважно укр. нас., трансформувалася в союз-
ну республіку — Молдавську РСР. Таким чином, 
за станом на 01.01.1941 тер. України складалася з 
23 областей, 746 сільських та 69 міських районів, 
255 міст, 459 смт, 16 289 сільрад.
Після звільнення тер. України від нім. військ від-
булися зміни в адм.-тер. поділі УРСР. 30.04.1944 
з частини Миколаївської обл. утворено Херсон-
ську, 22.11.1946 — Закарпатська обл. з центром у 
м. Ужгород. 07.01.1954 утворено Черкаську обл., 
цього ж року зі складу РРФСР до УРСР переда-
но Кримську обл., приєднано Ізмаїльську до 
Одеської, а 1959 — Дрогобицьку до Львівської. 
Надалі поділ по областях залишався сталим. 
Лише 1991 Кримська обл. стала Кримською Ав-
тономною Радянською Соціалістичною Респу-
блікою, а 1992 — Автономною Республікою 
Крим.
Значних змін зазнав районний адм.-тер. поділ 
наприкінці 1962. З 604 районів, що існували на 
початок 1962, було утворено 251. Однак ця реор-
ганізація не витримала перевірки життям, і зго-
дом кількість сільських районів було збільшено, 
однак усіх повністю не відновлено — за станом 
на 01.01.1968 в Україні налічувалося 25 областей, 
475 районів, 382 міста, у т. ч. 2 міста респ. підпо-
рядкування, 827 смт та 32 043 села.
Нові засади адм.-тер. устрою України зафіксова-
но в Конституції України 1996. Україна — уні-

УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ. 1921
Масштаб 1 : 8 000 000
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УКРАЇНСЬКА СРР. Кінець 1925
Масштаб 1 : 9 500 000

УКРАЇНСЬКА СРР. 1935
Масштаб 1 : 9 000 000
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тарна д-ва, регіонами якої є 24 області, автоном-
на республіка (АР Крим) і 2 міста зі спец. стату-
сом: Київ і Севастополь. Згідно зі ст. 133 Консти-
туції України систему А.-т.  у.  У. складають: 
АР  Крим, області, райони, міста, райони у міс-
тах, селища і села. 
Нижчим рівнем А.-т. у. У. є базовий, який скла-
дають міста, смт, селища, сільські ради, райони у 
містах. Міста завжди були й залишаються най-
важливішими елементами соц.-екон. просторо-
вої системи сусп-ва, адже стан і тенденції їх роз-
витку є індикатором якості рівня життя в д-ві та 
її сталого розвитку. Район як адм.-тер. одини-
ця, що виник в Україні у рад. період, виконує 
самоврядну і виконавчу функцію політико-ко-
ординаційного публічного центру, являє собою 
тер. з гранично допустимим екон. потенціалом 
і визначеною госп. спеціалізацією. Регіон (об-
ласть) — вища адм.-тер. одиниця д-ви, для жите-
лів якої характерна наявність спільних політ., 
екон., соц., культ. інтересів, з метою представ-
лення та задоволення яких створюються органи 
публічної влади регіонального рівня.
Відповідно до змін до Конституції України щодо 
децентралізації влади — А.-т. у. У. ґрунтується на 
засадах єдності та цілісності держ. тер., децентра-
лізації влади, повсюдності та спроможності міс-
цевого самоврядування, сталого розвитку адм.-
тер. одиниць з урахуванням іст., екон., екол., ге-
огр. і демогр. особливостей, етн. і культ. традицій.
Станом на 01.10.2015 в Україні були такі адм.-

тер. одиниці: АР Крим та 24 області, 490 районів, 
460 міст (з них 185 — міста спец. статусу, респу-
бліканського, обласного значення), 111 районів 
у містах, 885 селищ міського типу, 10278 сіль-
ських рад, 27207 сіл.
05.02.2015 Верховною Радою України був прий-
нятий Закон України «Про добровільне об’єд-
нання територіальних громад». Згідно з цим за-
коном (ст. 4) сусідні міські, селищні, сільські 
ради можуть об’єднатися в одну громаду, яка 
матиме один спільний орган місцевого самовря-
дування. Добровільне об’єднання тер. громад 
сіл, селищ, міст здійснюється з дотриманням 
таких умов: 1) у складі об’єднаної тер. громади 
не може існувати іншої тер. громади, яка має 
свій представницький орган місцевого самовря-
дування; 2)  тер. об’єднаної тер. громади має 
бути нерозривною, межі об’єднаної тер. громади 
визначаються по зовн. межах юрисдикції рад 
тер. громад, що об’єдналися; 3)  об’єднана тер. 
громада має бути розташована в межах тер. АР 
Крим чи однієї області; 4) при прийнятті рішень 
щодо добровільного об’єднання тер. громад бе-
руться до уваги іст., природні, етн., культ. та ін. 
чинники, що впливають на соц.-екон. розвиток 
об’єднаної тер. громади; 5) якість та дос тупність 
публічних послуг, що надаються в об’єднаній 
тер. громаді, не можуть бути нижчими, ніж до 
об’єднання.
Адм. центром об’єднаної тер. громади визнача-
ється населений пункт, який має розвинуту 
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інфра структуру і, як правило, розташований 
най ближче до географічного центру тер. об’єд-
наної тер. громади. Найменування об’єднаної 
тер. гро ма ди, як правило, є похідним від найме-
нування населеного пункту (села, селища, міс-
та), визначеного її адм. центром. Добровільне 
об’єд нання тер. громад не призводить до зміни 
статусу населених пунктів як сільської чи місь-
кої місцевості. 

Дж.: Конституція України: прийнята на п’ятій сесії 
Верховної Ради України 28.06.1996 // Відомості Верхо-
вної Ради України. 1996. №  30; Про добровільне об’єд-
нання територіальних громад: Закон України від 
05.02.2015 № 157-VIII // Відомості Верховної Ради. 2015. 
№ 13. 

Літ.: Дністрянський М. Кордони України. Львів, 1922; 
Буценко А. К вопросу о районировании Украины. Харків, 
1925.

Я. В. Верменич, В. М. Вакуленко

Адміністра ́ція (лат. administratio — керування, 
управління) — 1) Система держ. органів, унор-
мованих нормативно-правовими документами, 
які виконують функції держ. управління. Роз-
різняють А. центральну (Президент України, 
Кабінет Міністрів України, інші центральні ві-
домства) та місцеву (решта органів держ. управ-
ління). 2) Найпоширеніше визначення органу 
управління підприємств, установ і організацій. 
3) Постійний, підготовлений склад працівників 
різних сфер органів держ. влади та місцевого 
самоврядування, працівників підприємств, ус-
та нов, орг-цій, які забезпечують виконання по-
кладених на них функцій. 4) Будівлі, де розміще-
ні органи влади.
До функцій А. належать: виконавчо-розпорядчі, 
орг., екон., політ., соц., нормативно-правові та ін.

Літ.: Воронько О. А. Керівні кадри: державна політика 
та система управління. Київ, 2000; Атаманчук Г. В. Управ-
ление — фактор развития (размышления об управлен-
ческой деятельности). Москва, 2002; Пархоменко-Куце-
віл О. Формування системної моделі кадрового потенціа-
лу державної служби як передумова ефективного функці-
онування органів влади // Актуальні проблеми держав-
ного управління: Зб. наук. праць. 2004. Вип. 1 (15); 
Ен ци клопедичний словник з державного управління / 
Київ, 2010.

Адміністра ́ція ба ́нку тимчасо ́ва — спец. ор-
ган, який утворює Національний банк України 
на певний період у зв’язку з реальною загрозою 
платоспроможності певної банківської устано-
ви. А.  б.  т. використовується для тимчасового 
управління банком з метою збереження капіта-
лу та активів банку, докладної оцінки його фін. 
стану і вжиття відповідних заходів щодо приве-
дення його діяльності у відповідність до вимог 
банківського зак-ва, відновлення його плато-
спроможності та ліквідності, стабілізації діяль-
ності банку, усунення виявлених порушень, 
причин та умов, що призвели до погіршення 
фін. стану. Рішення про призначення А.  б.  т. 
приймає Правління Національного банку. 
А. б. т. призначається на термін до одного року, а 
в разі необхідності для системоутворюючих 
банків термін її дії може бути подовжений ще до 
одного року. До участі в  А.  б.  т. допускаються 
лише особи, які мають сертифікат Національно-
го банку на право здійснення А. б. т. та ліквідації 
банків, високі професійні та моральні якості, 
бездоганну ділову репутацію, повну вищу екон. 

чи юрид. освіту, або освіту в сфері управління та 
відповідний досвід роботи. Діяльність А.  б.  т. 
припиняється у разі: закінчення строку дії пов-
новажень А. б. т.; відкликанні банківської ліцен-
зії і прийняття рішення про призначення лікві-
датора; здійсненні реорганізації банку у відпо-
відності до глави 5 закону «Про систему гаран-
тування вкладів фізичних осіб»; відсторонення 
тимчасового адміністратора у відповідності до 
рішення Національного банку України.

Дж.: Про систему гарантування вкладів фізичних осіб: 
Закон України від 23.02.2012 № 4452-VI// Відомості Вер-
ховної Ради України. 2012. № 50.

К. О. Ільченко

Адміністра́ція військо́ва — 1) Система військ.-
адм. органів д-ви, держ. апарат військ. управлін-
ня. 2) Військ. управління територією, яка зайня-
та (окупована) в ході воєнних дій. Призначена 
для забезпечення реалізації нормативно-право-
вих актів (законів), правопорядку, безпеки і 
нормалізації життєдіяльності населення, а та-
кож для запобігання гуманітарній катастрофі в 
районі відповідальності. 3)  Галузь воєнних 
знань, що вивчає питання військ. буд-ва та пра-
вового врегулювання стосунків, пов’язаних з 
орг-цією, складом, комплектуванням, управлін-
ням і мобілізацією збройних сил, а також питан-
ня проходження військ. служби та побуту 
військ. Виникнення А.  в. пов’язано з появою 
постійних масових армій.

П. М. Грицай, В. П. Грищенко

Адміністра ́ція Президе́нта Украї́ни — пос-
тійно діючий допоміжний орган, утворений 
Президентом України для здійснення його пов-
новажень відповідно до п. 28 ч. 1 ст. 106 Консти-
туції України. Осн. завданням А. П. У. є забезпе-
чення здійснення Президентом України його 
конституційних повноважень на засадах відкри-
тості, гласності та прозорості. Осн. завданнями 
А. П. У. є організаційне, правове, консультатив-
не, інформаційне, експертно-аналітичне та інше 

Адміністрація 
Президента України
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забезпечення здійснення Президентом України 
визначених Конституцією України повнова-
жень. Загальне керівництво А.  П.  У. здійснює 
Глава А. П. У. До складу А. П. У. входять також 
Перший Заступник Глави А.  П.  У., заступники, 
керівник апарату, радники Президента, прес-
секретар Президента, уповноважені Президента 
України. Структурно А.  П.  У. включає до себе 
офіс Глави А. П. У., головні департаменти, Прий-
мальню Президента України, а також департа-
менти та відділи, які є самостійними структур-
ними підрозділами А.  П.  У. Положення про 
А. П. У., її структуру, граничну чисельність пра-
цівників А. П. У. затверджує Президент України 
за поданням Глави А. П. У. До виконання окре-
мих завдань А. П. У. можуть залучатися вчені й 
фахівці (зокрема на договірній основі), праців-
ники центральних та місцевих органів виконав-
чої влади. А. П. У. має право порушувати перед 
керівниками різних рівнів питання про усунен-
ня виявлених недоліків та упущень, а про факти 
порушення Конституції та законів України, ука-
зів і розпоряджень Президента України інфор-
мувати правоохоронні органи. А. П. У. має право 
запитувати і одержувати інформацію від держ. 
органів та органів місцевого самоврядування, 
держ. підприємств, установ, орг-цій, посадових 
осіб. А. П. У. є юрид. особою, має печатку із зоб-
раженням Державного герба України та своїм 
найменуванням. Госп. забезпечення і обслугову-
вання А. П. У. в усіх необхідних напрямках діяль-
ності на тер. України та за її межами здійснює 
Державне управління справами.
А.  П.  У. була створена першим Президентом 
України Л. Кравчуком для здійснення своїх пов-
новажень як Глави держави 13.12.1991 (указ 
№ 6/1991). Загальне керівництво А. П. У. здійс-
нював Секретар А.  П.  У., який призначався на 
посаду і звільнявся з неї Президентом України. 
Основними завданнями А.  П.  У. були організа-
ційне, правове, консультативне, інформаційне, 
експертно-аналітичне та інше забезпечення ді-
яльності Президента України. Першим (і єди-
ним) Секретарем А.  П.  У. був призначений 
М. Хоменко.
З січня 1992 А. П. У. офіційно займала будинок 
№  11 по вулиці Банковій у м.  Києві. Будівлю у 
стилі «урочистого сталінського комуністично-
радянського монументалістського ампіру з 
давньо римською стилізацією» споруджено на-
передодні Другої світової війни в 1936–1939 для 
штабу Київ. особливого військ. округу. Автором 
проекту був відомий арх. С. Григор’єв, а його по-
мічником арх.-акад. Б. Жежерін, автор споруди 
палацу-санаторію «Конча-Заспа» та головного 
павільйону Нац. експоцентру України.
З липня 1994 другий Президент України Л. Куч-
ма змінив назву посади керівника А.  П.  У. на 
«Глава А. П. У.». Першим Главою став Д. Табач-
ник. Посаду Глави А.  П.  У. також обіймали: 
Є.  Кушнарьов (20.12.1996–23.11.1998), М.  Біло-
блоцький (25.11.1998–22.11.1999), В.  Литвин 
(22.11.1999–12.06.2002), В. Медведчук (12.06.2002–
21.01.2005). Третій Президент України, В. Ющен-
ко, Указом від 24.11.2005 реорганізував А. П. У. у 
Секретаріат Президента України. Відповідно до 
Указу керівник Секретаріату отримав назву 
«Дер жавний секретар». Першим Державним 
сек ретарем став О. Зінченко. З 07.09.2005 посаду 
Держсекретаря обійняв О.  Рибачук. 22.09.2005 
назва посади керівника Секретаріату була зміне-

на на «Голову Секретаріату Президента Украї-
ни». 14.10.2005 В. Ющенко ліквідував Секретарі-
ат Президента і створив його заново, тепер вже 
на чолі з Главою, а не Головою. 15.09.2006 Главою 
Секретаріату став В.  Балога. З 19.05.2009 по 
24.02.2010 цю посаду обіймала В.  Ульянченко. 
Відповідно до Указу Президента України В. Яну-
ковича від 25.12.2010 № 265/2010 Секретаріат 
Президента України ліквідовано та утворено 
А. П. У. Главою А. П. У. було призначено С. Льо-
вочкіна (25.02.2010–17.01.2014). Наступним 
очіль   ником А.  П.  У. став С.  Клюєв (24.01–
25.02.2014). Після цього тимчасово обов’язки 
Глави А.  П.  У. виконував спочатку О.  Рафаль-
ський (26.02–05.03.2014), а потім С. Пашинський 
(05.03–10.06.2014). Після позачергових виборів 
Президента України у 2014 наступним Главою 
А.  П.  У. став Б.  Ложкін (10.06.2014–29.08.2016). 
З 29.08.2016 А. П. У. очолює І. Райнін.

В. О. Ковалевський

Адмініструва ́ння (від лат. administrare — 
управляти)  — управлінська діяльність посадо-
вих осіб, що має чітко регламентовані функції; 
уміння практично організувати виконавчо-роз-
порядчу та виробничу діяльність; стиль управ-
ління, за якого діяльність фокусується на про-
цедурах і контролі правильного виконання роз-
поряджень. У широкому значенні А. — це не 
тільки професійна діяльність чиновників, але і вся 
система адм. ін-тів з достатньо суворою ієр ар хією, 
за допомогою якої відповідальність за виконан-
ня держ. рішень «спускається» зверху вниз. У 
цьому випадку поняття А. відповідає поняттю 
адм. держ. управління, яке визначає особ ливу 
соц. функцію, спрямовану на упорядкування 
розвитку в інтересах всього сусп-ва, де держ. 
чиновник виступає соц. агентом влади. У вузь-
кому значенні А. означає професійну діяльність 
держ. чиновників, спрямовану на виконання рі-
шень керівництва.
До практичних функцій А. належать: прогнозу-
вання — встановлення потенціалу об’єкта, його 
розрахунок у часі й просторі; планування, роз-
рахунок реалізації шляхів і завдань розвитку 
об’єкта; регулювання — приведення до єдиного 
знаменника у виконанні певних завдань об’єк-
тів, що включені в процес їх виконання; конт-
роль  — слідкування за процесом діяльності; 
комунікація — налагодження зв’язків та обмін 
інформацією; робота з кадрами — планування, 
розвиток, навчання; координація — узгоджен-
ня процесів.
Методи А. є організаційно-розпорядчими (адмі-
ністративними): регламентаційні (організацій-
но-стабілізуючі), розпорядчі, дисциплінарні. 
Серед організаційно-розпорядчих методів А. 
осн. роль відіграють регламентаційні. Вони 
спрямовані на встановлення, підтримку та по-
ліпшення організаційних структур, розподіл і 
закріплення функцій (обов’язків), завдань, прав 
і відповідальності суб’єктів і об’єктів. Регламен-
тування являє собою досить жорсткий тип орга-
нізаційного впливу, що полягає в розробці та 
введенні в дію організаційних положень, обо-
в’язкових для виконання протягом часу, визна-
ченого цими положеннями. Методи, що нале-
жать до регламентаційних, характеризуються 
такими впливами, як упорядкування, розподіл, 
програмування та ін. Загальноорганізаційне 
рег ламентування включає закони, статути і по-
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ложення загальноорганізаційного характеру, 
які встановлюють організаційну структуру і 
порядок функціонування соц. системи в ціло-
му. Розпорядчі методи А. включають поточну 
організаційну роботу, яка базується на вже 
сформованій за допомогою регламентування 
організації.
З позиції еволюції управління А. розглядається 
як нижчий рівень управління відносно менедж-
менту та лідерства (вищий рівень управління). 
При цьому до характеристики А. відносять як 
осн. параметри: визначальний чинник — матері-
альні ресурси; ключове завдання щодо співро-
бітників — управління кадрами; співробітни-
ки  — підлеглі; група — трудовий колектив; 
прий няття рішень — індивідуальне; інструмен-
ти впливу — адміністративний тиск; ключові 
діє слова — контролювати, розподіляти; відпові-
дальність — адміністративна.
Використання терміна «А.» має також негатив. 
конотації — управляти чим-небудь бюрокра-
тично, формально, не розбираючись по суті 
справи; неоптимальне розв’язання питань, не 
розбираючись по суті справи, але дотримуючись 
формальних вимог; стиль управління, який орі-
єнтовано тільки на методи примусу та застосу-
ванні разом із ними методів покарання як сти-
мулів поведінки членів трудових колективів; 
керів ництво, основане на примусових методах 
управління, на основі якого — примусові мето-
ди управління, нав’язування волі вищих посадо-
вих осіб нижчим, накази на здійснення певних 
робіт без логічного обґрунтування, на підставі 
суб’єктивних рішень.

Літ.: Державне управління та державна служба: Слов-
ник-довідник / Уклад. О. Ю. Оболенський. Київ, 2005; Ба-
куменко  В.  Д. Адміністрування // Енциклопедичний 
слов ник з державного управління. Київ, 2010; Калашніко-
ва С. А. Освітня парадигма професіоналізації управління 
на засадах лідерства: Монографія. Київ, 2010.

І. Г. Сурай

Адмініструва ́ння да ́них — управління інфор-
маційними ресурсами підприємства. Осн. зав-
дання А. д.: вибір відповідних інструментів роз-
роблення баз даних; участь в розробці стратегії 
побудови інформаційної системи, сумісної з 
бізнес-стратегією підприємства; оцінка екон. до-
цільності й часу втілення інформаційної систе-
ми підприємства; визначення вимог підприєм-
ства до використовуваних даних, їх обсягу та 
форми подання; визначення правил доступу до 
даних і заходів безпеки, правових норм їх вико-
ристання; концептуальне та логічне проектуван-
ня бази даних; модернізація використовуваних 
інформаційних систем і технологій під час розви-
тку бізнес-процесів підприємства; взаємодія з 
кінцевими користувачами даних для визначення 
нових вимог і вирішення проблем, пов’я заних з 
доступом до даних; навчання користувачів.

Літ.: Олифер  В.  Г., Олифер  Н.  А. Компьютерные сети. 
Принципы, технологии, протоколы. 4-е изд. Санкт-Пе тер-
бург, 2006; Бек К. Шаблоны реализации корпоративных 
приложений. Москва, 2008; Александров  В.  В., Вишня-
ков Ю. С., Горская Л. М. и др. Информационное обеспечение 
интегрированных производственных комплексов. Москва, 
2009; Дейт  К.  Дж. Введение в системы баз дан ных. Киев, 
2012; Голицына О. Л. и др. Базы данных. Моск ва, 2013.

Адміра ́л [гол. admiraal, від араб. البحر  amir) أمير 
ar rahl), букв. — володар на морі, титул началь-

ника араб. транспорт. флоту] — військове зван-
ня (чин) вищого офіцерського складу у ВМФ 
більшості країн. В Європі почало вживатися у 
12 ст. (за ін. даними — у 15 ст.). За регламентом 
вітрильного флоту А. командував кордебата-
лією (основними силами), віце-А. (заступник 
А.) — авангардом, контр-А. (найнижчий адмі-
ральський чин) — ар’єргардом. У 1-й чверті 
18 ст. застосовувалися також звання арір-А. і 
шаутбенахт, які відповідали чину контр-А. 
У Росії 1699 було запроваджено 4 адміраль-
ських чини: генерал-А. — відповідав рангу ге-
нерал-фельдмаршала, А. — повному генералу, 
віце-А. — генерал-лейтенанту і контр-А. — ге-
нерал-майору. У рад. ВМФ відповідно до указів 
Президії Верховної Ради СРСР від 07.05.1940, 
03.03.1955, 28.04.1962 та 18.02.1971 були вста-
новлені звання: контр-А., віце-А., А., А. флоту, 
А. Флоту Радянського Союзу (відповідали ар-
мійським званням генерал-майора, генерал-
лей тенанта і генерал-полковника, генерала ар-
мії та маршала Радянського Союзу). У ВМС 
Зброй них Сил України існують звання контр-А., 
віце-А. та А.

Літ.: Статут внутрішньої служби Збройних Сил Укра-
їни. Київ, 2000.

С. М. Соколюк

Адміра ́л, сонцевик-адмірал (Vanessa atalanta) — 
денний метелик родини німфалід ряду Луско-
крилі. Видова лат. назва «Аталанта» походить 
від імені міфічної дочки царя Аркадії, яка вміла 
бігати швидше за всіх людей на Землі. Укр. назва 
пов’язана з червоними стрічками на внутріш-
ньому боці крил, які певним чином нагадують 
лампаси чи нагрудну перев’язь адмірала. Чис-
ленний вид фауни України з широким ареалом 
(Європа, помірна Азія, Пн. Африка, Пн. та Центр. 
Америка). Розмах крил — 50–65 мм. Гусінь роз-
вивається на будяку, хмелі та кропиві. Літ — з 
березня по жовтень. Особливістю є унікальна 
здатність до міграцій. Зимує в субтропіках на 
стадії імаго.

Літ.: Жизнь животных: В 6 т. Москва, 1969. Т.  3: 
Беспозвоночные.

С. В. Межжерін

Адміралте́йські посе ́лення — особливі посе-
лення казенних селян, де поселенці мали поєд-
нувати с.-г. працю з обслуговуванням підпри-
ємств мор. відомства (робота на корабельнях, у 
каменярнях тощо). Існували в Україні від кін. 
18  ст. до 1861: с.  Богоявленське (нині в межах 
м. Миколаїва), с. Покровське та с. Воскресенське 
(нині смт Вітовського р-ну Миколаївської обл.), 
с. Калинівка та с. Березнегувате (нині смт, Мико-
лаївська  обл.) і с.  Висунське (нині с.  Висунськ 
Березнегуватського р-ну Миколаївської обл.) — 
два останніх були зараховані до А.  п. 1820 за-
мість с. Знам’янка і с. Богданівка (нині у складі 
с.  Інгулка Баштанського р-ну, Миколаївської 
обл.), переведених на становище військ. посе-
лень. А. п. перебували у віданні Чорномор. ви-
конавчої експедиції, від 1832 — Управління чор-
номор. А. п. 1860 налічували 17 050 осіб.

Літ.: Дружинина Е. И. Южная Украина в период кри-
зиса феодализма. 1825–1860 гг. Москва, 1981; Чорний О. 
Адміралтейські поселення в Україні в останній чверті 
XVIII — першій половині XIX ст. // Український селянин. 
2006. Вип. 10.

О. Л. Вільшанська

Адмірал. (Vanessa atalanta)
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Адмітта ́нс (від лат. admittere  — пропускати, 
впускати) — повна комплексна провідність дво-
полюсника для гармонічного коливання. Оди-
ниця вимірювання в системі СІ — сіменс (См). 
Величина А. є оберненою до величини імпедан-
су — повного комплексного опору двополюсни-
ка. А. у формулах позначається символом Y  і 
зв’я зується з імпедансом Z  наступними співвід-
ношеннями. Якщо Z R jX= ± , де R — активний 
опір двополюсника, а ± jX — його реактивний 
опір, тоді 
ɺ ɺ ∓Y Z R jX

R

R X
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R X
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= 2 2 2

  — реактивна провідність 

двополюсника.
Літ.: Основи теорії кіл. Харків, 2008. Ч. 1.

Адо́ксові (Adoxaceae) — невелика родина квіт-
кових рослин порядку черсакоцвітих. За класич-
ною систематикою А. розглядали як монотипову 
род. з єдиним родом Адокса у складі. Згідно з 
мол.-ген. дослідженнями, проведеними групою 
APG, до род. А. включено 5 родів [серед них — 
відомі роди Бузина (Sambucus) і Калина (Vibur-
num)], які об’єднують прибл. 200  видів рослин. 
А. — багаторічні трави, чагарники або невисокі 
дерева. Листки із зубчастим краєм, розта шовані 
супротивно. Квітки дрібні п’яти-, зрід ка чотири-
пелюсткові, зібрані в суцвіття зонтик або щиток. 
Цвітуть А. навесні. Запилення — за допомогою 
комах; можливе й самозапилення. Плід  — кіс-
тянка. Деякі види бузини і калини використову-
ють як декоративні й лікарські рослини.

Літ.: Бородина А. Е. Семейство адоксовые (Adoxa-
ceae // Жизнь растений: В 6 т. Цветковые растения. Моск-
ва, 1981. Т. 5. Ч. 2; An update of the Angiosperm Phylogeny 
Group classification for the orders and families of flowering 
plants: APG II // Botanical Journal of the Linnean Society. 
London. 2003. № 141.

Я. О. Межжеріна

Адолеска́рій (від лат. аdolescere — підростати, 
рости), адолескарія — стадія розвитку, спляча 
личинкова стадія в життєвому циклі деяких си-
сунів. Процес утворення А. наз. цистогонія; А. 
розвиваються з личинок (церкарій) сисунів, які 
залишили тіло проміжного хазяїна (молюска), 
відкинули хвіст й інцистувалися. Циста А. при-
кріплюється до водної або прибережної рослин-

ності чи будь-яких занурених у воду предметів. 
Усередині цисти А. щільно стиснутий і веде не-
рухомий спосіб життя. З їжею чи водою А. по -
трап ляє в орг-м остаточного хазяїна (копитні, 
іноді — людина), де перетворюється на статево-
зрілого гельмінта.

Літ: Догель В. А. Зоология беспозвоночных. 7-е изд. 
Москва, 1981.

Адома ́йтіс, Реґі ́мантас (лит. Adomaitis, Regi-
man tas; 31.01.1937, м.  Шяуляй, Литва) — актор 
театру й кіно, нар. арт. Литовської РСР (з 1979), 
нар. арт. СРСР (з 1985). Закінчив фіз.-мат. ф-т 
Вільнюс. держ. ун-ту (1959) й акторський ф-т 
Вільнюс. консерваторії (1962). Працював у Драм. 
театрі м. Капсукаса (тепер м. Маріямполе; 1962–
1963), у Каунас. драм. театрі (1963–1967). З 
1967 — актор Литов. держ. академ. театру драми 
(м. Вільнюс; тепер Литов. нац. драм. театр). Та-
кож грав окремі ролі в трупах ін. театрів у містах 
Вільнюсі, Ризі, Санкт-Петербурзі, Москві. Своїм 
учителем у театрі вважає реж. Г. Ванцявічюса, а в 
кіно, де знімався з 1963, — реж. В. Жалакявічю-
са. Входив до Ініціативної групи Литов. руху за 
перебудову («Саюдіс»; 1988), був нар. депутатом 
СРСР (1989–1991).
Театр. та кіноролі А. достатньо різноманітні, 
поз начені в одних випадках комічною, а в ін. — 
драм. інтонацією. Для А. характерні два актор-
ські підходи у творчості: часом він ідентифіку-
ється зі своїм героєм, зливається з ним, а часом 
демонструє глядачеві результати акторського 
аналізу персонажа, відсторонюючись від нього, 
виправдовуючи або засуджуючи його вчинки. 
У драм. жанрі, як у театрі, так і в кіно, А. зазви-
чай віддає перевагу персонажам трагічного 
регіс тру, нестереотипним героям. Таким є його 
герої: Донатас у фільмі про повоєнну драму Лит-
ви «Ніхто не хотів помирати» (1965; реж. В. Жа-
лакявічюс), а також Едмонд («Король Лір»; 1971, 
реж. Г. Козінцев), Вайнорас («Втрачений приту-
лок»; 1977, реж.  А.  Ґрикявічюс) та ін. Широка 
акторська палітра допомогла А. створити гале-
рею найрізноманітніших персонажів, часом по-
зірно взаємовиключних: спокійний, врівнова-
жений Авґустінас із тривожних повоєнних років 
(«Чоловіче літо»; 1970, реж. М.  Ґедріс), Франц, 
якого з’їдають презирство й муки сумління (ви-
става «Відлюдники Альтони» за Ж.-П. Сартром; 
1968), тотально компромісний Трапс («Аварія»; 
1974, реж. В.  Жалакявічюс), шалений анархіст 
Вольц («Вольц»; 1974, реж. Ґ. Райш), стриманий і 
вірний Раймерс («Наречена»; 1980, реж. Ґ. Райш; 
Національна премія НДР, 1981). Серед ролей, 
зіг раних у Вільнюс. та Каунас. театрах: Джордж 
(«Миші й люди» за Д. Стейнбеком; 1966), Мажві-
дас («Мажвідас» за Ю. Марцинкявічюсом; 1978), 
Едґар («Граємо Стрінберґа», за Ф. Дюренматом; 
1974), Боркман («Юн Ґабріель Боркман», за Г. Іб-
сеном; 1981), Каліґула («Каліґула», за А.  Камю; 
1983). Одразу після стрічки «Ніхто не хотів по-
мирати», що стала кінематограф. подією й про-
славила А. та його колег акторів Д.  Баніоніса, 
В. Артмане, Ю. Будрайтіса, Ю. Норейку, А. Ма-
сюліса, В.  Томкуса, А. почали запрошувати до 
своїх фільмів режисери з різних студій СРСР. 
Зокрема, він зіграв низку ролей в укр. кінокар-
тинах: директор школи («Смужка нескошених 
диких квітів»; 1978, реж. Ю. Іллєнко), Енді Такер 
(«Трест, який луснув»; 1982) та Червень («Зеле-
ний фургон»; 1983, обидва — реж.  О. Павлов-

Адоксові. Адокса мускусна 
(Adoxa moschatellina) 

Адолескарій
в цисті

Адолескарій у життєвому циклі печінкового сисуна

Адомайтіс Реґімантас
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ський), тренер Самойлов («І чудова мить пере-
моги»; 1985, реж. В. Винник), астронавт Вейланд 
(«Важко бути богом»; 1989, реж. П. Фляйшман), 
Господар («Айтварас»; 1990, реж. О. Дем’яненко), 
доктор Гематос («Градус Чорного місяця»; 1992, 
реж. Н. Кіракозова), лейтенант Піт Бірнс («Спо-
сіб убивства»; 1993, реж. О.  Гойда), Черговий 
Кращого Світу («Будемо жити!»; 1995, реж. 
Д. То машпольський). 
Лауреат Держ. премії Литов. РСР (1979). Наго-
роджений Командорським хрестом ордена Ве-
ликого князя Литовського Гедиміна (1997), Ве-
ликим командорським хрестом ордена «За за-
слуги перед Литвою» (2012) та укр. орденом «За 
заслуги» (1998).

Літ.: Зоркая Н. Крупным планом: Регимантас Адомай-
тис // Советский экран. 1970. № 11; Рубанова. И. Цена 
про зрения // Советский экран. 1981. № 11; Шостак И. Ре-
гимантас Адомайтис. Москва, 1986.

В. М. Войтенко

Адоні́с (Άδωνις) — 1) У давньогрецькій міфоло-
гії — божество природи, втілення рослинності, 
яка щороку вмирає і воскресає. Найповніші ва-
ріанти міфу про А. містяться в Аполлодора, Ові-
дія та Антоніна Ліберала. Культ А. з 2 тис. до н. е. 
був поширеним у Фінікії, Сирії та Єгипті, звідки 
на початку 1 тис. до н. е. поширився на грец. о-ви 
Кіпр та Лесбос, згодом — на материкову Грецію, 
де міфол. фабулу було доповнено численними 

сюжет. лініями. У різних міфол. варіантах А. 
пос тає сином то героя Фенікса й німфи Алфеси-
беї, то ассирійського царя Тіанта і його дочки 
Смірни, то кіпр. царя Кініра та його дочки Мір-
ри. У кіпр. версії любов до батька у Мірру вселяє 
богиня вроди Афродита як покарання за зухва-
лість. Кінір, отямившись від скоєного, прокли-
нає доньку, яка у вигнанні перетворюється на 
дерево (мирру), з розколотого стовбура якого 

народжується А., що символізує вічне продо-
вження життя. Афродіта, рятуючи дитя, ховає 
його у скриньку, яку передає на збереження во-
лодарці мертвих — богині Персефоні, наказуючи 
у жодному разі не відчиняти її. Однак Персефо-
на порушує табу Афродіти, внаслідок чого А. 
спершу стає її вихованцем, а згодом — коханцем. 
Афродіта також нестямно закохується у нього за 
його вроду, проте Персефона відмовляється по-
вернути їй хлопця. За короткими варіантами 
міфу суперечку могутніх богинь вирішує Зевс, 
наказавши А. одну частину року проводити у 
царстві мертвих у Персефони, а іншу — на землі 
з Афродітою. У сюжетно повніших варіантах 
Зевс передає суперечку на розгляд суду, очолю-
ваного музою Калліопою, яка визнала за обома 
богинями рівні права на А. і присудила, що він 
проводитиме однаковий відтинок часу з кожною 
з них. Для цього Калліопа поділила рік на три 
рівні частини, дві з яких А. мав по черзі перебу-
вати з богинями, а одну — на свій розсуд. Роз-
біжності у сюжетних лініях щодо рішень Зевса й 
Калліопи зумовлені особливостями календарів 
цих країн та поділу року на сезони. Афіна за до-
помогою чар змусила А. віддати їй і той час, 
який йому залишався для відпочинку від спілку-
вання з богинями, чим викликала обурення 
Персефони, яка намовила коханця Афродіти 
Ареса перетворитися на вепра і вбити А. (за Вер-
гілієм). За іншими версіями, на вепра, який 
смертельно ранить А., перетворюється сонце-
сяйний бог Аполлон, помстившись за свого сина 
Еріманфа, осліпленого Афродітою (за Птоломе-
єм і Гефестом), або ж дикого кабана за намовою 
Персефони насилає на хлопця Артеміда (Апол-
лодор; Овідій). Афродіта гірко оплакує А. і, 
скропивши нектаром пролиту кров, перетворює 
його на квітку: з крові розквітають троянди, а зі 
сліз Афродіти — анемони (обидві квітки — сим-
воли Афродіти). А. сходить у володіння Персе-
фони, й Афродіта випрошує у Зевса дозволу для 
А. хоча б на якийсь час повертатися до неї, тож 
півроку А. перебуває у царстві мертвих, а напро-
весні на півроку повертається на землю. Відтоді 
цвітіння анемон символізує оживання А. й 
пробудження землі до плодючості, позаяк вся 
природа радіє, вбирається у зелені шати та кві-
ти, а восени, коли А. повертається до царства 
тіней, вдягає траур. Вірування у вплив А. на 
плодючість спричинили численні культи. Так, у 
Передній Азії та Давній Греції на його честь що-
року після дня літнього сонцестояння влашто-
вувалися свята Адонії, які тривали протягом 
двох діб і були двокомпонентними: містерії, 
пов’язані зі святкуванням священного шлюбу 
А. й Афродіти, та траурні плачі на знак поми-
рання божества. Задля долучення до культу А. 
жінки почали вирощувати квіти у глиняних 
горщиках, які отримали назву «сади А.», що 
символізувало недовговічність розквіту в при-
роді й житті. Міф про А. і Афродіту надихав 
митців. До нього зверталися письменники 
(Овідій, Сапфо, Лопе де Веґа, Ж.  Лафонтен, 
В. Шекспір), скульптори (Дж. Маццуола, О. Ро-
ден, А. де Фріз), художники (П. Веронезе, Н. Пус-
сен, П. П. Рубенс, Тіціан). 
2) У переносному значенні — надзвичайно врод-
ливий чоловік.

Літ.: Міфи давньої Греції. Київ, 1980; Кун М. А. Леген-
ди і міфи стародавньої Греції / Пер. з рос. Київ, 1996.

О. В. Наумовська

Адоніс. Паоло Веронезе. 
Венера (Афродіта) та Адоніс, 
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Адо́ніс (Adonis), горицвіт — рід рослин род. жов-
тецевих. Лат. назва утворена від імені персонажа 
давньогрец. міфів А. (грец. Ἀδωνις). Рід А. вклю-
чає одно- або багаторічні трав’янисті рослини 
10–40  см заввишки. Листки сильно розсічені, 
квітки поодинокі, яскраві, жовті або червоні, 
великі. Цвіте в квітні–травні. Рід А. налічує бл. 
30 видів, які у дикому стані ростуть по сухих від-
критих місцях у помірному поясі Євразії, в 
Пн. Африці. В Україні зростає 5 видів, 2 з яких, 
А. весняний, або горицвіт весняний (Adonis 
vernalis) та горицвіт волзький (Adonis wolgensis), 
занесені до Червоної книги України. Найпоши-
реніший в Україні горицвіт весняний. Це багато-
річна тра в’яниста рослина 15–50 см заввишки з 
товстим косогоризонтальним коротким корене-
вищем і прямими надземними пагонами. Лист-
ки пальчасторозсічені на вузькі ниткоподібні 
частки. Квітки по одинокі, 2–3 см у діаметрі, зо-
лотисто-жовті з 12–20 жовтими і 15 зеленкува-
тими листочками оцвітини. Плід — багатогорі-
шок. Цвіте в березні–квітні. Плодоносить у 
травні. Розмножується насінням та вегетативно. 
Вид зростає переважно в лучних степах, рід-
ше  — в справжніх степах, спорадично — на 
узліссях та у світлих розріджених лісах. А. весня-
ний досить поширений, але чисельність виду зна-
чно скоротилися через розо рювання, надмірне 
випасання, терасування та заліснення схилів, 
великі обсяги заготівлі, збирання на букети. А. 
весняний вклю чено до Додатку конвенції CITES. 
Охороняють у природних заповідниках: Україн. 
степовому, Луган., Канів., Дніпровсько-Оріль-
ському, Крим., Ялтин. гірсько-лісовому, Кара-
дазькому, Опукському, «Медобори», «Єланський 
степ»; НПП: «Подільські Товтри», «Святі Гори», 
«Кармелюкове Поділля», і в низці РЛП, заказни-
ків і пам’яток при роди. Зростає потреба в нових 
заказниках та контролі стану популяцій. Забо-
ронено заготівлю рослин, терасування та заліс-
нення схилів. А. весняний вирощують у Нац. 
бот. саду ім. М. М. Гришка, Донецькому і Криво-
різькому бот. садах НАН України, в Нікіт. бот. 
саду — ННЦ УААН, у бот. садах багатьох ун-тів. 

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

Адора ́ція (лат. adoratio — обожнювання, по-
клоніння) — різноманітні знаки, форми, жести, 
які репрезентують визнання вищості, сакраль-
ного статусу об’єкта поклоніння. У реліг. прак-
тиках А. — вияв ушановування божества та по-
в’я заних із ним осіб, предметів та місць, напр., 
здій мання очей чи рук до неба, складення до-
лонь перед грудьми чи обличчям, поклони, колі-
нопреклоніння, простягання ниць, хресне зна-
мення тощо. У христ. віровченні склалася своє-
рідна субординація в  А. Сакрального виповне-
ння зас луговує тільки триєдиний Бог; Творець 
проголошується єдиним, кому слід віддавати 
«улюбленість і хвалу» (за нікейським віроспові-
данням). Ісус Христос, як втілене Слово Боже, 
гідний А. також у своїй людській подобі. Діва 
Марія, ангели і святі не мають А. в її сакрально-
му виповненні — їх ушановування відрізняється 
від А. Богу. Найменше виявляють А. гідним слу-
жителям церкви. У католицькій церкві в обряді 
поклоніння Євхаристії виражається віра в ре-
альну присутність Ісуса Христа під знаками хлі-
ба і вина, зокрема, коли віряни, приймаючи 
Святі Дари, стають на коліна або низько вклоня-

ються на знак благоговіння перед Господом. У 
христ. іконографії  А. зазвичай виявляється у 
формі жесту, що означає молитовне звернення 
до Бога: фронтально розкриті долоні з прямо по-
ставленими чотирма зімкненими пальцями Бо-
гоматері Оран ти, мучеників і преподобних. 
Причому в Оранти фронтально розкриті долоні 
підняті до рівня плечей, а в мучеників та препо-
добних  — на рівні грудей, або ліва рука  — на 
рівні грудей, а в правій руці — хрест.

Літ.: Токарев С. А. Адорация // Религиозные верова-
ния. Москва, 1993; Филатов В. В. Краткий иконописный 
иллюстрированный словарь. Москва, 1996; Абетка хрис-
тиянської науки і обряду. Івано-Франківськ, 2002. 

О. В. Сарапін 

Адо́рно, Теодо́р Лю ́двіг [нім. Adorno, Theodor 
Ludwig; повне прізвище — Візенґрундт Адорно 
(Wiesengrund-Ador no) 11.09.1903, м. Франк фурт-
на-Май ні, Німеччина  — 06.08.1969, м.  Вісп, 
Швей царія]  — філософ, соціолог і музикозна-
вець, представник Франк фуртської школи. 
А. походив із родини єврейського виноторгов-
ця О. О. Візенґрундта і співачки М. Кальвеллі-
Адорно делла Піана. Зростав у середовищі, де 
панували музика, лібералізм, книги. 1921 закін-
чив із відзнакою гімназію, вступив до Франк-
фуртського ун-ту ім. Й. В. Ґете, де вивчав філосо-
фію, соціологію, психологію та музикознавство. 
1924 захистив дис., присвячену феноменології 
Е. Гуссерля. 1920–1932 А. був муз. критиком, на-
писав бл.  100  музикознавчих статей; мав намір 
стати композитором і піаністом. Водночас пра-
цював над дис. «Концепція безсвідомого у 
транс цендентальній теорії розуму», яку, однак, 
не захистив. Його перша публікація з філосо-
фії  — габілітаційна дис. «Конструкція естетич-
ного в К’єркеґора» (1930). Отримавши місце 
вик ладача у Франкфуртському ун-ті, прочитав 
вступну лекцію «Актуальність філософії» (1933), 
в якій проаналізував когнітивний потенціал різ-
них філос. течій. Після приходу до влади нацис-
тів у 1933, А., як «неарієць», втратив ліцензію на 
викладацьку діяльність в ун-ті й право публіку-
ватися. Подальша еміграція для А. стала і психо-
травмою, і поштовхом до філос. творчості. Із 
1934 — у Великій Британії. 1938 перебрався до 
США, де на запрошення П. Лазарсфельда долу-
чився до проекту з вивчення радіо як ЗМІ; за два 
роки усунутий від участі через надто радикаль-
ну критику амер. системи радіомовлення. За 
сприянням М. Хоркгаймера став співробітником 
Ін-ту соц. досліджень, досліджував проблеми 
масової комунікації, медійного впливу на гро-
мад. думку тощо. 1943 отримав амер. громадян-
ство й скоротив першу частину свого прізвища 
Візенґрундт. 1949 А. повернувся до Німеччини. 
З 1956  — професор філософії та соціології у 
Франкфуртському ун-ті. 1969 А. помер від ін-
фаркту в Швейцарії.
А.  — один із провідних представників Франк-
фуртської школи, розробників критичної теорії 
сусп-ва. Разом із М. Хоркгаймером написав пра-
цю «Діалектика Просвітництва. Філософські 
фрагменти»  (1947)  — своєрідну програму нео-
марксизму і студентського руху. Наслідуючи та 
переорієнтовуючи критицизм К. Маркса (зі сфе-
ри соц.-екон. процесів до сфери культ. і духов-
них), описав поняття індустрія культури, зако-
номірності її розвитку в індустріальному сусп-
ві. 1966 вийшла друком «Негативна діалекти-

Адоніс весняний (Adonis 

vernalis)

Адорація. Монстранція, 
посудина для виставлення 
Святих Дарів у ході поклоніння
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ка» — одна з основних його праць. А. критично 
аналізує систему діалектику І. Канта та Г. Геґеля. 
Ідея «негативної діалектики» сформульована на 
основі критики панування ідеології та захисту 
індивідуума в його протистоянні процесу цент-
ралізації та управління. Нова діалектика вста-
новлює принципову рівноправність цілого та 
його елементів і заперечує панування загально-
го над одиничним та особливим. Результатом 
дослідження проблематики тоталітаризму та 
авторитаризму стала монографія «Авторитарна 
особистість» (1950), написана А. у співавторстві 
(див. Авторитарної особистості теорія). 2003 
біля ун-ту у Франкфурті-на-Майні, де протягом 
багатьох років працював А., на майдані його іме-
ні встановлено пам’ятник роботи рос. художни-
ка В. Захарова.

Тв.: Р о с.  п е р е к л. — Негативная діалектика. Mосква, 
2003. У к р.  п е р е к л. — Теорія естетики / Пер. с нім. 
П. Таращука. Київ, 2002. 

Літ.: Социальная философия Франкфуртской школы 
(Критические очерки) / Ред. кол. Б. Н. Бессонов и др. Изд. 
2-е, доп. Москва, 1978; Muller-Doohm S. Adorno: A Biogra-
phy. Cambridge, 2005. 

О. В. Павловська

А́дорф, Ма́ріо (Adorf, Mario; 08.09.1930, м. Цю-
рих, Швейцарія) — актор театру і кіно, сцена-
рист. Закінчив Школу акторського мист-ва 
О. Фалькенберґа у м. Мюнхені. Грав у мюнхен-
ському Камерному театрі («Каммершпілле»). Від 
початку 1960-х проживає в Італії. Знімається у 
кіно з 1954. Актор широкого творчого діапазону, 
який з однаковим успіхом грає як драм., так і 
комічні ролі. Серед ролей: Макс Клаузен («Хто 
ви, доктор Зорге?; 1961), Шашило («Операція 
«Святий Януарій»; 1966), Беніто Муссоліні 
(«Вбивство Маттеотті»), Фред Шеурман («По-
їздка до Відня»; Премія Е.  Любича, 1974), оби-
два  — 1973, Комісар Біцменне («Скрив джена 
честь Катарини Блюм»; 1975), Доктор Бормен-
таль («Собаче серце»; за М.  Булгаковим, 1976), 
Шуккерт («Лола»; 1981), Сальваторе Фроло 
(«Спрут-4»; 1988), Капітан Зігмунд Лукас («Сні-
гове почуття Смілли»; 1997) та ін. Знімався в 
ролі радиста Б’яджі у кінодрамі «Червоний на-
мет» (1969, реж. М. Калатозов), де його партне-
рами були Ш. Коннері, К. Кардінале, Д. Баніоніс. 
Виконав одну з гол. ролей у філософ. драмі реж. 

Ф. Ш. Шлендорффа «Бляшаний барабан» (1979, 
за однойменним романом Ґ. Ґрасса; фільм отри-
мав «Золоту пальмову гілку» Каннського фести-
валю, 1979, премію «Оскар» амер. кіноакадемії в 
номінації «Найкращий іншомовний фільм», 
1980). Автор сценаріїв серії теледетективів про 
Йоахіма Треско, кількох автобіограф. книжок.

Літ.: Zurhorst M., Blum Heiko R. Mario Adorf. Seine 
Filme — sein Leben. München, 1992.

Т. Д. Мороз

Адрасте́я, Юпі́тер  15  — найменший поміж 
внутр. супутників Юпітера. Відкритий 08.07.1979 
амер. астрономами Д. Джуїттом і Е. Да ніельсоном. 
Код S/1979 J1. Належить до групи Амальтеї, що 
об’єднує найменші внутр. супутники, які мають 
незвичайну форму та впливають на стан кілець 
планети. Розмір  — 20 × 6 × 14  км, маса  — 
бл. 2·1015 кг. Альбедо А. становить 0,05. А. — дру-
гий супутник за розташуванням від гол. планети, 
який обертається на відстані 129 тис. км по май-
же коловій орбіті, розташованій у площині еква-
тора Юпітера, з ексцентриситетом 0,0015 з пері-
одом 0,298 земних діб. А. обмежує головне кільце 
й разом із супутником Метідою внаслідок висо-
кошвидкісних зіткнень є постачальником матері-
алу для цього кільця.

Літ.: Ротери Д. Планеты. Москва, 2005.
Л. Л. Чінарова

Адреналі ́н (від лат. ad — при і renalis — нирко-
вий) — гормон, що утворюється в клітинах моз-
кової речовини надниркових залоз, а у нижчих 
хребетних, напр., у жаб, — у клітинах симпатич-
ної нервової системи (с. н. с.). За хім. будовою — 
катехоламін. В орг-мі утворюється з амінокисло-
ти тирозину. Фізіол. дія А. подібна до дії с. н. с., 
що зумовлено близькою будовою А. і медіатора 
с.  н.  с. — норадреналіну. Звужує дрібні крово-
носні судини, за винятком судин мозку і серця, 
підвищує кров’яний тиск, посилює серцебиття. 
Сповільнює рухи шлунка та кишок. Активує пе-
ретворення глікогену м’язів і печінки на глюко-
зу, підвищує її вміст в крові, а також уміст молоч-
ної та вільних жирних к-т. Вміст А. в крові зрос-
тає при емоціях і сильних подразненнях, що 
сприяє адаптації. Одержують А. з надниркових 
залоз худоби або хім. синтезом. Застосовують для 
стимуляції діяльності серця, під час кровотеч, 
шокових станів, нападів бронхіальної астми.

Літ.: Гонський Я., Максимчук Т., Калинський М. Біо-
хімія людини. Тернопіль, 2002; Безуглий П. О. та ін. Фар-
мацевтична хімія. Вінниця, 2008.

Адреногеніта ́льні пору ́шення — комплекс 
порушень, спричинених дефектами продукції 
кортикостероїдів корою надниркових залоз. 
Роз різняють А.  п.: а) генетично обумовлені; 
б) набуті (напр., викликані пухлиною кори над-
ниркових залоз). Найчастіше йдеться про адре-
ногенітальний синдром (ін. назви — вроджена 
гіперплазія кори наднирників, вірилізуюча гі-
перплазія надниркових залоз) — спадкове зах-
ворювання, що характеризується гіперфунк цією 
кори надниркових залоз, а також підвищеним 
вмістом в орг-мі андрогенів. Успадковується за 
аутосомно-рецесивним типом. Різні форми 
адреногенітального синдрому викликаються 
мутаціями в генах, які кодують ферменти, що 
беруть участь у ланцюжку реакцій з перетворен-
ня холестерину в стероїдні гормони (понад 90 % 

В. Захаров. Пам’ятник Адорно 
Теодору на території 
Франкфуртського університету 
імені Йоганна Вольфганга Гете
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випадків захворювання спричинені мутацією 
гена CYP21A2, що розташовується в 6-й хромо-
сомі і кодує 21-гідроксилазу). При адреногені-
тальному синдромі виникає ферментативна не-
достатність на різних етапах синтезу гормонів 
кори надниркових залоз (кортизолу і кортизо-
ну); зменшення продукції цих гормонів зумов-
лює збільшення гіпофізом секреції адренокорти-
котропного гормону, внаслідок чого вміст ан-
дрогенів в орг-мі збільшується. Надлишок ан-
дрогенів спричиняє порушення формування 
статевих органів, посилення росту тіла, віриліза-
цію. У дівчаток розвивається псевдогермафро-
дитизм (формування зовнішніх статевих орга-
нів за чоловічим типом) та гіперплазія наднир-
кових залоз. Спостерігається гіпертрофія кліто-
ра — від помірної аж до розвитку пенісоподіб-
ного клітора, у зв’язку з чим нерідко виникають 
труднощі з визначенням статі дитини. При цьо-
му внутр. статеві органи мають будову, що від-
повідає статі. У хлопчиків розвиваються збіль-
шення розмірів пеніса і гіперпігментація мошон-
ки. Статеве дозрівання хворих на адреногені-
тальний синдром починається передчасно, у 
старшому дошкільному віці (6–7 років), при 
цьому у дівчаток спостерігається первинна аме-
норея, пов’я зана з придушенням функціонуван-
ня яєчників надлишком андрогенів, не розвива-
ються молочні залози. Для обох статей харак-
терне різко виражене прискорення темпу зрос-
тання в 1-е десятиліття життя (у 2–3 рази пор. з 
нормою). До 12 років ріст зазвичай припиняєть-
ся, окостеніння майже завершується, для дорос-
лих хворих характерна низькорослість, широкі 
плечі, вузький таз, короткі кінцівки. Пошире-
ність адреногенітального синдрому значно ва-
ріює залежно від національності: серед пред-
ставників європ. раси становить приблизно 1 на 
14 тис. новонароджених, серед ескімосів Аляс-
ки — прибл. 1 на 282 новонароджених, серед єв-
реїв ашкеназі — прибл. 1 на 27 новонароджених.
Лікування: гормонотерапія препаратами глюко-
кортикоїдної групи (дексаметазон, преднізолон, 
кортизон), яка нормалізує вироблення гормонів 
корою наднирників, а також призводить до нор-
мального функціонування системи гіпотала-
мус–гіпофіз–яєчник, внаслідок чого у дівчаток 
відновлюється менструальний цикл, починають 
розвиватися за жіночим типом вторинні статеві 
ознаки. Також дівчаткам показане хірургічне лі-
кування, яке передбачає формування штучного 
вагінального входу та ампутацію гіпертрофова-
ного клітора. Набуті форми А. п. лікують з огляду 
на їх причину, напр., видаленням пухлини над-
ниркових залоз. Прогноз при А. п. залежить від 
віку, в якому розпочато лікування: що раніше, то 
ефективнішою є терапія. Своєчасне лікування 
дає повну корекцію стану хворого, у жінок мож-
ливе настання і виношування вагітності.

Дж.: Про затвердження протоколів надання медичної 
допомоги дітям за спеціальністю «Дитяча ендокриноло-
гія»: Наказ МОЗ України від 27.04.2006 № 254.

Літ.: Bongiovanni A. M., Root A. W. The Adrenogenital 
Syndrome // New England Journal of Medicine. 1963. June 13; 
Tajima T., Fujieda K., Kouda N., Nakae J., Miller WL. Hetero-
zygous mutation in the cholesterol side chain cleavage enzyme 
(p450scc) gene in a patient with 46,XY sex reversal and 
adrenal insufficiency // The Journal of Clinical Endocrinology 
& Metabolism. 2001. № 86 (8): 3820–5; Солнцева А. В., Су-
кало  А.  В. Диагностика врожденной гиперплазии коры 
надпочечников, обусловленной дефицитом 21-гидрок си-

лазы // Медицинские новости. 2009. №  2; Meyer-Bahl-
burg H. F. L., Dolezal C., Haggerty R., Silverman M., New M. I. 
Cognitive outcome of offspring from dexamethasone-treated 
pregnancies at risk for congenital adrenal hyperplasia due to 
21-hydroxylase deficiency // European Journal of Endocri no-
logy. 2012. № 167 (1); Milunsky A., Milunsky J. Genetic Di-
sorders and the Fetus: Diagnosis, Prevention and Treatment. 
7th ed. Hoboken, 2016.

Я. О. Межжеріна

Адренокортикотро ́пний гормо ́н (від лат. 
ad  — при, renes — нирки, соrtех — кора і грец. 
τρυπή — поворот, зміна), АКТГ, кортикотропін — 
гормон передньої частки гіпофіза. За хім. будо-
вою — поліпептид, що складається з 39 амінокис-
лотних залишків, біол. активність зумовлена 24 з 
них, 15 ін. визначають видові відмінності. Моле-
кулярна маса — бл. 4500. Стимулює ріст кори 
надниркових залоз і секрецію кортикостероїдів, 
які впливають на обмін речовин і підвищують 
життєстійкість орг-му. Вироблення А.  г. значно 
посилюється в умовах стресу. Секрецію А.  г. 
контролює гіпоталамус. Її стимулює продукова-
ний ним рилізинг-гормон (кортиколіберин), що 
надходить до гіпофіза з кров’ю по судинах т.  з. 
портальної системи. А.  г. одержують з гіпофізів 
великої рогатої худоби. Синтезовано й хім. пре-
парати А. г. з підвищеною біол. активністю.

Літ.: Гонський Я., Максимчук Т., Калинський М. Біо-
хімія людини. Тернопіль, 2002; Безуглий П. О. та ін. Фар-
мацевтична хімія. Вінниця, 2008.

Адре ́са (франц. adresse, від adresser — направ-
ляти)  — 1)  Поштова А.  — умовна кодифікація 
місця знаходження об’єкта для надсилання по-
штових відправлень. Загальні вимоги щодо на-
писання адреси на конвертах. У лівому верхньо-
му кутку конверта зазначають А. відправника та 
індекс в такому порядку: а)  ім’я, по батькові, 
прізвище; б)  вулиця, номер будинку, квартири; 
в) назва населеного пункту (для міжнар. корес-
понденції — країна); г)  індекс. У правому ниж-
ньому кутку — А. одержувача та індекс в анало-
гічному порядку. Система поштової індексації 
України побудована, з огляду на тер. належність 
підприємств поштового зв’язку та населених 
пунктів до адм. утворень України на основі п’я-
тизначної структури індексу.
2) А. в інформатиці — група символів, які іденти-
фікують місце знаходження або місце призначен-
ня інформації. Напр.: А. регістра, А. області па-
м’яті, А.  абонента електронної пошти, мереже-
ва А. пристрою в інформаційній мережі. Систе-
ма А. в цифрових обчислювальних пристроях за-
безпечує доступ до операндів, що зберігаються в 
пристроях пам’яті, внутрішніх програмно-до-
ступних регістрах і зовнішніх пристроях через 
порти введення / виводу. Способи адресації віді-
грають велику роль в орг. управління ходом ви-
конання програми, а також зумовлюють швид-
кість обробки інформації. У мережевих техноло-
гіях А.  має визначальне навантаження, бо з неї 
починається об’єднання в систему пристроїв, 
різних за складністю та з відмінними функ ціями.

Літ.: Цветкова А. В. Информатика и информационные 
технологии: Конспект лекций. Москва, 2007.

Адреса ́нт (нім. Adressant, від франц. adres ser — 
надсилати, направляти) — суб’єкт спілкування, 
той, хто надсилає лист, звернення, вантаж, заяву 
тощо. Є відправником. 
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Адреса ́т (нім. Adressat — одержувач) — особа 
або організація, якій направлено повідомлен-
ня, лист, звернення, вантаж, заяву. Є отримува-
чем.

Адреси ́в (від франц. adresser — направляти, 
звер татися) — граматична категорія деяких мов, 
яка передає ставлення мовця до співрозмовни-
ка; форма ввічливості. А., зокрема, властивий 
японській і корейській мовам. Адресивні форми 
засвідчують шанобливе ставлення мовця, не-
адресивні — нейтральне. В укр. мові формами А. 
є ввічливе «Ви», звертання до людини у другій 
особі множини. У польськ. мові А. передає звер-
тання до співрозмовника в третій особі однини 
з додаванням іменника «Рan».

Адріа ́н, Пу́блій Е ́лій Трая́н (лат. Hadrianus, Pub-
lius Aelius Traianus; 24.01.76, Італіка, тепер Іспа-
нія, або м. Рим, тепер Італія — 10.07.138, м. Байї, 
тепер Італія) — римський імператор у 117–138 із 
династії Антонінів; третій із п’яти т. з. «хороших 
імператорів»; двоюрід. племінник імп. Траяна 
(98–117), під опікою якого перебував після смер-
ті батька. 117 перед смертю Траян усиновив А., 
зробивши його офіц. спадкоємцем престолу. За 
ін. версією, документ про усиновлення А. був 
оформл. дружиною Траяна, Плотіною, відразу 
після його смерті. Військ. службу А. проходив у 
рейн. і дунай. легіонах. У 105 А. став нар. трибу-
ном. 107–108 А. — намісник Нижньої Паннонії. 
108 — консул і довір. особа Траяна. Від 114 — на-
місник Сирії, де після смерті Траяна 11.08.117 
був проголошений імператором і визнаний сена-
том у 118.
А. наслідував імп. Октавіана Августа (27 до 
н. е. — 14 н. е.) у внутр. та зовн. політиці: поси-
лив централізацію держ. правління та зменшив 
вплив сенату; створив консисторій правителя 
(прототип міністерства), який займався роз-
глядом адм. і суд. справ. Сенат позбавлявся 
впливу на рішення консисторію. Також А. про-
вів низку реформ. Зокрема, правову — юрид. 
ухвали А., т. з. імператор. конституції отриму-
ють силу законів; здійснено кодифікацію рим. 
права: юристом Сальвієм Юліаном зібрані та 
впорядковані едикти преторів, на основі яких 
укладений т. з. «Вічний едикт», що був оголоше-
ний держ. незмін. кодексом. Лише імператор міг 
робити до нього доповнення, що мали юрид. 
силу автентичних тлумачень. Військ. реформа 
давала солдатам можливість піднятися до соц. 
стану вершників; скорочено кількість легіонів із 
30 до 28; створено нові частини (загони кінноти 

та піхоти), в яких служили переважно вихідці з 
провінцій; велика увага приділялася дисципліні, 
навчанню та побуту військових. А. здійснив ряд 
соц. реформ: скасував всі приват. борги римлян, 
привселюдно спаливши на Форумі борг. розпис-
ки; подвоїв виплати біднякам, які виховували 
дітей; упорядкував роботу пошти та лікарень; 
заборонив власникам рабів убивати їх без виро-
ку суду; наблизив права жителів провінцій до 
прав громадян Риму.
А. відмовився від політики завоювань на ко-
ристь мир. переговорів і укріплення кордонів. 
У 117 уклав мир. договір з парфянами, закінчив-
ши Парфян. війну. Відмовився від завойованих 
Траяном Вірменії та Месопотамії. Укріпив кор-
дони імперії на р. Дунаї, у нім. землях, Пн. Бри-
танії та Нумідії (тепер тер. Алжиру). 122–128 у 
Пн. Британії, по лінії Карлайл — Ньюкасл, збу-
довано Вал Адріана, відомий також як Піктська 
стіна. Довжина кам’ян. валу — бл. 117 км, шири-
на — 2,5–3 м, висота — до 3 м. Вал Адріана мав 
17 фортець із гарнізонами та 80 воріт. У Нумідії 
збудовані й укріплені фортифікац. споруди про-
тяжністю до 800 км. Загалом за правління А. не 
відбувалось знач. військ. кампаній чи конфлік-
тів, за винятком придушення іудей. повстання 
Бар-Кохби у 132–135.
Значну увагу А. приділяв розвитку провінцій, 
здійснюючи інспекц. поїздки. Заснував м. Адріа-
нополь (нині м. Едірне, Туреччина), Антинополь 
(сучас. м.  Шейх-Ібада, Єгипет). У 124 А. надав 
статус міста Аквініуму (тепер м. Будапешт, Угор-
щина). Організував низку буд. проектів у 
м. Римі: перебудовано Пантеон; споруджено но-
вий міст через р. Тибр; почалося буд-во мавзо-
лею Адріана — сучас. Замок Св. Ангела.
Імп. А. мав пристрасть до грец. культури, тому 
багато уваги приділяв розвитку грец. провінцій. 
У м. Афінах у 132 було завершено буд-во храму 
Зевса Олімпійського, розпочате ще в 515 до н. е. 
афін. правителем Пісістратом (561–527 до н. е.). 
Багато храмів та громад. будівель за доби прав-
ління А. було збудовано в пд.-сх. частині м. Афін, 
яка була названа містом Адріана. У м. Коринфі 
побудував бані, у м.  Мегарі — храм Аполлона; 
коринф. дорогу, що з’єднала п-ів Пелопоннес із 
материком. За сприяння А. у Римі відбулось від-
родження елліністичної культури; засновано 
т.  з. Атенеум (навч. заклад) з кафедрами грец. 
граматики та риторики, який став символом 
рівноправ’я двох мов та культур. 
Незадовго до смерті А., який не мав нащадків, 
усиновив Антоніана Пія, зробивши його своїм 
наступником. Похований спочатку в м.  Путео-
лах (тепер м.  Пуццуолі), неподалік м. Байї, по-
тім — у саду Доміції в м. Римі, врешті — у мавзо-
леї Адріана.

Літ.: Henderson Bernard W. The life and principate of 
the Emperor Hadrian, A. D. 76–138. London, 1923; Birley 
Antho ny R. Hadrian. The restless emperor. London, 1997; 
Грант М. Римские императоры / Пер. с англ. Москва, 
1998; Everitt A. Hadrian and the Triumph of Rome. 
London, 2009.

В. Л. Бабка

Адріа́н (рос. Адриан, світське ім’я — Андрій; 
02.10.1627, за ін. даними, 1636, Москва, Росія — 
15.10.1700, Москва, Росія) — російський церков-
ний діяч, патріарх Московський та всія Русі у 
1690–1700. Відомостей про життя до прийняття 
постригу, як і про рік і місце прийняття постри-

Адресант. Адресат

Адріан Публій Елій Траян. 
Невідомий митець, білий 
мармур

Адріан. Патріарх 
Московський та всія Русі
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гу не збереглося. Став відомим після зближення 
наприкінці 1670-х з патріархом Московським та 
всія Русі Йоакимом. 1678 висвячений останнім 
на архімандрита Чудового монастиря. Після 
придушення владою бунту стрільців 1682 А. як 
найдовіреніша особа патріарха клопотав перед 
царським двором з приводу прийняття стрі-
лецької чолобитної про покаяння бунтівників і 
пробачення їхньої провини. Як настоятель Чу-
дового монастиря відзначався боротьбою за 
чернечу доброчесність. За його розпоряджен-
ням у монастирському храмі було влаштовано 
окремі місця для вірних чоловічої й жіночої 
статті й навіть споруджено окремі входи до 
церкви. 21.03.1686 патріарх Йоаким хіротонував 
А. на єпископа Казанського і Свіязького зі зве-
денням у сан митрополита. Після смерті Йоаки-
ма 24.08.1690 за наполяганням матері Петра І, 
цариці Наталії Кирилівни Наришкіної, А. став 
патріархом Московським. Як глава церкви вва-
жав своїм головним завданням ведення її «гре-
ко-руським шляхом», перешкоджання поши-
ренню впливу Заходу на Росію. Послідовно бо-
ровся з будь-якими проявами «єресі». Зокрема, 
відповідно до його наказу за звинуваченням у 
неправильному трактуванні таїнства євхаристії 
до Іпатіївського монастиря (м.  Кострома) було 
заслано вчителів школи в Заіконоспаському чо-
ловічому монастирі (м. Москва) братів Ліхудів, 
які написали богословський трактат «Про єдину 
східну й західну церкву» («О единой восточной 
и западной церкви»). За ініціативи А. з метою 
захисту православ’я підготовлено твір «Щит 
веры», проведено два Собори РПЦ, за пос-
тановою яких підозрюваних у єресі єпископів 
позбавлено кафедр і заслано до Соловецького 
монастиря (Соловецькі о-ви). А. послідовно 
виступав проти реформ Петра І, скерованих на 
європеїзацію Росії. Йому належить кілька по-
слань, у яких обстоюється думка про недоціль-
ність «ламання» старовини (зокрема, в одному 
з них А. заперечував впроваджувану царем 
практику гоління бороди). Виборюючи неза-
лежність Церкви від світської влади, А. розпо-
рядився зібрати всі права і привілеї, надані 
Церкві з часів перших христ. князів Русі й до 
кінця 17 ст., маючи намір включити їх до ново-
го уложення законів. Однак, якщо у перші роки 
патріаршества А. мав вплив на держ. справи, 
згодом він повністю відмовився від спроб 
впливати на держ. політику. З часом А. дозво-
лив усунути себе і від управління церк. справа-
ми, делегуючи вирішення важливих справ Со-
бору. Це зумовлювалося тиском з боку Петра І 
й відсутністю у патріарха вольових якостей, а 
також (після 1696) його хворобою. Стосунки 
патріарха з царем ще більше ускладнилися піс-
ля відмови А. постригти в черниці царицю Єв-
докію (1698). Після смерті А. Петро І заборонив 
обрання нового патріарха на невизначений 
термін, а 1721 замінив ін-т патріаршого прав-
ління світським органом керівництва церк. 
справами — Святішим Синодом.

Літ.: Устрялов Н. История царствования Петра Вели-
кого. Санкт Петербург, 1858. Т. 1; Письма и бумаги Петра 
Великого. Санкт Петербург, 1883. Т. 1; Скворцов Г. Патри-
арх Адриан, его жизнь и труды в связи с состоянием Рус-
ской Церкви в последнее 10-летие XVII века. Казань, 
1913; Соловьев С. М. История России с древнейших вре-
мен. Москва, 1991. Кн. 7.

В. М. Горобець

Адріа ́н I (лат.  Hadrianus; бл.  700, м. Рим, те-
пер Італія — 25.12.795, м. Рим, Італія) — церков-
ний діяч, Папа Римський (01.02.772–25.12.795), 
нащадок знатної римської сім’ї консула й герцо-
га Теодата. 773 уклав союз із королем франків 
Карлом Великим, перемоги якого над лангобар-
дами сприяли зміцненню самостійності Пап-
ської області, визначенню її тер., збагаченню 
папства. А. І помазав синів Карла Великого Піпі-
на (див. Піпін Італійський) королем Італії і Лю-
довіка (див. Людовік І Справедливий) королем 
Аквітанії.
На Другому Нікейському (Сьомому Вселенсько-
му) соборі (787) за згодою папи Східна і Західна 
церкви востаннє ухвалили спільне рішення 

щодо питання віри: засудили заборону ікон. 
Спільно із франкською церквою А. І боровся 
проти адопціонізму, поширив на тер. Франк-
ської д-ви збірку «Збірник Діонісія—Адріана» 
(«Collectio Dionisio—Hadriana»), що стала офі-
ційним канонічним кодексом і посилила вплив 
папської влади. Сприяв розвитку церк. орг-ції в 
Англії та її зв’язку з Римом за підтримки короля 
Мерсії Оффи (786). З іменем А. І пов’язують від-
новлення в Римі акведуку Траяна (775), ремонт 
міських стін (791) і основних церков. Епітафію 
А. І в соборі Святого Петра написав Алкуїн.

Літ.: Гергей Е. История папства / Пер. с венг. Москва, 
1996; Maxwell-Stuart P. Chronicle of the Popes: The Reign-
by-Reign Record of the Papacy from St. Peter to the Present. 
London, 2006.

Л. О. Нестеренко

Адріа ́н ІI (лат. Hadrianus; 792, м. Рим, тепер Іта-
лія — 14.12.872, м.  Рим, Італія) — церковний 
діяч, Папа Римський (14.12.867–14.12.872). На-
щадок знатного роду Колонна. Прийняв пап-
ський престол після того, як двічі (855, 858) від-
мовлявся від нього. А. ІІ прагнув продовжувати 
політику попередників на зміцнення єдності 
церкви. Скористався конфліктами у Франксько-
му королівстві, щоб довести право пап втруча-
тися у світські справи, контролювати місцевих 
єпископів. Відновив зв’язок папства й Констан-
тинопольської церкви (див. Константинополь-
ський патріархат). У 869–870 спільно з імп. Ва-
силієм І зібрав Константинопольський собор (у 
католицькій церкві він вважається Восьмим 
Все ленським собором), на якому було зміщено 
патріарха Фотія, визнано верховенство папи, на 
яке не мав права зазіхати навіть Вселенський со-
бор. Видав постанову, згідно з якою діти, віддані 
до монастиря, мали залишатися там упродовж 
усього життя, повторно заборонив вступ духо-

Адріан І. Антуан Верар.  
Карл Великий і папа, 1493

Адріан ІІ
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вних осіб у шлюб (див. Целібат). Підтримав мі-
сію Кирила і Мефодія (див. Кирило Філософ; Ме-
фодій Солунський) серед слов’ян. народів, надав 
їм спеціальне послання, яке дозволяло впрова-
джувати слов’ян. мову (див. Старо сло в’янська 
мова) в богослужіння (868). Після смерті Кирила 
(869) призначив Мефодія архієпископом Сирмій-
ським для Моравії і Паннонії. До обрання папою 
був одружений на жінці на ім’я Стефанія, мав 
доч ку. Їх було викрадено й убито Елевтерієм, бра-
том Анастасія Бібліотекаря (тогочасного завіду-
вача б-кою й архівом папського престолу, якого 
деякі дослідники ототожнюють з Анастасієм, 
який був антипапою 855).

Літ.: Гергей Е. История папства / Пер. с венг. Москва, 
1996; Maxwell-Stuart P. Chronicle of the Popes: The Reign-
by-Reign Record of the Papacy from St. Peter to the Present. 
London, 2006.

Л. О. Нестеренко

Адріа ́н III  (лат.  Hadrianus; р.  н.  невід., м. Рим, 
тепер Італія  — 15.09.885, м.  Модена,  Італія)  — 
церковний діяч, святий Католицької церкви, 
Папа Римський (17.05.884–15.09.885). Римлянин 
за походженням, перший римський папа, який 
після обрання змінив своє світське ім’я (Агапіт). 
Час понтифікату А.  ІІІ відноситься до періоду 
«темного століття» (лат. «seculum obscurum») в 
історії церкви. Його було обрано папою після 
тривалої боротьби партій, у період, коли в Римі 
періодично відбувалися повстання і голод. А. ІІІ 
мав популярність серед народу за допомогу бід-
ним. Зробив спробу примирення з Константи-
нопольською церквою (див. Константинополь-
ський патріархат). За свідченнями хроністів 
13 ст., А. ІІІ видав декрет, згідно з яким виключа-
лося втручання імператора Заходу (майбутньої 
Священної Римської імперії) у вибори папи. По-
мер у м. Модені дорогою до м. Вормса, де спільно 
з імп. Карлом ІІІ Товстим (881–887) повинен був 
вирішити питання спадковості влади у Франк-
ській д-ві й орг-ції боротьби проти арабів. По-
хований у монастирі Нонантола під м. Моденою 
(Італія). Його могила стала місцем поклоніння. 
Офіційно канонізований Папою Римським 
Львом ХІІІ у 1891.

Літ.: Maxwell-Stuart P. Chronicle of the Popes: The Reign-
by-Reign Record of the Papacy from St. Peter to the Present. 
London, 2006.

Л. О. Нестеренко

Адріа ́н IV [лат. Hadrianus, мирське ім’я — 
Брейкспір, Ніколас (англ. Breakspear, Nicholas); 
бл. 1100, с.  Ебботс-Ленглі, графство Гартфорд-
шир, тепер Велика Британія — 01.09.1159, 
м. Ананьї, тепер комуна, регіон Лаціо, Італія] — 
церковний діяч, Папа Римський (1154–1159), 
єдиний папа англійського походження. Наро-
дився в с.  Ебботс-Ленглі в графстві Гартфорд-
шир, Англія. Навчався в Парижі, прийняв 
постриг в монастирі св. Руфуса в м. Арлі, де обі-
ймав посади пріора та абата. 1149 отримав сан 
кардинала-єпископа Альбано. 1152–1154 — пап-
ський легат у Скандинавії. Після смерті Анаста-
сія IV обраний Папою Римським. Прихильник 
папської теократії. В обмін на видачу одного зі 
своїх опонентів, Арнольда Брешіанського (церк. 
реформатора й політ. діяча), коронував Фрідрі-
ха I Барбароссу короною імператора (1155). Піс-
ля цього розпочався тривалий конфлікт між 
А.  IV і імператором. Раптово помер у папській 

резиденції в м.  Ананьї від «грудної жаби» (до-
слідники висловлюють припущення щодо його 
можливого отруєння). Фрідріх I Барбаросса 
втрутився у процес обрання наступника А.  IV, 
наслідком чого став розкол серед кардиналів на 
дві партії, що проголосили римськими папами 
одночасно Олександра III й Віктора IV, пізніше 
визнаного антипапою (Віктор IV другий), що 
стало початком тривалого розколу в Католиць-
кій церкві.

Літ.: Adrian IV, the English Pope, 1154–1159: Studies and 
Texts. Aldershot, 2003.

О. М. Маклюк

Адріа́н VI [лат. Hadrianus, мирське ім’я — Дедел, 
Адріан (нідерл. Dedel, Adriaan), за ін. дани-
ми — Флоренсзоон, Адріан (нідерл. Florenszo on, 
Adriaan; 02.03.1459, м. Утрехт, тепер Королів ство 
Нідерланди — 14.09.1523, м.  Рим, тепер Іта-
лія] — богослов, церковний діяч, Папа Римський 
(1522–1523), останній папа неіталійського похо-
дження до понтифікату Івана Павла ІІ. Народив-
ся в родині ремісника. Навчався в Левенському 
ун-ті (тепер Католицький ун-т Левена), вивчав 
філософію, теологію й канонічне право. Висвя-
чений у сан священика 1490. Викладав в ун-ті з 
1490, доктор теології (1491), віце-канцлер ун-ту 
(1493), декан (фактичний голова) ун-ту (1498), 
дворазовий ректор ун-ту (1493 і 1500–1501). 
Текст лекцій майбутнього папи А. VI, відновле-
ний за конспектами його студентів, опублікова-
но під назвою «Quaestiones de Sacramentis» (кіль-
ка видань, усі — 16 ст.). 1502 запропонував пост 
професора Левенського ун-ту Еразму Роттер-
дамському, однак той відмовився. З 1507 — ви-
хователь майбутнього імп. Карла V Габсбурга 
(зберіг вплив на нього до кінця життя). 1516 — 
інквізитор Арагона й Наварри, одночасно з 
приз наченням хіротонований у єпископи. 1517 
призначений кардиналом. Після обрання на 
папський престол намагався боротися з Рефор-
мацією. Одночасно з цим прагнув реформувати 
систему управління Католицької церкви. Лікві-
дував ватиканський Бельведер — місце розваг 
папського оточення. Після захоплення о.  Родос 
султаном Сулейманом І Пишним закликав христ. 
правителів Європи об’єднатися проти тур. за-
грози. Похований у Соборі Святого Петра, піз-
ніше перепохований у рим. церкві Санта Марія 
дель Аніма, що традиційно вважається церквою 
німецькомовних католиків.

Літ.: McBrien R. Lives of the Popes: The Pontiffs from St. 
Peter to John Paul II. San Francisco, 1997.

О. М. Маклюк

Адріані ́хтові (Adrianichthyidae), медакові — 
родина риб ряду сарганоподібних, які живуть 
лише в озерах о-ва Сулавесі (Індонезія). Родина 
включає два роди, що містять бл. 32 видів. Ма-

Адріан ІІІ

Адріан ІV. Портрет папи 
Адріана ІV, 19 ст.

Адріан VI. Ян ван Скорел. 
Портрет папи Адріана VI, 1523 

 Адріаніхтові. Медака 
неонова (Oryzias woworae)
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ють пласке тіло завдовжки 7,5–20 см, їх відрізняє 
великий рот, що нагадує за формою плоский 
дзьоб качконоса. Тіло вкрите дрібною лускою. 
А. — яйцеживородні риби, їхні ікринки розви-
ваються в яєчниках матері. Рибки їстівні, є 
об’єк   том промислу місцевих жителів. Спіймані 
зрілі самки викидають ікру, з якої одразу ж ви-
луплюються личинки, що опускаються на дно, а 
порожні оболонки спливають до поверхні води. 
Представників род. А. часто тримають як аква-
ріумних рибок.

Літ.: Parenti L. R. A phylogenetic analysis and taxonomic 
revision of ricefishes, Oryzias and relatives (Beloniformes, 
Adri anichthyidae) // Zoological journal of the Linnean So-
ciety. 2008. № 154; Herder F., Hadiaty R. K., Nolte A. W. Pel-
vic-fin brooding in a new species of riverine ricefish (Atheri-
no morpha: Beloniformes: Adrianichthyidae) from Tana To-
raja, Central Sulawesi, Indonesia // The Raffles Bulletin of 
Zoo logy. 2012. № 60 (2).

Я. О. Межжеріна 

Адріа́нова-Пе ́ретц, Варва ́ра Па ́влівна 
(12.05.1888, м.  Ніжин, тепер Чернігівська обл., 
Україна — 06.06.1972, м.  Ленінград, тепер 
м.  Санкт-Петербург, РФ) — філолог, літерату-
рознавець, фольклорист, театрознавець; чл.-кор. 
ВУАН (з 1926) і АН СРСР (з 1943); засл. діяч нау-
ки РРФСР (з 1958). Закінчила іст.-філол. ф-ти 
Вищих жіночих курсів у м. Києві (1910) та Київ-
ського ун-ту (1912, екстерном; тепер Київський 
національний університет імені Тараса Шевчен-
ка). З 1907 брала участь у роботі Семінарію рос. 
філології, що діяв під керівництвом В.  М.  Пе-
ретца. 1905–1914 викладала у м. Києві в жіно-
чих гімназіях і 1911–1914 — на Вищих жіночих 
курсах; 1914–1917 — в жіночій гімназії та 1915–
1917 — на Вищих пед. курсах Т-ва експерим. пе-
дагогіки у м. Петрограді (тепер м. Санкт-Петер-
бург). 1917 обрана екстраординар. професором 
Петроградського вищого пед. ін-ту, де викладала 
у 1921–1923. У 1917–1921  — професор Самар-
ського держ. ун-ту. Дійсний член Т-ва дослідни-
ків укр. історії, письменства та мови у м. Ленін-
граді (з 1921) та Комісії давнього укр. письмен-
ства ВУАН (з 1927). Працювала в Держ. ін-ті 
історії мист-ва (1921–1930) й у сло в’ян. відділі 
Бібліотеки АН СРСР (1924–1934) у м. Ле нінграді. 
Від 1934 працювала в Ін-ті рос. л-ри АН СРСР на 
посадах старшого наук. співробітника (1934–
1947) та зав. сектору давньорус. л-ри (1947–
1954); одночасно 1950–1951 очолювала сектор 
фольклору. Наук. праці присвячені історії укр. і 
рос. л-ри та фольклору 11–18 ст. Досліджувала 
специфіку л-ри Київської Русі; укр.-рос. літ. 
зв’язки; давній укр. та рос. театр. Виявила та 
опублікувала значну кількість укр. книжкових 
пам’яток. Ломоносовська премія РАН (1917). 
Орден Трудового Червоного Прапора (1945). 
Як дружина В.  М.  Перетца зазнала пересліду-
вань.

Пр.: Житие Алексея человека Божия в древней русской 
литературе и народной словесности. Петроград, 1917; 
Сцена та костюм в українському театрі ХVІІ–ХVІІІ в. // 
Ук раїна. 1925. Кн. 3; Полтавські прислів’я в записках 
1850-х рр. // Етнографічний вісник. 1926. Кн. 3; До історії 
пародії на Україні в ХVІІІ віці («Служба пиворізам» 
1740  р.) // Записки істор.-філол. відділу ВУАН. 1928. 
Кн. 18; «Слово о полку Игореве»: Библиография изданий, 
переводов и исследований. Москва, Ленинград, 1940; 
Очерки поэтического стиля Древней Руси. Москва, Ле-
нинград, 1947; Из истории русско-украинских литера-

турных связей в ХVІІ в. (Украинские переводы «Хоже-
ния» игумена Даниила и «Сказания Афродитиана») // 
Исследования и материалы по древнерусской литерату-
ре. Москва, 1961. 

Літ.: Еремин  И.  П. Очерк научной деятельности чл.-
корр. АН СССР В. П. Адриановой-Перетц // Труды Отде-
ла древнерусской литературы. 1958. Т. 14; Варвара Пав-
ловна Адрианова-Перетц. Москва, 1963; Крекотень  В. 
Визначна дослідниця письменства і фольклору // Народ-
на творчість та етнографія. 1972. № 5; Махновець  Л.  Є. 
Пам’яті В.  П.  Адріанової-Перетц // Радянське літерату-
рознавство. 1972. № 7; Дмитриев Л. А., Лихачев Д. С. и др. 
Варвара Павловна Адрианова-Перетц: [некролог] // Из-
вестия АН СССР. Отделение литературы и языка. 1973. 
Т. 32. Вып. 1; Дмитриев Л. Л. «Слово о полку Игореве» в 
трудах В. П. Адриановой-Перетц // Труды Отдела древне-
рус. литературы. 1974. Т. 29.

А. І. Шаповал

Адріано́поль — старовинна грецька назва 
м. Едірне на Пн. Зх. (в європ. частині) Туреччини 
на кордоні з Грецією, заснованого рим. імп. Адрі-
аном (76–138) на місці фракійського поселення. 
Див. Едірне.

Адріано́польський мир 1568 — угода між 
султаном Османської імперії Селімом ІІ (1566–
1574) та імп. Священної Римської імперії (1564–
1576), королем Угорщини (1563–1572) Максимі-
ліаном II Габсбурґом, підписана 17.02.1568 у 
м. Адріанополі (тепер Туреччина). А. м. 1568 за-
вершив чергове збройне та дипломат. угор.-тур. 
протистояння і другу австро-тур. війну 1566–
1568 за Трансільванію, зберігши попередні кор-

дони між Османами та Габсбурґами, які були за-
кріплені Адріанопольським миром 1547. Угор-
ське королівство поділялося на три частини: 
1) зх. і пн. — Корол. Угорщина (перебувала під 
владою Габсбурґів); 2) центр. — Осман. Угорщи-
на (належала Османській імперії); 3) сх. — Сх.-
Угор. королівство (згодом Трансільванське кня-
зівство; знаходилося в руках васалів султана). 
Габсбурґи визнавали осман. суверенітет над 
князівствами Молдавією та Валахією. Згідно з 

Адріанова-Перетц Варвара 
Павлівна
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А.  м.  1568 Австрія зобов’язувалася щорічно 
спла чувати Османській імперії 30 тис. флоринів 
у якості «почесного подарунку» за Зх. Угорщину. 
А.  м.  1568 був укладений на 8 років і ще двічі 
продовжувався — 1574 та 1583.

Літ.: Кримський А. Історія Туреччини. Київ; Львів, 
1996; Іналджик  Г. Османська імперія: класична доба 
1300–1600 / Перекл. з англ. О. Галенко; наук. ред. В. Остап-
чук. Київ, 1998; Buchmann B. M. Österreich und das 
Osmanische Reich. Eine bilaterale Geschichte. Wien, 1999; 
Історія Австрії / Перекл. з нім. А. Онишко та ін. Львів, 
2001; Рубель В. А. Історія середньовічного Сходу: Підруч-
ник. Київ, 2002; Хитцель Ф. Османская империя. Моск ва, 
2006. 

С. С. Троян

Адріано ́польський мир 1713 — угода між 
Московським царством і Османською імперією, 
укладена 24.06.1713 у м. Адріанополі (тепер Ту-
реччина) терміном на 25 років, але 1720 був за-
мінений Константинопольським «Вічним Ми-
ром». А. м. 1713 завершив рос.-тур. війну 1711–
1713 і підтвердив Прутську мирну угоду 1711 та 
Константинопольський мирний договір 1712. 

Згідно з А. м. 1713 Московське царство зобов’я-
зувалося упродовж 60 днів вивести свої війська 
з тер. Правобережної України (окрім м.  Києва, 
що залишився у сфері рос. впливу), яка пізніше 
за укладеним 11.04.1714 в м.  Константинополі 
(тепер м. Стамбул, Туреччина) договором увій-
шла до складу Речі Посполитої. Міждерж. моск.-
осман. кордон переносився в межиріччя р.  Са-
мара й Оріль (прит. р. Дніпро) та далі на Пд. Сх. 
по р. Сіверський Донець (прит. р. Дон), тобто аж 
до кордонів Лівобережної Гетьманщини. Нас-
лідком цього стала втрата Московським цар-
ством сх. частини Запорожжя та виходу до Азов-
ського моря; визнання юрисдикції Османської 
імперії над Військом Запорозьким. 12.04.1714 
А. м. 1713 доповнений двома статтями, відповід-
но до яких війська Речі Посполитої отримували 
дозвіл тур. султана Ахмеда ІІІ (1703–1730) за-
йняти тер. Правобережної України між р. Случ і 
Дніпро.

Літ.: Артамонов В. А. Россия и Речь Посполитая после 
Полтавской победы (1709–1714). Москва, 1990; Чух-
ліб Т. В. Правобережна Україна в міжнародних договорах 

у другій половині XVII — на початку XVIII ст. // Україн-
ська козацька держава: витоки та шляхи історичного роз-
витку. 1993. Вип. 3; Зашкільняк Л. О., Крикун М. Г. Історія 
Польщі: Від найдавніших часів до наших днів. Львів, 
2002; Крикун  М. Між війною і радою. Козацтво Право-
бережної України в другій половині XVII — на початку 
XVIIІ століття: Ст. і матеріали. Київ, 2006.

С .С. Троян

Адріано́польський мир 1829 — угода між 
Російською та Османською імперіями, підписана 
14.09.1829 у м.  Адріанополі (тепер Туреччина), 
яка завершила рос.-тур. війну 1828–1829. 
А. м. 1829 складався з 16 статей і Окремого акта; 
з рос. сторони підписаний князем О.  Ф.  Орло-
вим і тимчас. керуючим Дунайськими князів-
ствами Ф.  П.  Паленом, а з тур. — зберігачем 
скарбниці Мехмедом Садик-ефенді й гол. військ. 
суддею Османської імперії Абдул Кадир-беєм. 
Згідно з А. м. 1829 Блискуча (Висока) Порта виз-
навала анексію Грузії, Імереті, Гурії та Мінгрелії 
(обидві нині тер. Грузії), а також Єреванського 
(тепер тер. Вірменії) та Нахічеванського (нині 
тер. Азербайджану) ханств Росією, до якої від-
ходила сх. частина Чорноморського узбережжя, 
від гирла р.  Кубань до пристані Св. Миколая в 
Пн. Аджарії, та фортеці Ахалкалакі й Ахалціх 
(обидві тепер тер. Грузії) з прилеглими областя-
ми. Імперія Романових отримала також тер. Пд. 
Бессарабії з островами в гирлі р.  Дунай, зобо-
в’язавшись не будувати там укріплень. Осман-
ська імперія визнала автономію Молдавії, Вала-
хії (нині тер. Румунії) та Сербії, а також широку 
автономію (фактично — незалежність) Греції. 
Господарі (правителі) Молдавії та Валахії мали 
довічно обиратися з місцевих бояр, а Росія га-
рантувала саморозвиток обох Дунайських кня-
зівств, які до 1834 залишалися окупованими 
нею. А. м. 1829 забезпечував рос. підданим пра-
во вільної торгівлі на всій тер. Османської імпе-
рії; їхню непідсудність владі Блискучої Порти та 
свободу плавання для комерц. флотів будь-яких 
д-в по р.  Дунай і в прот. Босфор і Дарданелли. 
Османська імперія змушена була сплатити Росії 
упродовж півтора року контрибуцію в розмірі 
1,5 млн нідерланд. дукатів. Унаслідок А. м. 1829 
послабив позиції Блискучої Порти на Балканах 

і в районі прот. Босфор і Дарданелли та закрі-
пив відповідне зміцнення впливу Російської 
імперії. 

Літ.: Шеремет В. И. Турция и Адрианопольский мир 
1829  г.: Из истории восточного вопроса. Москва, 1975; 
Bazylow L. Historia Rosji. Warszawa, 1983. T.  2; Адриано-
польский мирный договор между Россией и Турцией 
2 сен тября 1829 г. // Под стягом России. Сборник архив-



387

Адр

ных документов. Москва, 1992; Кримський А. Історія Ту-
реччини. Київ, Львів, 1996; Маныкин А. С. Новая и но-
вейшая история стран Западной Европы и Америки. 
Москва, 2004; Andrusiewicz A. Cywilizacja rosyjska. T. 1–3. 
Warszawa, 2004–2009. 

С. С. Троян

Адріати ́чне мо ́ре — напівзамкнене море, пн. 
частина Середземного  м. між Апеннінськім і 
Балканським п-овами. Омиває береги Італії 
(дов жина берегової лінії 1000  км), Словенії 
(47 км), Хорватії (1777 км), Боснії і Герцеговини 
(20  км), Чорногорії (200  км), Албанії (472  км). 
У  пд. частині пов’язане з Іонічним морем прот. 
Отранто (шир. 75  км). Площа — 144  тис.  км2 , 
ширина моря — 93–222 км, довжина — 820 км. 
Глибина — від 20 м (у пн. частині) до 1230 м (у 
пд.-сх.). Дно являє собою улоговину з плавним 
ухилом з Пн. Зх. на Пд. Сх., поверхня якої вкри-
та форамініферовими пісками і мулами, а біля 
берегів — гравієм, галькою, піском. Зх. береги А. 
м. переважно низинні (місцями лагунні), сх. — 
гористі, береги сильно порізані затоками і рясні-
ють зруч ними гаванями. Найбільші прибережні 

о-ви — Крк (406  км2), Црес (405  км2), Брач 
(395 км2), Хвар (300 км2), Паг (285 км2) і Корчула 
(276 км2). Назва моря походить від назви старо-
винного міста-порту Адрія (Італія) розташ. на 
пн.-зх. узбережжі Адріатики в дельті рр. По і 
Адідже. Клімат середземноморський. Т-ра води 
змінюється (з Пн. на Пд.) від +24 до +26  °C (у 

серпні), від +7 до +13  °C (у лютому), солоність 
води — 35–38 ‰. Припливи неправильні півдо-
бові (до 1,2  м). Влітку переважає ясна погода, 
взимку — хмарна і дощова (до 70 % річних опа-
дів). Рослинний і тваринний світ різноманіт-
ний — понад 750 видів водоростей (червоні, бурі 
й зелені), багато видів черевоногих і двостулко-
вих молюсків (у прибережній зоні), а також гол-
кошкірих і ракоподібних. На мілководді живуть 
устриці, мідії, морські блюдечка, морські їжаки, 
морські огірки, невеликі краби. У заростях водо-
ростей  — морські коники, на більшій глибині 
поширені омари, великі краби, восьминоги, ка-
ракатиці, морські зірки, а також вугрі й мурени. 
Товща вод насичена планктоном, з риб поширені 
сардина, скумбрія, макрель, тунець та ін., а та-
кож шість видів акул, із ссавців — дельфіни і 
тюлень-монах. Узбережжя А.  м. здавна щільно 
заселене, вирізняється високим рівнем господа-
рювання — розвинене рибальство (сардини, 
скум брієві), марикультура (устриці, мідії). На 
шельфі видобувають нафту і природний газ 
(див. Адріатично-Іонічний нафтогазоносний ба-
сейн). На узбережжі А. м. розташовані курорти: 
Ріміні в Італії; Дубровник, Спліт, Шибеник у 
Хорватії та ін. Осн. порти: Трієст, Венеція, Барі, 
Анкона, Бріндізі — в Італії; Рієка, Спліт, Дубров-
ник — у Хорватії; Бар, Котор — у Чорногорії, 
Копер — у Словенії; Дуррес, Вльора — у Албанії; 
Неум — у Боснія та Герцеговині.

Літ.: Cushman-Roisin B., Gačić M., Poulain P.-M. Arte-
giani A. Physical oceanography of the Adriatic Sea. Springer, 
2001; Lionello P., Malanotte-Rizzoli P., Boscolo R. Mediterra-
nean climate variability. Elsevier, 2006.

А. С. Івченко

Адріати ́чно-Іоні ́чний нафтогазоно́сний ба-
се ́йн — займає акваторію Адріатичного та 
Іоніч ного морів, розташ. на сх. узбережжі Італії 
та на зх. прибереж. тер. Хорватії, Чорногорії, 
Албанії, Боснії та Герцеговини. Пл. басейну  — 
339 тис. км2. Перше нафтове родовище відкрите 
в Італії 1889, а в Албанії почато розробку італій-
цями 1935. Бл. 130 газових і 15 нафтових родо-
вищ розвідано в італ. частині басейну, а в албан-
ській — по 10 родовищ нафти і газу. А.-І.  н.  б. 
розташ. в межах міжгірської западини між 

Адріатичне море  
(м. Котор, Чорногорія)

Адріатичне море  
(м. Анкона, Італія)
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склад частими спорудами альпійського віку 
Апен нін, Альп, Дінарід та Елленід. Макс. потуж-
ність осадового чохла в пд. частині Адріатично-
го моря — 10 км. Нафтогазоносними є теригенні 
відклади пліоцену та міоцену; карбонатні відкла-
ди верхньої крейди та тріасу в діапазоні глибин 
250–6250  м. Поклади басейну пов’язані з анти-
клінальними складками та лінзовидними про-
шарками пісковиків. Найбільше родовище в 
Італії — Малосса (пром. запаси нафти — 
48 млн т, газу — 170 млрд м3). Осн. нафтові родо-
вища в Албанії — Кучова та Патосі. Густина наф-
ти А.-І. н. б. коливається в межах 755–940 кг/м3. 
Албанська нафта відрізняється підвищеною 
густиною і потребує спеціальної переробки. 
Гази, зазвичай, сухі. В італ. частині басейну ви-
добуток і переробка нафти сконцентровано по-
близу рр. Мілан і Равенна.

Н. В. Вергельська

Адро ́ни (від грец. ἁδρός — сильний, великий), 
гад ро ́ни — клас елементарних частинок, які бе-
руть участь у сильних взаємодіях. Це мезони 
(піони, каони тощо), баріони (нуклони, гіперо-
ни) та їхні численні резонанси. Спін мезонів ці-
лий, а баріонів — напівцілий. Взаємний перехід 
між мезонами й баріонами заборонений зако-
ном збереження баріонного заряду. Мезони скла-
даються з кварк-антикваркових пар, а баріо-
ни — з трьох кварків. Результуючий кольоровий 
заряд реальних А. дорівнює нулю (А. білі). За-
лежно від кваркового складу А. характеризують-
ся дивністю, чарівністю, привабливістю. А., які 
не вписуються в цю схему, наз. екзотичними. 
Екзот. адрони поділяють на: екзот. баріони, зок-
рема пентакварки, мін. кварковий склад яких — 
4 кварки й 1 антикварк; екзот. мезони — зокре-
ма, адронні молекули, тетракварки, глюболи й 
гібридні мезони. Внутр. зв’язок між кварками 
всередині А. здійснюється внаслідок обміну 
глюонами. Ці взаємодії близькодійні (r < 10–15 м). 
А. поділяють на стаб. (протони), квазістаб. (ме-
зони), нестаб. (резонанси). А. групуються в ізо-
мультиплети й супермультиплети. Оскільки А. 
мають внутр. кваркову будову, можуть перебу-
вати в збуджених станах, групуватись у супер-
мультиплети, то їх уже не можна відносити до 
істинно елементарних частинок. Термін А. за-
пропоновано рос. фізиком Л. Б. Окунем у 1962, 
за переходу від моделі Сакати сильно взаємоді-
ючих частинок до кваркової теорії. Тепер ве-
дуться пошуки та експериментальні підтвер-
дження існування теоретично передбачених 
елементарних частинок на Великому адронному 
коллайдері  — пришвидшувачі заряджених час-
тинок на зустрічних пучках.

Літ.: Окунь Л. Б. Физика элементарных частиц. Моск-
ва, 1988; Martin B. R., Shaw G., Particle Physics. 3rd ed. John 
Wiley&Sons, 2013.

Адсорбу́ючі за ́соби в медицині — нерозчинні 
адсорбенти; тонкі порошкоподібні інертні речо-
вини з великою адсорбційною поверхнею, здат-
ною адсорбувати хім. сполуки. Всі А. з., які ви-
користовуються в мед. практиці, характеризу-
ються: а) сорбційною ємністю — кількістю речо-
вини, яку сорбент здатний зв’язати на одиницю 
своєї маси; б)  здатністю сорбувати структури 
різного розміру і маси (як цілі бактерії, так і мо-
лекули). Розрізняють: а) А. з. для зовн. застосу-
вання, які при нанесенні на пошкоджені ділянки 

шкіри здатні вбирати рідину, що виділяється 
при запаленні, а також поглинати різні шкідливі 
речовини; існують у формі присипок, паст, ма-
зей та ін.; б) А. з. для внутр. застосування, які, 
своєю чергою, поділяються на ентеросорбенти, 
які сорбують мікроорганізми і хім. сполуки з 
шлунково-кишкового тракту, і адсорбенти для 
гемосорбції, призначені для внутрішньовенного 
введення. А.  з. для зовн. застосування — це 
тальк, каолін (біла глина), гідроокис алюмінію; 
адсорбуючі властивості притаманні також крох-
малю, препаратам лігніну (можуть застосовува-
тися зовнішньо). Як ентеросорбенти застосову-
ють препарати: а) активованого вугілля — спеці-
ально обробленого вугілля рослинного або тва-
ринного походження, яке має високу адсорбую-
чу спроможність за рахунок пористої структури, 
здатне поглинати різні гази, токсини, речовини 
синтет. і рослин. походження (солі металів, 
барбітурати, алкалоїди, глікозиди та ін.); 
б) альгінової к-ти (отриманої з морських водо-
ростей)  — найбільшу адсорбційну активність 
виявляють до радіонуклідів і важких металів; 
в)  диосмектиту (змішаного силікату алюмінію 
й магнію); г) природної целюлози — здатні ад-
сорбувати мікроорганізми, екзо- і ендотокси-
ни, ксе нобіотики, різні алергени; д)  каоліну; 
е) пектину (полісахариди, присутні в рослинах, 
особливо фруктах); є)  лігніну — особ ливо ак-
тивні стосовно мікроорганізмів; ж)  вісмуту; 
з)  високодисперсного діоксиду кремнію (т.  з. 
біле вугілля); и) гідрогель метилкремнієвої кис-
лоти та ін. Для гемосорбції використовують 
активоване вугілля та біоспецифічні сорбенти, 
певні низькомокомолекулярні полімери (напр., 
препарати полівінілпіролідону). При прийомі 
А.  з. всередину слід пам’ятати про можливе 
зменшення ефек тивності ліків, які приймають-
ся одночасно з ними, тому інтервал між при-
йомом А. з. та ін. препаратів має бути не мен-
ший за 1–1,5 год.

Літ.: Беляков Н. А., Соломенников А. В. Энтеросорбция 
(введение в проблему). Ленинград, 1990; Энтеросорбция / 
Под ред. Н. А. Белякова. Ленинград, 1991; Николаев В. Г. и 
др. Энтеросорбция: состояние вопроса и перспективы на 
будущее // Вісник проблем біології і медицини. 2007. 
Вип. 4; Гарник Т. П. та ін. Ефективність сучасного ентеро-
сорбенту «Біле вугілля» у хворих з гострими кишковими 
інфекціями, викликаними умовно патогенними мікроор-
ганізмами. // Фітотерапія. 2011. № 4.

Адсорбці́йна є́мність — при адсорбції — мак-
симальна кількість адсорбенту, яка може бути 
поглинута адсорбентом. 

Літ.: Диксон М. Ферменты. В 3-х т. / Пер. з англ. Моск-
ва, 1982. Т. 1–2; Губський Ю. І. Біологічна хімія : Підруч-
ник. Київ, Тернопіль, 2000; Гонський  Я.  І., Максим-
чук Т. Н. Біохімія людини. Київ, 2001; Ніжніченко Н. М., 
Магда В. І. Колоїдна хімія: Навчальний посібник. Полта-
ва, 2007; Фізична і колоїдна хімія / Під ред. Костржицько-
го А. І. Київ, 2007.

Адсо́рбція (від лат. ad — до, при і sorbere — по-
глинати) — 1) Поглинання будь-якої речовини 
(адсорбата) з газоподібного середовища або роз-
чину поверхневим шаром рідини або твердого 
тіла (адсорбента), зокрема, мембранами біологіч-
ними. Розрізняють фізичну А. й хемосорбцію. А. 
залежить від природи адсорбента та адсорбата, 
властивостей і концентрації адсорбованої речо-
вини і температури. А. широко використовують 

Адсорбуючі засоби. 
Таблетка активованого вугілля 
(Carboneum activatum)
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для очищення і одержання різних речовин, для 
фарбування тканин, у вакумній техніці тощо. 
Найчастіше застосовують тверді адсорбенти — 
активне вугілля, силікагель та ін.
2) У біологічних системах А. — перша стадія по-
г линання субмікроскоп. колоїдними структура-
ми, клітинами й тканинами різних речовин із 
зовн. середовища. Функціонування біол. мемб-
ран, перші етапи взаємодії ферментів із субстра-
том, захисні реакції проти токсичних речовин, 
процеси всмоктування тощо пов’язані з А. Яви-
ще А. використовують для одержання й очищен-
ня біологічно активних речовин — вітамінів, 
фер ментів, гормонів, антибіотиків.

Літ.: Диксон М. Ферменты. В 3 т. / Пер. з англ. Моск-
ва, 1982. Т. 1–2; Губський Ю. І. Біологічна хімія: Підруч-
ник. Київ; Тернопіль, 2000; Гонський  Я.  І., Максим-
чук Т. Н. Біохімія людини. Київ, 2001; Ніжніченко Н. М., 
Магда В. І. Колоїдна хімія: Навчальний посібник. Полта-
ва, 2007; Фізична і колоїдна хімія / Під ред. Костржиць-
кого А. І. Київ, 2007.

Адстра́т (лат. adstratum — нашарування, від 
ad — при, на, біля і stratum — настил) — сукуп-
ність рис мовної системи як результат впливу 
однієї мови на іншу в умовах тривалого співіс-
нування і контактів народів, що розмовляють 
цими мовами. Термін уперше вжив італ. лінгвіст 
М. Бартолі у розвідці «Субстрат, суперстрат, ад-
страт» (1939). А., на відміну від співвіднесених із 
цим поняттям термінів субстрат і суперстрат, 
означає нейтральний тип мовної взаємодії, за 
якої не відбувається етнічна асиміляція та роз-
чинення однієї мови в іншій, адстратні явища 
утворюють прошарок між двома самостійними 
мовами. При цьому впливи та їхні наслідки є 
взаємними: кожна з двох взаємодіючих мов 
впливає одна на одну. Типовий приклад А. — 
формально або типологічно близькі явища, що 
виникли в укр. мові внаслідок впливу на неї 
польськ., і відповідні явища, що утворилися в 
польськ. мові як результат впливу на неї україн-
ської.

Літ.: Bartoli M. Substrato, superstrato, adstrato // Rapports 
5me congrès international des linguistes, Bruxelles, 18 août — 
2 septembre 1939. Bruges. 1939; Winford D. An Introduction 
to Contact Linguistics. Oxford, 2002; Riehl C. Sprachkontakt-
forschung: Eine Einführung. Tübingen, 2009. 

О. Б. Ткаченко

Адуля́р, місячний камінь — мінерал класу силі-
катів, групи відносно рідкісних калієвих польо-
вих шпатів, алюмосилікат калію (K[AlSi3О8]), 
морфологічний різновид низькотемпературного 
ортоклазу. Назва А. походить від назви родови-
ща в горах Адула (Швейцарія). Типовий склад А. 
відповідає формулі Or

90
Ab

9
An

1
, де Or — орток-

лаз, Ab — альбіт, An — анортит. Домішки: до 
1 % ВаO, не більше за 0,5 % СаO. Утворюється 
при кристалізації силікатного розплаву в глиби-
нах Землі за т-ри 650–700 °С, належить до магма-
тичних глибинних гірських порід. Колір — водя-
нисто-прозорий або напівпрозорий; форма 
кри сталів — короткопризматичні, ромбоедрич-
ні; спаяність — досконала; злам — нерівний; 
блиск — скляний; твердість за шкалою твердос-
ті мінералів Мооса — 6–6,5. У природі зустріча-
ється у вигляді призматичних кристалів або 
зернистих мас. А. типовий для багатьох кварцо-
вих жил альпійського типу, зустрічається в пег-
матитах, рудних жилах, у тріщинах гірських 

порід. Розрізняють: А.-альбіт та А. баріїстий 
(містить 3,49 % BaO). Найчастіше зустрічається: 
на о. Шрі-Ланка, у шт. Вірджинія, США; у М’ян-
мі; на о. Мадагаскар; у Танзанії; на о. Північний, 
Нова Зеландія. Застосовують у ювелірній справі 
для виготовлення прикрас.

Літ.: Бетехтин А. Г. Курс минералогии. Москва, 2007. 
Н. В. Вергельська

Ад’юдика ́ція  (лат. adjudicatio — присуджен-
ня) — у міжнар. праві суто юридична за своєю 
природою підстава тер. змін. Передбачає взаєм-
ну згоду держав — сторін спору, згідно з якою 
вони звертаються до міжнар. судових чи арбі-
траж. органів, чиї рішення обов’язкові для сто-
рін. Прикладами А. є, зокрема, рішення Міжнар. 
суду ООН. Так, у спорі між Францією та Вели-
кою Британією цей суд вирішив, що деякі ма-
ленькі острови у протоці Ла-Манш знаходяться 
під брит. суверенітетом (1953). В ін. спорі Між-
нар. суд ООН підтримав домагання Бельгії на 
анклав, розташований побл. її кордону з Нідер-
ландами (1959). 

К. К. Сандровський

Ад’ю ́нкт (від лат. adjunctus — приєднаний, по-
в’я заний) — 1) У Збройних Силах України — 
особа офіцерського складу, яка проходить на -
вчання в ад’юнктурі вищого військ. навч. закла-
ду або н.-д. установи для подальшого прохо-
дження військ. служби на посадах наук.-пед. та 
наук. складу. Навчання А. зазвичай завершуєть-
ся публічним захистом дисертації для здобуття 
наук. ступеня. Відповідно до ст. 1 Закону Украї-
ни «Про наукову і науково-технічну діяльність», 
А. — вчений, який проводить наук. дослідження 
у рамках підготовки в ад’юнктурі вищого військ. 
навч. закладу (вищого навч. закладу із специфіч-
ними умовами навчання) для здобуття ступеня 
доктора філософії.
2) У навч. закладах Європи до 1863 — особа, яка 
проходить наук. стажування; помічник (заступ-
ник) керівника каф., професора, академіка; мо-
лодша наук. посада. Напр., у 1834–1835 А.-про-
фесор всесвітньої історії М.  Гоголь читав курс 
лекцій з історії Середньовіччя у Петербурзькому 
ун-ті. 3) У Франції А. називали помічників ме-
рів, крім того, цю назву носили деякі молодші 
посадовці у військ. управлінні.

Дж.: Про наукову і науково-технічну діяльність: Закон 
України // Відомості Верховної Ради. 2016. №3. Ст. 25.

Ю. В. Ольшевський, О. О. Нашивочніков

Ад’юнкту ́ра — одна з форм підготовки офіцер-
ських кадрів до самостійної педагогічної і наук. 
роботи. А. є складовою єдиної системи безпе-
рервної освіти при вищих військ. навч. закладах 
(ВВНЗ) і н.-д. установах (НДУ). Забезпечує по -
глиблену заг.-теор. і спец.-військ. підготовку 
наук.-пед. і наук. кадрів, оволодіння методами і 
засобами наук. досліджень; вміння вести наук., 
пед. і виховну роботу. Підготовка ад’юнк тів 
здійснюється цілеспрямовано для заміщення 
посад професорсько-викладацького складу у 
військ. ун-тах та ін-тах, на військ. відділеннях, 
ф-тах і каф. цивільних ВНЗ, а також для замі-
щення посад наук. працівників у ВВНЗ і НДУ з 
наук. галузей і спеціальностей, встановлених 
Номенклатурою спеціальностей наук. працівни-
ків. До А. на підставі конкурсного відбору прий-
маються офіцери Збройних сил України, які пе-

Адуляр



390

Адю

ребувають на дійсній військ. службі, мають 
вищу освіту і кваліфікацію спеціаліста або наук. 
ступінь магістра. А. при ВВНЗ і НДУ Збройних 
сил України створюється і ліквідується спіль-
ним рішенням Міністерства освіти України та 
Міністерства оборони України за поданням на-
чальника управління військ. освіти.

Дж.: Положення про підготовку науково-педагогічних 
і наукових кадрів у Збройних Силах України: Наказ Мі-
ністерства оборони України, Міністерства освіти і науки 
України від 30 червня 2000 р. № 194/265.

В. В. Бойченко

Ад’юта ́нт (нім. Adjutant, від лат. adjutare — до-
помагати, підтримувати, сприяти) — 1) Посада 
офіцера (прапорщика, мічмана), який перебуває 
при військ. командирі для виконання службо-
вих та інших доручень або штабної роботи. 
2)  Придворний військ. чин у почті монарха 
(флігель-ад’ютант, генерал-ад’ютант). 3)  У 2-й 
пол. 17 ст. в армії Рос. імперії — посада офіцера, 
що завідував діловодством у штабі. Розрізняли-
ся А.: батальйонні, дивізіонні, полкові, бригадні 
та старші (останні в дивізіях, польових арміях, 
округах). 4) У Франції 19 ст. — офіцер у полку, 
який відповідав за навчання унтер-офіцерів та 
капралів. 5) У Збройних Силах СРСР (до 1954) — 
штабна посада у батальйоні (дивізіоні). Нині у 
збройних силах провідних країн світу посада А. 
скасована.

А. І. Шигида, В. І. Фокін

Адя́н, Сергі ́й Іва́нович (01.01.1931, с. Кушчу, те-
пер смт Дашкесанського р-ну, Азербайджан) — 
вчений-математик, фахівець з алгебри, матема-
тичної логіки і теорії алгоритмів, академік Росій-
ської АН, засновник і керівник однієї з про-
відних наук. шкіл Росії з математики. А. отримав 
фундаментальні результати в області алгорит-
мічних проблем розпізнавання групових і напів-
групових властивостей. А. спільно з академіком 
П. С. Новіковим вирішив одну з найважчих про-
блем в алгебрі — проблему Бернсайда про періо-
дичні групи; створений при цьому метод знай-
шов застосування у вирішенні багатьох інших 
відомих проблем теорії груп. А. вперше побуду-
вав некомутативні аналоги адитивної групи ра-
ціональних чисел, ввів нові операції множення 
груп, відомі як n-періодичні добутки Адяна. 
В різні роки був членом Експертної ради Всесо-
юзної атестаційної комісії (ВАК), Експертної 
ради з математики, Наукової комісії Відділення 
математики АН з шкільної математичної освіти, 
головою Спеціалізованої ради ВАК з прису-
дження докторських ступенів при Математич-
ному ін-ті ім. В. А. Стєклова РАН. А. — чл.-кор. 
РАН (з 1991) і дійсний член РАН (з 2000); з 1973 
завідує відділом математичної логіки Матема-
тичного ін-ту ім.  В.А.  Стєклова РАН, з 1965 — 
професор каф. математичної логіки МДУ 
ім.  М.  В.  Ломоносова. А. — лауреат премії 
ім.  П.  Л.  Чебишева АН СРСР (1963), міжнар. 
пре мії ім. Олександра фон Гумбольдта (Німеч-
чина; 1994), Держ. премії РФ (1999). Осн. наук. 
праці: «Проблема Бернсайда і тотожності в гру-
пах» («Проблема Бернсайда и тождества в груп-
пах»; Москва, 1975); «Нерозв’язаність деяких 
ал горитмічних проблем для груп («Неразреши-
мость некоторых алгоритмических проблем для 
групп»; «Труды ММО», 1957); «Дослідження з 
проблеми Бернсайда і пов’язаних з нею питань» 

(«Исследования по проблеме Бернсайда и свя-
зан ным с ней вопросам», Труды МИАН. 1984. 
Т. 168); «Алгоритмічні проблеми для груп та на-
півгруп» (Алгоритмические проблемы для групп 
и полугрупп». «Успехи матем. наук». 2000. Т. 55. 
Вып. 2)

Літ.: Беклемишев Л. Д. и др. Сергей Иванович Адян (к 
75-летию со дня рождения) // Успехи математических 
наук. 2006. Т. 61. Вып. 3 (369).

Ае ́ди (грец. ἀοιδός — співець) — давньогрецькі 
професійні поети й співці. Їхнє мист-во роз-
квітло в 8–7 ст. до н.  е. А. виконували епічні 
пісні, акомпануючи собі на струнному щипко-
вому інструменті  — формінксі. Під час співу 
імпровізували, доповнювали й видозмінювали 
пісні, створювали нові. Згодом А. заступили 
рапсоди.

Аера́тор (від грец. ἀήρ — повітря) — тех. при-
стрій для насичення води киснем. Існують різні 
типи і конструкції А. залежно від способу аера-
ції (розбризкування води у шарі атм. повітря; 
розпилення атм. повітря у шарі води; змішуван-
ня води з повітрям під високим тиском; змішу-
вання води з повітрям у товщі водойми; змішу-
вання води з повітрям біля поверхні водойми й у 
товщі води) — гравітаційні, поверхневі, розпи-
лювальні та турбінні, а також за типом приводу 
— з електроприводом, з приводом від двигуна 
внутрішнього згоряння та від вітросилової уста-
новки. Гравітаційні А. використовують енергію, 
що вивільнюється під час падіння води з висоти, 
для збільшення контакту води з повітрям, що 
сприяє підвищенню вмісту в ній кисню. Поверх-
неві А. (AQUA-Mini, AQUA-Maxi) призначені 
для перемішування і приведення у рух поверх-
невого шару води, у результаті чого інтенсифіку-
ється перехід кисню з повітря до води. Розпилю-
вальні А. (повітряні мембранні компресори) 
подають повітря або кисень у воду у вигляді 
бульбашок із подальшим переходом кисню до 
води шляхом дифузії через рідинну плівку. Тур-
бінні А. («Гвинт» Н17-ІФЕ, Н19-ІАЛ/1, Н19-
ІАК/1) насичують воду киснем за рахунок обер-
тання гребного гвинта, що подає повітря у воду; 
утворена повітряна суміш поширюється пото-
коутворювачем в обраному напрямку водойми. 
А. застосовують також у ставовій та індустріаль-
ній аквакультурі.

Літ.: Андрющенко А. І., Алимов С. І. Ставове рибни-
цтво. Київ, 2008; Мамонтов Ю. П., Литвиненко А. И. Обо-
рудование для товарного рыбоводства. Москва, 2009; 
Тех ника для рыбоводства. Тюмень, 2010; Васильева Н. В. 
Технические средства аквакультуры. Горки, 2012. 

І. І. Грициняк

Аера́ція води́ — збагачення водного середови-
ща киснем за допомогою хім. [внесення хім. реа-
гентів — гідроген пероксиду (пероксиду водню), 
кальцій пероксиду, калій перманганату тощо, 
які, взаємодіючи з водою, виділяють кисень], 
біол. (стимулювання розвитку фітопланктону 
водойм як головного продуцента кисню; вселен-
ня рослиноїдних риб, що оптимізують видовий 
склад водної рослинності), та мех. методів. 
У  практиці аквакультури застосовують пере-
важно мех. засоби А. в., які забезпечують: роз-
бризкування води у шарі атм. повітря; розпи-
лення атм. повітря у шарі води; змішування води 
з повітрям під високим тиском; змішування 

Адян Сергій Іванович 

Аерація води в акваріумі
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води з повітрям у товщі водойми; змішування 
води з повітрям біля поверхні водойми й у товщі 
води. Більшість аераційних установок функціо-
нує за принципом продування атм. повітря у 
вигляді дрібних бульбашок через товщу води, 
завдяки чому кисень повітря розчиняється у 
ній, досягаючи концентрації до 7–8  мг/дм3. 
Ефективнішим методом насичення води киснем 
є оксигенація, застосування якої дозволяє під-
вищити вміст кисню до 15–50 мг/л. Оксигенато-
ри  — пристрої, що забезпечують збагачення 
води киснем за безперервного потоку та переви-
щення рівня рівноважного насичення не з атм. 
повітря, а із суміші газів, більшу частку в якій 
(понад 90 %) становить кисень. В індустріальній 
аквакультурі застосовують також акватекто-
ри — апарати, принцип дії яких ґрунтується на 
процесі дифузії мікробульбашок газу діам. 
0,05 мм у воді, збагачуючи її киснем. 

Літ.: Андрющенко А. І., Алимов С. І. Ставове рибни-
цтво. Київ, 2008; Мамонтов  Ю.  П., Литвиненко  А.  И. 
Оборудование для товарного рыбоводства. Москва, 
2009; Тех ника для рыбоводства. Тюмень, 2010; Жи-
гин  А.  В. Зам кнутые системы в аквакультуре. Москва, 
2011; Васильева  Н.  В. Технические средства аква куль-
туры. Горки, 2012.

І. І. Грициняк 

Аера́ція ґру ́нту — один із показників фіз. влас-
тивостей ґрунту. Зі щільністю та щільністю 
твердої фази тісно пов’язана загальна порис-
тість ґрунту (ЗП) — частка (в %) об’єму всіх пор 
від загального об’єму ґрунту. ЗП залежить як 
від мех. складу і структурності ґрунту, так і від 
характеру «розміщення» агрегатів у його масі. 
Чим крупніші грудочки ґрунту, тим більший 
об’єм пор між ними (міжагрегатна пористість). 
У ґрун ті є також і внутріагрегатні пори. Порис-
тість структурного ґрунту певного мех. складу 
значно вища, ніж безструктурного того ж мех. 
складу. У різних генетичних горизонтах міне-

ральних ґрунтів ЗП змінюється в широкому діа-
пазоні: від 25 до 80 % від об’єму ґрунту. В гумусо-
вих горизонтах чорноземів вона коливається в 
межах 50–65 %, в торфових ґрунтах може досяга-
ти 80–90 %.
Систему оцінювання ЗП ґрунту вперше на теренах 
Радянського Союзу запропонував Н.  А.  Качин-
ський. Визначити ЗП ґрунту можна за такою фор-

мулою: ЗП = (1 – ЩГ/ЩТФ) ∙ 100, де ЩГ/ЩТФ — 
об’єм твердої фази ґрунту, а за одиницю прий-
мають загальний об’єм ґрунту з усіма його по-
рами. Експериментально ЗП визначають шля-
хом заповнення всіх пор ґрунту рідиною, об’єм 
якої заміряють. Залежно від величини пор виді-
ляють капілярну та некапілярну пористість. Ка-
пілярна пористість (КП) дорівнює процентному 
відношенню об’єму тонких (капілярних, найчас-
тіше внутріагрегатних) пор від заг. об’єму ґрун-
ту, а некапілярна — об’єму крупних (найчастіше 
міжагрегатних) пор. Експериментально КП ви -
значають виходячи з капілярної вологоємності 
(КВ) ґрунту, яку, своєю чергою, визначають ме-
тодом капілярного насичення монолітів ґрунту: 
КП = КВ ∙ ЩГ, де КП — капілярна пористість, 
% від об’єму ґрунту; КВ — капілярна вологоєм-
ність, % від маси сухого ґрунту; ЩГ — щільність 
ґрунту, г/см3. Віднявши КП від ЗП, одержимо 
величину некапілярної пористості ґрунту, або 
(що те ж саме) пористості його аерації при капі-
лярному насиченні (Паер. кв): Паер. кв = ЗП – КП. 
В агрономічному відношенні важливо, щоб 
ґрун ти мали найбільшу пористість капілярів, за-
повнених водою і, одночасно, пористість аерації 
була не меншою за 15 % від об’єму в мінеральних 
та 30–40  % в торфових ґрунтах. На це повинні 
бути спрямовані й усі заходи з поліпшення заг. 
фіз. властивостей ґрунту: 1) раціональна систе-
ма обробітку ґрунту; 2) застосування ґрунтоза-
хисних сівозмін із багаторічними бобовими 
травами; 3)  внесення достатніх норм органіч-
них добрив; 4) здійснення хім. меліорації; 5) мі-
німалізація обробітку; 6)  зниження тиску на 
ґрунт машин та знарядь тощо. Оцінку загальної 
пористості ґрунтів (ЗП, % від об’єму) здійсню-
ють згідно з критеріями, запропонованими 
Н.  А.  Качинським (1965): >70 % — надмірно 
роз пушений ґрунт; 65–55 % — відмінна; 55–
50 % — задовільна для орного шару; <50 % — 
незадовільна для орного шару; 40–25 % — над-
мірно низька, характерна для ілювіальних го-
ризонтів.

Літ.: Качинский Н. А. Оценка основных физических 
свойств в агрономических целях и природного плодо-
родия по механическому составу// Почвоведение. 1958. 
№ 5; Качинский Н. А. Физика почвы. Москва, 1965. Ч. 1; 
1970. Ч. 2; Гнатенко О. Ф., Капштик М. В., Петренко Л. Р., 
Віт вицький С.  В. Ґрунтознавство з основами геології. 
Київ, 2005.

М. В. Капштик

Аеренхі́ма (від грец. ἀήρ — повітря і ἔγχυμα, 
букв. — налите, тут — тканина) — повітроносна 
тканина рослин, яка складається з тонкостінних 
паренхімних клітин і значної кількості міжклі-
тинних просторів (міжклітинників). А. харак-
терна для водяних та болотяних рослин, деяких 
гігрофітів. Великі міжклітинні простори та ка-
нали А., заповнені повітрям, забезпечують рос-
лині плавучість, інтенсивний газообмін між ко-
ренями і листками, створюють запас кисню та 
вуглекислого газу, необхідний для її життєдіяль-
ності в умовах поганої аерації.

Літ.: Стеблянко М. І. Ботаніка. Анатомія і морфологія 
рослин. Київ, 1995; Недуха О.М. Гетерофілія у рослин. 
Київ, 2011. 

А́еро… (від грец. ἀήρ — повітря) — частина 
складних слів, що відповідає поняттям «повітря-
ний», «авіаційний» (аеропорт, аерофобія).

Внесення достатніх 
норм органічних 

добрив

Здійснення 
хімічної 

меліорації

Мінімалізація 
обробітку

Зниження тиску 
на ґрунт машин 

та знарядь

Раціональна 
система обробітку 

ґрунту

Застосування 
ґрунтозахисних 

сівозмін 
із багаторічними 

бобовими 
травами

Покращення 
фізичних 

властивостей 
ґрунту

Аеренхіма. Американський 
лотос (Nelumbo lutea)

Аерація ґрунту. Аератор 
для газону
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Аероакселера ́тор (від аеро… і акселератор) — 
компактна комбінована споруда, яка об’єднує в 
собі аеротенк та відстійник і слугує для біол. 
очищення стічних вод від органічних забруд-
нень шляхом окислення їх мікроорганізмами. 
Застосування А. дозволяє економити земельні 
площі, скорочувати протяжність технол. кому-
нікацій і значно зменшувати споживання елек-
троенергії. 

Літ.: Запольський А.  К. Водопостачання, водовідве-
дення та якість води. Київ, 2005.

Аероаку́стика (від аеро… і акустика) — розділ 
фізики, у якому вивчають механізми й законо-
мірності генерації звукових хвиль крізь турбу-
лентний рух плину або ж аеродинамічні сили, 
що взаємодіють з поверхнею, а також проблеми 
акустики газових потоків, які рухаються, взає-
модії звуку з газовими потоками та методи змен-
шення або зниження аерошумів. А. практично 
має справу зі звуком, що спотворюють аероди-
намічні сили й збурення, які виникають у пото-
ці. На відміну від класичної акустики, А. не 
вив чає процесів, що можуть відбуватися під 
впливом зовн. сил або коливань. Цей наук. на -
прям виник у сер. 1950-х. Першим теоретично 
дослідив утворення звуку під час руху потоків 
рідин англ. учений Дж.  Релей (J.  Reley). А. ви -
вчає шуми двох типів: ті, що утворюються за 
зміщенням частинок середовища в потоці й 
шуми з обтікання твердих тіл потоками газів. 
У  А. генерація звуку пов’яза на з утворенням 
вихорів, їх пришвидшеним рухом у неоднорід-
ному полі під час обтікання тіл у потоці, а та-
кож за витікання газу в рухоме або нерухоме 
середовище.

Літ.: Голдстейн М. Е. Аэроакустика / Пер. с англ. Моск-
ва,1989; Акустические измерения и стандартизация. 
Аэро акустика. Геоакустика. Ультразвук и ультразвуковые 
технологии. Электроакустика: Сб. трудов ХIII сессии Рос. 
акустического общества. Москва, 2003. Т. 2.

М. В. Курик

Аеро́би (від аеро... і грец. βίος — життя), аероб-
ні організми — істоти, що здатні жити і розви-
ватися лише за наявності вільного кисню в пові-
трі чи воді. Це переважна більшість тварин (ви-
няток  — деякі найпростіші та гельмінти, що 
живуть у кишкову тракті), рослин і грибів, а та-
кож різні групи прокаріотів. Серед прокаріотів 
розрізняють облігатних А., що живуть лише за 
наявності нормальної кількості вільного кисню і 
здійснюють окисне фосфорилювання, й факуль-
тативнтих А., які також можуть жити в умовах 
безкисневого середовища. А. прокаріоти, які 
здатні жити лише за наявності дуже малої кіль-
кості вільного кисню, отримали назву мікроае-
рофіли (оскільки вони нездатні існувати за його 
нормальної концентрації).

Літ.: Одум  Ю. Экология: В 2 т. Москва, 1986; Бори-
сов  Л.  Б. Медицинская микробиология, вирусология и 
им мунология. Москва, 2005. 

Аеро́біка (англ. aerobics, від аеро... і грец. βίος — 
життя), ритмічна гімнастика — вид спорту, в 
якому спортсмени виконують вправи під рит-
мічну музику, різновид гімнастики. Виконання 
вправ А. сприяє тому, щоб орг-м людини спожи-
вав якнайбільше кисню, звідси й назва. Наси-
чення орг-му киснем укріплює серцево-судинну 
систему й опорно-руховий апарат. Поняття «А.» 

стало використовуватися наприкінці 1960-х зав-
дяки лікарю, полковнику Військ.-повітр. сил 
США К. Куперу, який розробив комплекс вправ. 
К.  Купер використав цей термін у своїй книзі 
«Аеробіка» (1968), яка була призначена для ши-
рокого кола читачів і об’єднувала результати 
його дос ліджень. За К. Купером, при аеробному 
режимі енергія в м’язах здобувається завдяки 
кисню, який через легені надходить у кров лю-
дини, й вона тривалий час може витримувати 
навантаження, виконуючи прості вправи: біг, 
плавання, їзда на велосипеді, танці під музику 
тощо. Осн. принципи А., розроблені К. Купером, 
на поч. 1970-х використовувала танцівниця 
Дж. Со ренсен. Вона додала до програми трену-
вань різноманітні танцювальні рухи, які багато 
разів повторювалися під муз. супровід. Увагу 
широкого загалу до А. привернула амер. актриса 
Дж. Фонда, яка 1979 відкрила свою першу студію 
А. у м. Беверлі-Гіллз (США). 
Базовими вправами в А. є різні види ходьби, 
бігу, підстрибування та стрибки, махи ногами, 
присідання, випади. Застосування цих вправ у 
поєднанні з пересуваннями, поворотами, руха-
ми руками забезпечує всебічну дію на орг-м 
осіб, які займаються А. На сьогодні спеціалісти 
виділяють понад 200 програм А., які поділяють 
на програми без використання обладнання та з 
використанням обладнання. До першої групи 
відноситься класична (базова А.), танцювальна 
А., А. з використанням елементів бойових 
мист-в; до другої групи — фітнес-програми з ви-
користанням кардіоваскулярних тренажерів, 
степ-платформ, фітболів та ін. обладнання.
З 1980-х А. розвивається не лише як комплекс 
оздоровчих вправ, а також і як вид спорту. 
Спор тивну А. створило амер. подружжя К. і 
Х. Шварц. Автори розробили правила змагань і 
чіткі критерії оцінки виступів спортсменів: 
майс терність, артистичність та аеробність. Суд-
ді виставляють оцінку в межах 10 балів (врахо-
вуються сила, витривалість, гнучкість, техніка 
виконання, хореогр. підготовка, складність ком-

позиції, артистичність і зовн. вигляд). Перемож-
ці визначаються у індивід. вправах (жінки, чоло-
віки), змішаних парах, трійках (у будь-якому 
співвідношенні жінок і чоловіків). З 1984 у США 
щорічно проводяться чемпіонати зі спортивної 
А. З 1990 відбуваються Чемпіонати Європи, з 
1995 — Чемпіонати світу (з 2000 — раз на два 
роки). Найбільшими міжнар. змаганнями для 
спортивної А. є Всесвітні ігри. 

Аеробіка
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В Україні А. офіційно визнана як неолімпій-
ський вид спорту й розвивається завдяки зусил-
лям Федерації України зі спортивної А. та фітне-
су (засн. 1991). В Україні про А. дізналися впер-
ше з циклу передач (1984–1991) Центрального 
телебачення кол. СРСР, в яких були показані 
комплекси вправ ритмічної гімнастики. У травні 
1990 до кол. СРСР приїздила делегація США з 
показовими виступами чемпіонів США зі спор-
тивної А. (програма «Спорт для усіх»), зокрема, 
вона побувала в м.  Одесі. Відтоді розпочалася 
праця з оволодіння новим видом спорту і рухо-
вої активності; проводилися семінари у містах 
Києві, Одесі. На першому Чемпіонаті Європи 
(1990) в Італії укр. спортсменка О.  Бехтєрєва 
перемогла в усіх видах індивідуальних програм і 
стала першою чемпіонкою Європи серед жінок. 
Перший чемпіонат України відбувся 1992 у 
м.  Києві. 1991 автори спортивної аеробіки К. і 
Х. Шварц проводили Міжнар. турнір зі спортив-
ної А. у Москві. Серед призерів були укр. спортс-
мени: срібний призер турніру — О.  Бехтєрєва 
(м.  Одеса), бронзовий призер — О.  Пасічна 
(м. Київ). Четверте місце серед змішаних пар по-
сіли Ю. Пінчук та О. Пасічна (м. Київ). 1993 збір-
на України (у складі — О. Бехтєрєва, О Пасічна. 
Ю. Пінчук та Г. Ляшенко) вперше взяла участь у 
Чемпіонаті світу (м. Нью-Орлеан, США), відтоді 
регулярно бере участь у змаганнях. 1995 збірна 
України (у складі — О. Пасічна, С. Зик, А. Лісні-
чий) виборола командне третє місце і перше 
місце у змаганнях змішаних пар на першому 
Кубку Європи у м.  Ессені (ФРН) і дві бронзові 
медалі на Чемпіонаті Європи у м. Празі (Чехія). 
У травні 1998 Чемпіонат Європи з А. проходив в 
Україні, у м.  Києві. У  змаганнях брали участь 
157  спортсменів з 27  країн. В Україні вперше у 
світі почали проводити змагання серед дітей 
(амер. правила забороняли заняття А. до 18 ро-
ків). 1998 було вирішено ввести категорію «юні-
ор», і чемпіонат пройшов серед дорослих та 
юніорів. Золоті медалі здобули укр. спортсмени 
О.  Левкін (серед чоловіків) і Н.  Пасічна (серед 
юніорів), срібну медаль — укр. юніори А. Луцен-
ко, О. Попченко та Н. Пасічна. Федерація Украї-
ни зі спортивної аеробіки та фітнесу щорічно 
проводить Чемпіонати та Кубки України у віко-
вих категоріях: діти (6–11 років), кадети (12–
14 років), юніори (15–17 років), молодь (17–21), 
дорослі (від 18 років та старші), організує нац. і 
міжнар. турніри (відкритий Чемпіонат Києва, 
Кубок України тощо).

Літ.: Cooper K. H. Aerobics. Philadelphia, 1968; Купер К. 
Новая аэробика. Система оздоровительных физических 
упражнений для всех возрастов. Москва, 1976; Купер К. 
Аэробика для хорошего самочувствия. Москва, 1987; Ли-
сицкая  Т.  С. Ритм + Пластика. Москва, 1987; Купер  К. 
Пять категорий физических упражнений // Наука — здо-
ровью. 1989; Носова Л. С. С легкой руки Джейн Фонды // 
Физкультура и спорт. 1992. № 9; Яцура С. І. Рух — це жит-
тя. Київ, 1999; Оздоровлення через заняття аеробікою. 
Київ, 2000; Спортивная аэробика в школе. Москва, 2002.

О. В. Андрєєва, С. В. Глухова 

Аеробіо́з (від аеро… і грец. βίος — життя) — 
життя за умови наявності в середовищі вільного 
кисню. Властивий більшості орг-мів і всім висо-
корозвиненим істотам. Є ефективнішим спосо-
бом отримання енергії, забезпечуючи значно 
більше вивільнення кількості енергії на одини-
цю органічної речовини, ніж у разі анаеробіозу. 

Гол. властивістю А. є реакції клітинного дихан-
ня — окиснення органічних речовин Оксигеном 
до утворення вуглекислого газу та води. Лише у 
деяких аеробних мікроорганізмів (оцтовокислі 
бактерії, дріжджі та ін.) процес окиснення не за-
вершується і кінцевим продуктом є органічні 
к-ти. 

Літ.: Одум Ю. Экология: В 2 т. Москва, 1986; Борисов 
Л. Б. Медицинская микробиология, вирусология и имму-
нология. Москва, 2005. 

Аеробіоло́гія — розділ біології, який вивчає 
аеропланктон. У широкому розумінні тракту-
ється як наука, що вивчає життя в атмосфері, 
об`єктами якої вважаються також великі літаю-
чі комахи, птахи, літаючі ссавці. Іноді трактуєть-
ся як розділ біології, що вивчає аеробіонтів. А. 
тісно пов’язана з екологією, досліджує розподіл 
живих орг-мів та їхніх похідних (пилок, спори, 
насіння та ін.) у повітрі, вплив вітру, турбулент-
ності, конвекції тощо. А. також пов’язана з гео-
графією, медициною (досліджує вплив органіч-
них складових повітря на здоров’я людини, яка 
ним дихає), метеорологією, фізикою (особливо 
оптикою повітря) та ін. науками. Результати до-
с ліджень у галузі А. беруться до уваги інженер-
ними науками. Серед біол. дисциплін А. займає 
місце на перетині зоології (особливо ентомоло-
гії), ботаніки (особливо палінології), мікології, 
екології, мікробіології, вірусології, ліхенології. 
Особливого значення дослідження в галузі А. 
набувають у період цвітіння рослин, які є алер-
генами. З метою контролю алергенів органічно-
го походження в повітрі створено Європейську 
аероалергенну мережу (European Aeroallergen 
Network, EAN) Див. також Аеропланктон. 

Літ.: Мейер-Меликян  Н.  Р., Северова  Е.  С., Гапоч-
ка Г. П. и др. Принципы и методы аеропалинологичес-
ких исследований. Москва, 1999; Пухлик С. М., Дедико-
ва И. В., Родинкова В. В., Насер Шамхи Али Эль-Хабиб. 
Результаты аэропалинологического мониторинга в 
г. Одес се // Ринологія. № 4. 2011; Мычко В. Е. Аэробио-
логия — современное направление экологического мо-
ниторинга // Актуальные проблемы изучения и сохра-
нения фито- и микробиоты: Сб. ст. ll международной 
научно-практической конференции (12–14 ноября 2013 г.). 
Минск, 2013.

Аеробіо́нти (від аеро… і біонт) — 1) Усі живі 
істоти суходолу. 2) Різноманітні безхребетні, що 
живуть у шарі ґрунту, що містить кисень. Віді-
грають ключову роль у формуванні детритних 
трофічних ланцюгів й утворенні ґрунтів.

Аеробі́ос (від від аеро… і грец. βίος — життя) — 
сукупність наземних орг-мів аеробіонтів, тіло 
яких оточене повітрям. А. протиставляють по-
няттю гідробіос — сукупності водних орг-мів. 
А.  — сукупність аеробіонтів, що мешкають на 
суходолі і в нижніх шарах атмосфери. 

Літ.: Одум Ю. Экология: В 2 т. Москва, 1986.

Аеро́бні органі́зми — див. Аероби.

Аерогеліотерапі́я (від аеро… і геліотерапія) — 
метод кліматотерапії, який ґрунтується на по-
єднаній дії повітряних і сонячних ванн. Див. 
Аеротерапія.

Аероге́ль (від аеро… і гель) — клас гелевих ма-
теріалів, у яких рідка фаза повністю заміщена 
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газоподібною. У зв’язку з особливостями складу 
такі матеріали мають рекордно низьку густину і 
низку унікальних властивостей: твердість, про-
зорість, жаростійкість тощо. Поширені А. на 
основі аморфного діоксиду кремнію, глинозему, 
а також оксидів хрому, олова та вуглецю. А. від-
носяться до класу мезопористих матеріалів, у 
яких порожнини займають не менше 50 % об’є-
му, а густина становить від 1 до 150 кг/м³. А. був 
винайдений 1931 амер. хіміком С.  Кістлером, 
який заміняв рідину в гелі на метанол, а потім 
нагрівав гель під тиском до досягнення т-ри, ви-
щої за критичну т-ру метанолу (240 °C). На на-
ступ. етапі вчений, підтримуючи т-ру, повільно 

знижував тиск; метанол виходив з гелю без змі-
ни в об’ємі. Утворена речовина на дотик нагаду-
вала легку, але тверду піну, схожу на пінопласт. 
А. надзвичайно міцний матеріал, витримує на-
вантаження у 2 тис. разів більше від власної 
ваги, але при надмірному навантаженні тріска-
ється. А. також дуже гігроскопічний. Найпоши-
реніші кварцові А., для яких характерна наймен-
ша щільність серед усіх твердих тіл (1,9 кг/м³) і 
теплоізоляційні властивості. Вуглецеві А. елект-
ропровідні й можуть використовуватися як 
електроди в конденсаторах. Кремнеземні А. на 
основі оксиду алюмінію з домішками ін. металів 
використовуються як каталізатори. На базі алю-
мооксидних А. з домішками гадолінію і тербію 
розроблено детектор високошвидкісних зітк-
нень. А. на основі окису заліза з алюмінієвими 
наночастинками можуть служити вибухівкою. 
Завдяки надзвичайно низькій теплопровідності 
А. застосовуються в буд-ві як теплоізоляційні й 
теплоутримувальні матеріали. Найбільшої по-
пулярності набуло використання А. як матеріа-
лу для пасток космічного пилу (проект НАСА 
«Стардаст», США, 1999–2006).

М. В. Капштик

Аеродина́міка (від аеро… і динаміка) — розділ 
механіки, в якому вивчають закономірності ру-
хів газів та твердих тіл у газах. Як самост. розділ 
А. сформувалася на початку 20 ст. у зв’язку з 
розвитком авіації. Осн. співвідношення А. ви-
водять на базі модельних уявлень про суцільне 
середовище з використанням осн. законів клас. 
механіки Ньютона. Специф. явища, пов’язані з 
рухом тіл у газах з малою густиною, вивчають в 
А. розріджених газів. В А. вивчають т. з. дозвуко-
ві рухи (рухи, в яких швидкості частинок газу 
або точок тіла, що рухається в газі, не переви-
щують швидкості звуку в ньому). Для повітря 
поблизу поверхні Землі ця величина близька до 
340 м/с (1200 км/год). На базі механіки Ньютона 

осн. співвідношення А. залишаються у вигляді 
диференц. рівнянь щодо таких фіз. характерис-
тик, як складові швидкості частинок газу й на-

пруження взаємодії між ними. Співвідношення 
2-го Ньютона закону та суцільності середовища 
доповнюються рівняннями стану, що відобра-
жають фіз. властивості газу. Залежно від мети 
дослідження, характеристик процесів у А. широ-
ко використовують кілька фіз. моделей. Для ви -
вчення простих ситуацій, пов’язаних з відносно 
малими швидкостями руху, часто використову-
ють модель нестисливого газу, якщо швидкості 
великі — модель ідеального стисливого газу, яка є 
основою співвідношень, що описують поширен-
ня звук. хвиль у газі. Вивчення закономірностей 
поширення звук. хвиль  — осн. зміст акус тики. 
Модельне уявлення про ідеальний газ пов’язане з 
нехтуванням його в’язкістю. Урахування остан-
ньої необхідне для розрахунків аеродинамічного 
опору, характеристик пригран. шару, процесів 
тепло віддачі тощо. Розвиток досліджень у галузі 
А. стимулюється потребами багатьох сфер люд-
ської діяльності, передусім — авіації та ракетно-
космічної техніки. Щодо останньої важливого 
значення набув такий розділ А. як аеродинаміка 
розріджених газів. Закономірності руху газів ши-
роко застосовують для створення різних систем 
для надування газів, вітрових енергоустановок. 
Особ ливе значення мають роботи в галузі А., 
пов’язані з прикладною метеорологією, розро-
бленням методів прогнозування погоди, керуван-
ням атм. процесами. Для розв’язання конкретних 
завдань А. використовується широка гама тео-
рем. і експерим. методів. Особливого значення 
набули методи прям. чисельн. моделювання рів-
нянь А. Поряд з аналіт. та чисельн. методами 
важливе значення має аеродинамічний експери-
мент. Значну частину експерим. робіт, особливо 
пов’язаних з літакобудуванням, проводять з ви-
користанням аеродинамічних труб (рур).

Літ.: Басс В. П. Молекулярная газовая динамика и ее 
приложения в ракетно-космической технике. Київ, 2008. 
Аерогідрогазодинаміка. Харків, 2011. 

В. Т. Грінченко

Аерогель Аеродинаміка
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Аеродинамі ́чна си́ла — рівнодійна сил, які ді-
ють на літальний апарат протягом його руху в 
повітрі над земною поверхнею. На рисунку на-
ведено схему обтікання крила літака зустрічним 

потоком повітря. Рух літака в напрямку, позна-
чений стрілкою, забезпечується двигуном з ак-
тивною чи реактивною тягою. За рахунок різної 
швидкості обтікання повітрям верхньої та ниж-
ньої поверхонь крила, а також наявності кута 
між віссю крила й напрямком руху утворюється 
підіймальна сила, яка компенсує вагу літака й 
дає змогу змінювати висоту польоту. Руху літака 
протидіє сила аеродинамічного опору, зумовлена 
втратами енергії на рух і нагрівання частинок 
повітря навколо літака. Геометр. сума підіймаль-
ної сили та сили аеродинамічного опору утво-
рює А. с., яка є однією з найважливіших характе-
ристик літального апарата.

Літ.: Мхитарян А. М. Динамика полета. Москва, 1978; 
Николаев Л. Ф. Основы аэродинамики и динамики поле-
та транспортных самолетов. Москва, 1997.

Аеродинамі ́чна труба́, рура — установка для 
утворення потоку газу з метою вивчення його 
впливу на об’єкт, а також експерим. дослідження 
аеродинамічних явищ. А.  т. — основа устатку-
вання аеродинамічних лаб. В А. т. використову-
ється принцип оборотності руху, згідно з яким 
переміщення тіла в нерухомому повітрі може 
бути замінено рухом повітря відносно нерухо-
мого тіла. А.  т. за дотримання умов подібності 
дозволяє отримати значення силових та тепло-
вих навантажень, які діють на природний об’єкт, 
досліджуючи його модель в А. т., для досліджень 
геометрично подібна природному об’єктові мо-
дель встановлюється в робочу частину А. т. Для 
того, щоб безрозмірні значення аеродинамічних 
сил та моментів — аеродинамічні коефіцієнти, 
отримані в А. т., дорівнювали аналогічним вели-
чинам для природного об’єкта в польоті, необ-
хідно: виключити або максимально зменшити 
вплив обмеження потоку — стінок А. т. або меж 
вільного струменя; забезпечити в робочій час-
тині А. т. перед моделлю рівномірний потік й ті 
ж значення критеріїв подібності — Маха числа 
М = υ/a, Рейнольдса числа Re = υlρ/m, а для по-
льоту на великих висотах і Кнудсена числа 
Кn = λ/l, що і для природного об’єкта (тут l — 
характерний розмір деталі, υ, а — швидкості 
руху газу та звуку відповідно, ρ — густина, m — 
коефіцієнт динамічної в’язкості, λ — довжина 
вільного пробігу молекул газу перед моделлю).
А. т. можна поділити на групи за числом М перед 
моделлю: дозвукові з числами М < 1 та трансзву-
кові з числами 0,8 < M < 1,2. Іноді в особливу 
групу виділяють ударні, імпульсні та електроду-
гові А. т., для яких характерні значення числа М 
за високих температур гальмування робочого 

газу, а також А. т., в яких моделюється обтікання 
тіл на великих висотах. А. т. класифікують також 
за розміром і типом робочої частини (відкрита, 

закрита), а також за співвідношенням площ по-
перечних перерізів сопла труби і форкамери. 
Окремі типи А. т.: високотемпературні — додат-
ково дозволяють вивчати вплив високих темпе-
ратур та пов’язаних з ними явищ дисоціації та 
йонізації газів; висотні — для дослідження обті-
кання моделей розрідженим газом (імітація по-
льоту на великій висоті); аероакустичні  — для 
дослідження впливу акустичних полів на міц-
ність конструкції, роботу приладів тощо. 

Літ.: Басс В. П. Молекулярная газовая динамика и ее 
приложения в ракетно-космической технике. Киев, 2008; 
Лебедь В. Г., Миргород Ю. І., Українець Є. О. Аерогідрога-
зодинаміка: Підручник. Харків, 2011. 

В. Т. Грінченко

Аеродинамі ́чний о́пір — складова сил, що ді-
ють на літальний апарат, який рухається в повіт-
рі над поверхнею Землі. А. о. виникає внаслідок 
необоротного переходу енергії кінетичної тіла, 
одержаної від тягового двигуна апарата, у кіне-
тичну енергію частинок повітря, збурених його 

рухом, та в теплову енергію, що виділяється 
внас лідок тертя частинок об поверхню апарата. 
А.  о. залежить від форми та розмірів апарата, 
орієнтації та швидкості надхідного потоку, а та-
кож від властивостей і стану повітря, в якому 
відбувається рух. А. о., як одна з найважливіших 
характеристик літального апарата, є предметом 
вив чення аеродинаміки польоту.

Літ.: Мхитарян А. М. Динамика полета. Москва, 1978; 
Николаев Л. Ф. Основы аэродинамики и динамики поле-
та транспортных самолетов. Москва, 1997.

Аеродинамічна сила
Підіймальна сила Кут між віссю крила 

та напрямком руху

Напрямок руху

Крило

Потік зустрічного повітря

Обтікання крила повітрямСила 
аеродинамічного 
опору

Аеродинамічна сила

Аеродинамічна труба 
NASA у Хемптоні, США

Підіймальна сила

Сила тяжіння

ТягаАеродинамічний опір

Аеродинамічний опір
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Аеродро́м (від аеро... і грец. δρόμος — біг, місце 
для бігу) — земельна або водна ділянка з повітр. 
простором, спорудами та устаткуванням, що за-
безпечують зліт, посадку, рулювання, розміщен-
ня та обслуговування літаків, вертольотів і пла-
нерів. Складовими А. є: льотне поле (льотні 
смуги, перони, рулювальні доріжки, місця сто-
янки і заправки літаків), склади і комплекс уп-

равління повітр. рухом (служби: орг-ції повітр. 
руху, електрично-радіотех., електрично-світло-
тех., метеорол., штурманська та ін.). Гідроаеро-
дроми забезпечують авіаперевезення на гідро-
літаках, роль злітно-посадкової смуги виконує 
поверхня водойми (річкова, озерна або морська 
акваторія). Розрізняють А. державні (викорис-

товуються в держ. або муніципальних цілях) і 
приватні (використовуються за правом власнос-
ті); за категорією використання — діючі й не ді-
ючі. Діючі А. класифікуються як А. осн. базуван-
ня, запасні А., оперативні А.; а також як військо-
ві (використовуються військ. держ. авіацією) і 
цивільні (використовуються для цивільних па-
саж. і вантаж. повітр. перевезень). Міжнародною 
організацією цивільної авіації (ІКАО) А. класифі-
куються за кодовим позначенням з двох елемен-
тів — елемент 1 пояснює довжину злітної смуги, 
а елемент 2 — розмах крила літака і відстань між 
зовнішніми колесами його основного шасі.

Літ.: Глушков Г. И. и др. Изыскания и проектирование 
аэродромов. Москва, 1979; Бордунов В. Д. и др. Правовое 
регулирование международных полетов гражданских 
воз  душных судов. Москва, 1988; Эксплуатация аэро дро-
мов. Москва, 1990.

А. С. Івченко

Аеродро́мно-техні ́чне забезпе ́чення — вид 
тилового забезпечення авіації, комплекс заходів, 
що організовує і здійснює авіац.-тех. частина з 
ме тою безпосереднього забезпечення на аеро-
дромах (посадочних майданчиках) польотів аві-

ац. частин (підрозділів) та окремих літаків (вер-
тольотів). Включає: підготовку аеродромів (по-
садочних майданчиків), аеродромних споруд і 
наземної техніки до польотів та утримання їх у 
постійній експлуатаційній готовності; забезпе-
чення авіац. техніки пальним, авіац. засобами 
ураження, стиснутими та зрідженими газами, 
електричною та іншими видами енергії, спеці-
альними автомобілями А. т.  з. та ін. матеріаль-
ними засобами; обладнання та утримання при-
міщень для зберігання висотного спорядження 
та переодягання льотних екіпажів, а також для 
прийому їжі та обігріву особового складу; орг-
цію харчування та побутового обслуговування 
льотного та інженерно-тех. складу на аеродро-
мах; протипожежне забезпечення польотів; мед. 
забезпечення польотів; дотримання безпеки при 
зльоті, посадці та рулінні літальних апаратів; 
надання тех. допомоги літакам, що зазнали ава-
рії або здійснили вимушену посадку.

В. І. Мірненко

Аерозо́ль (від аеро... і золь) — сукупність твер-
дих частинок, які плавають в атмосфері й міс-
тять від 10 до 108 молекул, порох більших розмі-
рів надто інерт ний і не рухається разом з повіт-
рям. А. — неодмінна складова атмосфери Землі, 
навіть у чистому повітрі число частинок переви-
щує 100 у кожному куб. сантиметрі. А.  — це 
прик лад дисперсної системи, у якій дисперсна 
фаза з дрібних твердих або рідких частинок пе-
ребуває у газовому середовищі. А. — частковий 
випадок систем, які відомі як золі. Є А. природ-
ного походження та штучні, створені людиною. 
Типовий розмір частинок від нанометрів (дріб-
нодисперсні А.) до десятих міліметра, тому вони 
можуть надовго зависати в атмосфері. Аерозолі, 
в яких диспергованими частинками є краплин-
ки рідини, наз. туманом. Якщо дисперговані 
тверді час тинки, то А. наз. димом (дрібнодис-
персні частинки) або пилом (розмір частинок 
більший за мікрометр). Останнім часом розпо-
чалися систематичні дослідження А. повітря за 
допомогою лазерних локаторів (лідарів), які да-
ють змогу з великої відстані точно визначити 
концентрацію, розміри й навіть склад частинок 
(за розсіянням світла комбінаційним). Створено 
автоматичні лічильники числа частинок, що 
доб ре спрацювали під час польоту автоматизо-
ваних станцій до комети Галлея, також для до -
слідження А. використовують ультрацентрифу-
ги, ультрамікроскопи, ступінчасті фільтри різ-
них видів.

Літ.: Фукс  Н.  А. Механика аэрозолей. Москва, 1955; 
Грин X., Лейн В. Аэрозоли — пыли, дымы и туманы / Пер. 
с англ. Ленинград, 1969; Aerosol Science: Technology and 
Ap plications / Eds: I. Colbeck, M. Lazaridis. Chiches ter, 2014.

К. В. Корсак

Аерозольтерапі́я — метод фізіотерапії, який 
полягає в уведенні аерозолів біологічно активних 
речовин у дихальні шляхи хворого, у різні по-
рожнини орг-му або в нанесенні їх на уражені ді-
лянки поверхні тіла. Найчастіше аерозолі засто-
совують шляхом вдихання (інгаляції), тому А. 
часто ототожнюють з інгаляційною терапією. 
Висока дисперсність аерозолів забезпечує значне 
збільшення площі зіткнення лікув. речовини зі 
стінками дихальних шляхів, глибоке проникнен-
ня речовини в дихальні шляхи аж до альвеол і 
ефективне всмоктування в лімфу та кров.

Міжнародна класифікація аеродромів ІКАО

Кодовий елемент 1 Кодовий елемент 2

Кодовий 
номер

Довжина злітної 
смуги

Кодова 
буква

Розмах крила
Відстань між зовнішніми 
колесами основного шасі

1 менше 800 м A менше 15 м менше 4,5 м

2
800–1200 м  

(менше 1200 м)
B

15–24 м  
(менше 24 м)

4,5–6 м  
(менше 6 м)

3
1200–1800 м 

(менше 1800 м)
С

24–36 м  
(менше 36 м)

6–9 м  
(менше 9 м)

4 1800 м і більше D
36–52 м  

(менше 52 м)
9–14 м  

(менше 14 м)

E
52–65 м  

(менше 65 м)
9–14 м  

(менше 14 м)

F
65–80 м  

(менше 80 м)
14–16 м  

(менше 16 м)

1 12 3 4 5 6 7 6 8 9

Схематичний план 
аеродрому: 1 — кінцева 
смуга безпеки; 2 — злітно-
посадочна смуга зі штучним 
покриттям;  
3 — ґрунтова смуга;  
4 — бічна смуга безпеки; 
5 — вирулювальна доріжка; 
6 — майданчик для запуску 
двигунів; 7 — перон;  
8 — місце стоянки літаків; 
9 — майданчик для усунення 
девіації
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Для перетворення фармакол. препаратів в аеро-
золь застосовують спец. пристосування, що ут-
во рюють дрібнодисперсну систему лікув. пре-
парату. Електроаерозольтерапія — різновид А., 
при якому аерозолям надається негативний або 
позитивний електричний заряд, але один із зна-
ків заряду нейтралізується ще всередині генера-
тора за допомогою спец. електрофільтра, внаслі-
док чого з сопла генератора струменем повітря 
виносяться електроаерозолі лише одного знаку 
заряду, які взаємно відштовхуються, що надає 
аерозолю більшої дисперсності й сприяє про-
никненню лікарських засобів у найвіддаленіші 
ділянки легень. Найчастіше для А. використову-
ють розчини антибіотиків, бронхорозширюваль-
них засобів, антигістамінних, протигрибкових, 
хіміотерапевтичних протитуберкульозних пре-
паратів, лужних, лужно-соляних та ін. мінераль-
них вод. Застосовується також А. серцевими 
глікозидами при легеневому серці, пороку серця 
ревмат. етіології, атеросклеротичному кардіо-
склерозі з недостатністю кровообігу. Показан-
нями для А. є: захворювання верхніх дихальних 
шляхів, бронхів і легенів (запальні, професійні, 
туберкульоз та ін.), грип та ГРВІ, артеріальна гі-
пертензія, опіки, рани, трофічні виразки, захво-
рювання шкіри. Протипоказання: спонтанний 
пневмоторакс, легенева кровотеча, поширена і 
бульозна форми емфіземи, легенево-серцева не-
достатність III ст., артеріальна гіпертензія III ст., 
поширений і виражений атеросклероз, захворю-
вання внутр. вуха, тубоотит, вестибулярні роз-
лади, епілепсія. Проводять А. через 1–1,5  год 
піс ля прийому їжі; під час процедури пацієнт не 
повинен розмовляти. Побічних явищ при А. за-
звичай не спостерігається.

Літ.: Руководство по физиотерапии и физиопрофи-
лактике детских заболеваний / Под ред. А. Н. Обросова, 
Т. В. Карачевцевой. Москва, 1987; Червяк П.  І. Медична 
енциклопедія. Київ, 2012; Електросвітлолікування та 
аеро зольтерапія в практиці сімейного лікаря // Схiд но-
євро пейський журнал внутрiшньої та сiмейної медици-
ни. 2015. № 1.

Аероіонотерапі́я, аеройонотерапія — метод 
лі кування іонізованим повітрям, лікув. факто-
ром якого є іони повітря (аероіони) зазвичай 
негативного заряду. Застосовується як метод заг. 
дії (аероіоноінгаляція) або як місцева процеду-
ра, зокрема, у вигляді аероіонного масажу. 
Справляє на орг-м пряму стимулювальну дію 
через вплив негативних іонів кисню і непря-
му  — через звільнення повітр. середовища від 
пилу і мікробів. Природна А. відбувається в го-
рах, у лісі (особливо в сосновому), поблизу водо-
спадів, річок, а штучна — за допомогою аеро-
іонізаторів. Протипоказанням для А. є вагіт-
ність, наявність у тілі металевих імплантів, он-
кологічні захворювання, декомпенсований ту-
беркульоз, атеросклероз судин. 

Аерокліматоло́гія (від аеро... і кліматологія) — 
розділ кліматології, що вивчає кліматичні умови 
вільної атмосфери (як правило, до висоти 20–
25 км). Осн. завдання А.: експерим. визначення 
та вивчення статистичних характеристик пере-
січного ходу в часі (протягом місяця, сезону, 
року або багатьох років) і просторі осн. метео-
рол. параметрів (температури, вологості, тиску, 
хмарності, вітру); дослідження складових радіа-
ційного та енерг. балансів, циркуляційних про-

цесів, розподілу хмарності, динаміки газового 
складу, озону, атм. забруднень та ін. Джерелом 
інформації для А. є дані радіопілотних вітрових 
вимірювань, аеростатного, літакового, ракетно-
го радіозондування та GPS-навігації, автоматич-
них куль-зондів, метеоролог. супутників тощо. 
Одержані дані (у вигляді таблиць, графіків, 
вертикальних профілів) дають можливість 
встановити просторово-часову струк туру заг. 
циркуляції атмосфери та пов’я заних з нею ре-
жимів температури, вологості, хмарності та ін. 
Аероклімат. характеристики складаються для 
великих тер. (півкуль Землі, континентів, пев-
них регіонів або країн), а також для окремих 
пунктів (напр., для району розміщення вели-
ких пром. об’єктів, для аеропортів і авіатрас). 
Сформувались і розвиваються наук. дисциплі-
ни — синопт. А., авіац. А. та буд. А. В Україні 
дослідження з А. проводять в Укр. гідрометео-
рологічному ін-ті, на кафедрах Київ. нац. ун-ту 
ім. Т. Шевченка та Одес. держ. екол. ун-ту, а та-
кож в ін. установах. 

Літ.: Природа Украинской ССР. Климат. Київ, 1984; 
Но вый аэроклиматический справочник пограничного 
слоя атмосферы над СССР. Москва, 1985–1987. Т. 1–2. 
Кн. 1–10; Україна та глобальний парниковий ефект. Київ, 
1997. Ч. 1: Джерела і поглиначі парникових газів; Ульшин 
В.А. и др. Информационная система обработки метеоин-
формации и прогнозирования загрязнений атмосферы в 
локальном масштабе. Луганск, 1998; Чернюк Г. В., Лихо-
лат  В.  М. Метеорологія і кліматологія. Тернопіль, 2005; 
Сніжко С.  І. та ін. Метеорологія. Київ, 2010. Гумниць-
кий Я. М. Метеорологія та кліматологія. Львів, 2014.

Аерокра ́тія (від аеро… і ϰράτος — влада) — си-
ловий компонент стратегії, яка ґрунтується на 
освоєнні та використанні повітр. простору для 
досягнення стратегічної переваги. Термін запро-
понував нім. юрист і філософ К. Шмітт, на думку 
якого А. нівелює протистояння Суші та Моря, 
певною мірою зрівнюючи їх, оскільки повітр. 
види озброєнь є максимально руйнівними. Італ. 
військ. теоретик, автор концепції тотальної по-
вітр. війни Дж. Дуе доводив, що той, хто панує у 
повітрі та має відповідні наступальні сили, з од-
ного боку, охороняє всю свою тер. від ворожих 
повітр. нападів, а з іншого — може вчиняти про-
ти ворога наступальні дії руйнівного масштабу, 
яким противник не в змозі протидіяти. З рево-
люцією у галузі транспорту й комунікацій поча-
лося суперництво між наддержавами в авіакос-
мічній сфері. Авіація стала ефективним засобом 
подолання природних геогр. перешкод, але вод-
ночас саме з повітр. зброєю пов’язані найжахли-
віші жертви та руйнування (Герніка, 1937; Дрез-
ден, Хіросіма та Наґасакі, усі — 1945; В’єтнам, 
1972; Ірак, 1991; Сирія, 2015 та ін.). 

Літ.: Шмитт  К. Планетарная напряженность между 
Вос током и Западом и противостояние Земли и Моря // 
Элементы. 2000. № 8; Степаненко А. Основні закони гео-
політики в умовах глобалізації світового простору // Ча-
сопис соціально-економічної географії. 2015. № 18. 

Н. М. Хома

Аеролі́ти (від аеро...і грец.  λίϑος — камінь) — 
див. Кам’яні метеорити. 

Аерологі́чна cта ́нція — наук.-виробнича уста-
нова, що здійснює регулярні наземні метеорол. 
та аерол. спостереження. А.  с. входять до Гло-
бальної розгалуженої системи спостережень для 
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Аерозоль. Аерозольний 
генератор. 
1, 12 — резервуари; 
2 — гідравлічна мішалка;  
3 — гідравлічний ежектор;  
4, 5 — насоси; 
6 — відцентровий вентилятор; 
7, 10 — форсунки; 
8 — камера сгоряння;  
9 — свічка розжарювання;  
11 — мілівольтметр
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задач метеорології. Кожна така стан ція має на-
земне обладнання — радіолокаційну стан цію, з 
якої запускають радіозонди. А. с. разом із радіо-
зондами забезпечують вимірювання температу-
ри та вологості повітря, абс. тиску по висоті до 
30  км і вище, а також вимірювання швидкості 
вітру на різних висотах. Під час опрацювання 
цих аерологічних вимірювань визначають епю-
ри значень вказаних параметрів по висоті. Крім 
означених параметрів, на деяких станціях вимі-
рюють також, хоча і в значно менших обсягах, 
концентрацію озону, сонячну та інфрачервону 
радіацію, радіоактивність та деякі інші параме-
три. Потреба в точних та надійних вимірюван-
нях всіх вказаних параметрів на сьогодні є над-
звичайно актуальною, особливо для наук. дослі-
джень в області зміни клімату планети. На А. с., 
крім регулярних аерологічних і наземних ме-
теорол. спостережень, складають аеро логічні 
щорічники, проводять випробування нових 
приладів та методів спостережень. В  аероло-
гічних обсерваторіях проводять також експе-
рим. і теор. дослідження, розробляють нові 
методи й тех. засоби з використанням радіо-
зондування, метеорол. радіолокаційних стан-
цій, оп тичних квантових локаторів та ін. На 
тер. Ук раїні налічується 9 А. с. (у Києві, Криво-
му Розі, Львові, Одесі, Сімферополі, Ужгороді, 
Харкові, Чернівцях, Шепетівці). Методичне ке-
рівництво діяльністю А. с. здійснює Укр. гідро -
метеорол. центр.

Літ.: Ульшин В. А. и др. Информационная система об-
работки метеоинформации и прогнозирования загрязне-
ний атмосферы в локальном масштабе. Луганск, 1998; 
Чер нюк Г. В., Лихолат В. М. Метеорологія і кліматологія. 
Тернопіль, 2005; Сніжко С.  І. та ін. Метеорологія. Київ, 
2010; Гумницький Я. М. Метеорологія та кліматологія. 
Львів, 2014.

Аероло́гія (від аеро... і λόγος — слово, вчен-
ня) — розділ метеорології, що вивчає фіз. про-
цеси та явища у вільній атмосфері (вище при-
земного шару) і розробляє методи досліджень їх. 
А. вивчає метеорол. величини та параметри ат-
мосфери — температуру, вологість, тиск; газо-
вий склад, атм. аерозолі, електр. стан атмосфери; 
хмарність, турбулентне перемішування атмос-
фери та повітр. течії; радіаційні потоки, корпус-
кулярне випромінювання тощо. Для показників 
стану атмосфери застосовуються контактні та 
дистанційні методи аерологічних досліджень. 
Контактні (або прямі) передбачають викорис-
тання приладів, які піднімаються на ту висоту, 
на якій необхідно провести вимірювання. Дис-
танційні методи поділяються на активні і пасив-
ні й дозволяють вивчати явища на відстані. При 
використанні активних методів із Землі або з 
літального апарату в атмосферу посилаються 
різні сигнали: звукові (акустичний метод), світ-
лові (лазерний метод), радіосигналів (метеоро-
логічна радіолокація). Пасивні методи  — базу-
ються або на прийомі сигналів (напр., від радіо-
зонду) або на візуальних спостереженнях. Осн. 
види зондувань: вітрове — вимірювання швид-
кості й напрямку вітру; температурно-вітро-
ве  — вимірювання температури, швид кості та 
напрямку вітру; радіозондування — використу-
вуються радіозонди; літакове — за допомогою 
апаратури, встановленої на літаках; ракетне  — 
за допомогою апаратури, що встановлюється на 
метеорол. ракетах; супутникове — за допомогою 

приладів на метеорол. супутниках. Осн. мето-
дом досліджень в А. є зондування атмосфери. 
Становлення А. як науки пов’язане з розвитком 
повітр. транспорту. Значним внеском в А. є 
праці Д. І. Менделєєва, винахід П. О. Молчано-
вим радіозонда (1930). Подальший розвиток А. 
здійснюється гол. чином на основі вдоскона-
лення методів метеоролог. прогнозів і метео-
ролог. забезпечення польотів висотної авіації 
та метеорол. супутників. Аерологічні вимірю-
вання проводяться на аерологічних станціях. 
Наук. дослід ження в Україні в галузі А. прово-
дять, зокрема, Укр. гідрометеорол. ін-т Держ-
служби України з надзвичайних ситуацій та 
Одес. держ. екол. ун-т (колишній Одес. гідро-
метеорол. ін-т).

Літ.: Зайцева Н. А., Шляхов В. И. Аэрология. Ленин-
град, 1978; Павлов Н. Ф. Аэрология, радиометеорология 
и техника безопасности. Ленинград, 1980; Герман  М.  А. 
Космические методы исследования в метеорологии. Ле-
нинград, 1985; Чернюк Г. В., Лихолат В. М. Метеорологія і 
кліматологія. Тернопіль, 2005; Сніжко С. І. та ін. Метео-
рологія. Київ, 2010. Гумницький Я. М. Метеорологія та 
кліматологія. Львів, 2014.

Аероло́ція (від аеро... і лоція)  — докладний 
опис району дії авіації або повітр. лінії. До А. 
входять: а) кліматичний та фізико-географічний 
опис району дії авіації; б)  опис орієнтирів, які 
видно з літального апарата; в)  відомості про 
аеро дроми та посадкові майданчики; г) відомос-
ті про засоби наземного навігаційного забезпе-
чення повітр. руху.

Літ.: Черный М. А., Кораблин В. И. Воздушная нави-
гация. Москва, 1991; Мамаев  В.  Я., Синяков  А.  Н., Пет-
ров  К.  К., Горбунов  Д.  А. Воздушная навигация и эле-
менты самолётовождения. Санкт-Петербург, 2002. 

Аеромеха́ніка (від аеро… і механіка) — розділ 
механіки, у якому вивчається рівновага та рух 
газуватих середовищ, а також вплив цих сере-
довищ на тверді тіла, які перебувають у них. А. 
поділяють на підрозділи — аеродинаміку й аеро-
статику.

Аеромобі ́льність (від аеро… і мобільність) — 
здатність підрозділів, частин і з’єднань сухо-
путних військ до перекидання повітрям на 
вертольотах та літаках і використання повітр. 
простору для виконання завдань в бою і під час 
операції. А. надає сухопутним військам певні 
переваги: підвищує швидкість їх перекидання, 
рухомість і маневреність, дозволяє діяти на 
будь-якій місцевості, значно підвищує їх боє-
здатність і сприяє завдаванню раптових ударів 
противнику. На поч. 1970-х у більшості армій 
визначилися такі шляхи розвитку А. сухопут-
них військ: створення і впровадження більш 
досконалих авіац. транспортних засобів, здат-
них здійснювати перекидання повітрям частин 
і з’єднань зі зброєю і військ. технікою (зокрема 
важкою) на великі відстані з використанням 
ґрунтових аеродромів; озброєння частин і з’єд-
нань авіатранспортабельними зразками зброї, 
військ. техніки і предметами постачання; роз-
виток військ. (армійської) авіації, що має у сво-
єму складі підрозділи (частини), оз бро єні вер-
тольотами різноманітного призначення (роз-
відки, вог невої підтримки, управління, тран-
спортування військ і вантажів, інженер. забез-
печення тощо); формування і підготовка спец. 
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штатних аеромобільних підрозділів, частин і 
з’єднань; під готовка особового складу до пере-
кидання повітрям на великі відстані та вико-
нання завдань у функції повітр. десанту. А. до-
повнює і значно підвищує рухомість військ 
зав дяки моторизації та механізації. Подальшо-
го підвищення маневреної і бойової здатності 
сухопутних військ можна досягти лише за умо-
ви правильного сполучення зазначених на -
прям ків. 

І. А. Данилюк, В. І. Наумов

Аеронавіга́ція (від аеро… і навігація) — наука 
про методи та засоби водіння літальних апара-
тів (ЛА) — літаків, вертольотів, ракет тощо; су-
купність операцій по визначенню навігаційних 
елементів наземними пунктами управління по-
льотами або на борту ЛА і використання їх для 
водіння ЛА. Принципи А. беруть початок від 
виниклої в стародавні часи мор. навігації, зокре-
ма, у неї запозичений метод використання маг-
нітного компаса і морехідної астрономії. «Пра-
вила виконання польотів державної авіації 
України» визначають А. (літаководіння, верто-
льотоводіння) як комплекс дій екіпажу, що 
спрямовані на досягнення найбільшої точності, 
надійності й безпеки водіння повітр. судна або 
групи повітр. суден по заданій траєкторії, а та-
кож з метою виведення їх за місцем та часом на 
задані об’єкти (цілі) і аеродроми посадки (зліт-
но-посадкові майданчики, тощо). А. також ви-
рішує окремі навігаційні завдання — витриму-
вання заданих дистанцій та інтервалів часу між 
ЛА на трасах з інтенсивним повітр. рухом або 
при виході з траси до аеродрому посадки, попе-
редження зіткнення ЛА в польоті з наземними 
перешкодами (горою і ін.), зближення двох ЛА в 
польоті (зустріч із літаком-танкером для доза-
правки пальним та ін.), тощо. У розвитку засо-
бів і методів А. можна виділити такі осн. етапи. 
Перший етап (до початку 1920-х) характеризу-
вався застосуванням методу візуального орієн-
тування, другий (1920–1950) — застосуванням 
простих засобів інструментальної навігації 
(напр., радіокомпаса). Зростання інтенсивності 
повітр. руху, концентрація руху в районах роз-
ташування наземних радіомаяків привели до 
необхідності здійснення зональної навігації, 
основною відмінною рисою якої є можливість 
польотів по будь-яких траєкторіях і перш за все 
по трасах, які не проходять через радіомаяки. 
Вирішення цього завдання було реалізовано на 
наступному етапі (1950–1980) установкою на 
борту ЛА навігаційних обчислювачів, що дозво-
ляють «зберігати» програму польоту і обчислю-
вати сигнали виходу на задану траєкторію. За -
стосування на борту ЛА навігаційних обчислю-
вачів мало наслідком утворення навігаційних і 
пілотажно-навігаційних комплексів (ПНК). 
Особливість ПНК — поєднання високого рівня 
автоматизації зі збереженням участі екіпажу у 
виконанні найвідповідальніших завдань, функ-
цій контролю і управління в аварійних режимах. 
Необхідні умови автоматизації — наявність об-
числювальних засобів і забезпечення безумов-
ної надійності автоматичних режимів. Взаємо-
дія екіпажу з обладнанням здійснюється за до-
помогою системи відображення інформації, що 
розташовується всередині кабіни, системи сиг-
налізації і пультів управління. Осн. напрямки 
подальшого розвитку ПНК: підвищення ступе-

ня автоматизації; інтеграція бортового облад-
нання; застосування супутникових систем; мі-
кромініатюризація обладнання.

Літ.: Справочник авиационного штурмана / Под ред. 
В.  И.  Соколова. Москва, 1957; Черный М.  А., Кораб-
лин В. И. Воздушная навигация. Изд. 4-е. Москва, 1991; 
Повітряний кодекс України // Відомості Верховної Ради, 
1993. № 25. 

Аерона́втика [від аеро… і грец. ναυτική 
(εέχνη) — мистецтво мореплавства, судноводін-
ня] — теорія і практика керованого або некеро-
ваного літання на апаратах, легших за повітря 
(див. Повітроплавання). Такими апаратами є 
повітряні кулі, аеростати, дирижаблі. В англо-
мовній л-рі А. використовується як поняття, що 
охоплює авіацію і повітроплавання. Це знайшло 
відображення в назві створеної 01.10.1958 уря-
дової орг-ції США — Нац. управління з аеронав-
тики і дослід ження космічного простору (Natio-
nal Aeronau ticas and Space Administration), НАСА 
(NASA). Основні цілі НАСА: проведення наук. 
дослід жень Землі та космічного простору; роз-
робка та тех. вдосконалення літаків і космічних 
літальних апаратів; вивчення потенційних ви-
год розвитку А. і космонавтики та використання 
їх досягнень в мирних цілях.

Літ.: Полозов Н. П., Сорокин М. А. Воздухоплавание. 
Москва, 1990.

Аероно́мія (від аеро... і νόμος — закон) — роз-
діл фізики атмосфери про йоносферу й магне-
тосферу, різні явища, що відбуваються в газах, 
йонізованій плазмі. А., зокрема нерівноважна, 
ґрунтується на кінетичних рівняннях, які врахо-
вують баланс частинок, енергії та кількісного 
руху. Для опису руху атмосфери, хвиль застосо-
вують гідродинаміку, гідродинаміку магнітну, 
динаміку розріджених газів. Першим термін А. 
ввів С. Чепмен 1946. Активного розвитку А. за -
знала після 1950-х у зв’язку з розвитком ракет-
ної техніки. Термін стосується досліджень від-
повідних шарів атмосфери і на ін. планетах. А. 
пояснює також природу озоносфери. Визначено, 
що розподіл за висотою і зміна в часі концентра-
ції озону та атомного кисню визначаються про-
цесами дисоціації кисню та озону, сонячною ра-
діацією, а також оборотними процесами. Темпе-
ратура, рух горішньої атмосфери та йоносфери 
обчислюють з урахуванням її нагрівання соняч-
ним та корпускулярним випромінюванням, 
процесів теплопровідності та турбулентності. 
А. пояснює виникнення радіаційних поясів Зем-
лі, атм. припливи, високоатм. розряди, світіння 
горішньої атмосфери у вигляді червоних спрай-
тів, ореолів та синіх струменів, зокрема, поляр-
них сяйв. Для розвитку А. велике значення ма-
ють космічні (використання ракет та супутни-
ків) та лаб. експерим. дослідження з фізики вза-
ємодії різних нейтральних та йонізованих час-
тинок, йонно-молекулярних реакцій тощо. А. 
вивчає вплив на атм. явища сонячної активності 
з метою встановлення природи сонячно-земних 
явищ (вплив сонячної активності на нейтральну 
горішню атмосферу, йоносферу тощо). Сонячні 
спалахи, сонячний вітер істотно позначаються 
на процесах у горішній атмосфері, наявні гео-
магнітні збурення верхніх шарів атмосфери, 
йоно  сфери.

Літ.: Николе М. Аэрономия / Пер. с англ. Москва, 
1964; Никольский  Г.  М. Солнце и ионосфера. Москва, 
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1969; Уиттен Р. К., Попов И. Основы аэрономии / Пер. с 
англ. Ленинград, 1977. 

М. В. Курик

Аеропла́н (від аеро... і лат. planum — площи-
на) — застаріла назва літака, що використовува-
лася в перші роки розвитку авіації. Див. також 
Авіація. 
 
Аеропланкто́н (від аеро… і планктон) — су-
купність завислих у повітрі живих орг-мів та їх-
ніх часток. Включає: дрібних тварин (переважно 
членистоногих), водорості, гриби, мохи, дрібне 
насіння, пилок, спори, бактерії тощо. Рослинні 
компоненти А. наз. аероплактофітами. А., що 
впливає на формування погоди (на ньому кон-

денсується атм. волога), досліджують за допо-
могою фільтрів, які встановлюють на літаки, 
спец. повітряні зонди або аеростати. Через вели-
ку кількість живих орг-мів хмари іноді порівню-
ють з великими летючими екосистемами. Скла-
дові А. можуть спричинити алергію та інфекцій-
ні захворювання.

Аеропо́ніка (від аеро… і грец. πονιϰός — трудо-
вий, працелюбний), сільськогосподарська повіт-
ряна культура — один із напрямків гідропоніки, 
метод вирощування рослин без ґрунту та суб-
страту у вологому повітр. середовищі завдяки 
періодичному обприскуванню коренів пожив-
ними розчинами. Метод цієї повітр. культури 
рослин 1910 вперше було розроблено В. М. Ар-
циховським, ботаніком, уродженцем м. Жито-
мира. 1911 у статті «Про повітряні культури 
рослин» В.  М.  Арциховський описав власний 
метод фізіол. досліджень кореневих систем за 
допомогою розбризкування різних речовин у 
повітрі. Як результат В. М. Арциховським було 
вперше сконструйовано установки для А., дове-
дено їх практичну придатність для культивуван-
ня рослин у закритому ґрунті. 1942 В. Картером 
описано технологію вирощування рослин в па-
рах води, а 1957 Ф. В. Вент винайшов спосіб ви-
рощування рослин за допомогою повітря, який 
він назвав «А.». 1990 у Всеросійському НДІ с.-г. 
біотехнології (м. Москва, РСФРР) започаткова-
но дослідження з використання А. для розмно-
ження оздоровленої безвірусної насіннєвої кар-
топлі. 2000 канд. біол. наук Ю. Ц. Мартиросян 
вперше роз робив універсальну аеропонну уста-
новку «Урожай-9000» для прискореного розмно-
ження оздоровленої насіннєвої картоплі та ін. 
с.-г. культур, а також декоративних рослин. Суть 

методу А. полягає в тому, що коріння рослин, що 
знаходяться в повітрі, періодично (кожні 10–
20  хв.) зрошують дрібними краплями живиль-
ного розчину у формі подібній до туману за до-
помогою спеціальних форсунок. Переваги А.: 
витрата мінімальної кількості живильного роз-
чину, зменшення маси установок для вирощу-
вання рослин. А. застосовується в теплицях, 
оранжереях, космічних кораблях тощо. У вино-
градарстві метод перебуває на стадії науково-
дослідних розробок. З 2006 А. використовується 
у світовому масштабі; найчастіше в Японії. У ви-
робничих умовах в Україні А. ще не знайшла 
широкого промислового застосування. Як різ-
новид метод А. використовується при страти-
фікації щеплень винограду на воді, без матеріа-
лу, що утримує вологу.

Літ.: Мураш И. Г. О воздушной культуре растений в 
закрытом грунте. // Физиология растений. 1983. Т.  10. 
Вып. 5; Сич З. Д., Сич І. М. Гармонія овочевої краси та 
користі. Київ, 2005; Белогубова Е. Н. и др. Современное 
овощеводство открытого и закрытого грунта. Киев, 
2006; Шульгинал. М. Справочник огородника. Харьков, 
2006.

М. В. Капштик

Аеропо́рт (від аеро… і порт) — комплекс спо-
руд, призначений для прийому, відправлення, 
базування повітр. суден та обслуговування по-
вітр. перевезень. Має аеродром, аеровокзальний 
комплекс, вантажний комплекс та ін. наземні 
споруди, необхідне обладнання тощо. В аеро-
вокзальному ком плексі (пасажирському термі-
налі) базується біль шість служб, які обслугову-
ють пасажирів під час вильоту (від моменту 
входу на тер. А.) і прильоту (від моменту подачі 
трапа до літака до моменту покидання А.): пред-
ставництва авіакомпаній; служби орг-ції паса-
жирських перевезень; служби безпеки; багажні 
служби; служби прикордонного, імміграційного 
і митного конт ролю; орг-ції та підприємства, що 
забезпечують відпочинок, харчування, дозвілля 
пасажирів (ресторани й кафе, точки торгівлі пе-
ріодикою та сувенірами, магазини тощо). Ван-
тажний комплекс приймає до відправки, оформ-
ляє, оброб ляє, завантажує на борт повітр. суден 
вантаж і пошту. Оснащується критим опалюва-

ним (за потреби) складом, засобами доставки і 
механіз. завантаження-розвантаження, засоба-
ми обробки вантажу. Міжнар. А. відкритий для 
прийому і відправлення повітр. суден, що вико-
нують міжнар. повітр. перевезення; у ньому 
здійснюється прикордонний та митний конт-
роль. Клас А. визначається річним обсягом паса-
жирських перевезень (пасажирообігом), тобто 
сумарною кількістю всіх пасажирів (що приліта-
ють і відлітають), включно з транзитними паса-

Пилок рослин — складова 
аеропланктону

Картопля, вирощена методом 
аеропоніки

Класифікація аеропортів залежно  
від пасажирообігу

Клас 
аеропорту

Річний пасажирообіг,  
осіб

I 10 000 000–7 000 000

II 7 000 000–4 000 000

III 4 000 000–2 000 000

IV 2 000 000–500 000

V 500 000–100 000
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жирами (з пересадкою з одного повітр. судна в 
інше).
А. з річним обсягом перевезень понад 10 млн 
осіб відносяться до позакласних, а з обсягом 
менше 100 тис. осіб. — до некласифікованих. 
Одним з найперших А. світу вважається Ке-
нігсберзький А. Девау в Східній Пруссії (тепер 
м. Калінінград, РФ), що відкрився 1919. Кра їни 
з найбільшою кількістю аеропортів (2008): 
США  — 14951, Бразилія — 4176, Мексика  — 
1848.

Літ.: Ашфорд  Н., Файт  П. Проектирование аэропор-
тов. Москва, 1988; Ашфорд Н. и др. Функционирование 
аэропорта. Москва, 1990; Калабеков  И.  Г. Российские 
реформы в цифрах и фактах. Москва, 2010.

А. С. Івченко

Аеропру ́жність — розділ прикладної механіки, 
в якому вивчають процеси взаємодії пружної 
системи з потоками газів (повітря). А. — досить 
поширене явище в багатьох галузях техніки, у 
буд-ві, особливо під час вивчення дії вітрів на 
висотні споруди, мости, в енергомашинобуду-
ванні, у суднобудуванні тощо. А. має виняткове 
значення для авіації та ракетної техніки, оскіль-
ки у випадку руху літального апарата в повітрі 
за рахунок аеродинамічних сил у ньому виника-
ють деформації конструкції, що своєю чергою 
призводить до виникнення аеродинамічних сил. 
А. розглядає явища, які поділяють на статичні та 
динамічні. До статичних належать: диверген-
ція — аперіодична втрата стійкості крила (опе-
рення), а також втрачання ефективності прила-
дів керування літального апарата. До динаміч-
них явищ належать явища, для яких є істотною 
взаємодія трьох видів сил  — аеродинамічних, 
інерційних та сил пружності: флатер — коливна 
втрата стійкості літального апарата чи його час-
тини; бафтінг — вимушені коливання частини 
пружної конструкції під дією нестаціонарного 
обтікання її повітрям, напр., зривання вихорів; 
автоколивання органів керування літального 
апарата, коли він переходить до надзвукового 
режиму польоту. До динамічних явищ належать 
також реакція пружної конструкції на пориви 
вітру; вплив деформації, конструкції на дина-
мічну стійкість польоту літального апарата. 
Вплив цієї системи істотно ускладнює аналізу-
вання аеропружної взаємодії, оскільки потрібно 
враховувати нелінійні властивості його мех., 
гід равлічних та електронних елементів, що 
спричиняють утрати аеропружної стійкості. А. 
базується як на теор., так і на експерим. методах 
досліджень. Прикладом експерим. методів може 
бути випробування літального апарата в аероди-
намічних трубах. 

Літ.: Биспилинхофф Р. Л., Эшли Х., Халфмэн Р. Л., 
Аэроупругость / Пер. с англ. Москва, 1958; Фершинг  Г. 
Основы аэроупругости / Пер. с нем. Москва, 1984.

М. В. Курик

Аероса ́ни — сани, що пересуваються по снігу і 
льоду тягою повітр. гвинта. Винайдено 1903; зго-
дом набули поширення. Перша модель являла 
собою легкі сани, на яких встановлювався дви-
гун внутрішнього згоряння з аеродинамічним 
рушієм — повітряним гвинтом. Уже 1907 на 
моск. фабриці «Дукс» був побудований і випро-
буваний «лижний автомобіль». 1908 ця машина 
отримала назву — А. У січні 1910 А. власної кон-
струкції року створив авіаконструктор І.  І.  Сі-

корський. Швидкість А. може сягати 140 км/год. 
залежно від потужності двигуна. У конструк-
цію А. входить шасі, що складається з трьох або 
чотирьох лиж. Частіше використовується більш 
проста трьохлижна схема; чотирьохлижна більш 
трудомістка, але забезпечує кращу прохідність 
саней по пухкому снігу і стійкість при русі по 
пересіченій місцевості. А. широко використо-
вувались у військ. цілях для транспортування 
боєприпасів, вивозу поранених, зв’язку тощо. 
Від 1960-х А. в своєму розвитку пройшли шлях 
від примітивного низькотехнол. транспортного 
засобу до того виду транспорту, який є тех. за-
собом пересування, що швидко розвивається. 
Так, у КБ Н. І. Камова розроблено А. «Север-2», 
випущені серією 100 машин. 1962 на з-ді «Про-
грес» почалося серійне вир-во більш доскона-
лої моделі Ка-30. А. Ка-30 з пасажиромісткістю 
8–10 чоловік застосовувалися для регулярного 
перевезення пасажирів і вантажів (зокрема, по-
шти), обслуговування рейсів мед. допомоги у 
важкодоступних районах Сибіру і Крайньої 
Пн., Дал. Сходу, Казахстану на місцевих лініях 
(протяжністю кілька десятків кілометрів). Уліт-
ку А. могли бути обладнані поплавками і вико-
ристовуватися на річках (в тому числі мілко-
водних) як швидкісні судна-глісери. На початку 
1990-х А. починають втрачати своє значення як 
поштово-пасажирський транс порт; натомість 
набирають поширення менш місткі, але більш 
аеродинамічні та легкі лижно-гусеничні сніго-
ходи. 

Літ.: Евстюшин  Н.  И., Развитие аэросанного тран-
спорта в СССР. Москва, 1959; Кириндас А. Снежная ка-
валерия // Техника и вооружение вчера, сегодня, завт ра. 
2012. Февраль (№ 2).

Аеросмі́т (англ. Aerosmith) — хард-рок-гурт. 
Створений у м. Бостоні (шт. Массачусетс, США) 
в 1970. Учасників гурту називають «поганими 
хлопцями з Бостона» і водночас «найкращою 
рок-н-рол-групою Америки». A. поєднують у 
творчості елементи хард-року, хеві-металу, поп-
музики, глему і блюзу. 
Учасники гурту: Та й л е р, Стівен [англ. Tyler, 
Steven; справжнє прізвище та ім’я — Талларіко, 
Стівен Віктор (англ. Tallarico, Stephen Victor); 
26.03.1948, м. Йонкерс, шт. Нью-Йорк, США] — 
лідер гурту, музикант, автор пісень; роль у гур-

Міжнародний аеропорт 
Бориспіль

Аеросани. Схематичне 
зображення аеросаней
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ті — вокал, губна гармоніка, клавішні, перкусія 
(у гурті від 1970); П е р р і, Джо [англ. Perry, Joe; 
повне ім’я — Перрі, Ентоні Джозеф (англ. Perry, 
Anthony Joseph); 10.09.1950, м. Лоренс, шт. Мас-
сачусетс, США] — засновник гурту, гітарист і 
автор пісень; роль у гурті — гітара, бек-вокал 
(1970–1979, від 1984); Х е м і л т о н, Том [англ. 
Hamilton, Tom; повне ім’я — Хемілтон, Томас Ві-
льям (англ. Hamilton, Thomas William); 31.12.1951, 
м.  Колорадо-Спрінгс, шт.  Колорадо, США] — 
бас-гітарист гурту, рок-музикант і автор пісень; 
роль у гурті — бас-гітара, бек-вокал (від 1970); 
К р а м е р, Джой [англ. Kramer, Joey; повне ім’я — 
Крамер, Джозеф Майкл (англ. Kramer, Joseph 
Michael); 21.06.1950, м. Нью-Йорк, США] — ба-
рабанщик гурту; роль у гурті: ударні, бек-вокал 

(від 1970); У ї т ф о р д, Бред [англ. Whitford, 
Brad; повне ім’я — Уїтфорд, Бредлі Ернест (англ. 
Whitford, Bradley Ernest); 23.02.1952, м. Вінчестер, 
шт. Массачусетс, США] — гітарист гурту; роль у 
гурті: гітара, бек-вокал (1971–1981, від 1984). 
Колишні учасники: Та б а н о, Рей (англ. Tabano, 
Ray; 23.12.1946, м. Нью-Йорк, США) — заснов-
ник гурту; роль у гурті  — ритм-гітара (1970–
1971); Кр е с п о, Джиммі [англ. Crespo, Jimmy; 
повне ім’я — Креспо, Джеймс мол. (англ. Crespo, 
James jr.); 05.07.1954, м. Нью-Йорк, США] — гіта-
рист гурту; роль у гурті — гітара, бек-вокал 
(1979–1984); Дюфей, Рік [англ. Dufay, Rick; повне 
ім’я — Дюфей, Річард Марк (англ. Dufay, Richard 
Marc); 02.02.1952, м.  Париж, Франція] — гіта-
рист гурту, автор пісень; роль у гурті — гітара 
(1981–1984). 
Музиканти вирішили об’єднатися у гурт і висту-
пати разом 1970; перший концерт відбувся 
06.11.1970 у м. Медоні (шт. Массачусетс, США). 
Перший альбом з однойменною назвою «А.» 
група записала 1973, спочатку він не мав успіху, 
але потім двічі ставав платиновим. Згодом гурт 
багато гастролював різними країнами світу, ви-
пустив низку дисків. Серед пісень А.: «Dream 
On» (авт. С. Тайлер), «Mama Kin» (авт. С. Тайлер; 
обидві — 1973), «Seasons of Wither» (балада, авт. 
С. Тайлер; 1974), «Sweet Emotion» (авт. С. Тайлер 
і Т. Гамільтон), «Walk This Way» (авт. С. Тайлер і 
Дж. Перрі; обидві — 1975), «Back in the Saddle» 
(авт. С.  Тайлер і Дж.  Перрі), «Last Child» (авт. 
С.  Тайлер і Б.  Вітфорд; обидві — 1976), «Janie’s 
Got a Gun» (перша назва — «Danny’s Got a Gun»; 
авт. С.  Тайлер і Т.  Гамільтон; 1989), «What It 
Takes» (балада, авт. С.  Тайлер, Дж.  Перрі та 

Д.  Чайлд; 1990), «I Don’t Want to Miss a Thing» 
(ба лада, авт. Д. Уоррен; 1998). 
Дискографія A. складається з 15 студійних аль-
бомів, 45 синглів, 7 концертних альбомів, 
10 збірників; фільмографія налічує 11 відзнятих 
концертів і численні відеокліпи. Пісні гурту 
вплинули на розвиток різних напрямів сучас. 
музики. Музику гурту A. використано у відео-
іграх. Зокрема, 2008 амер. розробником відео-
ігор «Neversoft Entertainment» створено гру 
«Gui tar Hero: Aerosmith», у якій використано 
41 пісню A. Лише за перший тиждень було про-
дано понад 567 тис. копій гри за понад 25 млн. 
доларів.
25.06.2016 лідер гурту С.  Тайлер оголосив про 
розпад групи після наміченого на травень–ли-
пень 2017 прощального світового турне (Ізраїль, 
Грузія, Росія, Німеччина, Польща, Данія, Шве-
ція, Велика Британія, Ірландія, Франція, Італія, 
Іспанія, Швейцарія, Канарські о-ви). 
Гурт А. — один із найуспішніших. Заг. тираж 
альбомів А. перевищив 150 млн по всьому світу 
і 70,2 млн у США (найвищий серед амер. хард-
рок гуртів). За кількістю золотих, платинових і 
мультиплатинових дисків гурт посідає перше 
місце серед амер. гуртів. 2001 А. включено до 
Зали слави рок-н-ролу. 2005 журн. «Роллінґ Сто-
ун» включив А. до списку 100 найвидатніших 
музикантів усіх часів. Станом на 2016 A. отри-
мав 32 нагороди у 79 номінаціях. Зокрема, 4 на-
городи «Ґреммі», 4 нагороди журн. «Біллборд» 
(«Billboard Music Award»), 6 муз. нагород США 
(«American Music Awards») та ін. 

Літ.: Huxley M. Aerosmith: The Fall and the Rise of Rock’s 
Greatest Band. New York, 1995; Davis S. Walk This Way: The 
Autobigraphy Of Aerosmith. New York, 1997; Foxe-Tyler C., 
Fields D. Dream on: Livin’ on the Edge With Steven Tyler and 
Aerosmith. Berkley, 2000.

І. П. Волинець

Аероста ́т (від аеро… і грец. στατός  — нерухо-
мий)  — літальний апарат, легший за повітря. 
В  оболонці А. міститься легший за повітря газ 
(водень, гелій, світильний газ, тепле повітря), 
що й створює, відповідно до закону Архімеда, 
підйомну силу.
І с т о р і я  а е р о с т а т і в. За відомостями англ. 
дослідника Дж. Нідема, у Китаї в 3  ст.  до  н.  е. 
сконструйовано кулю з гарячим повітрям  — 
лампу в паперовій ємності. 1783 започатковано 
викорис тання А. для польотів: брати Монгольф’є 
здійняли в повітря кулю, наповнену гарячим по-
вітрям, з екіпажем із двох осіб (Ж. Ф. Пілатр де 
Роз’є і Ф. Л. д’Арланд). Упродовж 19 і поч. 20 ст. 
А.  використовували у воєнних конфліктах для 
розвідки, наведення артилерії, бомбардування 
позицій ворога (а під час Другої світової війни 
А. — в сис темах протиповітр. оборони). Водно-
час провідні вчені (серед них Д. І. Менделєєв) за-
стосовували А. для досліджень атмосфери.
Наприкін. 19 ст. створено дирижаблі — А., осна-
щені двигунами з повітр. гвинтами, які, на від-
міну від попередніх апаратів, могли рухатися 
спрямовано. Вершина такої техніки — нім. цепе-
ліни (названі на честь їхнього винахідника 
Ф. фон Цеппеліна). Ці величезні дирижаблі мали 
металевий каркас та оболонку, наповнену вод-
нем. Дирижабль «Гінденбурґ» (нім. Hindenburg) 
у 1930-х здійснював трансатлантичні рейси між 
Німеччиною та США. Розвивав швидкість 130–
150 км/год. На борту розташовувалися комфор-

Аеросміт
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табельні салони, пасажирські каюти, прогулян-
кові палуби, ресторан, бар, коктейльний зал 
тощо. Легкозаймистий водень став причиною 
катастрофи цього велетня 06.05.1937, після чого 
програму буд-ва таких повітр. суден було згор-
нуто.
1930 рад. учений П. О. Молчанов запустив пер-
ший у світі радіозонд  — А., оснащений метео-
рол. апаратурою та радіопередавачем для пере-
давання даних на землю. Це відкрило нову еру 
метеорол. досліджень. Протягом подальших 
50  років радіозонд став основним дослідниць-
ким інструментом на кожній метеорол. станції 
Землі.
С у ч а с н и й  е т а п  в и к о р и с т а н н я  а е р о -
с т а т і в. Поступово відроджується зацікавлен-

ня А. Формуються нові підходи до їх вдоскона-
лення: заповнення оболонок непальним гелієм, 
переоснащення двигунів, використання новіт-
ніх матеріалів і конструкцій. Сучасні А. придат-
ні для транспортування важких негабаритних 
ван тажів (щогл високовольтних ліній тощо) у 
важкодоступні місця планети (гори, тайга, пус-
теля, острови в океані). А. використовують як 
дослідницьку апаратуру. У червні 1985 з авто-
матичних міжпланетних станцій «Вега-1» і 
«Вега-2 запущено два А. Після наповнення обо-
лонок гелієм, А. дрейфували в атмосфері пла-
нети Венера на висоті 53–55  км, виконуючи 
ви мірювання метеорологічних параметрів. 
Три валість роботи обох зондів склала понад 
46  год. В індустрії розваг і хобі популярність 
здобули польоти на мон гольф’єрах — А., осна-
щених газовими пальниками для розігрівання 
повітря в оболонці. 
А е р о с т а т и  в  Ук р а ї н і. Укр. історія засто-
сування А., за непідтвердженими даними, роз-
почалася 1784, коли у Львові було запущено 
пер шу в світі повітр. кулю з автоматичним паль-
ником на рідкому пальному для підігріву пові-
тря в балоні. 1874 у Харківській губ. М.  Т.  Ла в-
рентьєв, власноруч змайструвавши кілька по-
вітр. куль, виконав 10 польотів і досягнув висоти 
6000  м. Перший в Україні дирижабль «Київ» 
створив Ф. Ф. Андерс. Дирижабль «Київ» підня-
то у повітря 1911; перевіз близько 200  пасажи-
рів. Оболонка дирижабля була 36,5 м завдовжки, 
7  м у діаметрі, робочий газ  — водень, ємність 
обо лонки  — 1  000  м³. Гондола була обладнана 
мотором у 60 кінських сил.

У сучас. Україні, як і по всьому світі, проходять 
фестивалі повітр. куль, працюють повітроплав-
ні товариства тощо.

Літ.: Заманов М. Б. Основы расчета и конструирова-
ния тепловых аэростатов. Москва, 2000.

Аероста ́тика (від аеро… і στατός — нерухо-
мий)  — розділ гідроаеромеханіки, що вивчає 
закони рівноваги газоподібних середовищ атм. 
повітря. Моделлю, яка досить точ но описує атм. 
повітря, є ідеальний газ, властивості якого опи-
суються т. з. газовими законами (Бойля—Маріот-
та, Гей-Люссака, Шарля), що подають співвідно-
шення між тиском, об’є мом і т-рою газу. Ці пара-
метри повітря залежать від його місцезнахо-
дження на Землі. Повітря знаходиться під дією 
сили земного тяжіння і, маючи масу, тисне на 
земну поверхню. Іншим чинником стану повіт-
ря є його властивість займати весь наданий 
йому об’єм, тобто повітря має пружність. Ця 
властивість призводить до зменшення щільнос-
ті атм. повітря зі збільшенням висоти відносно 
Землі. Будь-який тиск на повітр. масу рівномір-
но поширюється на всі боки і діє однаково на 
обмежувальні поверхні незалежно від їх форм і 
положень. Додатковими чинниками стану повіт-
ря є його т-ра, залежна від енергії, що надходить 
від Сонця та з поверхні Землі, а також вологість, 
що є залежною від випаровування земної по-
верхні. Для повного опису стану атм. повітря, 
окрім А., слід використовувати закони термо-
динаміки (Ван-дер-Ваальса тощо).

Літ.: Рид Р., Праусниц Дж., Шервуд Т. Свойства газов и 
жидкостей: Справочное пособие / Пер. с англ., 3-е изд. 
Ленинград, 1982; Сивухин Д. В. Об щий курс физики. Мо-
сква, 1990.

Аерота ́ксис (від аеро… і таксиси) — перемі-
щення мікроорганізмів або рухливих клітин ба-
гатоклітинних орг-мів (напр., зооспор та ін.) до 
джерела кисню або від нього. У першому випадку 
проявляється позитивний А., властивий аеро бам, 
у другому — негативний А., характерний для 
анае робів. А. — окр. випадок хемотаксису. 

Аероте ́нк (від аеро… і танк)  — споруда для 
біол. очищення стічних вод, де цей процес від-
бувається в аеробному середовищі за інтенсив-
ної подачі стиснутого повітря. Процес перетво-
рення органічних стоків здійснюється за раху-
нок активного мулу (конгломератів бактерій-ні-
трифікаторів), який перебуває у завислому стані 
завдяки інтенсивному перемішуванню води. За-
для підтримання швидкості нітрифікації на за-
даному рівні, частина активного мулу, яка ви-
носиться з очищеною водою, відокремлюється 
та знову спрямовується в А. Принцип функціо-
нування: забруднена вода надходить до зони 
аера ції, взаємодіє з активним мулом, який пере-
мішується з повітрям, що подається через філь-
троносні труби. У аеробних умовах органічно 
зв’я заний Нітроген (азот) перетворюється на 
амоній, який бактерії Nitroso monas та Nitrobacter 
переводять відповідно у нітрити та солі нітрат-
ної (азотної) кислоти. Із зони аерації суміш обо-
ротної води з активним мулом надходить до 
вбудованого відстійника з наступним осаджен-
ням мулу, фільтрацією води через завислий шар 
та денітрифікацією. В аквакультурі А. застосо-
вують як складову замкнутих рибоводних уста-
новок.

Аеростат



404

Аер

Літ.: Проскуренко И. В. Замкнутые рыбоводные уста-
новки. Москва, 2003; Жигин А. В. Замкнутые системы в 
аквакультуре. Москва, 2011; Васильева Н. В. Технические 
средства аквакультуры. Горки, 2012.

І. І. Грициняк 

Аеротерапі ́я (від аеро… і терапія) — застосу-
вання дії чистого повітря з лікувальною та про-
філактичною метою. А. іноді називають природ-
ною оксигенотера пією. А. — один із основних 
ме тодів кліматотерапії, включає загальні оздо-
ровчі заходи (прогулянки, екскурсії, спортивні 
ігри тощо) і спеціальні види А.: а) тривале пере-
бування і сон у денний і нічний час у спец. кліма-
топавільйонах, на відкритих верандах, балконах, 
терасах, менш ефективно — у лікарняних палатах 
при відкритих вікнах (дозована і цілодобова А.); 
дозують А. тривалістю впливу, а також шляхом 
звуження або розширення її температурних меж, 
при цьому розрізняють режими: 1 — слабкий, 
2 — помірний і 3 — інтенсивний; б) перебування 
і сон на березі моря, яке передбачає вплив на 
орг-м повітря, насиченого солями, озоном, аеро-
іонами, фітонцидами мор. водоростей; в)  аеро-
фітотерапія; г) повітр. ванни — вплив свіжого 
повітря на оголені частини тіла людини. Тера-
певтична дія А. пов’язана з підвищеним забез-
печенням орг-му киснем і з ефектом охолоджен-
ня (без переохолодження), що впливає на шкірні 
рецептори відкритих ділянок тіла і нер вові за-
кінчення слизової оболонки верхніх дихальних 
шляхів. При А. відбувається вдихання повітря, 
насиченого озоном, аероіонами, терпенами, які 
підвищують окислювальну здатність кисню. 
Шляхом збільшення глибини дихальних рухів і 
зростання дихального обсягу поліпшується вен-
тиляція легенів, підвищується концентрація 
кис ню в альвеолярному повітрі, зростає парці-
альний тиск кисню в крові, як наслідок, збільшу-
ється спо живання кисню тканинами і під вищу-
ється рівень газообміну, стимулюються обмінні 
процеси, поліпшується кровопостачання внутр. 
органів, збільшується частота серцевих скоро-
чень і ударного об’єму лівого шлуночка серця. А. 
сприяє загартуванню орг-му і підвищенню його 
стійкості до охолодження через підвищення по-
рогу чутливості рецепторів і тренування меха-
нізму терморегуляції; з цією метою найчастіше 
застосовуються повітр. ванни. Розрізняють теп-
лі повітр. ванни (т-ра вище +23 оС), індиферент-
ні (+21…22 оС), прохолодні (+16…20 оС), холод-
ні (від 0 до +16 оС). Курс лікування зазвичай по-
чинають з комфортних і теплих ванн, поступово 
знижуючи температуру повітря. Теплі й ком-
фортні ванни найчастіше приймають лежачи, а 
прийом прохолодних і особливо холодних ванн 
краще проводити в русі, здійснюючи легкі впра-
ви. Повітр. ванни приймають на пляжі, в парку, 
в спеціальному аеросолярії. Найефективнішими 
вважаються холодні повітр. ванни, під впливом 
яких відбуваються фазні зміни в системі термо-
регуляції: у 1-й фазі (первинний озноб) знижу-
ється температура шкіри, частішає дихання і 
серцевий ритм, настає мерзлякуватість і відчут-
тя холоду, внаслідок чого активізується тонус 
м’язів, підвищується оксигенація тканин, акти-
вується клітинне дихання і метаболізм в цілому. 
Активація метаболізму переводить орг-м у стан 
2-ї фази (реактивної), за якої з’являється відчут-
тя теплового комфорту і розвивається гіперемія 
шкіри, активізується шкірне дихання. Крім того, 

А. сприятливо діє на психоемоційний стан лю-
дини, сприяє формуванню позитивних емоцій, 
настрою, нормалізує діяльність ЦНС.
А. показана при захворюваннях серця, легенів, 
шлунка, шкіри: патологіях міокарда і клапанно-
го апарату серця без порушення ритму, ішеміч-
ній хворобі серця, стенокардії, гіпертонічній 
хво робі, атеросклерозі коронарних, мозкових і 
периферичних судин, хронічних захворюваннях 
органів дихання (бронхіт, трахеїт, пневмонія) у 
фазі ремісії, туберкульозі легень у фазі розсмок-
тування й ущільнення, хронічних захворюван-
нях органів травлення та обміну речовин поза 
загостренням, функціональних захворюваннях 
нервової системи. Протипоказаннями для А. є 
гострі інфекційні захворювання, загострення 
хронічних захворювань, підвищена чутливість 
до холоду.

Літ.: Воронин Н. Т. Основы медицинской и биологи-
ческой климатологии. Москва, 1981; Бокша В. Г. Справоч-
ник по климатотерапии. Киев, 1989; Фоменко Н. В. Рекре-
аційні ресурси та курортологія: Навч. посібник. Київ, 
2007.

Аеротропі ́зм (від аеро… і тропізм) — орієнто-
вані ростові рухи коренів і стебел рослин, що 
зазнають однобічного впливу кисню, вуглекис-
лого газу та ін. газоподібних речовин. 

Аерофі́льтр (від аеро… і фільтр), біофільтр — 
споруда для біол. очищення води; являє собою 
резервуар, заповнений матеріалом штучного 
або природного походження, який виконує роль 
субстрату для закріплення на його поверхні біо-
ценозу активного мулу (конгломерату бактерій-
нітрифікаторів) у вигляді біол. плівки. Процеси 
вилучення забруднень з води біоплівкою пере-
бігають у кілька етапів: сорбція частинок заб-
руднень, швидкість якої залежить від пл. по-
верхні контакту води з біоплівкою, концентрації 
забруднювальних речовин та ступеня турбу-
лентності руху води стосовно біоплівки; амоні-
фікації нерозчинених органічних сполук з виді-
ленням амонію; окиснення амонію до нітритів 
бактеріями Nitrosomonas; окиснення нітритів до 
нітратів за участю бактерій Nitrobacter; біол. від-
новлення нітритів і нітратів до вільного азо ту — 
денітрифікація. В аквакультурі А. застосовують 
у складі замкнутих рибницьких установок 
(УЗВ). З огляду на відносно низьку токсичність 
нітратів для риб, блок денітрифікації біофільтра 
в УЗВ може бути відсутнім. За способом облад-
нання є такі типи А. УЗВ: зі статичним пласким 
та об’ємним завантаженням (крапельні або за-
нурювані); з обертальним диском; з оберталь-
ним барабаном та неорганізованим завантажен-
ням; з неорганізованим завантаженням з поліе-
тиленових гранул; із постійно регенеруючим 
гранульованим завантаженням та різними по-
казниками плавучості.

Літ.: Проскуренко И. В. Замкнутые рыбоводные уста-
новки. Москва, 2003; Пресноводное рыбоводство. Мо-
сква, 2009; Жигин А. В. Замкнутые системы в аквакульту-
ре. Москва, 2011.

І. І. Грициняк 

Аерофі́ти (від аеро… і фіт) — рослини, які 
одержують усі потрібні поживні речовини з нав-
колишньої атмосфери. До А. належать деякі 
квіткові рослини вологих тропічних лісів з род. 
зозулинцевих і бромелієвих. А. оселяються на 
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гілках дерев (див. Епіфіти), відслоненнях гір-
ських порід і на будівлях; коріння в них слугує 
лише для прикріплення. Серед неквіткових рос-
лин А. є деякі папороті, мохи, водорості, а також 
лишайники.

Аерофітотерапі ́я (від аеро… і фітотерапія) — 
метод лікування за допомогою аерозолів лікар-
ських засобів природного рослинного похо-
дження. Полягає у вдиханні повітря, збагаченого 
фітонцидами, ефірними оліями, терпенами та 
ін. Можлива природна і штучна. Природна А. 
проводиться у спец. зонах парку або оранжереях 
зі спеціально підібраними рослинами, а також у 
лісах, де ростуть рослини, які виділяють в повіт-
ря корисні летючі речовини. Штучна А. прово-
диться у спец. кабінетах — фітоаераріях, де ви-

саджують рослини, що виділяють корисні летю-
чі речовини, або встановлюють аерофітогенера-
тори і створюють умови, що нагадують перебу-
вання на природі: фотографії, звуки лісу тощо. 
Для А. використовують свіжозібрані рослини, 
відвари сушених рослин (у формі аерозолів), 
летючі рослинні ефірні олії. Усі ці форми (залеж-
но від рослини) мають широкий спектр корис-
них властивостей: антисептичні, муколітичні, 
знеболювальні, спазмолітичні, імуностимулю-
вальні, здатні регулювати тонус ЦНС (збуджен-
ня або розслаблення) і артеріальний тиск. По-
казання до застосування А.: гострі респіраторні 
вірусні й бактеріальні інфекції, хронічні хворо-
би дихальної системи (фарингіт, трахеїт, брон-
хіт, бронхіальна астма, запалення легенів, брон-
хоектази), дерматити, вегето-судинна дистонія, 
функціональні захворювання ЦНС, депресія, 
профілактика сезонних загострень хвороб верх-
ніх дихальних шляхів, захворювання сечостате-
вої системи запального характеру. Протипока-
зання: виражена дихальна або серцева недостат-
ність, гострі захворювання серцево-судинної 
сис теми, гостра пневмонія, декомпенсований 
ту беркульоз, індивідуальна непереносимість, 
підвищена чутливість до запахів певних рослин.

Аерофло ́тське (рос. Аэрофлотский, кримсько-
тат. Aeroflotskiy) — селище міського типу, підпо-
рядковане Гресівській селищній раді у складі 
Сімферопольської міської ради Автономної 
Республіки Крим. Розташоване в центр. частині 
Кримського півострова, на рівній степовій по-
верхні (на висоті бл. 180 м над рів. м.), на лівому 
березі р. Салгир, за 12 км на Пн. Зх. від центру 
м. Сімферополя. Тер. — 1,0 км2. Нас. — 2,4 тис. 

осіб (2014, оцінка), густота нас. — 2359 осіб/км2. 
Клімат сухий степовий, з м’якою зимою (серед-
ня т-ра січня — бл. 0 °C) і спекотним, тривалим 
літом (середня т-ра липня — +22 °C). Середньо-
річний рівень опадів — бл. 500 мм.
Поселення засноване на підставі рішення, 
прийнятого керівництвом Кримської АРСР 
(21.01.1936), про відведення землі та початок 
буд-ва аеропорту «Сімферополь». Після буд-ва 
аеровокзалу (1957), перону, місць стоянок і бе-
тонної злітно-посадкової смуги (з параметрами 
2700×45 м; 1960), аеропорт розпочав цілодобово 
приймати повітр. судна в складних метеорол. 
умовах, а поселення при аеропорті отримало 
статус смт (1962). Завдяки буд-ву нової злітно-
посадкової смуги (1982) з нетиповими для то-
дішніх аеропортів параметрами (3701×60  м), 
нап рикінці 1980-х аеродром був підготовлений 
як «Західний запасний аеродром» для посадки 
космічних кораблів «Буран», а літак-лабораторія 
на базі Ту-154 імітував посадку (1989) рад. кос-
мічного човника. За постановою Верховної Ради 
України (14.05.2015) аеропорту присвоєне ім’я 
рад. льотчика-аса, нац. героя кримськотатар-
ського народу, двічі Героя Радянського Союзу 
(1943, 1945) С. Амет-Хана (1920–1971), і нада лі 
він має іменуватися як «Міжнародний аеропорт 
„Сімферополь“ імені Султана Амет-Хана». 
У  зв’яз ку з санкціями, введеними після анексії 
Криму Росією, офіційні міжнар. рейси з аеро-
порту не здійснюються (від 28.03.2014), а обслу-
говуються лише рейси до РФ — річний пасажи-
ропотік склав 5,2  млн осіб (2016). Від смт  А. 
(аеро порту) прокладений найдовший у світі 
тролейбусний маршрут до м.  Ялти (завдовжки 
понад 90 км).

Літ.: Бутаев Б. Б. Амет-Хан Султан. Москва, 1990.

Аерофо ́бія (від аеро… і фобія) — 1) Патологіч-
на відраза до найменших рухів повітря, прояв 
гіперестезії. Є одним із симптомів сказу (поряд 
із акустикофобією — боязню голосних звуків, 
фотофобією — світлобоязню та ін). 
2) Страх перед авіаперельотами. Може бути як 
окремою фобією, так і свідченням ін. фобій, 
напр., клаустрофобії або акрофобії (боязні ви-
соти). Для А. характерні такі ознаки: тривога від 
самої думки про політ, уникання авіаперельотів 
або сильні переживання під час них (аж до від-
чуття жаху, паніки), неможливість опанувати 
себе попри усвідомлення того, що інші люди не 
вважають ситуацію небезпечною, вегетативні 
реакції у відповідь на травмувальну ситуацію —
пришвидшене серцебиття, тремор, сухість у 
роті, спітніння, нудота, ядуха, збудження або 
виражена слабкість іноді до непритомності. А. 
проявляється зазвичай після 25 років, коли по-
чинається активна соціалізація. Є одним із най-
поширеніших видів фобій. За різними даними, 
усі або окремі симптоми А. відчувають від 20 до 
25 % дорослого населення. Лікування: для лег-
ких форм А. може бути достатньо освітнього 
компоненту, коли пацієнту роз’яснюють основи 
механіки польоту, природу звуків і фіз. відчут-
тів, які можуть виникати під час перебування на 
висоті. Складніші випадки А. лікують за допо-
могою т. з. експозиційної терапії як частини ког-
нітивно-поведінкової психотерапії, в т. ч. із за-
лученням комп’ютерної техніки (у віртуальному 
просторі). Осн. мета терапії зводиться до посту-
пової десенсибілізації та опрацювання емоцій і 

Аерофітотерапія. Кімната для процедур
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думок, які при цьому виникають, навчанню са-
моконтролю та саморегулюванню фізіол. проя-
вів, які супроводжують переживання. Викорис-
товують також елементи аутотренінгу, тілесно-
орієнтованої терапії, техніки релаксації.

Літ.: Ромек  В.  Г. Поведенческая терапия страхов // 
При кладная психология. 2002. №4; Герасименко  А.  І., 
Куш нір Ю. А., Осадча Г. О. Уявлення про тривожно-фо-
бічні розлади з точки зору сучасних класифікаційних 
систем // Архів психіатрії. 2011. Т. 17. № 2. 

О. С. Чабан, І. О. Франкова

Аерофо ́ни (від аеро… і фони) — група музич-
них інструментів, у яких джерелом звуку є стовп 
повітря, що знаходиться на каналі ствола ін-
струмента. Основою їх розподілу стали техніка 

гри, морфологічні особливості — форма вдув-
ного отвору, тростина, подвійна тростина, губ-
ний апарат виконавця, форма цівки, відкрита чи 
закрита цівка, кількість цівок, кількість і розта-
шування грифних отворів тощо.
Більшість класифікацій аерофонів за акустич-
ними ознаками зводяться до їхнього поділу на 
наступні групи: флейтові, мундштукові та язич-
кові.

Літ.: Ганудельова Н. Г. Аерофони в контексті розвитку 
світових класифікацій та систематик музичних інстру-
ментів // Студії мистецтвознавчі. 2009. № 4 (28). Театр. 
Музика. Кіно. 

Аерофотоапара ́т (від аеро.., фото… і апа-
рат) — спеціаліз. прилад (оптико-мех., цифро-
вий) з елементами автоматики і радіоелектроні-
ки, призначений для фотографування земної 
поверхні з літального апарата. А. є складною 
фотограф. системою, що відфокусована на не -
скінченність і працює автоматично у складних 
умовах вібрацій, поштовхів і перевантажень за 
значного віддалення об’єктів зйомки. Призна-
чення: ведення фоторозвідки, контроль бойових 
дій, картографування місцевості, фотобомбоме-
тання та ін. види фотодокументації. А. встанов-
люють на борту літаків-розвідників, бомбарду-
вальників і спеціаліз. літальних апаратах, зокре-
ма безпілотних. Фотографування невеликих 
ділянок місцевості також виконують з міні-літа-
ків, підвісних аеростатів, радіокерованих авіа-
мо делей. Тех. характеристики: повна автомати-
зація роботи; наявність амортизуючої опорної 
рами; значний формат знімка та швидкість змі-
ни кадрів; забезпечення високих вимірювальних 
і дешифрувальних характеристик аерофото-
знімків. Склад системи А.: фотографічна камера; 
установка для її кріплення; командний прилад 
для автомат. керування зйомкою. Класифікація: 
за цільовим призначенням (топографічні й роз-
відувальні), за принципом дії та розмірами 
аеро фотознімка. 

В. В. Ткачов

Аерофоторо ́звідка (від аеро..., фото… і роз-
відка) — один із осн. способів повітр. розвідки 
військової, що передбачає добування відомостей 
про противника, місцевості (акваторії) за допо-
могою тех. засобів і здійснюється шляхом фото-
графування з повітря об’єктів з використанням 
спец. тех. засобів (аерофотоапаратів), встанов-
лених на пілотованих чи безпілотних літальних 
апаратах. Забезпечує отримання достовірної та 
повної інформації про сфотографовані об’єкти з 
великою деталізацією зображення, високими 
вимірювальними якостями, документальністю й 
наочністю, високу точність визначення розмірів 
цілей та їх координат. Успішність виконання А. 
залежить від метеорол. умов, часу й радіац. об-
становки. Можливості А. визначаються масшта-
бом фотографування (аерофотознімання). За 
завданнями та деталізацією визначення об’єктів 
А. має такі різновиди: детальна розвідка аеро-
дромів, військ.-мор. баз, шосейних і залізничних 
доріг; розвідка для визначення типів незамаско-
ваної бойової й транспортної техніки сухопут-
них військ, польових оборонних споруд і заго-
роджень, населених і командних пунктів, радіо-
тех. засобів, кораблів ВМФ; розвідка для отри-
мання заг. характеристики стаціонарних військ. 
і воєнно-промислових об’єктів. 

О. Б. Титаренко

Аерофототопогра́фія (від аеро…, фото і то-
пографія) — розділ фотограмметрії та наук. 
дисципліна, що вивчає і розробляє методи та 
засоби створення топогр. карт за матеріалами 
аерофотознімання. Досліджує геом. властивості 
окремого аерофотознімка або стереоскопічної 
пари, розробляє фотограмметричні прилади для 
складання топогр. карт і методи польового та 
камерального дешифрування аерофотознімків 

Аерофони. Сопілка

Аерофоторозвідка. 
Аерофотознімок Києва 
в період Другої світової війни
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тощо. Існує два методи аерофототопографічного 
знімання — стереотопографічний і комбінова-
ний. За допомогою с т е р е о т о п о г р а ф і ч -
н о г о  методу здійснюють визначення геодезич. 
координат  і висот деякої обмеженої кількості 
точок місцевості, зображених на аерознімках, 
топографіч. дешифрування аерознімків по ви -
браних маршрутах й встановленні геогр. назв. 
умовах виконують топогр. В камеральних умо-
вах за допомогою спец., фотограмметричних 
приладів при обробці аерознімків одержують 
контурну і висотну частини карти та складають і 
готують до видання її оригінали. К о м б і н о -
в а н и й  метод включає складання контурної 
частини карти на основі аерознімків та польове 
мензульне знімання рельєфу. 
А. зародилася на поч. 20 ст. А. тісно пов’язана з 
фізикою, математикою, геодезією, картографією 
та ін. науками. На сучас. етапі її розвиток пов’я-
заний з автоматизацією процесів складання то-
погр. планів і карт на основі використання ЕОМ, 
засобів глобального позиціювання (GPS навіга-
ція), інших дистанційних методів зондування, 
комп’ютерної графіки та моделювання, створен-
ня автоматизованих картогр. систем. Досліджен-
ня з А. в Україні проводять у Київ. нац. ун-ті, 
Львів. і Донец. політех. ін-тах, галузевих н.-д. 
установах. Значний внесок у розвиток А. в Украї-
ні зробили В. Я. Фінковський (проф. Львів. полі-
тех. ін-ту), М.  Сердюков (проф. Київ. ун-ту), 
Д. Н. Оглоблін (проф. Донец. політех. ін-ту) та ін.

Літ.: Дробышев Ф. В. Основы аэрофотосъемки и фо-
тограмметрии. Москва, 1973; Лобанов А. Н. Аэрофото то-
пография. Москва, 1978; Сердюков  В.  М. Фотограм-
метрия. Москва, 1983; Бабашкин Н.  М., Кадни чан-
ский С. А., Кучинский Ю. И., Нехин С. C. Выбор параме-
тров АФС для современных технологий аэрофото топо-
графической съемки  // Геодезия и картография. 2012. 
№ 12; Бабашкин Н. М. и др. Совершенствование требова-
ний к топографической аэросъемке // Геодезия и карто-
графия. 2012. № 12; Бабашкин Н. М., Нехин С. C., Топо-
графическая аэро съемка. Современное состояние и пер-
спективы развития // Геодезия и картография. 2015.

Ажа ́жа, Володи ́мир Миха́йлович (19.11.1931, 
с. Великі Сорочинці, тепер Миргородський р-н 
Полтавської обл., Україна — 23.12.2009, м. Київ, 
Україна) — вчений у галузі фізики твердого 
тіла, матеріалознавства та атомної енергетики; 
акад. НАН України (з 2006); засл. діяч нау ки і 
техніки України (2008). 1951 закінчив Великосо-
рочинське пед. училище. 1951–1956 навчався у 
Харківському ун-ті (нині Харківський націо-
нальний університет імені  В.  Н.  Каразіна) на 
фіз.-мат. ф-ті. З 1957 працював у Харківському 
фіз.-тех. ін-ті (тепер Національний науковий 
центр «Харківський фізико-технічний інсти-
тут» НАН України): до 1974 — молодший наук. 
співробітник; 1974–1995 — зав. лаб. чистих ме-
талів; 1995–1996 — керівник відділу фіз. матері-
алознавства та нових технологій; 1996–2004 — 
заст. директора, 2004–2009 — директор Ін-ту 
твердого тіла, матеріалознавства та технологій. 
1992–2009 — зав. каф. матеріалів реакторобуду-
вання фіз.-тех. ф-ту Харківського нац. ун-ту 
ім.  В.  Н.  Каразіна. А. займався дослідженнями 
вакуум. та надвисоковакуум. металургії; рафіну-
вання металів фіз. методами; фізики та матеріа-
лознавства чистих і надчистих металів (один із 
фундаторів цього напрямку), насамперед мета-
лофізики берилію; технол. процесів рафінування 

та вир-ва чистих металів і конструкц. сплавів, 
зокрема, матеріалів реакторобудування. Розро-
бив нові технології вир-ва сплавів цирконію та 
гафнію для атом. енергетики. Автор понад 
500 наук. публікацій. Держ. премія УРСР в галузі 
науки і техніки (1982); премія НАН України 
ім.  О. І. Лейпунського (2008). Орден «Знак По-
шани» (1971).

Пр.: Ажажа В. М., Тихинский Г. Ф., Ковтун Г. П. Полу-
чение сверхчистых редких металлов. Москва, 1986; Ажа-
жа  В.  М., Ковтун  Г.  П. и др. Анизотропия физических 
свойств монокристалов рения, рутения, осмия различ-
ной чистоты // Высокочистые вещества. 1988. № 3; Ажа-
жа В. М., Бабун А. В., Ковтун К. В. та ін. Берилій — кон-
струкційний матеріал аерокосмічної техніки. Донецьк, 
2005; Ажажа В. М., Белоус В. А. и др. Ядерная энергетика, 
обращение с отработанным ядерным топливом и радио-
активными отходами (обзор по материалам зарубежной 
и отечественной печати). Киев, 2006; Ажажа В. М., Сверд-
лов В. Я. Перспективы высокоградиентной направленной 
кристаллизации // Материаловедение. 2006. № 11. 

Літ.: Лавриненко  С.  Д.; Пилипенко  Н.  Н. Владимир 
Михайлович Ажажа (к 70-летию со дня рождения) // 
Вопросы атомной науки и техники. Серія: Вакуум, чистые 
материалы, сверхпроводники. 2002. № 1; К 80-летию со 
дня рождения академика Ажажи Владимира Михайлови-
ча // Вопросы атомной науки и техники. Серія: Вакуум, 
чистые материалы, сверхпроводники. 2011. № 6; Па-
лій  В.  М., Храмов  Ю.  О. Ажажа Володимир Михайло-
вич  // Національна академія наук України 1918–2013: 
Персональний склад. Київ, 2013.

Ю. О. Бойко 

Ажго́н, айован, індійський кмин (Trachyspermum 
copticum, син. Ammi cop ticum, Carum copticum, Trachys
permum ammi) — ефіроолійна рослина родини 
зон тичних, прянощі. Однорічна трав’яниста 
рослина 40–100  см заввишки з прямостоячим, 

циліндричним, гіллястим стеблом. Листки чер-
гові, сизо-зелені, двічі-, тричіперисторозсічені з 
дрібними загостреними сегментами; розміри і 
розсіченість листків поступово зменшуються 
знизу до верхівки. Квітки дрібні, білого або світ-
ло-фіолетового кольору, правильні, п’ятичленні, 
зібрані в суцвіття зонтик. Цвіте в червні–липні. 
Плід — яйцеподібна, ребриста двосім’янка, до-
зріває в серпні–вересні. Рослина родом з Пд. Ін-
дії. А. штучно вирощують у Пд.-Сх. Азії, Афга-
ністані, Ірані, Китаї, Пн. і Сх. Африці, у пд. райо-
нах України. Усі частини рослини містять ефірну 
олію, основним компонентом якої є тимол (40–
50 %) та ін. феноли. Максимальна кількість олії 
міститься в плодах, заради яких переважно ви-
рощують А. Олія А. — це безбарвна або слабо 
коричнева рідина з різким пекучим смаком і 

Ажажа Володимир 
Михайлович

Насіння Ажгону 
(Trachyspermum copticum)
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сильним ароматом тимолу. Олія А. має антисеп-
тичну і бактерицидну властивості. Її використо-
вують як глистогінний засіб, у стоматологічній 
практиці — як знеболювальний та дезінфікую-
чий (тимол входить до складу лікув. зубних паст 
і полоскань), у фармакології — як консервант, 
для ароматизації харчових продуктів і різних 
напоїв. 
Плоди і зелень А. широко застосовують у куліна-
рії як пряну приправу з гострим смаком і приє м-
ним ароматом. Особливо ці прянощі поширені в 
Серед. Азії, Індії, Африці. А. використовують у 
деяких варіантах карі, додають до овочевих і 
м’ясних страв, супів.

Літ.: Атлас лекарственных растений СССР. Москва, 
1962; Дудченко Л. Г., Козьяков А. С., Кривенко В. В. Пря-
но-ароматические и пряно-вкусовые растения. Киев, 
1989.

Я. О. Межжеріна

А́жіо (від лат. agio — перевищення) — 1) Збіль-
шення ринкової ціни золота в паперових грошах 
порівняно з кількістю паперових грош. знаків, 
що номінально представляють дану кількість 
золота. Зазвичай визначається у відсотках. 
2) Від хилення у бік збільшення ринкового курсу 
грош. знаків, векселів та ін. цінних паперів від їх 
номін. вартості або паритету. Відхилення у бік 
зменшення називається дизажіо. 3) Позитивна 
різниця в ціні наявного товару за строковою 
уго дою. 4) Комісійні, що беруться за обмін папе-
рових грошей на золото або за обмін «слабкої» 
валюти на «сильну». 

Літ.: Благодатин А. А., Лозовский Л. Ш., Райзберг Б. А. 
Финансовый словарь. Москва, 2002; Рынок ценных бу-
маг / Под ред. В. А. Галанова, А. И. Басова. Москва, 2004.

О. Г. Кулик

Ажіота́ж (від франц. agiotage — збудження, 
хвилювання)  — 1)  Стресова ситуація на біржі, 
викликана несподіваними, зазвичай штучно 
створеними змінами кон’юнктури. Напр., різкі 
коливання в обігу цінних паперів, динаміці ва-
лютного курсу чи курсів цінних паперів, інвес-
тиційних ризиках, мірі інформаційної відкри-
тості, кількості та обсягах здійснюваних фондо-
вих операцій тощо.
2) Сильне збудження, хвилювання, боротьба ін-
тересів індивідів (або груп людей) довкола будь-
яких сусп. подій, проблем, які зачіпають їхні соц. 
права, потреби чи інтереси.

Літ.: Словник іншомовних слів. Київ, 1975; Большой 
энциклопедический словарь. Москва, 1998; Райзберг Б. А. 
Современный економический словарь. Москва, 2000.

М. В. Туленков

Ажню́к, Богда ́н Микола ́йович (10.10.1956, с. Бі-
лашів Здолбунів. р-ну Рівн. обл., Україна) — мо-
вознавець, доктор філол. наук (2000). Закінчив 
Ужгород. держ. ун-т (1978). З 1981 працював у 
Ін-ті мовознавства ім. О. О. Потебні АН УРСР 
(1987–1991 — учений секретар). З 1991 — в Ін-ті 
укр. мови НАН України: вчений секретар, з 
1996 — провідний наук. співробітник. З 2000 — 
провідний наук. співробітник відділу західно- і 
південнослов’ян. мов Ін-ту мовознавства 
ім. О. О. По тебні НАН України, з 2009 — зав. від-
ділу мов України тієї ж установи. З 2004 — ди-
ректор Укр. бюро лінгвіст. експертиз НАН Укра-
їни. Автор праць із контрастивної фразеології та 
перекладознавства, соціолінгвістики й проблем 

двомовності, міжмовн. транслітерації, культури 
укр. мови та проблем укр. правопису. Співавт. і 
упорядник зб. «Відтворення українських влас-
них назв (антропонімів і топонімів) іноземними 
мовами» (1995). 

Пр.: Англійська фразеологія в культурно-етнічному 
висвітленні. Київ, 1989; Мовна єдність нації: діаспора й 
Україна. Київ, 1999; Мовні зміни на тлі деколонізації та 
глобалізації // Мовознавство. 2001. № 3; Інновації в систе-
мі української мови та тенденції її розвитку // Освіта і уп-
равління. 2008. 11, № 2/3; Український національний кор-
дон у «Європі без кордонів» // Освіта і управліня. 2009. 12, 
№ 3/4. 

Аз — стара назва літери «а» в кирилиці. Див. А.

Азадо́вський, Ма́рко Костянти́нович [06(18).12.1888, 
Іркутськ, тепер РФ — 24.11.1954, Ленінград, те-
пер Санкт-Петербург, РФ] — фольклорист, літе-
ратурознавець, етнограф. Закінчив 1913 Петерб. 
ун-т. 1918–1921 займався польовими досліджен-
нями в Сибіру, викладав у Томському держ. ун-
ті. З 1930 працював у Ленінграді в Ін-ті історії 
мист-в, згодом керував фольклорним сектором 
Ін-ту рос. л-ри АН СРСР (Пушкінський дім), 
вик ладав у Держ. ін-ті мовленнєвої культури в 
Ленінграді (1930–1933), Ленінгр. держ. ун-ті (те-
пер Санкт-Петерб. держ. ун-т; 1934–1942, 1945–
1949), Іркутському держ. ун-ті (під час перебу-
вання в евакуації 1942–1945). Досліджував 
фольклор, побут, історію Сибіру. Під час кампа-
нії боротьби з «космополітизмом» 1949 звільне-
ний з Ін-ту рос. л-ри АН СРСР (Пушкінський 
дім) та ун-ту, приводом стало єврейське поход-
ження (А. народився в родині, що перейшла в 
християнство). Осн. праці: «Історія російської 
фольклористики» (у 2-х т., опубл. посмертно 
1958–1963, у якій зокрема розглянуто й питання 
розвитку укр. фольклористики 19 — поч. 20 ст., 
діяльність М.  Цертелєва, М.  Максимовича, 
І. Срезневського, М. Драгоманова, М. Сумцова та 
ін.), «Російська казка» («Русская сказка»; у 2 т., 
1932), «Фольклористика в СРСР за п’ятнад цять 
років. 1918–1933» («Фольклористика в СССР за 
пятнадцать лет. 1918–1933»; 1934), «Література і 
фольклор» («Литература и фольклор»; 1938), 
«За гублені і втрачені твори декабристів» («Зате-
рянные и утраченные произведения декабрис-
тов»; 1954) тощо. Уклав збірник «Народні казки 
про бога, святих і попів. Російські, білоруські та 
українські» («Народные сказки о боге, святых и 
попах: русские, белорусские и украинские»; 
опубл. посмертно у 1963).

Пр.: История русской фольклористики: В 2-х т. Моск-
ва, 1958–1963; Статьи о литературе и фольклоре. Москва, 
Ленинград, 1960; Из писем М. К. Азадовского // Из исто-
рии русской фольклористики. Ленинград, 1981.

М. М. Плісецький

Азазе ́ль (івр. עזאזל) — один із бісів пустелі (сеі-
рім), схожий на цапа. Ймовірно, образ А. є від-
гомоном образу єгипет. бога Сета. Прибл. до 
621 до н. е. (час царювання Йосії) давні євреї 
щороку на Свято очищення (див. Йом-Кіпур), 
одночасно з жертвопринесенням Богу, офірува-
ли цапа на воротах Єрусалима. Цей обряд згаду-
ється у книзі Левіт (гл. 16) в описі свята відпу-
щення гріхів. Первосвященик, здійснюючи ри-
туал очищення, символічно перекладав на цапа 
гріхи всього народу й відсилав його до А. в пус-
телю, яка була уособленням підземного царства 

Ажнюк Богдан Миколайович
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та звичним місцем для гріхів. Звідси походить 
вираз «цап відбувайло» («офірний цап», «цап 
відпущення»). Пізніше в апокрифічній Книзі 
Єноха (2 ст. до н. е.) А. — ватажок занепалих ан-
гелів, який повстав проти Бога. За апокрифічни-
ми переказами саме А. навчив чоловіків виго-
товляти зброю та прикраси, а жінок — мист-ву 
розфарбовування обличчя. У книзі коментарів 
«Берешит раба» (4–5 ст.) до біблійної книги Бут-
тя А. постає найгіршим з усіх ангелів, який за-
хопився земними жінками, унаслідок чого вони 
перетворилися на демонів. Звичай приносити в 
жертву А. офірного цапа, навантаженого гріха-
ми Ізраїлю, вплинув на формування образу Агн-
ця, який узяв на себе гріхи всього світу. 

Літ.: Смирнов А. Книга Еноха. Казань, 1888; Амфитеа-
тров А. Собрание сочинений. Санкт-Петербург, 1913. 
Т. 18: Дьявол: Дьявол в быте, легенде и в литературе сред-
них веков; Orlov  A. Dark Mirrors: Azazel and Satanael in 
Early Jewish Demonology. Albany, New York, 2011.

О. В. Сарапін

Аза ́лія (Azalea) — рід рослин родини вересових 
(за старою систематикою), нині його відносять 
до роду рододендронів (Rhododendron). А. від ін. 

представників роду рододендронів відрізняє на-
явність 5 тичинок (у ін. рододендронів — 10 або 
більше). У садівництві А. продовжують відо-
кремлювати від ін. рододендронів. А. поділяють 

на дві групи: листопадні та вічнозелені. В Украї-
ні (у Житомир. і Рівнен. обл.) росте реліктовий 
вид А. жовта (Azalea pontica, або Rhodo dendron 
flavum, або Rhododendron luteum, або Rhodo dendron 
polessicum) — чагарник із гарними яскраво-жов-
тими квітками. Вид поширений також у Малій 
Азії й на Кавказі. Завдяки декоративності під час 
цвітіння, А. широко використовують у культурі. 
Як кімнатну та оранжерейну рослину вирощу-
ють карликові чагарнички двох видів: А. індій-
ську (Azalea indica, або Rhododendron indicum) та А. 
японську (Rhododendron obtusum). Також багато 
видів А. культивують як садові рослини. Засто-
рога: всі частини рослини, а також нектар квіток 
А., отруйні (містять глікозид адромедотоксин). 
Мед бджіл, що брали взяток з квіток А., також 
містить отруйні речовини.

Літ.: Чопик В. И., Дудченко Л. Г., Краснова А. Н. Дико-
 растущие полезные растения Украины. Київ, 1983; Не-
читайло В. А., Кучерява Л. Ф. Ботаніка. Вищі рослини. 
Київ, 2000. 

Я. О. Межжеріна

Аза́н (араб. أذان — об’ява, оповіщення) — в ісла-
мі — заклик до молитви, що повідомляє про 
кожну з п’яти канонічних молитов. За тради-
цією, А. виголошує муедзин із мінарету (башти) 
мечеті, але кожний мусульманин може також 
вимовляти А. Заклик звучить мелодійно-про-
тяжно, наспівно.
Шиїти і суніти мають деякі відмінності в інтона-
ціях і текстах А. Заклик сунітів складається із 
семи фраз: 1) Аллах є найвеличніший. 2) Я зас-
відчую, що нема бога, крім Аллаха. 3) Я засвід-
чую, що Мухаммед  — божий пророк. 4)  Йдіть 
молитися. 5) Йдіть до спасіння. 6) Аллах найве-
личніший. 7) Нема бога, крім Аллаха. Шиїти до-
дають: «Я засвідчую, що Алі захищений Богом» 
(між 3 і 4 фразою); «Прийди з найкращими ді-
яннями» (між 5 і 6 фразою). Ці елементи повто-
рюються різну кількість разів, залежно від міс-
цевості та школи іслам. законів. А. також має 
особливості в різних місцевостях іслам. світу. 
Першою людиною, на кого показав Мухаммед, 
щоб той закликав до молитви мусульман, був 
Білал, чий дзвінкий голос було чути по всій Ме-
дині. У багатьох сучасних мечетях записи на 
таймерах витіснили безпосереднє виконання.

Літ.: Али-заде А. А. Азан // Исламский энциклопеди-
чес кий словарь. Москва, 2007. 

Є. А. Харьковщенко

Азана́вічюс, Міше́ль (франц. Hazanavicius, 
Michel; Азанавісіус, Мішель; 29.03.1967, м.  Па-
риж, Франція) — режисер, сценарист, продюсер. 
Онук емігрантів із Польші та Литви. Навчався 
1985–1988 у Вищій нац. школі мист-в Париж — 
Сержі-Понтуаз (м.  Сержі-Понтуаз). Працював 
на франц. телевізійному каналі «Канал+» з 1988 
як стажер, згодом дебютував як сценарист, що 
писав скетчі. Писав також для радіо, знімав рек-
ламу, телепередачі. 1992–1993 як сценарист і ре-
жисер у співавт. з Д. Мазареттом створив 3 па-
родійні телефільми під спільною назвою «Вели-
кий дубляж» («Деррік проти Супермена», «Це 
дублюється», «Американський клас»), показані 
на «Каналі+». Фільми складалися зі змонтова-
них уривків амер., франц. і нім. серіалів та філь-
мів, дубльованих франц. акторами. 1997 як ре-
жисер зняв короткометражний комедійний 
фільм «Шах капіталу», в якому К. Маркс нібито 

Азазель і «цап відпущення». (Луї Бретон. Пекельний словник, 1863)

Азалія жовта (Azalea pontica або Rhododendron flavum)

Азанавічюс Мішель
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заявляє Ф.  Енгельсу про рішення припинити 
писати свою працю «Капітал». 1994 дебютував 
як актор у кінокомедії «Місто страху» (реж. 
А.  Берберян, А.  Шаба), у 1996 — як співавтор 
сценарію фільму «Дельфіна: 1; Іван: 0» (реж. 
Д. Фарук’я). Був також співавтором сценарію кі-
нокомедій «Клон» (1998) і «Дальтони» (2004). 
Перший повнометражний фільм, де А. виступав 
не лише як співавтор сценарію, а й як режисер — 
«Мої друзі» (1999). Згодом А. зняв шпигунські 
фільми «Агент 117, Каїр — шпигунське гніздо» 
(2004) і «Агент 117, Ріо більше не відповідає» 
(2009), в яких гол. роль зіграв Ж. Дюжарден. Цей 
же актор виконав і гол. роль у фільмі А., що здо-
був найбільше світове визнання, — «Артист» 
(2011). Чорно-біла німа романтична комедія 
роз повідає про життя голлівуд. зірки німого 
кіно 1920-х Джорджа Валентина, кар’єру якого 
руйнує поява звукового кіно. Фільм отримав 
3  премії «Золотий глобус» Голлівуд. асоціації 
іноз. преси (за кращий фільм у категорії «коме-
дія або мюзикл», за кращу роль у категорії «мю-
зикл» і за кращу автор. музику), 4 призи амер. 
кінокритиків, зокрема за кращий фільм і кращу 
режисуру; 7 призів Британської кіноакадемії, 
зок рема за кращий фільм; 6 призів «Сезар», зок-
рема за кращу режисуру; 5 «Оскарів»: за кращий 
фільм, кращу режисуру, кращу чоловічу роль 
першого плану; кращу музику, кращі костюми. 
Успіх у глядачів мав фільм «Невірні» (2012), в 
якому 7 режисерів, серед них і А., розповідають 
історії невірності чоловіків. А. звертався також 
до трагічної теми гуманітарних катастроф. 2004 
був одним з продюсерів документ. телефільму 
«Вбийте їх усіх!» про геноцид у Руанді, а 2014 як 
режисер зняв худ. фільм «Пошук», що розпові-
дає про реалії чеченської війни через історію 
працівника Європ. комісії з прав людини фран-
цуженки Кароль та чеченського хлопчика-сиро-
ти Хаджі. Показ фільму на Каннському МКФ не 
мав успіху у глядачів. З 2016 А. почав знімати 
фільм «Небезпечний» (про стосунки режисера 
Ж.-Л.  Годара і актриси А.  Вяземскі), який має 
вий ти на екрани 2017. А зіграв також кілька епі-
зодич. ролей у кіно.

Тв.: The Artist, le livre. Paris, 2012; Michaud J., Hazanavi-
cius M. Once Upon a Time in Hollywood. Paris, 2013.

Літ.: Bonnard O. Michel Hazanavicius: «J’ai l’impres sion 
d’être toujours à la péripherie du marché» // Nouvel Observa-
teur. 2012. 3 août; Сarratier M. Le Jean ideal. // Premiere. 
2012–2013. № 430–431; A Companion to Contemporary 
French Cinema. Oxford, 2015; Taurus I. B. The European ness 
of European Cinema: Identity, Meaning, Globalisation. Lon-
don, 2015. 

С. В. Глухова

Азарєнко́в, Мико́ла Олексі́йович (15.12.1951, 
с.  Муравлінка Нововодолазького р-ну Харків-
ської обл., Україна) — вчений у галузі фізики, 
академік  НАН  України (з 2012) за спеціальністю: 
фізика невпорядкованих систем, засл. діяч науки 
і  техніки України (з 2002). У 1976 закінчив фіз.-
тех. ф-т Харків. держ. ун-ту ім. М. Горь кого (те-
пер Харківський нац. ун-т імені В. Н. Каразіна). 
1980 захистив канд. дис., 1991  — докторську. 
Доктор фіз.-мат.  наук (з 1991), професор (з 
1994). Зав. каф. матеріалів реакторобудування (з 
1996), декан фіз.-тех. ф-ту (1996–2005), прорек-
тор з нау к.-пед. роботи (з 2005) Харківського 
нац. ун-ту ім. В. Н. Каразіна. Осн. наук. інтереси 
пов’язані з фізикою плазми, плазмовою електро-

нікою, дифракцією хвиль на плазмових утворен-
нях, поверхневими хвилями, нелінійною фізи-
кою, фізикою газового розряду, плазмовими 
технологіями, радіаційним матеріалознавством, 
фізикою напівпроводників тощо. Здій снив ваго-
мий внесок у теорію управління потоками за-
ряджених частинок поверхневими хвилями, 
плазмохімію, нанофізику. Отримав важливі 
результати з дифракції електромагнітних та 
магнітогідродинамічних хвиль на непланарних 
неоднорідних плазмовоподібних елементах. 
Розробник самоузгодженої теорії газового роз-
ряду на поверхневих хвилях при низьких тис-
ках робочого газу. Автор і співавтор близько 
500 наук. статей, монографій, підручників і 
навч. посібників.

Пр.: Азаренков Н. А., Кириченко В. Г. Ядерно-физичес-
кие методы в радиационном материаловедении. Харьков, 
2008; Азаренков Н. А., Соболь О. В., Погребняк А. Д., Бе-
реснев В. М. Инженерия вакуумно-плазменных покры-
тий (монография). Харьков, 2011; Азарєнков М. О., Бе-
реснєв В. М., Литовченко С. В. та ін. Функціональні 
ма теріали і покриття: навч. посібник. Харків, 2013.

Літ.: Азарєнков Микола Олексійович // Палій В.  М., 
Храмов Ю. О. Національна академія наук України 1918–
2013. Персональний склад. Київ, 2013. 

О. М. Березовський

Аза́ров, Мико́ла Я ́нович (17.12.1947, м. Калуга, 
РФ) — державний і політичний діяч, Прем’єр-
міністр України (2010–2014). Закінчив Моск. 
держ. ун-т імені М. В. Ломоносова (1971) за фа-
хом «геолог-геофізик». Доктор геолого-мінера-
логічних наук (1986), професор (1991), чл.-кор. 
Національної академії наук України (1997). Упро-
довж 1971–1984 працював на підприємствах ву-
гільної галузі у Підмосков’ї. 1984–1995 — заст. 
директора, директор Укр. держ. наук.-дослід. і 
проектно-конструкт. ін-ту гірничої геології, гео-
механіки та маркшейдерської справи Міністер-
ства вугільної пром-сті України. 1996–2002 — 
Голова Держ. податкової адміністрації України; 
член Координаційної ради з питань політики 
фін. сектора, Нац. ради з узгодження діяльності 
загальнодерж. та регіон. органів і місцевого са-
моврядування, Ради нац. безпеки і оборони 
України. 1995–1999 був також членом Валютно-
кредитної ради Кабінету Міністрів України, Ви-
щої екон. ради при Президенті України, Міжві-
домчої комісії з питань регулювання ринку про-
довольства, цін і доходів с.-г. товаровиробників, 
Координаційного комітету з боротьби із коруп-
цією та організованою злочинністю при Прези-
дентові України. 2002–2007 (з перервами) пере-
бував на посадах першого віце-прем’єр-міністра 
України, міністра фінансів України, виконувача 
обо  в’язків Прем’єр-міністра України. 19.04.2003 
очо лив Політраду Партії регіонів, а 23.04.2010 
обраний Головою Партії регіонів. Прем’єр-мі-
ністр України 11.03.2010–28.01.2014. Після від-
ставки виїхав до Австрії, а згодом переїхав до 
РФ. У серпні 2015 разом з ін. колиш. високопоса-
довцями України часів президентства В. Януко-
вича заснував т. з. «Комітет порятунку України». 
Нар. депутат Верховної Ради України 2-го (1994–
1998), 5-го (2006–2007) і 6-го (2007–2010) скли-
кань; очолював Комітети з питань бюджету і з 
питань фінансів і банківської діяльності. Заслу-
жений економіст України (з 1997). Держ. премія 
України в галузі науки і техніки (2004). Орден 
«За заслуги» I, ІІ і ІІІ ступенів (2000, 1999, 1996 

Азарєнков Микола 
Олексійович
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відповідно), орден «Ярослава Мудрого» V ступе-
ня (2004), орден Дружби (РФ, 2007) та ін. Автор 
та співавтор понад 110 наук. праць, у т. ч. моно-
графій. 

С. С. Троян

Аза ́рт [франц. hasard — випадок, ризик, первіс-
но гра в кості, від араб. الزهر (az zahr) — гральна 
кістка, زهر  (zahr) — квітка] — психічний стан, 
який характеризується високим рівнем екзаль-
тованості, емоційного збудження, передчуттям 
успіху, запалом, завзяттям. Супроводжується 
змінами фіз. стану людини (прискорене серце-
биття, підвищений тиск, пітливість, дратівли-
вість тощо). Гол. відмінність А. від звичайного 
інтере су в тому, що А. пов’язаний із ризиком і 
невизначеністю. За наявності певних навичок 
людина може керувати А. — спрямовувати руй-
нівний ефект А. у ресурсний.
Д и н а м і к а  а з а р т у. Перебіг емоційного ста-
ну  А. залежить як від об’єктивних, так і суб’єк-
тивних обставин. А.  триває доти, доки людина 
прагне перемогти і має для цього ситуативну 
можливість. За зміни ситуації А. перетворюється 
на іншу емоцію. Якщо невизначеність змінюється 
очевидною впевненістю в перемозі — А. перерос-
тає в емоцію радості, тріумфу тощо. За умови 
зміщення невизначеності до очевидного програ-
шу, А. обертається на гнів, розпач, смуток, стан 
фрустрації. Інтенсивність деструктивних емоцій 
залежить від бажаності й важливості недосяжної 
перемоги, значимості її втрати, а також уміння 
програвати. Якщо початкова мета  — бажання 
перемогти  — втрачає для людини актуальність, 
то А. поступається місцем байдужості, спокою.
В и д и  а з а р т у. Ресурсний А.  — А. творчий, 
який спонукає людину займатися улюбленою 
справою, долати труднощі, знаходячи креативні 
рішення, задля корисних результатів. Напр., 
А. професійний, А. підприємця; А. людини, яка 
здобуває нові знання. Руйнівний А. — А., в яко-
му людина втрачає самоконтроль і може вдава-
тися до неефективних чи неадекватних дій. 
Напр., А. гравця в казино, А. людини, що бере 
участь у кінних перегонах. Схильність до А., 
пристрасть до розваг, ризикованих заходів на-
зивається азартністю. Існує хвороба, пов’язана з 
постійною необхідністю переживання А.,  — 
ігроманія. Багато відомих людей були азартни-
ми. Так, 1793 байкар І.  А.  Крилов отримав від 
Катерини II платню за п’ять років для завершен-
ня освіти за кордоном, але нікуди не поїхав: він 
став професійним картярем. Завдяки матема-
тичним здібностям, часто вигравав. Згодом 
І.  А.  Крилов відмовився від карт, але в нього 
роз винулася інша пристрасть — патологічна об-
жерливість.

Літ.: Щербатых Ю. В. Психические состояния — клас-
сификация и описание. Воронеж, 2010; Козлов Н. И. Пси-
хологос. Энциклопедия практической психологии: всё, 
что нужно знать о психологии, чтобы изменить свою 
жизнь. Москва, 2015.

Аза́рх-Опа́лова, Євге́нія Емануї́лівна (10.10.1900, 
м. Білий, тепер Тверської обл., РФ; за ін. дани-
ми — м. Рига, тепер Латвія — 11.12.1985, м. Київ, 
Україна) — актриса театру і кіно, нар. артистка 
України (з 1969). Закінчила 1921 Школу актор. 
мист-ва у м. Петрограді (тепер Рос. держ. ін-т 
сценічних мист-в, м. Санкт-Петербург). У 1920–
1930-х працювала в театрах міст Ленінграда і 

Москви. 1936‒1977 — актриса Київ. рос. драм. 
театру ім.  Лесі Українки (тепер Національний 
театр російської драми імені Лесі Українки). Ак-
триса виразного драматичного темпераменту, 
широких творчих можливостей. Ролі в театрі: 
Едіт («Камінний господар» Лесі Українки), Гур-
мижська («Ліс» О.  Островського), Дульська 
(«Мо  раль пані Дульської» Г.  Запольської, роль 
отримала схвальну оцінку тогочасної польськ. 
преси), Бабуся Еухенія («Дерева помирають сто-
ячи» А. Кассона; у двох останніх грала в актор-
ському дуеті з В. Халатовим), Коробочка 
(«Мерт ві душі» за М.  Гоголем), Криницька 
(«Соло для флейти» М. Куліша) та ін. Знімалась 
на Київ. (тепер  Національна) кіностудії худ. 
фільмів ім.  О.  Довженка у стрічках: «Зигмунд 
Колосовський» (1945), «Мораль пані Дульської» 
(1956), «Киянка» (1959), «Далеко від Батьківщи-
ни» (1960), «Королева бензоколонки» (1963), «Мі-
сяць травень» (1965), «Помилка Оноре де Бальза-
ка» (1968), «Народжена революцією» (1974) та ін.

Літ.: Зюков Б., Сенникова Р. Театр имени Леси Украин-
ки. Краткий очерк. Киев, 1977; Євгенія Еммануїлівна 
Азарх-Опалова: [Народна артистка УРСР, 1900–1985]: 
Нек ролог // Культура і життя. 1985. 15 груд.

Т. Д. Мороз

Азбе́ст, гірський льон — загальна назва ряду 
тонковолокнистих мінералів класу силікатів, що 
утворюють в природі агрегати з тонких гнучких 
волокон, здатних розщеплюватися на окремі во-
локна. Хім. склад найбільш використовуваних 
різновидів: CaMg

3
Si

4
O

12
, або CaO·3MgO·4SiO

2
. 

Колір від біло-сірого, сірого, сіро-зеленого до 
сіро-коричневого, також золотисто-жовтий, зе-
лений до чорного, в розпушеному стані білий; 
злам — занозистий; блиск — матовий; щіль-
ність — 2,5–2,6 г/см3; твердість за шкалою твер-
дості мінералів Мооса — 2–2,5, в окр. випадках 
до 4. А. вогнестійкий, луго- та кислототривкий, 
нетеплопровідний. Добувають А. переважно з 
мінералів групи серпентину (хризоліт) і амфібо-
лу (тремоліт, білий амфібол; рибекіт, блакит-
ний амфібол). Відтак розрізняють 2 осн. види 
А.  — хризотил-А. та амфібол-А. — і понад 
20 різ новидів залежно від хім. складу, кольору і 
району видобування. Найбільшим запасом А. 
володіє Канада (до 75 %). Великі родовища є в 
Італії, Казахстані, Китаї, ПАР, РФ, США, Швей-
царії. А. застосовують у вир-ві буд. матеріалів, 
труб для водогону та каналізації, вогнетривких і 
теплоізоляційних тканин. Визнаний канцероге-
ном. Роботи з А. регулюються Конвенцією 1986 
про азбест (№  162; ухвалено 24.06.1986 на Ген. 
конференції Міжнародної організації праці у 
Же неві, Швейцарія).

Літ.: Артемов  В.  Р., Кузнецова  В.  М. Киембаевское 
месторождение хризотил-азбеста. Москва, 1979; Бетех-
тин А. Г. Курс минералогии. Москва, 2007.

Н. В. Вергельська

А́збєлєв, Сергі ́й Микола ́йович (рос. Азбелев, 
Сергей Николаевич; 17.04.1926, м.  Ленінград, 
тепер Санкт-Петербург, РФ) — філолог та істо-
рик. 1955 закінчив Ленінград. держ. ун-т (тепер 
Санкт-Петерб. держ. ун-т). 1955–1958  — аспі-
рант Ін-ту рос. л-ри АН СРСР (Пушкінський 
дім). 1958 захистив канд., а 1984 — докт. дис. 
З 1958 працює в Ін-ті рос. л-ри АН СРСР/РАН 
(Пушкінський дім). Сфера наук. інтересів А. — 
давньорус. і рос. літописання, джерелознавство 

Азарх-Опалова Євгенія 
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Тремолітовий азбест
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історії Давньої Русі, рос. фольклор, зокрема, би-
линний епос. 1964 А. брав активну участь у об-
говоренні концепції О.  Зіміна про походження 
«Слова о полку Ігоревім», під час якої визнав 
слушність окремих висновків О.  Зіміна, однак 
заперечив його осн. тезу про фальсифікацію 
«Слова…» у 18 ст. Упродовж кінця 1950-х–1990-х 
опублікував численні праці з новгород. літопи-
сання й джерелознавства історії давнього Нов-
города. Упорядкував і підготував до друку кіль-
ка збірок північнорос. билин, іст. пісень і пере-
казів. Укладені А. антології фольклор. текстів у 
слов’янській фольклористиці вважаються кла-
сичними.

Пр.: Новгородские летописи XVII века. Новгород, 
1960; Историзм былин и специфика фольклора. Ленин-
град, 1982; Куликовская победа в народной памяти: Лите-
ратурные памятники куликовского цикла и фольклорная 
традиция. Санкт-Петербург, 2011; Летописание Великого 
Новгорода: Летописи ХI–ХVII веков как памятники куль-
туры и как исторические источники. Москва, 2016.

А́збука — див. Абетка.

А́збука-грани́ця — назва букваря в Україні в 
15 ст., у якому азбуку подано у формі вірша; аз-
бука з акровіршами. Серед дослідників-лінгвіс-
тів є припущення, що автором А.-г. був Костян-
тин Болгарський, учень Мефодія (див. Мефодій 
Солунський). Кожен рядок такої абетки (зазви-
чай без кінцевої рими) починався з букви в ал-
фавітному порядку, на «границі» (краю рядка) 
окремо дублювали першу літеру:

А Аз молюся словом цим до Тебе,
Б Боже мій, що сотворив на світі
В Видимі й невидимі істоти,
Г Господи, пошли Свого на мене.

Зміст віршів був різноманітним: морально-
повч., іст., догматичний, молитовний тощо. Ук-
ла дачі А.-г. намагалися через зв’язані за змістом 
речення полегшити запам’ятовування назв букв. 
Уперше значущість А.-г. у навчанні грамоти від-
значив архієпископ Геннадій у листі до митропо-
лита Симона (бл. 1500). 

Літ.: Каптерев  П.  Ф. История русской педагогики. 
Изд. 2. Петроград, 1915; Сірополко С. О. Історія освіти в 
Україні. Київ, 2001. 

Г. І. Калінічева

Азбуко́вники, алфавітники — анонімні руко-
писні збірники навчального, настановчо-вихов-
ного й довідкового характеру. А. відомі з 1280-х 
(новгородський А.). У 13–16 ст. А. були гол. чи-
ном довідниками, в яких давалися пояснення 
незрозумілих слів. Найбільшого поширення в 
Росії і Україні А. набули в 16–17 ст. 1627 у Києві 
письменник і друкар Памво Беринда випустив 
перший друкований А. «Лексіконъ славено-
рωсскїй альбо Именъ тлъкованїє». У 17 ст. з’яви-
лись А., які мали характер навч. посібників. 
Вони містили азбуку, склади, граматику, відо-
мості з різних наук тощо. Шкільні А. розширили 
обсяг знань у школах 17 ст., увівши до навчання 
елементи «світської освіти». До наших часів збе-
реглося бл. 200 А.

«А́збучна війна ́» — боротьба української гро-
мадськості Галичини в 19 ст. проти спроб лати-
нізувати український алфавіт. Мали місце два 
спалахи «А. в.». Перший був викликаний появою 
1834  ст. «O wprowadzeniu abecadła polskiego do 

pismiennictwa ruskiego» укр. вченого Й.  Лозин-
ського. Він запропонував запровадити замість 
невідповідної фонетичній системі укр. мови 
«мертвої» кирилиці польськ. алфавіт (абецадло). 
1835 задля переконливості у такій доцільності 
він опублікував цим алфавітом свою етногр. 
працю «Ruskoje wesile». Однак, захопившись 
суто предметною стороною питання, Й. Лозин-
ський не врахував, що в умовах держ. роз’єд-
наності укр. нас. та здійснюваної в Галичині по-
лонізаторської політики латинізація укр. алфа-
віту була, по суті, спрямована на відрив Зх. Укра-
їни від Сх.  України та становила сприятливий 
ґрунт для здійснення цієї політики. Ця пропо-
зиція Й.  Лозинського зазнала гострої критики, 
зокрема в публікації Й. Левицького «Відповідь на 
погляд про запровадження польської азбуки в 
руську писемність» («Odpowiedź na zdanie o 
zapro wadzeniu abecadła polskiego do piśmien-
nictwa ruskiego»; 1834) та брошурі М. Шашкеви-
ча «Азбука і abecadło» (1836), обидві — польськ. 
мовою. Другий спалах «А. в.» 1859 спричинила 
спроба губернатора Галичини запровадити в 
укр. школах латинку законод. шляхом. Хвилю 
масового протесту проти цієї спроби, зокрема в 
пресі, з боку укр. інтелігенції підтримали відомі 
славісти П. Й. Шафарик і Ф. Міклошич. 

Дж.: Шашкевич М. Азбука і abecadło. Przemyśl, 1836.
Літ.: Франко І. Азбучна війна в Галичині 1859  р. // 

Зібр. тв. Київ, 1986. Т. 47; Худаш М. Л. Алфавітно-право-
писні принципи Й.  І.  Лозинського // Лозинський Й. І. 
Українське весілля. Київ, 1992. 

М. Л. Худаш

Азеотропі ́я (від а…, грец. ζέω — кипіти і τρό-
πος — зміна) — явище, яке полягає у тому, що 
склад рiдини, яка є сумішшю, та її пари при тем-
пературі кипіння за даного тиску є однаковим, 
внаслідок чого така рідина переганяється без 
зміни свого складу. Азеотpопна точка  — точка 
на фазовiй дiаграмi, що вiдповiдає складовi та 
температурi кипiння азеотропу чи складовi та 
пружностi пари азеотропу. Температура кипін-
ня азеотропу або більша (позитивний азеотроп), 
або менша (негативний азеотроп), ніж темпера-
тура кипіння будь-якого з компонентів.

Літ.: Опейда Й., Швайка О. Глосарій термінів з хімії. 
Донецьк, 2008.

Азербайджа ́н, Республіка Азербайджан (азерб. 
Azərbaycan, Azərbaycan Respublikası) — держава 
в Сх. Закавказзі, на березі Каспійського моря. 
Назва «А.» має давнє і точно не встановлене по-
ходження (імовірно, від новоперського [Aðar-
baðegān], давньоараб. [Azerbeidžân], сирійського 
[Āðorbāigān], з середньоперського [Āturpāta-
kān]). За однією з версій слово «А.» походить від 
тюрк. слова «азер», що означає «вогонь» і 
пов’язане з тим, що більшість мешканців цієї 
тер. до н. е. були вогнепоклонниками. 
ГЕОГРАФІЧНЕ ПОЛОЖЕННЯ. А. розташова-
ний у Пд.-Зх. Азії, межує на Пн. — з Росією, на 
Пн. Зх. — з Грузією, на Пд. Зх. — з Вірменією, на 
Пд. — з Іраном, на Сх. омивається Каспійським м., 
через яке має мор. сполучення з Казахстаном і 
Туркменістаном. А. має ексклав — Нахічеванську 
Автономну Республіку, розташовану в пд.-сх. 
частині Закавказького нагір’я між Вірменією, Іра-
ном та Туреччиною. Географічні координати — 
40 30 N, 47 30 E. Найбільша протяжність із Пн. на 
Пд. — 375 км, із Зх. на Сх. — 485 км.

Азбєлєв Сергій Миколайович
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Тер.: заг. — 86  600  км²; суходіл — 82  629  км²; 
вода — 3 971 км² (включно з Нагірно-Карабах-
ським регіоном, що не контролюється А., і екс-
клавом Нахічеванської Автономної Республіки). 
Сухопутний кордон — 2468  км: з Вірменією — 
996 км, Грузією — 428 км, Іраном — 689 км, Ро-
сією — 338 км, Туреччиною — 17 км.
Столиця — м. Баку.
АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ 
ПОДІЛ — 66 районів (Апшеронський, Агдам-
ський, Агджабединський, Агдамський, Агдась-
кий, Агстафинський, Ахсуйський, Астарин-
ський, Балаканський, Бардинський, Бей лаґан-
ський, Білясуварський, Джебраїльський, Джалі-
лабадський, Дашкесанський, Шабранський, 
Фізулінський, Кедабекський, Геранбойський, 
Гей чайський, Аджикабульський, Іміш лінський, 
Ісмаїллинський, Кельбаджарський, Кюрдамир-
ський, Лачинський, Лерікський, Масаллин-
ський, Нефтечалинський, Огузький, Ґабалин-
ський, Ґахський, Ґазаський, Ґобустанський, 
Ґубин ський, Кубатлинський, Ґусарський, Саат-
линський, Сабірабадський, Шекінський, Сальян-
ський, Шамахинський, Шамкірський, Самух-
ський, Сіазанський, Шушинський, Тертерський, 
Товузький, Уджарський, Хачмазький, Гей  гель-
ський, Хизинський, Ходжалинський, Ходжа-
вендський, Ярдимлинський, Євлахський, Зан ге-
ланський, Заґатальський, Зардобський, Бабець-
кий, Джульфинський, Кенгерлінський, Орду-
дадський, Садарацький, Шагбузький, Шарур-
ський).
Офіц. мова — азербайджанська. Грош. одини-
ця — азерб. манат. Нац. свято: 28 травня — День 
Республіки (з нагоди проголошення незалеж-
ності Азерб. Демократичної республіки у 1918). 

ДЕРЖАВНИЙ ГІМН — «Азербайджанський 
марш» (азерб. «Azərbaycan marşı»), слова А. Джа-
вада, музика У.  Гаджібекова (напис. 1919, затв. 
27.05.1992).
ДЕРЖАВНИЙ ПРАПОР (затверджений 05.02.1991) 
складається з трьох рівних за шириною горизон-
тальних смуг — блакитної, червоної та зеленої. 
У  центрі прапора білим кольором зображений 
півмісяць з восьмикутною зіркою. Співвідно-
шення ширини прапора до його довжини стано-
вить 1:2.
ДЕРЖАВНИЙ ГЕРБ — зображення у формі 
круглого щита з концентричними колами бла-
китного, червоного і зеленого кольорів, на якому 
зображена восьмикутна зірка. У центрі зірки — 
язики полум’я — стародавній символ країни 
вогнів. Число кутів зірки (8) відповідає кількості 
букв у назві «А.», написаної старим (араб.) алфа-
вітом. Між кутами зірки зображені маленькі 
вось микутні зірочки. У нижній правій частині 
герба розташований колос пшениці, що симво-
лізує багатство азерб. землі. Гілка дубового де-
рева у лівій частині герба демонструє силу д-ви. 
Жолуді на дубовій гілці означають довготривале 
життя А.
ДЕРЖАВНИЙ ЛАД. Осн. закон А. — Конститу-
ція, затверджена 12.11.1995 за результатами ре-
ферендуму, з доповненнями 2002, 2009 і 2016 (за 
результатами референдумів). А. — демократич-
на, правова, світська, унітарна республіка з пре-
зидентською формою правління. Законод. владу 
здійснює однопалат. парламент — Міллі Медж-
ліс, до якого входять 125 депутатів, що обира-
ються на 5 років. Заг. і прямі вибори проводять-
ся за мажоритарною системою з інтервалом 
5 років у першу неділю листопада. Балотуватися 

Прапор Республіки 
Азербайджан

Герб Республіки 
Азербайджан
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на парлам. виборах не можуть особи, які працю-
ють у системі викон. і судової влади, а також 
особи, що мають подвійне громадянство чи 
зобов’язання перед ін. д-вами (ст. 85). Осн. сфе-
рою повноважень Міллі Меджлісу є законотвор-
чість. Правом законод. ініціативи наділені ініціа-
тивні групи громадян, що мають право голосу 
(для внесення законопроекту потрібно, щоб 
його підтримало не менш ніж 40 тис. осіб), а та-
кож депутати, президент, Верх. суд, прокуратура 
А. і Алі Менджліс (законод. орган) Нахічеван. 
АР. Ці органи можуть визнати законопроекти 
терміновими, що означає обов’язковий їх роз -
гляд у парламенті протягом 20 днів. Президент 
підписує ухвалені Міллі Меджлісом законопро-
екти упродовж 56 днів. Водночас він має право 
вето. Серед традиційних повноважень Міллі 
Меджлісу: затвердження за поданням президен-
та держ. бюджету, ратифікація та денонсація 
міжнар. договорів. Однак Конституція практич-
но не передбачає механізму парлам. контролю за 
діяльністю уряду, хоча в ст.  95 і зазначено, що 
Міллі Меджліс «вирішує питання про довіру 
Кабінету Міністрів Азербайджанської Республі-
ки». Парламент має право за поданням прези-
дента затверджувати воєнну доктрину і давати 
згоду на використання збройних сил для «вико-
нання завдань, не пов’язаних з їхнім призначен-
ням». За поданням президента парламент здійс-
нює призначення на держ. посади. Ключову 
роль у держ. механізмі відіграє глава д-ви — пре-
зидент. Його статус визначено у розділі Конс-
титуції «Основи держави»: «Президент Азер-
байджанської Республіки втілює єдність народу 
Азербайджану, забезпечує спадкоємність азер-
байджанської державності. Президент Азербай-
джанської Республіки є гарантом незалежності 
й територіальної цілісності Азербайджанської 
держави, виконання міжнародних договорів…» 
(ст. 8). Президент визнаний також «гарантом не-
залежності судової влади». За поправками, за -
твердженими 2016, президента обирають на 
7  років за результатами заг. і прямих виборів. 
Поправки також передбачають посади першого 
віце-президента і віце-президента, яких призна-
чає президент. Президент має право оголо шу-
вати позачергові вибори і розпускати Міллі 
Менджліс. Президент може бути достроково 
усунений з посади за досить складною процеду-
рою у разі вчинення тяжкого злочину. Це питан-
ня ініціюється Конст. судом на підставі виснов-
ку Верх. суду і розглядається Міллі Меджлісом. 
Постанова парламенту щодо усунення з посади 
президента приймається голосами 95 депутатів 
(більшістю у три чверті). Цей документ за тиж-
день має схвалити Конституційний суд, інакше 
він не набуває законної сили. Крім того, на роз-
гляд і схвалення парламентом і Конституційним 
судом передбачено двомісячний термін від дня 
ініціювання Конституційним судом парлам. роз-
гляду відповідного питання, що робить достро-
кове усунення президента з поста малореальним.
Відповідно до конституції «виконавча влада на-
лежить Президенту» (ст. 99). За згодою Міллі 
Меджлісу він призначає прем’єр-міністра і на 
свій розсуд може звільнити його з посади, при-
з начає та звільняє ін. чл. уряду, у «необхідних 
випадках» головує на засіданнях уряду, приймає 
рішення про відставку уряду, утворює центр. та 
місц. органи викон. влади у межах бюджет. ви-
датків, скасовує акти уряду, а також акти уряду 

автономії тощо. Серед ін. повноважень прези-
дента — право затверджувати держ. програми, 
призначати і звільняти вищий командний склад 
збройних сил. Конституція не передбачає контр-
асигнування урядом будь-яких актів президента.
Статус уряду у заг. формі визначено ст. 114 кон-
ституції: «З метою організації здійснення вико-
навчих повноважень Президент Азербайджан-
ської Республіки утворює Кабінет Міністрів 
Азербайджанської Республіки». KM підпоряд-
кований і підзвітний президенту, який визначає 
порядок його діяльності. Форм. глава KM — 
пре м’єр-міністр — за конституцією користуєть-
ся правом недоторканності, яке він може втра-
тити лише за рішенням президента, ухваленим 
за поданням ген. прокурора. Систему судів заг. 
юрисдикції очолює Верх. суд. Його суддів при -
значає Міллі Меджліс за поданням президента. 
Суддів усіх заг. судів призначає сам глава д-ви. 
Аналогічно формуються система спеціаліз. су-
дів, очолювана Екон. судом, а також органи про-
куратури. До Конституційного суду входять 
9  суддів, яких призначає Міллі Меджліс за по-
данням президента. За формою держ. устрою 
А. — унітарна д-ва, у складі якої є авт. тер. утво-
рення — Нахічеван. АР. У республіці діють свої 
органи законод. (Алі Меджліс) та викон. (КМ) 
влади. Вищою посадовою особою є голова Алі 
Меджлісу. Конституція А. визначає коло питань, 
що входять у компетенцію автономії.
УЧАСТЬ У МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ. 
А. — член ООН (з 1992), Ради Європи (з 2001), 
ОБСЄ (з 1992), СНД (з 1993), Організації еконо-
мічного співробітництва (з 1996), Організації 
Ісламської Конференції, Європейського банку 
реконструкції та розвитку, Світового банку, Ор-
ганізації Чорноморського економічного співро-
бітництва (усіх — з 1992), а також ін. міжнар. 
організацій, таких як: Азіатський Банк Розвит-
ку; Нарада із взаємодії і заходів довіри в Азії; 
Рада Євроатлантичного Партнерства; Ініціатива 
прозорості у видобувній промисловості; Продо-
вольча та сільськогосподарська організація; За-
гальна конфедерація профспілок; Організація за 
демократію та економічний розвиток; Міжна-
родне агентство з атомної енергії; Міжнародний 
Банк реконструкції та розвитку; Міжнародна 
організація цивільної авіації; Міжнародна тор-
гова палата; Міжнародна асоціація розвитку; 
Міжамериканський банк розвитку; Міжнародна 
фінансова корпорація; Міжнародний фонд сіль-
ськогосподарського розвитку; Міжнародна фе-
дерація товариств Червоного Хреста та Черво-
ного Півмісяця; Міжнародна організація праці; 
Міжнародний валютний фонд; Міжнародна 
морська організація; Міжнародна організація 
кримінальної поліції; Міжнародний олімпій-
ський комітет; Міжнародна організація з мігра-
цій; Міжпарламентський Союз; Міжнародна ор-
ганізація зі стандартизації; Міжнародна органі-
зація супутникового зв’язку; Міжнародний 
Союз електрозв’язку; Міжнародна конфедерація 
профспілок; Багатостороннє агентство з гаран-
тування інвестицій; Організація Американських 
держав (спостерігач); Організація із заборони 
хімічної зброї; Організація з безпеки і співробіт-
ництва в Європі; Партнерство заради Миру; 
Центр здійснення правопорядку в Південно-
Схід ній Європі (спостерігач); Асоціація ООН з 
торгівлі та розвитку; Організація об’єднаних 
націй з питань освіти, науки і культури; Управ-
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ління Верховного комісара ООН у справах бі-
женців; Організація Об’єднаних Націй з про-
мислового розвитку; Всесвітня туристична ор-
ганізація; Всесвітній поштовий Союз; Всесвітня 
митна організація; Всесвітня федерація проф-
спілок; Всесвітня організація охорони здоров’я; 
Всесвітня організація інтелектуальної власності; 
Всесвітня метеорологічна організація; Всесвітня 
торгова організація, Дитячий фонд ООН. Крім 
того, існує Угода про партнерство і співробіт-
ництво А. з Європейським Союзом від 1996.
ІСТОРІЯ. Тер. А. населена з раннього палеоліту. 
Зародком перших держ. утворень на тер. А. ста-
ли племінні союзи манеїв, мідян. У 1-му тис. до 
н. е. на тер. А. жили племена каспіїв, кадусіїв, 
албанів. Племінні союзи манеїв у 9  ст. до н. е. 
утворили д-ву Мана (столиця — м. Ізірту). 
В 670-х до н. е. на Пд. А. і на тер. сусідніх країн 
виникла Мідійська д-ва. В сер. 6 ст. до н. е. Мідія 
розпалася під ударами давньоперс. д-ви Ахеме-
нідів. Після розгрому останньої Александром 
Македонським у кін. 4 ст. до н. е. на тер. А. виник-

ла д-ва Атропатена (Атрпатакан, Адербайган, 
А.) зі столицею м. Газакою. На тер. сучас. А. і Пд. 
Дагестану на межі н. е. утворилася д-ва Кавказь-
ка Албанія. У 3–5 ст. в А. в основному склалися 
феод. відносини. Встановлювалися торг. зв’язки 
зі cлов. племенами. Від сер. 3 ст. А. перебував під 
владою іран. д-ви Сасанідів. У 4 ст. тер. А. стала 
ареною руйнівних воєн між Римською імперією 
та Іраном. Населення А. не раз виступало проти 
завойовників. У кін. 5 — на поч. 6 ст. в А. по-
чався маздакітський рух. На поч. 8 ст. А. був під-
корений араб. Халіфатом. Проти Халіфату й 
місц. феодалів спалахнула селянська війна (по-
встання на чолі з Бабеком). У 2-й пол. 9 — 1-й 
пол. 10 ст., в умовах розкладу араб. Халіфату, в 
А. утворилася низка феод. д-в, серед яких виді-
лялися володіння Ширваншахів і Шеддадидів. 
Посилювалися зв’язки А., як і всього Кавказу, з 
Київською Руссю. У сер. 11 ст. А. зазнав навали 
сельджуків. Після ослаблення влади сельджуків 
у 12 ст. підносяться д-ви Ширваншахів, Ільдегі-
зидів та ін. В 11–13 ст. в основному сформувала-
ся азерб. народність. Монг.-татар. навала 1330-х 
спустошила країну і надовго затримала її іст. 
розвиток. Сваволя монг.-татар. знаті, тяжкі по-
датки викликали низку антимонг. і антифео-
дальних виступів. 1387 на тер. А. вдерлися вій-

ська Тимура. В кін. 14–15 ст. з падінням влади 
монголів зміцніла д-ва Ширваншахів. На поч. 
16 ст. на азерб. землях утворилася д-ва Сефеві-
дів. Вона об’єднувала майже всі землі А., що 
сприяло піднесенню госп. і культ. життя, полег-
шувало боротьбу народу проти іноз. завойовни-
ків. Однак зміни напряму світових торг. шляхів, 
війни між Сефевідською д-вою і Туреччиною, 
феодальні міжусобиці призвели до затримання 
темпів соц.-екон. розвитку країни. У кін. 16 ст. 
А. почав перетворюватися на одну з окраїн Іра-
ну. В 16–17 ст. А.— арена нескінченних воєн між 
Іраном і Туреччиною. У 2-й пол. 18 ст. на тер. А. 
склалося бл. 15 держ. утворень. Феодальна роз-
дробленість гальмувала розвиток продуктивних 
сил країни, робила її беззахисною перед постій-
ною загрозою агресії з боку Ірану й Туреччини. 
За цих умов у А. зростала і зміцнювалася політ. 
орієнтація на Росію. 1803–1805 до Росії приєдна-
лися азерб. ханства: Карабахське, Шекинське, 
Ганджинське. За Гюлістанським (1813) і Турк-
манчайським (1828) мирними договорами між 
Іраном і Росією Пн. А. увійшов до складу Росії, 
Пд. А. лишився під владою Ірану. 1870 в А. здійс-
нено обмежену селян. реформу. Розвивалася 
пром-сть, зокрема нафтова. 
Історія сучас. азерб. державності почалася з роз-
паду Рос. імперії 1917. У травні 1918 Закавказ. 
сейм прийняв рішення про поділ тер. Закавказзя 
на 3 республіки — А., Вірменію та Грузію. Однак 
новоутв. Азербайджанську Республіку було 
про голошено в умовах, які не сприяли її станов-
ленню. У країні фактично існувало двовладдя: 
паралельно з нац. за характером вла дою функці-
онували різні рад. структури. Великі запаси на-
фти в А. спонукали іноз. д-ви до втручання у 
внутр. життя країни, що стало дестабілізацій-
ним чинником у державотворенні. У квітні 1920 
в А. гору взяла рад. влада, було проголошено 
Азербайджанську Соціалістичну Радянську Рес-
публіку (АзСРР). 1921 ухвалено конституцію. 
Наст. року після укладення А., Вір менією та Гру-
зією т. з. союзного договору утворилася Закав-
казька Соціалістична Федеративна Радянська 
Республіка (ЗСФРР). Новоутв. федерація увій-
шла до складу СРСР. Наступну конституцію А. 
ухвалено 1937. Вона, зокрема, засвід чила лікві-
дацію ЗСФРР, перейменування АзСРР на Азер-
байджанську РСР і самостійне входження 
АзРСР як окремого суб’єкта до СPCP. 1978 за-
тверджено останню конституцію АзРСР, якою 
А. проголошувався «загальнонародною дер жа-
вою». Принципово новий етап державотворен-
ня в історії А. почався після розпаду СРСР. Він 
відбувався за умов загострення внутріполіт. 
кризи, яка супроводжувалася не менш гострою і 
перманентною кризою у відносинах із сусідньою 
Вірменією. 30.08.1991 А. оголосив себе незалеж-
ною державою, а 12.11.1995 було ухвалено кон-
ституцію А. Дипломатичні відносини України з 
А. встановлено 08.11.1992.
ПОЛІТИЧНІ ПАРТІЇ. В А. зареєстровано більше 
50 політ. партій. Осн.: «Новий А.», Партія Нар. 
фронту А., Партія нац. незалежності, партія «Му-
сават», Азерб. соціал-демократична партія, Лібе-
ральна партія А., Азерб. демократична партія. 
Провідне становище в парламенті займає про-
президентська партія «Новий А.». Опозиційні 
блоки: блок «Азадлиг» («Свобода»), блок «YeS — 
Нова політика» і «Рух національної єдності» ма-
ють незначне представництво в парламенті.

Азербайджан. Петрогліфи  
у заповіднику «Гобустан»
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ПРИРОДА. Берегова лінія А. розчленована 
мало. Найбільший п-ів — Апшеронський, зато-
ки  — Апшеронська, Кизилагач та Бакинська 
бухта; Апшеронський та Бакинський архіпелаги. 
Близько половини тер. А. — гори та передгір’я. 
На Пн. простягаються хребти Великого Кавка-
зу — Головний, або Вододільний (висота у межах 
А. до 4466 м, г. Базардюзю), та Боковий. На Зх. і 
Пд. Зх. — система Малого Кавказу: хребти Шах-
дагський, Муров-даг (вис. до 3724 м, г. Гямиш), 
Карабахський та Карабахське нагір’я. На Пд. 
Сх.  — Талишські гори (вис. до 2477  м). Внутр. 
частина А. зайнята Куро-Араксинською низови-
ною (поділяється на Ширванську, Мільську та 
Муганську рівнини). Вздовж мор. узбережжя 
лежать Самур-Дівічинська (на Пн. Сх.) і Ленко-
ранська (на Пд. Сх.) низовини. Висоти: серед. 
висота — 384 м; найнижча точка — Каспійське м. 
(–28 м); найвища точка — гора Базардюзю-Дагі 
4485 м. Гол. ріка — Кура з притоками Араксом і 
Алазані, які використовуються для зрошення та 
одержання гідроенергії; також великі річки Тер-
тер, Зарчай, Охчучай. На Курі створено Мінгеча-
урське водосховище. Найбільші озера: Гейгель, 
Великий Алагель, Малий Алагель. Зрошувані 
землі — 14277 км² (2012). Загальний обсяг по-
новлюваних водних ресурсів — 3468 км³ (2011). 
Споживання прісної води: 1221 км3 на рік; на 
душу населення: 1384 м³ на рік (2010). Корисні 
копалини: нафта, природний газ (Бакинський 
нафтогазоносний район), а також залізна, моліб-
денова, мідна руди, алуніт, кам’яна сіль та ін.; 
багато мінеральних і термальних джерел; родо-
вище лік. нафти. 
К л і м а т. В А. клімат різноманітний: на Куро-
Араксинській низовині — сухий субтропічний 
(пересічна т-ра січня +1 °С, липня +26 °С; опадів 
200–400 мм на рік), на Ленкоранській низови-
ні  — вологий субтропічний (опадів 1400–
1700 мм), у передгірних і гірських районах — по-
мірний, помірно холодний і холодний (пересіч на 
т-ра січня від 0 до –10 °С, липня — від +20 до 
+ 10 °С і нижче; опадів від 400 до 1300 мм). 
Ґр у н т и. На низовинах переважають сіроземи 
й лучні ґрунти, зокрема, солончаки з напівпус-
тельною й степовою рослинністю, на Ленкоран-
ській низовині — жовтоземи, в передгір’ях — 
коричневі й каштанові, в горах — бурі гірсько-
лісові та гірсько-лучні ґрунти. Землекористу-
вання: землі с.-г. призначення — 57,6 %; рілля — 

22,8 %; землі, постійно зайняті зерновими 
куль турами — 2,7 %; постійні пасовища — 32,1 %; 
ліси — 11,3 %; ін. землі — 31,1 % (2011).
Р о с л и н н и й  с в і т. В А. росте бл. 4100 видів 
вищих рослин, серед них близько 240 ендеміч-
них видів. Природні зони рослинності варію-
ються в залежності від висоти. Степові й напів-
пустельні умови переважають у низовинах і пе-
редгір’ях гірських районів. Схили гір (особливо 
пд. схили Великого Кавказу) вкриті широколис-
тяними лісами (бук, граб, дуб), ближче до вер-
шин переважають субальпійські й альпійські 
луки. На сх. схилах Талишських гір — реліктові 
ліси з каштанолистого дуба, альбіції, залізного 
дерева, хурми та ін. На Пд. А. є вічнозелена рос-
линність, густі букові та дубові ліси. На невели-
кій тер. А. зустрічається багато поширених у 
світі типів рослин: іберійський дуб, граб, сам-
шит, мигдаль, горішник, клен, верба, сосна та ін. 
У містах подекуди ростуть: білий та рожевий 
олеандри, софора японська, кущі жасмину.
Т в а р и н н и й  с в і т. Різноманітність природ-
них умов спричинює багатство тваринного світу 
А., який налічує бл. 12 тис. видів, з них: 623 види 
хребетних, серед яких понад 90 видів ссавців, 
350 птахів, 80 риб, понад 40 плазунів. Тут є чис-
ленні гризуни, гієна, антилопа-джейран, вовк, 
шакал, наземні черепахи, фазани, кеклик, стре-
пет та ін. Акліматизовано нутрію, єнотовидного 
собаку. На рівнинах поширені плазуни, лиси, 
зайці; у долинах Кури та Аракса — дикі кабани, 
шакали, борсуки, косулі, газелі, шакали, гієни; у 
горах — бурі ведмеді, лісові коти, білки, косулі, 
сарна, рисі, зубри, дагестанські тури, безоарові 
козли, благородні олені, подекуди трапляються 
леопарди, дикобрази і муфлони. М’які зими та 
природні заповідники є принадними для безлічі 
птахів, які прилітають на зимівлю на узбережжя 
Каспійського м. — фламінго, лебеді, пелікани, 
баклани, чаплі, кулики і куріпки. До Червоної 
книги А. занесено 108 видів тварин, серед них 
14 видів ссавців, 36 видів птахів, 13 земноводних 
і плазунів, 5 видів риб та 40 видів комах. У країні 
діють 13 заповідників (Кизилагачський, Туріан-
чайський заповідник, Гек-Гельський, Ширван-
ський, Закатальський, Басутчайський, Піркулін-
ський тощо), які з ін. природоохоронними зем-
лями займають 2,5 % тер. А.
Місцеві вчені вважають Апшеронський п-ів і 
Каспійське м. однією з найбільш екологічно 

Азербайджан. Культурний 
центр Гейдара Алієва
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спустошених областей у світі через важке повіт-
ря, забруднені ґрунти і води (від розливів нафти, 
пестицидів, токсичних дефоліантів, які вико-
ристовуються у вир-ві бавовни).
НАСЕЛЕННЯ. Заг. кількість — 9  872 765  осіб 
(2016, оцінка). Осн. населення — азербайджанці 
(91,6 %), живуть також лезгинці (2 %), росіяни 
(1,3 %), вірмени (1,3 %), талиші (1,3 %) та ін. (2,4 %) 
(2009, перепис). Густота нас. — 119,5  осіб/км2 
(одна з найвищих у регіоні). 54,6 % нас. мешкає у 
містах. Найбільші міста — Баку (1,2 млн. осіб); 
Гянджа (328 тис. осіб); Сумгаїт (297 тис. осіб); 
Мінгечевір (101 тис. осіб); Хірдалан (96 тис. осіб; 
2016, оцінка).
Вікова структура нас.: до 14 років — 22,82 %; 
15–24 років — 15,77 %; 25–54 років — 45,28 %; 
55–64 років — 9,64 %; 65 років і старше — 6,5 % 
(2016). Серед. вік нас. — 30,9 років (2016). Коефі-
цієнт народжуваності — 16,2 на 1000 осіб (2016), 
коефіцієнт смертності — 7,1 на 1000 осіб (2016). 
Склад населення за реліг. групами: мусульма-
ни  — 96,9  % (переважно шиїти), християни — 
3 %, інші — менше 0,1 %, атеїсти — менше 0,1 % 
(2010). 
ГОСПОДАРСТВО. А. — індустріально-аграрна 
країна з високорозвинутою пром-стю та багато-
галузевим с. г. ВВП на душу нас. — 18 тис. дола-
рів (2015). Структура ВВП, по секторами вир-ва: 
с.  г. — 6 %, пром-сть — 58 %, послуги — 36,1 % 
(2015). Протягом 1991–1995 відбулося падіння 
вир-ва на 60 %. Від 1997 за рахунок швидкого 
зростання сектору послуг, незначного підйому 
пром-сті та скорочення с.-г. вир-ва швидко 
зростав ВВП (у 1999 — на 7,2 %, у 2000 — на 
11,3 %, у 2001 — на 9,9 %). Частка тіньової еконо-
міки оцінюється у 25 % ВВП. Трудові ресурси 
(робоча сила) — 4,899 млн осіб (2015). Зайня-
тість трудових ресурсів: с.  г. — 38,3 %; пром-
сть — 12,1 %; послуги — 49,6 % (2008). 
П р о м и с л о в і с т ь. Осн. галузями є нафтови-
добувна, нафтопереробна пром-сть (58 % ВВП). 
Родовища нафти використовуються з 1870-х. На 
поч. 20 ст. А. був першим у світі нафтодобувним 
центром. Згодом був період спаду: у 1966 — 
21 млн т, у 1996 — 9 млн т. Запаси нафти А. оці-
нюються у 4 млрд т (80 % з них — мор. поклади), 
що сприяє залученню значних міжнар. інвести-
цій. В А. також видобувають газ. А. є лідером 
серед країн СНД за темпами росту іноз. капіта-
ловкладень (від 10 до 50 % в рік). Ін. розвинені 
галузі пром-сті: чорна і кольорова металургія; 
цементна, хімічна і нафтохімічна, текстильна, 
машинобудування (приладобудування, нафто-
промислове обладнання, електротехніка). В 
елек троенергетиці переважають теплові елек-
тростанції, які виробляють 85 % електроенергії, 
тоді як ГЕС — лише 14,9 % (2012). В А. розвину-
тий туризм. Кількість туристів, що відвідали 
країну, становить бл. 2,1 млн (2014).
С і л ь с ь к е  г о с п о д а р с т в о. Другий за важ-
ливістю сектор економіки — с.  г. В А. вирощу-
ють зернові та тех. (бавовна, тютюн) культури, 
чай, маслини, томати, картоплю, фрукти та яго-
ди (гранат, хурму, виноград, цитрусові). Розво-
дять велику рогату худобу, свиней, овець, кіз. А. 
є виробником натурального шовку.
Тр а н с п о р т. Важливу роль відіграє залізничне 
сполучення, довжина з-ці становить 2,068 тис. км 
(2014), більше половини залізничних шляхів 
електрифіковані. На залізничний транспорт 
при падає 40 % вантажних перевезень та до 25 % 

пасажирських перевезень (на 2007). Довжина 
автошляхів — 52,942 тис. км (2014). Трубопрово-
ди: 1130  км для транспортування сирої нафти, 
630 км — для транспортування нафтопродуктів 
і 1240 км газопроводів. Баку — найбільший порт 
країни. З 1962 діє паромна переправа Баку — 
Туркменбаші (кол. Красноводськ). Азерб. кас-
пійське мор. пароплавство є найбільшою судно-
плавною компанією країни та всього бас. Кас-
пійського м. Значну частку мор. перевезень ста-
новлять нафта та нафтопродукти.
То р г і в л я. Заг. експорт А. становить 16,38 млрд 
доларів (2015), 90 % з яких — нафта і газ. А. екс-
портує також машини, продукти харчування, 
бавовну. Осн. країни-партнери: Італія — 26,3 %, 
Німеччина — 13,2 %, Індонезія — 7 %, Фран-
ція  — 6,8 %, Чехія — 6 % (2015). Імпорт стано-
вить 8,414 млрд доларів (2015): машини та об-
ладнання, продукти харчування, метали, хіміка-
ти. Осн. країни-партнери: Росія — 19,9 %, Туреч-
чина — 16,5 %, Велика Британія — 8,6 %, Німеч-
чина — 6,6 %, Італія — 6,3 %, США — 4,1 % (2015).
З в ’ я з о к. Кількість мобільних телефонів — 
10,697 млн. (109 одиниць на 100 осіб; 2015); ін-
тернет-користувачі — 7,531 млн (77 %; 2015).
ОСВІТА, НАУКА І КУЛЬТУРА. Після розпаду 
СРСР А. одним із перших реформував систему 
вищої освіти за зх. зразком. В А. триступенева 
система вищої освіти: бакалаврат (4 роки), ма-
гіс тратура (від 6 місяців до 2,5 років), докторан-
тура (2–3 роки). Д-ва витрачає значні кошти на 
розвиток освітньої сфери країни (бл. 1,2 млрд 
доларів США на 2009), більше витрачається 
лише на сферу оборони. У 2008 затверджено 
«Дер жавну програму з інформатизації системи 
освіти в Азербайджанській Республіці у 2008–
2012 роках», метою якої було впровадження су-
часних інформ. та комунікаційних технологій та 
забезпечення доступу до якісної освіти для всіх 
прошарків населення.
В А. діють бл. 50 ВНЗ. Більшість із них розташо-
вано в Баку: Бакинський держ. ун-т (засн. 1919) — 
перший ун-т країни, Азерб. держ. ун-т нафти і 
пром-сті (засн. 1920), Бакинська муз. академія 
ім. У. Гаджибекова (засн. 1920), Азерб. держ. пед. 
ун-т (засн. 1921), Азерб. держ. аграрний ун-т в 
м. Гянджі (засн. 1929), Азерб. мед. ун-т (засн. 1930), 
Азерб. держ. академія фіз. куль  тури і спорту 
(засн. 1930), Азерб. держ. екон. ун-т (засн. 1930), 
Гянджинський держ. ун-т (засн. 1939), Азерб. 
держ. ун-т культури і мист-в (засн. 1945), Бакин-
ський слов’янський ун-т (засн. 1946), Азерб. тех. 
ун-т (засн. 1950), Азерб. ун-т іноз. мов (засн. 
1973), Нац. академія авіації Азербайджану (засн. 
1992), Азерб. держ. мор. академія (засн. 1996), 
Академія держ. управління при президентові 
Азерб. Республіки (засн. 1999), Азерб. держ. ака-
демія мист-в (2000), Азерб. дипломатична акаде-
мія (засн. 2006) та ін. Після 1991 було відкрито 
кілька приватних ун-тів: Ун-т Хазар (1991), За-
хідний ун-т (1991), Кавказький ун-т (1992), Ба-
кинський ун-т бізнесу (1993), Азерб. міжнар. 
ун-т (1995) та ін. Навчання у ВНЗ А. ведеться 
азерб., рос. чи англ. мовою. 19.05.2005 А. приєд-
нався до Болонського процесу, у рамках якого 
відбуваються активні міжнар. обміни.
В А. працюють 145 наук. установ, серед яких 
96 наук. ін-тів. Гол. наук. об’єднанням є НАН А., 
яка має 5 відділів: наук про Землю; фіз.-мат. і тех. 
наук; хім. наук; гуманіт. і сусп. наук; біол. наук. 
Сучас. пріоритетними напрямками досліджень 
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відповідно до «Концепції розвитку НАН Азер-
байджану до 2020» визначені фіз.-хім. напрям, 
зокрема нафтохімія, дослідження геодинаміки 
Землі, геноміка, біотехнології, молекулярна ге-
нетика. 
На поч. 21 ст. зростання цін на нафтопродукти 
допомогло поліпшити ситуацію у фінансуванні 
науки і техніки А., уряд почав кампанію, спря-
мовану на модернізацію та інноваційний розви-
ток. За даними Всесвітнього банку, витрати на 
розвиток науки становлять 0,21 % ВВП А. на 
2011. У серпні 2000 з метою співпраці та коорди-
нації наук. досліджень НАН А. та провідні ун-ти 
країни заснували неурядову орг-цію — Асоціа-
цію науково-дослідницьких та освітніх мереж А.
Нац. аерокосмічне агентство А. утворене 1974 
як Наук. центр «Каспій» в складі НАН. Від 2006 
перебуває у підпорядкуванні Міністерства обо-
ронної пром-сті А. 07.02.2013 воно запустило 
перший азерб. супутник зв’язку Azerspace-1 чи 
AzerSat. Дві найвідоміші астрофізичні обсерва-
торії А.: Шемахінська (засн. 1960) та Батабатська 
(засн. 1967), входять до складу НАН А. На базі 
цих обсерваторій проведено низку досліджень: 
астронометрія Місяця, високоточні спостере-
ження супутників Марсу та Юпітера, дослі-
дження руху окремих галактик, вивчення астр. 
клімату планет Сонячної системи та ін.
В А. працюють музеї: Азерб. держ. музей кили-
ма і нар. прикладного мист-ва ім. Л.  Керімова 
(засн. 1967; перший у світі музей килимарства), 

Нац. музей мист-в А. ім. Р. Мустафаєва (засн. 
1936), Музей історії А. (засн. 1920), Музей 
Азерб. л-ри ім. Нізамі Гянджеві (засн. 1939), 
Музей мініатюрної книги (засн. 2002, єдиний у 
світі), Музей сучас. мист-ва (засн. 2009), Азерб. 
держ. музей муз. культури (засн. 1967; усі — в 
м. Баку) та ін. Функціонують б-ки: найбільша в 
А. і одна з найбільших на Кавказі Азерб. нац. 
б-ка ім.  М.  Ф.  Ахундова (засн. 1922), Центр. 
наук. б-ка (засн. 1923) та ін.
ПРЕСА, РАДІОМОВЛЕННЯ, ТЕЛЕБАЧЕННЯ. 
В А. діє три держ. телеканали (AzTV, Idman TV 
та Medeniyyet TV), один громад. та шість при-
ватних каналів (Ictimai Television, ANS TV, Кос-

мос TV, Lider TV, Азад Азербайджан TV, Xazar 
TV, Регіональне TV). В країні веде мовлення 
25 радіоканалів. Загалом зареєстровано 3,5 тис. 
найменувань періодичних видань, більше 30 що-
денних газет. Більшість ЗМІ у А. перебувають 
під контролем д-ви. У рейтингу свободи преси 
(Press Freedom Index) на 2015 А. посів 89 місце зі 
100, на 2016 — 163 місце зі 180 (2002 займав 
101 місце).
ЛІТЕРАТУРА. Азерб. л-ра — л-ра азербаджан-
ців, одна з найдавніших л-р Сходу. Збереглося 
багато пам’яток усної нар. творчості. Перші за-
писані фольклорні твори, що походять із тер. 
сучас. А., — т.  з. мідійські легенди, перекази 
(7–6  ст. до н.  е.) про напади персів. Упродовж 
багатьох століть складалися трудові, обрядові та 
побутові пісні, дастани («Кероглу», «Ашиг-Га-
риб», «Асли-Керем» та ін.), казки, гуморески, 
прислів’я, приказки, загадки. Популярними 
були пісні-баяти (чотиривірші), що вплинули на 
поезію, особливо такі її форми, як гошма та ру-
баї. Значне місце у фольклорі займає ашуг. пое-
зія. Відомі вірші нар. співців-ашугів Курбані, 
Сари Ашуга, Аббаса Туфарганли, Хасте Касима, 
Валеха, Ашуга Алескера та ін. У 5 ст. у Кавказь-
кій Албанії (на Сх. сучас. А.) існувала писемність 
(див. Агванське письмо). Розвивалася оригін. та 
перекл. реліг. л-ра араб. і перс. мовами, з’явля-
лися світські твори. Одночасно створювалася 
худ. л-ра азерб. мовою. Визначна пам’ятка — 
епос «Кітабі Деде Коркуд» («Kitabi Dədə Qorqud», 
11–12 ст.; записано в 15 ст.). У 11–12 ст. азерб. 
поети писали переважно перс. мовою (Катран 
Тебрізі, Абу-ль-Ала Гянджеві, Фелекі Ширвані, 
Хагані Ширвані, поетеса Мехсеті Гянджеві). Вер-
шина азерб. поезії 12 ст. — твори поета-гуманіс-
та Нізамі Гянджеві, який у своїй знаменитій 
«П’ятериці» («П’ять поем» або «Хамсе») утверд-
жував ідеали гуманізму. Першим відомим пое-
том, який писав тюрк. мовою, був Гасаноглу 
(13 ст.). На 13–14 ст. припадає творчість поетів 
Зюльфікара Ширвані, Авхеді Марагаї, Газі Бур-
ханеддіна, Аріфз Ардебілі, Ассара Тебрізі та ін. 
Найвизначніший поет і мислитель 14–15 ст. — 
Імадеддін Несімі, автор першого поет. дивана 
азерб. мовою. Його вільнодумні вірші звеличу-
вали дух і розум людини. У 16 ст. писали поети 
Шах Ісмаїл Хатаї, Хабібі, Хаміді, Кішвері, а також 
корифей азерб. л-ри Фізулі. Його вірші, газелі, 
сповнені глибоких філос. роздумів, тривалий 
час були зразками ліричної поезії на всьому Бл. і 
Серед. Сході. З іменем Фізулі пов’язано остаточ-
не формування азерб. літ. мови й азерб. прози 
[політ. сатира «Скарги» («Şikayətnamə»)]. Гума-
ніст. традиції М.  Фізулі продовжили Месіхі, 
Ковсі Тебрізі, Саїб Тебрізі та ін. Наприкінці 16 — 
на поч. 17 ст. тер. А. стала ареною протистояння 
Персії з Осман. імперією, унаслідок чого склали-
ся несприятливі умови для функціонування 
л-ри. У цей час популярними були фольклорні 
твори, ашуг. поезія, поширилися героїко-роман-
тичні дастани та героїч. епос «Кероглу». Нар.-
поет. творчість вплинула на писемну л-ру. Виз-
начні лірики 18 ст. — Відаді Молла Велі та Вагіф 
Молла Панах. Оптиміст. поезія Вагіфа становила 
новий етап у розвитку азерб. поезії на шляху до 
реалізму. Після входження Пн. А. (сучас. тер. А.) 
до складу Росії (поч. 19 ст.) азерб. л-ра відчула на 
собі вплив зх. і рос. л-р. У цей період формувала-
ся реаліст.-просвіт. л-ра, спрямована проти 
реліг. фанатизму. Її представниками були: А. Ба-

Азербайджан. Селище Нефт-
Дашлари (Нафтові Камні), що 
розташоване в Каспійському 
морі на штучно збудованих 
естакадах та платформах
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киханов, І.  Куткашенський, Вазех. Реаліст. на-
прям утвердився в творчості М.  Ф.  Ахундова, 
основоположника азерб. драматургії, прози і літ. 
критики. У жанрі сатир. поезії писали Закір, 
С.  А.  Ширвані, ліричної — поетеси А.  Набаті, 
Х.  Натаван, Хейран-Ханум, Ашиг Пері та ін. 
У  1875 з ініціативи Г.  Зардабі засновано першу 
азерб. газ. «Екінчі» («Плугатар»). Дальшого роз-
витку реалізм набув у творчості драматурга 
Н.  Везірова. На межі 19 і 20 ст. центр. місце в 
азерб. л-рі посіла соц. тематика. Важливу роль на 
поч. 20 ст. відіграв сатир. журн. «Молла Насред-
дін», на сторінках якого друкували твори рево-
люц. поета-сатирика Сабіра. Реаліст. традиції в 
драматургії й прозі продовжили Джаліл Мамед-
кулізаде, А. Ахвердов, Н. Наріманов, С. С. Ахун-
дов, Ю.  Чеменземінлі. Романт. поезію писали 
Сіххат, М. Гаді, Г. Джавід, А. Шаїк та ін.
На початку 1920-х поряд із письменниками 
старшого покоління (Дж. Мамедкулізаде, А. Ах-
вердов, С.  Гусейн та ін.) почали літ. діяльність 
молоді поети, прозаїки, драматурги, у творах 
яких часто звучали пропаганд. мотиви. Поезію 
1920–1930-х і часів Другої світової війни пред-
ставляють С. Рустам, М. Мушфік, Р. Рза, М. Ра-
гім, О. Саривеллі, А. Джаміль, З. Халіл, М. Діль-
базі, Н. Рафібейлі та ін.; прозу — М. С. Ордуба-
ди, С.  Рагімов, М.  Гусейн, Абульгасан, А.  Шаїк, 
Мір Джалал, А.  Велієв та ін.; драматургію — 
М. Ібрагімов, І. Ефендієв, С. Рахман, Е. Мамед-
ханли, І. Касумов та ін. 
У 2-й пол. 20 ст. у азерб. л-рі почали працювати: 
прозаїки Б.  Байрамов, І.  Шихли, І.  Гусейнов, 
Г. Аббасзаде, Ч. Гусейнов, А. Айліслі, Анар, брати 
М. і Р. Ібрагімбекови та ін., поети Азероглу, 
Н. Хазрі, Б. Вагабзаде, І. Сафарлі, А. Кюрчайлі, 
А.  Керім, М.  Араз, Ф.  Годжа, Дж.  Новруз та ін. 
Розвивається дит. л-ра (М. Рзакулізаде, М. Сеї-
дзаде, М.  Дільбазі, Теймур Ельчин, А.  Бабаєв, 
Х. Алібейлі та ін.). Відомі літ. критичні та літера-
турозн. праці М.  Аріфа, Г.  Арасли, М.  Рафілі, 
Мамеда Джафара, Ф.  Касимзаде, А.  Султанли, 
А. Мірахмедова, К. Талибзаде та ін. У кін. 20 — 
на поч. 21 ст. літ. життя в А. активізувалося. 
Нове покоління літераторів сформувало літ. 
об’єд  нання «Авангард» («Avanqard»). Однією з 
помітних тем, порушеною в азерб. л-рі цього 
періоду, стало осмислення азерб.-вірм. збройно-
го конфлікту (Г. Анаргизи, А. Айліслі та ін.). 
Виходять літ. газ. «Ədəbiyyat qəzeti» («Літератур-
на газета»), літ.-худ. та сусп.-політ. журн. «Qo bu-
s  tan» («Кобустан»), «Литературный А.» (рос. 
мовою) тощо.
Між укр. і азерб. л-рами існують тісні взаємні 
зв’яз ки. Члени Кирило-Мефод. т-ва М.  Гулак і 
О.  Навроцький жили й творили в різних міс-
тах А. М. Гулак переклав прозою поему «Лейлі і 
Меджнун» Фізулі, О.  Навроцький відтворив її 
віршами. М. Гулак — один із перших дослідників 
і популяризаторів творчості Нізамі Гянджеві, 
М. П. Вагіфа, азерб. фольклору, він багато років 
підтримував дружні стосунки з М.  Ф.  Ахундо-
вим, Дж. Унсізаде. Азерб. л-ру давнього періоду 
досліджував А. Кримський. 1907 у Баку було ор-
ганізовано т-во «Просвіта» ім. Т.  Г.  Шевченка, 
яке пропагувало досягнення укр. л-ри, відзнача-
ло ювілеї — Т. Шевченка, І. Франка, Лесі Україн-
ки, а також рос. та азерб. письменників. Шевчен-
кові ювілеї 1911 і 1914 широко відзначили бакин. 
газ. «Баку», «Каспий», «Бакинские известия». На 
їхніх сторінках друкували статті про І.  Франка, 

Лесю Українку, було вміщено некролог із приводу 
смерті М. Старицького. У 19 та на поч. 20 ст. низ-
ка азерб. інтелігентів здобували вищу освіту в 
ун-тах України, зокрема письменники і громад. 
діячі Н.  Наріманов (у м.  Одесі), Т.  Шахбазі (у 
м. Харкові), Ю. В. Чеменземінлі (у м. Києві) та ін.; 
вони популяризували азерб. л-ру на укр. землях, у 
своїй творчості зверталися до укр. тематики.
У 20 ст. Україні й укр. діячам, зокрема, Т. Шев-
ченкові, присвятили свої твори С.  Вургун, 
С.  Рус там, Р.  Рза, М.  Гусейн, З.  Халіл, М.  Рагім, 
О. Саривеллі, І. Солтан, Т. Ейюбов та ін. Азерб. 
мовою вийшли твори Т. Шевченка, І. Котлярев-
ського, І. Франка, Лесі Українки, М. Рильського, 
О. Гончара, І. Драча, кілька антологій укр. пое зії 
та прози. Поет і перекладач А.  Абдулла за пе-
рек лади з укр. л-ри удостоєний літ. премії 
ім. М. Т. Рильського (1984). Укр. мовою перекла-
дено твори азерб. письменників Фізулі, Нізамі 
Гянджеві, М.  Гусейна, М.  Джалала, С.  Вургуна, 
М.  Ібрагімова та ін. Серед перекладачів — 
Л.  Первомайський, В.  Мисик, В.  Ціпко, М.  Мі-
рошниченко, Л. Маковецька. 
АРХІТЕКТУРА. На тер. А. збереглися найдавні-
ші пам’ятки архітектури: поховальні споруди — 
дольмени, кромлехи, менгіри, фортеці часів нео-
літу та бронзового віку. Від ранньофеодальної 
доби — оборонні (фортеця в Чирах-Кала; 6 ст.) 
та христ. культові (круглий храм у Лекіті; 5–6 ст.) 
споруди. В 11–13 ст. в А. склалися архіт. школи: 
нахічеванська й ширвано-апшеронська. Поряд з 
феодальними замками й мечетями будуються 
мавзолеї (Юсуфа, 1162, і Момінехатун, 12 ст., 
будівничий Аджемі). 14–15  ст. поширюються 
склепінчасті та купольні конструкції, в оздо-
бленні — геометричний орнамент, різьблення на 
камені (Ширваншахів палац у Баку, 15 ст.; Бла-
китна мечеть у Тебрізі, 1465). 16–18 ст. будують-
ся караван-сараї, лазні, мости, розвиваються 
міста. Найвідоміші па м’ятки цього періоду — 
архіт. комплекс в Ардебілі (16–17 ст., будівничий 
Шейх Бахаад-дін), палац ханів у Шекі (18 ст.) та 
ін. Після входження пн. областей А. до складу 
Росії (19 ст.) в буд-ві стає помітним вплив рос. і 
зх.-європ. архітектури. У 1-й пол. 20 ст. прове-
дено великі роботи щодо генеральної рекон-
струкції Баку, в яких брали участь видатні рос. 
і азерб. архітектори (бра ти Весніни, О. В. Щусев, 
С. А. Дадашев, М. А. Усейнов та ін.). Серед бу-
дівель 1920–1930-х  — Палац друку (арх. 
С. С. Пен); 1930–1940-х — Музей ім. Нізамі, бу-
динок консерваторії (обидва — арх. С. А. Дада-
шев і М. А. Усейнов); у післявоєнні роки — Бу-
динок Уряду (арх. Л. В. Руднєв, В. О. Мунц), те-
атр ім. М. Азізбекова (арх. Г. М. Алізаде) — всі в 
Баку, та ін. Засн. нові міста — Мінгечаур, Сум-
гаїт, Дашкесан. Серед сучас. споруд А.: найви-
ща будівля на Кавказі комплекс хмарочосів 
«Flame Towers» («Полу м’я ні Вежі»; 2007–2012), 
спортивно-концертний ком плекс «Baku Crystal 
Hall», або «Бакинська кришталева зала», спо-
руджений для проведення пісенного конкурсу 
Євробачення (2012), Центр Гейдара Алієва 
(азерб. Heydər Əliyev Mərkəzi)  — культ. центр 
(2012, визнаний найкращою спорудою світу — 
премия «Design of the Year», 2014), усі — в Баку 
та ін.
В А. розташовані об’єкти Світової спадщини 
ЮНЕСКО: Баку стара фортеця, палац ширван-
шахів та Дівоча Башта; Держ. історико-етно-
графічний заповідник Гобустан.
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ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО. На тер. А. вия-
влено глиняні й кам’яні фігурки тварин 2–1-го 
тис. до н. е. (розкопки Кюльтепе), кераміку (роз-
копки Мінгечаура). Знайдено наскельні зобра-
ження тварин, людей, сцени полювання, культо-
вих обрядів, прикраси з бронзи. У період Серед-
ньовіччя розвивається скульптура (бронзові 
грифони, кам’яні фігурки). Після араб. завою-
вання в містах А. поширилися вироби полив’яної 
кераміки, різьблення на камені, каліграфія. Ви-
сокого рівня досягло мист-во оформлення руко-
писної книги, зокрема тебрізької школи мініа-
тюри 13–16 ст. і килимарство. У 18 ст. розвива-
ється настінний живопис (палац ханів у Шекі, 
житл. будинки в Ордубаді, Шуші). В 19 ст. тра-
диції мініатюрного живопису продовжуються в 
настінних розписах і в портреті (майстри Уста 
Гамбар Карабагі, Мірза Кадим Ерівані, Мір Мох-
сун Навваб). 
Основоположниками реаліст. мист-ва А. були 
А. Азімзаде і Б. Кенгерлі. Згодом зароджуються 
такі жанри сучас. образотворчого мист-ва, як 
тематичний живопис, портрет, пейзаж, мону-
ментальна скульптура, станкова графіка. 1920 в 
Баку відкрито худ. школу. У 1920 — на поч. 1930-х 
працювали живописці А. Рзакулієв, С. Саламза-
де, Ш. Мангасаров, графіки Е. Гаджієв, Г. Хали-
ков, І. Ахундов, скульптори Х. І. Сабсай, І. Гулі-
єв, Ф. Абдурахманов, Дж. Карягди, театр. худож-
ники Р. Мустафаєв, Н. Фатуллаєв, Г. Мустафаєв. 
Живописці М. Абдуллаєв, Б. Алієв, С. Бахлулза-
де, М.  Мірзазаде, Л.  Фейзуллаєв, К.  Ханларов 
створюють тематичні полотна, пейзажі. Серед 
найвизначніших художників: Т. Салахов, Т. На-
ріманбеков, Н.  Абдурахманов, А.  Джафаров, 
Н.  Касумов, Е.  Рзакулієв, графіки Р.  Бабаєв, 
Ю. Гу сейнов, А. Гаджієв, скульптори Е. Гусейно-
ва, Е. Шамілов, К. Алекперов. 
МУЗИКА. Музика А. має давні традиції. Нар. 
мелодії переважно одноголосі, з тонкою розроб-
кою ладово-інтонаційного строю і ритмікою. 
Популярні нар. співці — ашуги (виконують дас-
тани — епічні оповіді про нар. героїв і ліричні 
пісні) та ханенде (виконують мугами — вокаль-
но-інструм. циклічні п’єси). Муз. інструмен-
ти  — тар, саз (струнно-щипкові), кеманча 
(струнно-смичковий), нагара (ударний), тутек 
(духовий). Профес. музика зародилася напри-
кінці 19 ст. Перша опера в А. — «Лейлі і Медж-
нун» У.  Гаджибекова (1907). З’являються твори 
на нац. тематику, серед них — опери «Шахсенем» 
Р.  Глієра (1927), «Нергіз» A.  M.  М.  Магомаєва 
(1935), «Кер-огли» У.  Гаджибекова (1937), «Се-
віль» Ф.  Амірова (1953), «Багатур і Сона» 
С.  Алес керова (1961); балети «Дівоча башта» 
А. Бадалбейлі (1940), «Сім красунь» (1951), «До-
рогою грому» (1956) К.  Караєва, «Чорнушка» 
А.  Аббасова (1965), «Легенда про кохання» 
А. Мелікова (1961), «Тіні Кобустану» Ф. Караєва 
(1969), оперети, симфонічні поеми тощо. Серед 
виконавців — диригенти Ніязі, А.  Бадалбейлі, 
співаки Бюль-Бюль, Р.  Бейбутов, М.  Магомаєв, 
піаністи Т.  Махмудова, З.  Алієва, скрипаль 
С. Ганієв. У А. діють Азерб. театр опери та бале-
ту ім. М. Ф. Ахундова, консерваторія, симфоніч-
ний та народні оркестри, ансамбль пісні і танцю.
ТЕАТР. Джерела театр. мист-ва А. — в старод. 
нар. святах та іграх. У 2-й пол. 19 ст. виник про-
фесійний театр, основою якого була драматургія 
М.  Ф.  Ахундова. 1919 створено Об’єднаний 
держ. театр (тепер Азерб. держ. академ. драм. 

театр), у репертуарі якого п’єси нац. драматургів 
(Дж. Джа барли, Г. Давіда), заруб. (В. Шекспіра) і 
рос. (О. Островського) класики тощо. Серед те-
атр. діячів — нар. артисти СРСР М. Алієв, М. Да-
вудова, С. Рухулла, А. Іскандеров, А. Алекперов, 
О. Курбанова.
КІНО. 1923 організовано Азерб. фотокіноуправ-
ління (АФКУ), з 1960 — кіностудію «А.-фільм» 
ім. Дж. Джабарли. Перший рад. азерб. фільм — 
«Легенда про Дівочу башту» (1924; реж. В. В. Бал-
люзек). Серед фільмів, поставлених на азерб. кі-
ностудії, відомі: «Зустріч» (1956), «Аршин мал 
алан» (1966) — обидва реж. Т. Тагізаде, «У Баку 
дмуть вітри» (1976; реж. М.  Дадашев), «Попут-
ний вітер» (спільно з ЧССР, реж. Е. Кулієв; 1976). 
На тер. А. знімалось також багато рад. фільмів, у 
яких хотіли підкреслити сх. колорит, зокрема, 
епізоди перебування за кордоном гол. героїв 
фільму «Діамантова рука», який вважається од-
ним з найпопулярніших фільмів в історії рад. 
кіно. В А. народився визначний укр. та рад. реж., 
нар. артист України Р. Балаян.
СПОРТ. На поч. 2000-х у А. стрімко розвивають-
ся як олімпійські, так і неолімпійські види спор-
ту, будуються спортивні комплекси, збагачуєть-
ся спортивна інфраструктура. У А. проводиться 
низка міжнар. змагань, чемпіонатів світу та Єв-
ропи з худ. гімнастики, вільної боротьби, боксу. 
З 12 по 28.06.2015 у Баку відбулися перші Євро-
пейські ігри з 20 видів спорту. Країна також по-
давала заявки на проведення літніх Олімпіад 
2016 і 2020, але обидві спроби виявилися невда-
лими. 2012 в А. відбувся жіночий Чемпіонат сві-
ту з футболу, 2016 — чемпіонат Європи з футбо-
лу для юнаків до 17 років. 2020 у Баку на Олім-

пійському стадіоні відбудуться 3 матчі групово-
го етапу і чвертьфінал Чемпіонату Європи з 
фут болу. 
Найбільші досягнення азербайджанці мають у 
вільній боротьбі, веслуванні та гімнастиці. За 
збірну А. виступає значна кількість укр. спортс-
менів, які досягають високих нагород на міжнар. 
рівні, чемпіонатах Європи, світу та на Олімпій-
ських іграх. Серед них веслувальниця, олімпій-
ська чемпіонка та багаторазова олімпійська при-
зерка І. Осипенко-Радомська, багаторазова олім-
пійська призерка з вільної боротьби М. Стадник, 
олімпійський призер з веслування В. Дем’яненко 

Азербайджан. Полум`яні 
вежі (м. Баку)
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та ін. Укр. тренери і футболісти працюють і ви -
ступають за азерб. клуби, зокрема клуб «Габала» 
з 2014 очолює укр. тренер Р. Григорчук, за клуб 
грають кілька укр. футболістів.
УКРАЇНСЬКА ДІАСПОРА. В А. мешкає 21 509 ук-
раїнців, що становить 0,24 % нас. (станом на 
2009). Діють дві орг-ції азерб. українців: «Укра-
їнська Громада в Азербайджані ім. Т. Г. Шевчен-
ка» (засн. 1997) та «Український Конгрес Азер-
байджану» (засн. 2012). Активну участь у роботі 
укр. діаспор. орг-цій в А. бере близько 200–
300 осіб.
З метою увіковічення та популяризації укр. 
куль тури в А. встановлені відповідні скульпту-
ри на честь укр. діячів, зокрема, барельєф 
Т. Г. Шевченка в м. Закаталі (офіційно відкритий 
у червні 1979), погруддя Лесі Українки (встанов-
лено 2006 в Карадазькому р-ні м. Баку), па м’ят-
ник Т. Г. Шевченку (відкритий 2008 в одному із 
центр. р-нів столиці А. президентами України та 
А.), меморіальна дошка на фасаді будинку в 
центр. частині м. Баку, де 1919–1920 розташову-
валася Особлива дипломатична місія Україн-
ської Народної Республіки (відкриття дошки 
відбулося в квітні 2009 у рамках офіц. візиту 
Президента України до А.).

Літ.: Азербайджанские литературные связи. Библио-
графия (1920–1959). Баку, 1959; Мехти-Заде  М. Очерки 
истории советской школы в Азербайджане. Москва, 1962; 
Ариф  М. История азербайджанской литературы. Баку, 
1971; Алиев К. Г. и др. Развитие высшей школы в Совет-
ском Азербайджане. Баку, 1984; Атакишиев А. М. Исто-
рия Азербайджанского Государственного Университета. 
Баку, 1989; Салахов  М.  Н. Высшее образование в Азер-
байджане: история, проблемы, перспективы. Баку, 1990; 
Мамедли  Р.  У. Развитие высшей школы в Азербайджан-
ской ССР в 70–80-е гг. ХХ века // Гілея: науковий вісник. 
2015. Вип. 94; Фейзуллаева А. Г. Национальные и общече-
ловеческие идеи в современной азербайджанской лите-
ратуре. Баку, 2016.

Азербайджа ́нська літерату ́ра — див. Азер-
байджан. 

Азербайджа ́нська мо́ва — мова, що нале-
жить до огузької групи тюркської сім’ї мов із 
помітними ознаками мов кипчацької групи. 
Держ. мова Азербайджану, одна з держ. мов Рес-
публіки Дагестан у складі Російської Федерації. 
Поширена в Азербайджані, Ірані (остани Арде-
біль, Сх. Азербайджан, Зх. Азербайджан), РФ 
(Да гестан), Грузії (мхаре Квемо-Картлі) та ін. 
країнах. А. м. розмовляють бл. 23 млн осіб (2014, 
оцінка). А. м. поділяється на 4 діалектні групи, 
що відрізняються на фонет. й лексич. рівнях: 
східну (кубин., бакин., шемахан. діалекти, муган. 
і ленкоран. говори); західну (казах., карабах., 
гянджин. діалекти, айрум. говір); північну (ну-
хин. діалект і закатало-кахські говори); південну 
(нахчеван., ордубад., табриз. діалекти). Найдав-
ніші писемні пам’ятки датовано 11 ст. Сучас. літ. 
мова, що розвивається від 13 ст., набрала вираз-
них форм у поезії К.  Бурганеддіна, І.  Несімі. 
Формування літ. А. м. пов’язане з поезією Шах 
Ісмаіла Хатаї та творчим доробком М.  Фізулі й 
поетів його плеяди. Остаточно літ. А. м. сформу-
валася у 19  ст. внаслідок впливу нар. мови, що 
засвідчили у своїх творах М. Ахундов, С. Вургун 
та ін. Для А.  м. характерний палатальний син-
гармонізм, аглютинативна грамат. будова, широ-
ке вживання післяйменників і сполучників. 

А.  м. має 9 голосних і 23 приголосні фонеми. 
У  сучас. азерб. графіці на основі латиниці (ви-
користовується в Азербайджані) й кирилиці (ви-
користовується в Дагестані) кожній фонемі А. м. 
відповідає одна літера. Прикметною ознакою 
фонетики А.  м. є висока частотність вживання 
фонеми — у всіх позиціях, відчутна аспірація 
глухих приголосних p, t і частково k (тобто, по-
ява призвука h), що властиво також вірм. і груз. 
мовам, наявність т.  з. mediae lenes (неповних 
дзвінких приголосних), також притаманних 
вірм. та груз. мовам. У словах, запозичених із 
араб. та перськ. мов, зустрічаються довгі голосні. 
У синтаксисі розвинено систему сполучних 
склад них речень. В орфографії А. м. використо-
вується апостроф. До 1929 писемність А.  м. в 
Азербайджані базувалася на араб. графіці, 1939–
1992 використовувалася писемність на ос нові 
кирилиці, 1929–1939 та від 1992 — на основі лат. 
абетки. У Дагестані для А.  м. продовжує вико-
ристовуватися абетка на основі кирилиці. У Іра-
ні для А. м. застосовується араб. графіка. Основи 
вивчення й дослідження А.  м. в Україні заклав 
А. Кримський, який присвятив їй кілька праць. 

Літ.: Ширалиев  М. Азербайджанский язык // Языки 
мира. Москва, 1987; Халимоненко  Г. Азербайджанська 
мова. Основи теоретичної граматики. Київ, 2004; Əlibəy-
zadə E. Azər bay can dilinin tarixi. Cild I-II. Bakı, 2007. 

Г. І. Халимоненко

Азербайджа ́нський гірськи ́й мерино́с — 
вовнова порода овець тонкорунного напрямку 
продуктивності, виведена в Азербайджані 
(1932–1947) шляхом акліматизації новокавказь-
ких овець і подальшого їх схрещування з бара-
нами асканійської і кавказької порід. Під час 
виведення породи А. г. м. також використовува-
ли місцевих грубошерстних овець породи бозах, 
яких схрещували до 3–4-го покоління, а потім 
розводили «в собі». З потомством від схрещу-
вання тварин здійснювалася племінна робота, 
метою якої було поліпшення якості вовни, ви -
тривалості і здатності до цілорічного пасовищ-
ного утримання в гірських умовах. Велику увагу 
при виведенні породи приділяли зовн. будові 
тіла. Жива маса вівцематок — 45–55 кг, бара-
нів — 80–90 кг. Настриг вовни від типових для 
породи маток — 4,5–5 кг, від баранів — 8–10 кг. 
Вихід чистого волокна — 42–45 %, тонина 64–70-ї 
якості. А. г. м. поширений в усіх районах тонко-
рунного вівчарства Азербайджану.

Азербайджа ́нці (самоназва: Azərbaycanlılar) — 
нащадки стародавніх етносів, які мешкали на 
тер. сучас. Азербайджану та Ірану. А. становлять 
до 90 % нас. Азербайджанської Республіки (9 млн 
осіб). Мешкають також в Афганістані, Іраку, Ту-
реччині, Німеччині, Австрії, США, Україні, Росії 
та ін. країнах. Виокремлюються субетнічні гру-
пи А.: айруми, афшари, баяти, карадагці, карапа-
пахи, падари, шахсевени та ін. Відносяться пере-
важно до пд. раси великої європеоїдної раси. 
Мова А.  — азербайджанська мова — належить 
до огузької групи тюркських мов з помітними 
рисами, характерними для кипчацьких мов. 
В етногенезі А. брало участь населення Маней-
ського царства (1-а пол. 1 тис. до н. е.), Кавказь-
кої Албанії (2-а пол. 1 тис. до н. е — 10 ст. н. е), 
Мідії ( 7 — поч. 6 ст. до н. е.), Антропатени (4 ст. 
до н.  е. — 7 ст. н.  е), яка після завоювання її 
арабами у 7  ст. отримала назву Адербейган 

Азербайджанський 
гірський меринос

Азербайджанець (друга 
пол.19 ст.)
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(Азербайджан). У 1 тис. до н. е. з місцевим насе-
ленням змішувалися ірано- і тюркомовні племе-
на, що мігрували до Пд. Кавказу: скіфи, гунни, 
булгари, печеніги тощо. Етнос А. у цілому сфор-
мувався приблизно у 11–13 ст. внаслідок міграції 
на тер. сучас. Азербайджану огузьких племен. 
На поч. 16 ст. відбулось об’єднання азерб. земель 
і утворення великої д-ви Сефевідів. Значний 
вплив на етногенез А. мало також переселення у 
16–18  ст. до Азербайджану з Туреччини нових 
курдських племен — джибіклі та махмудлі. 1828 
А. було розділено між Іраном і Рос. імперією на 
дві частини. Більшість А. у Азербайджані — му-
сульмани (93,4 %, 2012, оцінка), серед яких 
близько 85 % шиїти, близько 15 % суніти (2012, 
оцінка). Абсолютна більшість А. в Ірані — шиї-
ти, існують також незначна кількість сунітів та 
немусульман (представники віри бахаї). У ста-
тистичних оцінках кількості представників різ-
них течій ісламу і чисельності немусульман у 
Ірані дані щодо іранських А. зазвичай не ви-
окремлюються. Іслам поширився в Азербайджа-
ні у 8  ст., витіснивши християнство, що було 
поширене з 4 ст. На початку 20 ст. нац. ідентич-
ність А. формувалася під впливом ісламу, нар. 
традицій, європ. ідей, зокрема лібералізму та 
націоналізму. Пн. частина іст. Азербайджану 
входила до СРСР, а пд. — до Ірану, тому А. роз-
вивалися в умовах різних політ. систем, культури 
та мови. Лише після 1991 розпочалося відновлен-
ня культ. взаємодії. Традиційними заняттями 
сільського населення є землеробство, садівни-
цтво, виноградарство, тваринництво. Найдавні-
ша галузь — шовківництво. Традиційні ре месла: 
килимарство, ювелірне виробництво, гончар-
ство, обробка дерева, каміння, шкіри. Розвинена 
музична народна творчість, зберігаються давні 
традиції, зокрема свято новруз-байрам (21–22 бе-
резня), культ вогню, каміння, дерев. 

Літ.: Сумбатзаде А. Азербайджанцы: этногенез и фор-
мирование народа. Баку, 1990; Гейбумаев Г. К этногенезу 
азербайджанцев: историко-этнографическое исследова-
ние. Баку, 1991; Swietochowski T. Russia and Azerbaijan: 
A  Borderland in Transition. New York, 1995; История 
Азербайджана: С древнейших времен до 70-х гг. ХІХ в. 
Баку, 2009.

Н. В. Кузіна

Азе́рська, Єлизаве́та Григо́рівна (уроджена Пла-
тоновська або Платовська чи Блатовська; 
12.03.1868, м. Полтава, тепер Україна — 13.03.1946, 
м. Москва, тепер РФ) — оперна співачка (мецо-
сопрано), дружина оперного співака С. Трезвин-
ського. Народилася в родині ремісника. Закінчи-
ла гімназію в м.  Ростові-на-Дону, вступила на 
акушерські курси в м. Казані. Навчалася в м. Ки-
єві у муз. школі М. Тутковського і в муз. уч-щі 
РТМ (клас К.  Еверарді). Удосконалювалася як 
співачка у проф. Броджі (Мілан, 1892–1894), та у 
проф. Бертрамі (Париж, 1899). 1891–1898 — со-
лістка Київської та Одеської опер, 1898–1918 — 
солістка Большого театру у Москві. 1918 зали-
шила сцену. З 1919 — викладач моск. муз. закла-
дів (муз. технікуми ім.  А.  і М.  Рубінштейнів та 
ім. О. Глазунова). 
У репертуарі — гол. партії в операх рос., укр. і 
зх.-європ. композиторів: Ольга, Графиня («Євге-
ній Онєгін» П. Чайковського), Даліла («Самсон і 
Даліла» К. Сен-Санса), Маргарита («Осуд Фаус-
та» Г. Берліоза), Кармен («Кармен» Ж. Бізе), та ін. 
Перша виконавиця партій Кончаківни («Князь 

Ігор» О.  Бородіна), Любави («Садко» М.  Рим-
ського-Корсакова), Лаури («Кам’янний гість» 
О.  Даргомижського). Найкраща партія А.  — 
Кармен. Гастролювала в Києві (1901), Одесі й 
Празі (1904), Берліні, Дрездені, Парижі, Відні. 
Мала сильний голос широкого діапазону і звуч-
ного тембру.
Проживала в Москві, де й похована.

Літ.: Центральный государственный архив литера ту-
ры и искусства СССР: Путеводитель: Искусство. Москва, 
1959. [Описано особистий архів. фонд Є. Азерської]; Из 
музыкального прошлого. Москва, 1960.

С. А. Целюх

Азе́ф, Євно́ (Йо́на) Фі́шелевич [рос. Азеф, Евно 
(Иона) Фишелевич; Азиев, Евгений Филиппо-
вич; 1869, точна дата народження невідома, 
м-ко  Лисково, тепер с.  Лисково Пружанського 
р-ну Брестської обл., Білорусь — 24.04.1918, Бер-
лін, Німеччина] — член ЦК і керівник Бойової 
організації Партії соціалістів-революціонерів 
(есерів) і одночасно агент Департаменту поліції 
МВС Рос. імперії. А. народився в єврейській 
сім’ї. Дитинство А. минуло в м. Ростові-на-Дону. 
У зв’язку з обмеженням прийому євреїв до ун-
тів у Росії, був змушений виїхати до Німеччини. 
Навчався у Вищій тех. школі м. Карлсруе й Ви-
щій тех. школі м. Дармштадта, отримав диплом 
інженера-електротехніка. Ще студентом А. 1893 
став агентом керівника закорд. агентури Де-
партаменту поліції МВС П.  Рачковського, ін-
формуючи його про настрої рос. студентів-емі-
грантів. Там же зблизився з членами партії со-
ціалістів-революціонерів. 1899 А. повернувся 
до Росії з завданням інформувати жандарм-
ський корпус про терористичну діяльність пар-
тії есерів. 1903, допомігши жандармам заареш-
тувати в Києві керівника Бойової організації 
партії есерів Г.  Гершуні, А. посів його місце в 
керівництві партії. А. організував убивства мі-
ністра внутр. справ В. Пле ве (15.07.1904), моск. 
генерал-губернатора великого князя Сергія 
Олександровича (04.02.1905), петербур. градо-
начальника генерала Лауніца (21.12.1906) та ін. 
високопосадовців. За його доносом 1901 жан-
дармами розгромлено Північний союз соціа-
лістів-революціонерів, 20.01.1906 у Харкові, а 
20.04.1906 в Одесі було заарештовано всіх членів 
місцевих комітетів Партії соціалістів-революці-
онерів. За доносами А. було знищено друкарні 
київського, катеринославського, одеського, хар-
ківського й курського комітетів партії, зааре-
штовано десятки революціонерів. 
Про те, що А. був провокатором, керівництву 
Партії соціалістів-революціонерів повідомляло-
ся кілька разів. Партійний суд над А. було орга-
нізовано лише після отримання близьким до 
партії видавцем журн. «Былое» В.  Бурцевим 
свідчення про це від кол. директора департамен-
ту поліції О.  Лопухіна. Партійний суд виніс 
А.  смертний вирок, однак він зміг отримати 
фальшиві документи на чуже ім’я й виїхав до 
Німеччини. До 1915 мешкав у Берліні під іменем 
Александра Ноймайра (Alexander Neumayr). 
1915 заарештований як кол. співробітник рос. 
політ. поліції. Звільнений із в’язниці у грудні 
1917 тяжко хворим. Помер у Берліні. У публі-
цистиці ім’я А. вживається як символ безприн-
ципної політ. провокації. Художнє осмислення 
діяльності А. запропонував Р.  Гуль у романі 
«Азеф» (1959, перша версія — 1929).

Азерська Єлизавета 
Григорівна у ролі Кармен, 1898

Азеф Євно Фішелевич
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Дж.: Дело Лопухина в Особом присутствии Прави-
тельствующего Сената. Стенографический отчет. Санкт- 
Петербург, 1910; Савинков Б. Воспоминания террориста. 
Москва, 1991; Спиридович А. Записки жандарма. Моск-
ва, 1991.

Літ.: Бурцев В. В погоне за провокаторами. Москва, 
Ленинград, 1928; Алданов М. Азеф // Алданов М. Сочи-
нения: В 6 т. Москва, 1991. Т. 6; Чайковський А., Щер-
бак М. За законом і над законом: з історії адміністратив-
них органів і поліцейсько-жандармської системи в 
Україні. Київ, 1996.

М. Г. Щербак 

Ази ́ди — солі та похідні азидної (азотистовод-
невої) кислоти HN

3
, як органічні, так і неорга-

нічні. Містять азидну групу –N
3
 (або кілька та-

ких груп), якій притаманна лінійна структура
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А. лужних металів легко розкладаються без ви-
буху з утворенням азоту та металу, більшість 
ін. а. вибухають унаслідок тертя, удару, нагрі-
вання. Практ. значення має азид свинцю PbN

3
, 

який використовують як ініціюючу вибухову 
речовина. Поміж ін. неорганічних А. (крім со-
лей)  — азид йоду IN

3
, хлору ClN

3
, азидотіову-

гільна кислота
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3
SH
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S

тощо. Поміж орган. а. виділяють азиди карбоно-
вих кислот, або азоіміди, заг. формула яких

N
3 
,

O

CR

де R — алкіл або арил. Азоіміди перегрупову-
ються в естери ізоціанової кислоти (реакція 
вирізняється тим, що її пришвидшує ультра-
звук).

Літ.: Овербергер Ч. Дж., Анселм Ж., Ломбардино Д. Г. 
Органические соединения со связями азот-азот / Пер. с 
англ.; под ред., доп. Б. В. Иоффе. Ленинград, 1970; Шар-
нин Г. П., Фаляхов И. Ф., Юсупова Л. М., Ларионова О. А. 
Химия энер гоемких соединений: Учеб. пособие. Казань, 
2011. Кн.  2: N-, О-нитросоединения, фуроксаны, фу ра-
заны, азиды, диазосоединения.

С. В. Камишан

Ази ́льне пра ́во (від франц. asile — сховище, 
притулок, пристановище, з лат. asylum, грец.  
ἄσυλος, букв. — місце, де не грабують, від ἀ — за-
перечна частка і  σύλη — грабунок) — право д-ви 
надавати та право людини просити про приту-
лок, право притулку. Відоме з часів Античності, 
у період Середньовіччя широко застосовували 
не тільки д-ви, але й церква, яка надавала при-
тулок у храмах, монастирях тощо. Першочерго-
во А. п. могли користуватися злочинці, проте з 
часом еволюціонувало до форми політичного 
притулку, через можливе переслідування в себе 
на батьківщині за сусп.-політ., правозахисну, 
наук., реліг. діяльність або ж переконання, які у 
міжнар. чи нац. праві дем. д-в не кваліфікують 
як правопорушення. Найвідомішими прохача-
ми, які скористалися А. п. були Декарт у Нідер-
ландах, Вольтер у Англії, Гоббс у Франції. А. п. 
тлумачать як ін-т міжнар. або нац. права, за 
яким особа може просити та отримати приту-

лок, а відповідно й захист у іноз. д-ви, після чого 
на законних підставах у ній перебувати невизна-
чений строк, не бути виданою країні громадян-
ства (походження) та користуватися правами та 
свободами як іноземець або особа без громадян-
ства. А. п. розділяють на територіальне (на тер. 
країни у якої просять притулок) та дипломатич-
не (у приміщенні посольства або дипломатично-
го представництва на тер. іноз. д-ви). А.  п. не 
можуть скористатися воєнні та кримінальні зло-
чинці, особи, які здійснили злочинні дії, що су-
перечать цілям і принципам Організації Об’єд-
наних Націй. Осн. міжнар. актами, що передба-
чають А. п., є Загальна декларація прав людини 
(1948), Декларація ООН про територіальний 
притулок (1967), у деяких країнах Латинської 
Америки застосовують Гаванську конвенцію про 
право притулку (1928). Конституція України 
містить положення, за якими іноземцям та осо-
бам без громадянства може бути надано приту-
лок у порядку, встановленому законом (ч. 2 
ст.  26.). Необхідно розрізняти правовий статус 
особи, яка отримала політ. притулок, від статусу 
біженця.

Літ.: Шаповал В.  М., Крижанівський С.  В. Інститут 
притулку в національному праві (конституційно-право-
вий аспект) // Проблеми міграції. 1998. № 1.

М. М. Шумило

А́зимут (араб. اس سموت  — дороги)— кут між пн. 
напрямком географічного чи магнітного мериді-
анів і вертикальною площиною, яка проходить 
через заданий напрям. Відповідно виокремлю-
ють два види А: географічний (істинний) та маг-
нітний. А вимірюють в градусах за ходом стріл-
ки годинника (від 0° до 360°); сх. напрямку від-
повідає азимут 90°, пд. — 180°, зх. — 270°, пн. — 
360°. Географічний і магнітний азимути відріз-
няються на ту ж саму величину, на яку 
географічний меридіан відрізняється від магніт-
ного. Ця величина називається магнітним схи-
ленням. Якщо стрілка компаса відхиляється від 
географічного меридіана на схід, магнітне схи-
лення називають сх. і позначають знаком «+», 
якщо на захід — зх. і позначають знаком «–». 
Величина магнітного схилення не однакова в 
різних місцевостях; на тер. України вона стано-
вить в середньому 7°, за винятком магнітних 
аномалій, де цей показник зазвичай вищий.

Літ.: Крутиховская З. А., Пашкевич И. К., Сили-
на  И.  М. Магнитная модель и структура земной коры 
Укра инского щита. Киев, 1982; Мала гірнича енциклопе-
дія: у 3 т. / За ред. В. С. Білецького. Донецьк, 2004–2013; 
Орлюк М. И., Роменец А. А., Марченко А. В., Ор люк И. М., 
Иващенко И. Н. Магнитное склонение на территории Ук-
раины: результаты наблюдений и вичислений // Геофизи-
ческий журнал. 2015. Т. 37. № 2. 

Азіавалю ́та — банківський депозит в одній із 
азійських країн, деномінований у валюті ін. 
країни. Амер. доларовий депозит у сінгапур-
ському банку є азіадоларовим. А. набуває по-
ширення у зв’язку зі збільшенням обсягу роз-
рахунків у доларах у вільних екон. зонах (Сінга-
пур, Гонконг та ін.).

Літ.: Бутаков Д. Д., Золотаренко Е. Д., Рыбалко Г. П. 
Валюты стран мира: Справочник / Под ред. С. М. Борисо-
ва, Г. П. Рыбалко, О. В. Можайскова. 5-е изд., перераб. и 
доп.  Москва, 1987; Мочерний  С.  В., Ларіна  Я.  С., Устен-
ко О. А., Юрій С. І. Економічний енциклопедичний слов-
ник: у 2 т. Львів, 2005. Т. 1
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Азіані́зм (від лат. Asianus, грец. Ἀσιατικός — азі-
атський) — літ.-стиліст. напрям, що виник у 
Малій Азії в 3 ст. до н. е. у зв’язку з поширенням 
елліністичної культури. Термін запровадив Ци-
церон, який виділив два різновиди цього стилю і 
дав кожному з них докладну характеристику. 
Осн. риси естетики й поетики А.: урочистість, 
пишність стиліст. засобів, нагромадження ви-
шуканих тропів, словесна орнаментальність, 
екс пресивне використання звукових ефектів, 
антонімія, контрастність і порушення гармонії 
між змістом і формою твору. Оратори-азіаністи 
оновили лексику та фразеологію прози, увівши 
до неї неологізми й варваризми. Представника-
ми А. були Гай Гракх, Красс, Сенека, Сципіони. 
Розвивався у боротьбі з аттикізмом. Пізніше 
А. помітно вплинув на естетику й поетику ба-
роко.

Літ.: Kennedy G. History of Rhetoric. Princeton, 1963. 
Vol. 1: The Art of Persuasion in Greece.

Азі́з Несі ́н (турец. Aziz Nesin — псевдонім; 
справжні ім’я та прізвище — Мехмет Нусрет; 
20.12.1915, Принцеві о-ви, біля м. Стамбула, Ту-
реччина — 06.07.1995, м. Чешме, іл Ізмір,  Туреч-
чина) — письменник та громад. діяч, осново- 
положник жанру політ. сатири в турецькій л-рі. 
За походженням — крим. татарин. З 12-річного 
віку, після смерті матері перебував у стамбуль-
ській школі-інтернаті для сиріт; 1939 закінчив 
військ. училище, до 1944 служив у тур. війську. 
Через нестачу грошей не зміг закінчити навчан-
ня в Академії мист-в та ун-ті. Тривалий час не 
мав певного місця роботи, але на все життя став 
прибічником соц. рухів. 1946 разом з однодум-
цем, письменником Сабахаттіном Алі випускав 
сатиричний тижневик «Марко-паша», щоразу 
змінюючи (через заборони на видання) його на-
зви: «Покійний паша», «Відомий паша». Врешті 
обох видавців ув’язнили, а після звільнення 
А. Н. відправили на поселення в провінцію. Са-
тиричні оповідання А.  Н. почав писати ще під 
час військ. служби, але друкував їх під псевдо-
німом. З 1954 став постійним автором гуморис-
тичного часопису «Гриф» («Akbaba»). Теми його 
творів: корупція, продажна влада, переслідуван-
ня борців за свободу, катастрофічний стан осві-
ти, охорони здоров’я, рабська невибагливість 
населення, реліг. фанатизм. Видавав тижневик 
«Zübük», названий ім’ям героя його ж сатирич-
ного роману — політика-корупціонера. 1965 
А.  Н. уперше здійснив п’ятимісячну зарубіжну 
мандрівку, під час якої відвідав і Україну. Пам’я-
таючи про злигодні свого дитинства, на власні 
заощадження заснував фонд Несіна (1972), ме-
тою якого було виховання якомога більшої кіль-
кості дітей-сиріт: забезпечення їх освітою та 
спеціальністю. Від дня заснування фонду А. Н. 
жив разом зі своїми вихованцями в Чаталдже, 
передмісті Стамбула. Першу книжку — зб. опо-
відань «Що лишилося» — видав у 1953, останнє 
прижиттєве видання з’явилося у 1990; загалом у 
Туреччині вийшло друком близько 90 книжок 
А. Н.: оповідань, романів, п’єс, фейлетонів, сати-
ричних віршів, казок, легенд, спогадів. Премія 
«Золота пальмова гілка» 9-го (1956) та 10-го 
(1957) Міжнар. конкурсі письменників-гумо-
ристів (за оповідання «Як був упійманий Гамді 
на прозвисько “Слон”» та «Банкет з нагоди об-
лаштування нового казана» відповідно); премія 
Спілки журналістів Туреччини (1959; за пам-

флет «Я розмовляв з Ататюрком»); премія «Зо-
лотий їжак» Міжнар. конкурсу гумористів у 
Болгарії (1966, за оповідання «Борг перед краї-
ною»). Твори А. Н. популярні в усьому світі, ви-
ходили його сатиричні оповідання і в Україні 
(перекладачі Г. Халимоненко та О. Ганусець). 

Тв.: У к р.  п е р е к л. — Листи померлого віслюка та 
інші новели. Київ, 1970; На каруселі. Київ, 1979.

Літ.: Яковлева Н. С. Сатирические новеллы Азиза Не-
сина. Ленинград, 1977; Tekin Arslan. Edebiyatımızda isimler 
ve terimler. İstanbul, 1999. 

Г. І. Халимоненко

Азі́йська депре́сія, Південноазійська депресія, 
літня азійська депресія — один із сезонних цен-
трів дії атмосфери, область низького тиску (в 
липні бл. 995 мбар), що формується влітку над 
Азією з центром над Афганістаном.

Азі́йська золоти́ста кі́шка — див. Катопума.

Азі́йський антицикло ́н, Азіатський антицик-
лон, Центральноазійський антициклон, Цент-
ральноазіатський антициклон, Монгольський 
антициклон, Сибірський антициклон, Азій-
ський (Азіатський) максимум, Азійський (Азіат-
ський) зимовий максимум — область високого 
тиску, сезонний центр дії атмосфери, який в зи-
мовий період розташовується над Азією. Фор-
мується в результаті скупчення холодного повіт-
ря, що обмежується високими горами на Пд. й 
відкритими рівнинними просторами на Пн. з 
боку Північного Льодовитого океану. Добре по-
мітний при синоптичних спостереженнях з лис-
топада по березень. Тиск в центрі антициклону в 
середньому коливається в межах 1030–1050 мбар, 
а т-ра може падати до –71 °С. А. а. приносить у 
регіон Сибіру та Центр. Азії стійку, безхмарну 
погоду з сильними морозами. Взимку відроги 
циклону доходять і до України, зумовлюючи 
безхмарну погоду з сильними морозами. Влітку 
на зміну антициклону приходить Азійська де-
пресія.

Н. І. Середа

Азі́йський Банк Ро ́звитку (англ. Asian Deve-
lopment Bank), АзБР — регіональний міжнарод-
ний банк із довготермінового кредитування 
проектів розвитку. Засн. 1966 рішенням 21 сесії 
Екон. і соц. комісії ООН для Азії та Тихого океа-

Азіз Несін

Будинок Азійського Банку 
Розвитку 
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ну. Функціонує від 1968. Членами АзБР є 52 кра-
їни (членство не обмежене регіонально). Органі-
зований як акціонерне товариство. Мета 
А. б. р. — сприяння екон. і соц. розвитку країн-
членів банку, наданням їм фін., тех. та екон. до-
помоги. А.  б.  р. має 2 спец. фонди: Азійський 
фонд розвитку та Спец. фонд тех. допомоги. 
Вищий орган А.  б.  р. — рада керівників (один 
керівник та його заступник від кожного члена 
банку). Викон. орган — рада директорів. Штаб-
квартира А. б. р. у м. Манілі (Філіппіни).

Літ.: Шреплер Х.-А. Международные организации: 
Спра вочник / Пер. с нем. С.  А.  Тюпаева. Москва, 1995; 
Шреп лер Х.-А. Международные экономические органи-
зации: Справочник / Пер. С. А. Тюпаева, И. Н. Фомичева. 
Москва, 1999.

В. Н. Денисов

Азі́йський спо́сіб виробни́цтва — початкова 
форма держ. устрою, що виникла з розпадом 
первіснообщинного ладу, ґрунтувалася на анта-
гонізмі общинного селянства і деспотичної д-ви, 
яку уособлювали, зокрема, бюрократичний апа-
рат і наймана армія. Вперше характеристика 
А.  с.  в. була наведена у листуванні К.  Маркса і 
Ф.  Енгельса (1853), а також у статті К.  Маркса 
«Британське володарювання в Індії». А. с. в. по-
єднував ознаки рабовласницького і феодально-
го способів вир-ва. Осн. формою власності була 
державна (на землю, іригаційні споруди, воду). 
Існували також залишки племінної власності, 
общинна власність ремісників, починало розви-
ватися приватне землеволодіння. Д-ва здійсню-
вала контроль за спорудженням і функціонуван-
ням іригаційних систем та розподілом води, ви-
рубуванням лісів, зовн. торгівлею, створенням 
страхового фонду, охороною тер., буд-вом хра-
мів і фортець, виконанням військ. функцій 
тощо. Осн. класом безпосередніх виробників, 
яких експлуатували держ. чиновники, були зем-
лероби й ремісники. Використовувалася також 
праця рабів і селян-общинників. Експлуатація 
общинного селянства, що складалося з патріар-
хальних сімей, здійснювалася через вилучення 
натуральної ренти (збігалася з податком) та ви-
конання труд. повинностей. У межах А. с. в. по-
чало зароджуватися товарне вир-во, виник ку-
пецький і лихварський капітал. А. с. в. був при-
таманним для д-в і сусп-в Стародавнього Сходу. 
Окремі його елементи, зокрема деспотизм держ. 
чиновників і домінування держ. власності, були 
властиві адміністративно-командній системі, 
яка існувала в СРСР, КНР та деяких інших тота-
літарних режимах.

Літ.: Маркс  К. Британское владычество в Индии // 
Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Москва, 1957. Т. 9; Васи-
льев Л. С. Что такое «азиатский» способ производства? // 
Народы Азии и Африки. 1988. №3; Прохоренко И. Д., Ку-
регян С. В. Азиатский способ производства и азиатский 
социализм. Минск, 1993; Саїд Едвард  В. Орієнталізм. 
Київ, 2001; Восленский  М. С. Номенклатура. Москва, 
2005; Саїд Едвард В. Культура й імперіалізм. Київ, 2007.

С. С. Троян

Азі́йські кі ́шки, схі ́дні кі ́шки, пріонайлу ́р (Prio
nai lurus) — за сучасною систематикою — окре-
мий рід підродини малих кішок (Felinae). За 
останніми даними, включає чотири види: бен-
гальський кіт (Prio na ilurus bengalensis), який живе 
в лісах на пн. Пд.-Сх. Азії, включно з Примор’ям; 
суматранський кіт (Prionailurus planiceps), пошире-

ний у Малайзії та Індонезії; плямисто-рудий кіт 
(Prionailurus rubigi nosus)  — найменший представ-

ник родини котячих, що мешкає в Індії та на 
Шрі-Ланці; кіт-рибалка (Prionailurus viverrinus), 
поширений на Індокитайському п-ові. Видовий 
склад роду і систематичні зв’язки з близькими 
видами котячих є неоднозначними. Потомство 
від схрещування кота свійського, який нале-
жить до роду Felis, та А. к. (бенгальського кота та 
кота-рибалки), є плодючими гібридами. У США 
виведено гібридну породу «бенгальська кішка», 
яка успадкувала особливе плямисте забарвлен-
ня свого предка — дикого бенгальського кота 
(Prionailurus bengalensis) та особливості поведінки 
кота свійського. А.  к. близькі за розмірами до 
кота свійського. Видам роду властива сіра або 
коричнева шерсть, та, зазвичай, плямистий ма-
люнок. Для них характерна більш щільна, ніж у 
кота свійського, статура, невеличкі вуха і від-
носно короткі ноги й хвіст. У природі А. к. жи-
вуть біля водойм і, на відміну від свійських ко-
тів, охоче плавають.

Літ.: Wozencraft W. C. Mammal Species of the World  / 
Eds: Wilson D. E. & Reeder D. M. 3rd ed. Baltymor, 2005. 

С. В. Межжерін 

Азі́йські лінза ́нги (Prionodon) — рід ссавців 
ряду хижих. Раніше вважали підродиною віве-
рових; сучасна наука відносить їх до окремої 
родини лінзангових. Рід складається лише з 
двох видів, що живуть у тропічних лісах Пд.-Сх. 
Азії: смугастий (Prionodon linsang) та плямистий 
(Prionodon pardicolor) лінзанги. Невеликі тваринки 

масою 0,4–0,8  кг, ведуть переважно деревний 
спосіб життя. Стрункі, граціозні та рухливі. Кіг-
ті втягуються. Зовні нагадують крихітну кішку із 
чорними контрастним смугами та плямами на 
фоні світло- або коричнево-сірого забарвлення. 

Азійські кішки. 
Бенгальська кішка 
(Prionailurus bengalensis) 

Азійські лізанги. 
Смугастий лізанг 
(Prionodon linsang)
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Довгий хвіст бл. 40 см дорівнює довжині тіла з 
головою. Активні вночі, живляться дрібнішими 
тваринами та пташиними яйцями. Плодючість 
незначна, зазвичай у приплоді 1–3 дитинчати.

Літ.: Жизнь животных: В 7 т. Москва, 1989. Т. 7: Мле-
копитающие; Gaubert  P., Veron  G. Exhaustive sample set 
among Viverridae reveals the sister-group of felids: the lin-
sangs as a case of extreme morphological convergence within 
Feliformia // Proceedings of the Royal Society. Series B. 2003. 
Vol. 270. 

С. В. Межжерін 

Азі́йські прісново ́дні черепа́хи (Geoemydi-
dae) — родина плазунів ряду черепах. Належить 
до прихованошийних черепах. Включає 70 видів, 
об’єд наних у 20 родів. А.  п.  ч. поширені пере-
важно в Азії, один рід трапляється в Європі й 
Пн. Африці й ще один — у Центр. і Пд. Америці. 
Населяють прісноводні екосистеми, прибережні 
мор. райони і тропічні ліси. Представники роди-
ни мають тіло завдовжки від 10 до 80 см, пальці 

зазвичай із перетинками, для багатьох видів ха-
рактерний помітний статевий диморфізм. У де-
яких видів родини визначення статі залежить 
від температури інкубації яєць. Живуть А. п. ч. у 
прісній чистій воді, хоча деякі види витримують 
солону воду. Активні вдень та у присмерку, біль-
шість видів — рослиноїдні, але деякі види всеїд-
ні або хижі. Самки відкладають невелику кіль-
кість яєць. За сезон може бути до 2 кладок. 
Близько 70 % сучас. видів А.  п.  ч. перебувають 
під загрозою зникнення або у вразливому стані.

Літ.: Rogner M. Schildkröten: Biologie, Haltung, Vermeh-
rung. Stuttgart, 2008; Dijk P. P. van, Iverson J. B., Shaffer H. B. 
and Turtle Taxonomy Working Group. 2012. Turtles of the 
world, 2012 update: annotated checklist of taxonomy, syno ny-
my, distribution, and conservation status // Chelonian Re-
search Monographs. 2012. Vol. 5. No. 5. 

С. В. Межжерін

Азі́йсько-Тихоокеа ́нська Деклара́ція люд-
ськи́х прав індиві ́дів і наро ́дів 1988 — нор-
мативний акт, у якому проголошено осн. права 
людини та народів країн Азії та Тихого ок. Прий-
няла Друга конференція юристів цього регіону з 
правових питань миру, розвитку та прав люди-
ни. Виникнення документа пов’язане з розши-
ренням міжнар. співробітництва і необхідністю 
визначити місце країн Азії й Тихого ок. в системі 
міжнар. відносин, регламентувати специф. пра-
ва народів у міжнар. праві. В акті замість окре-
мих понять «права народів» і «права людини» 
вжито єдине поняття «людські права індивідів і 
народів». Декларація (21 стаття) нормативно 
зак ріпила право народів регіону вільно визна-
чати свій політ. статус і право на вільний екон., 

сусп. та культ. розвиток, на невід’ємний сувере-
нітет над своїми природними багатствами та 
ресурсами. Серед продекларованих осн. прав 
народів — право на життя (ст. 1), право на гідне 
існування (ст. 3), право на розвиток (ст. 5), пра-
во на повагу гідності народу (ст.  8), право на 
свободу (ст. 15). Виокремлено право на участь у 
вирішенні держ., міжнар. і глобальних проблем 
(ст. 7), право бути інформованими про внутр. і 
зовн. політику свого уряду (ст.  20). Документ 
окреслює права народів щодо підтримання між-
нар. миру й безпеки (ст.  2, 10, 11). Закріплено 
також обов’язки народів: поважати право всіх 
на життя (ст.  1); берегти мир і безпеку (ст.  2); 
сприяти розв’язанню держ., міжнар. і глобаль-
них проблем (ст.  7), реалізувати право жити у 
світі без зброї (ст.  10); домагатися взаєморозу-
міння між індивідами, народами і д-вами (ст. 14); 
сприяти встановленню довіри між народами 
(ст. 19); не допускати розпалювання ворожнечі 
до ін. народів (ст. 19); поважати їхні права і сво-
боди (ст. 21); берегти навколишнє природне се-
редовище. Декларуючи «людські права індиві-
дів», документ утверджує такі з них: право лю-
дини на рівний захист перед законом; право 
людини на рівність перед законом; право на не-
залежне й неупереджене судочинство; право на 
свободу від свавільного арешту, ув’язнення, за -
слання, обшуку або затримання; право на свобо-
ду пересування і проживання; право на свободу 
думки, совісті й релігії; право на свободу погля-
дів і самовираження; право на свободу зборів і 
створення орг-цій. Остання, 21-а, стаття прого-
лошує, що кожний індивід і народ повинні по-
важати права та свободи ін.

Азі́йсько-тихоокеа ́нська ра ́да, АЗПАК (англ. 
Asian and Pacific Council, ASPAC) — регіональне 
політико-економічне об’єднання країн на Дале-
кому Сході та в Зх. частині Тихого ок. Штаб-
квартира у м. Бангкоку (Таїланд). Утворено 
14–16.06.1966 в Сеулі на установчій конференції 
міністрів закорд. справ країн-учасниць: Австра-
лії, Малайзії (до 1973), Нової Зеландії, Південної 
Кореї, Південного В’єтнаму (до 1975), Таїланду, 
Тайваню, Філіппін, Японії. Як спостерігач був 
присутній Лаос. Мета А.-т.  р.  — поглиблення 
співробітництва між країнами-учасницями в 
наук.-тех., культ., соц. та екон. сферах. Керівний 
орган — Сесія міністрів закорд. справ країн-учас-
ниць. А.-т. р. має в складі два регіон. центри: соц.-
культ. центр (Південна Корея) та центр з питань 
продовольства і добрив (Тайвань). 1966–1972 
проведено 7 сесій А.-т. р. З 1973 — криза орг-ції, 
через неможливість проведення чергової сесії. 
Малайзія (1973) та Південний В’єтнам (1975) 
вий шли з А.-т. р. 1975 Нова Зеландія й Таїланд 
відкликали своїх представників Ради, після чого 
діяльність А.-т. р. була фактично припинена.

Літ.: Богатуров А. Д. Великие державы на Тихом океа-
не: История и теория международных отношений в Вос-
точной Азии после второй мировой войны (1945–1995). 
Москва, 1997; Скрипник О. М. Історія міжнародних орга-
нізацій. Умань, 2011.

Азі́йсько-Тихоокеа ́нське економі ́чне спів-
ро бі ́тництво, АТЕС (Asia Pacific Economic 
Coope ration, APEC) — міжурядовий форум, 
створений 06–07.11.1989 у м. Канберрі за ініціа-
тивою тогочасного прем’єр-міністра Австралії 
Б. Хоупа під час зустрічі міністрів торгівлі країн 

Черепаха Гамільтона 
(Geoclemys hamiltoni) — 

представник родини 
азійських прісноводних 

черепах
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Азійсько-Тихоокеанського регіону. На етапі ство-
рення до складу форуму увійшли 12 д-в: США, 
Канада, Японія, Австралія, Нова Зеландія, Рес-
публіка Корея, а також країни, що на той час 
входили до складу Асоціації Південно-Східної 
Азії (АСЕАН) — Бруней, Індонезія, Малайзія, 
Сингапур, Таїланд, Філіппіни. Наразі А.-Т.  е.  с. 
складається з 21 країни-учасниці: 1991 до нього 
приєдналися Китай, Гонконг і Тайвань, 1993 — 
Мексика і Папуа-Нова Гвінея, 1994 — Чилі, 
1998 — В’єтнам, Росія та Перу. Враховуючи між-
нар.-правовий статус Тайваню та Гонконгу, чле-
нів А.-Т. е. с. прийнято наз. «економіками». На-
разі в країнах А.-Т. е.  с. мешкає 40 % нас. світу, 
вони виробляють близько 60 % світового ВВП, 
на ці країни припадає майже 50 % світової тор-
гівлі та 48 % прямих іноз. інвестицій. Поряд з ЄС 
і Північноамериканською зоною вільної торгівлі 
(НАФТА), А.-Т. е. с. є одним із трьох найпотуж-
ніших у сучас. світовому госп-ві інтеграційних 
блоків. Гол. робочий орган А.-Т. е. с. — Секрета-
ріат, створено 1993, розташований у Сингапурі, 
до його складу входять 23 дипломати з країн-
учасниць і 20 місцевих співробітників. Функції 
Секретаріату: консультативне й матеріально-
тех. забезпечення та координація діяльності, 
опрацювання проектів, відповідальність за їх 
оцінювання та фінансування, а також виконан-
ня інформаційної та громад. функцій від імені 
форуму. Від 1993 щорічно скликають нефор-
мальні зустрічі глав д-в та урядів економік—
учасниць А.-Т. е. с. Організаційно А.-Т. е. с. скла-
дається з двох частин — політ. і робочої. Вищий 
політ. рівень, на якому приймають спільні де-
кларації, — це щорічні саміти лідерів А.-Т. е. с. 
Паралельно відбуваються щорічні зустрічі міні-
стрів закорд. справ, міністрів торгівлі та еконо-
міки, а також засідання створеної 1995 Ділової 
консультативної ради (ДКР), яка відповідає мі-
ністерському рівню. Всі рішення приймають на 
основі консенсусу. Гасло форуму: «А.-Т.  е.  с. — 
значить справа» підтверджує ефективна робота 
його підрозділів. 1991 на міністерській зустрічі 
А.-Т. е. с. було ухвалено Сеульську декларацію, 
де сформульовано осн. завдання А.-Т. е. с.: під-
тримання екон. зростання країн регіону; зміц-
нення багатосторонньої системи торгівлі з ура-
хуванням посилення екон. взаємозалежності 
економік-учасниць; ліквідація обмежень щодо 
пересування між країнами товарів, послуг, капі-
талів, технологій і робочої сили відповідно до 
норм ГАТТ/СОТ.

Літ.: An APEC Trade Agenda? The Political Economy of a 
Free Trade Area of the Asia-Pacific / Ed. by Ch. Morrison and 
Ed. Pedrosa. Singapore, 2007; Шипилов  С.  Б. Азиатско-
Тихо океанское экономическое сотрудничество. Станов-
ление, развитие, перспективы (1989–2007). Москва, 2009; 
Городня Н. Д. Азійсько-Тихоокеанський регіон: інтегра-
ційний вимір // Світові інтеграційні процеси в умовах 
трансформації міжнародних систем: Навч. посіб. / За ред. 
Л. Д. Чекаленко. Київ, 2013.

С. О. Шергін

Азі́йсько-Тихоокеа ́нський регіо ́н — сукуп-
ність континентальних і острівних територій та 
басейну Тихого океану, що їх омиває. Ін. назви — 
«тихоокеанський басейн», «тихоокеанське кіль-
це». Залежно від методології підрахунку, цей ге-
огр., геополіт. і геоекон. простір (мегарегіон) 
налічує від 20–30 до 47 країн і окр. районів, у 
яких проживає бл. половини нас. світу. Напр., у 

США до А.-Т. р. відносять країни Пд.-Сх. й Пн.-
Сх. Азії та Океанії. В Японії, крім названих суб-
регіонів, включають країни тихоокеанського 
узбережжя Латинської Америки і країни Пд. 
Азії — Індію та Шрі-Ланку. У Китаї — країни Сх. 
та Пд.-Сх. Азії, але без країн Латинської Америки.
Орг.-політ. і екон. ядром А.-Т. р. вважають фо-
рум Азійсько-Тихоокеанського економічного спів-
робітництва (АТЕС; 1989), учасниками якого 
наразі є 21 країна (Австралія, Бруней, В’єтнам, 
Гонконг, Індонезія, Камбоджа, Китай, Канада, 
Лаос, Малайзія, Мексика, Нова Зеландія, Пів-
денна Корея, Перу, РФ, США, Сінгапур, Таїланд, 
Філіппіни, Чилі, Японія). На поч. 21 ст. в А.-Т. р. 
сформувалася пірамідальна система внутр. регі-
он. зв’язків, яка об’єднує країни не тільки з різ-
ним рівнем соц.-екон. розвитку, але й з різними 
принципами держ. управління. Нагорі піраміди 
перебувають США і Японія, на які припадає по-
над 70 % сукупного ВВП країн А.-Т.  р. До них 
приєднуються Австралія й Канада (бл. 7 % ВВП 
регіону). Нижче знаходяться неоіндустріальні 
країни Сх. та Пд.-Сх. Азії: Південна Корея, Ма-
лайзія, Таїланд, Сінгапур, Філіппіни. До них 
долучаються країни Центр. і Пд. Америки: Мек-
сика, Чилі, Перу та ін. Найнижчий щабель за 
макроекон. показниками посідають найменш 
розвинені країни — члени Асоціації держав Пів-
денно-Східної Азії (АСЕАН) — В’єтнам, Лаос, 
М’ян  ма. Окреме місце у цій системі займає Ки-
тай, який за темпами та масштабами екон. зрос-
тання перевищує інші країни А.-Т. р., внаслідок 
чого за останнє десятиріччя перетворився на 
другу економіку світу. Загалом на А.-Т.  р. при-
падає: 60 % світового ВВП, 50 % світової торгівлі, 
48 % прямих іноз. інвестицій, 65 % світових за-
пасів сировини та 42 % населення планети. 
У 2010-ті А.-Т. р. перетворився на найдинамічні-
ший мегарегіон планети, а за рівнем інтеграц. 
розвитку майже впритул наблизився до Євро-
пейського Союзу та Північноамериканської зони 
вільної торгівлі (НАФТА). При цьому найшвид-
ші темпи розвитку мали східноазійські економі-
ки: В’єтнам, Індонезія, Китай, Малайзія, Півден-
на Корея, Тайвань і Таїланд, які, попри суттєві 
відмінності в політ. системах і соціокульт. роз-
витку, обрали неоіндустріальний тип сусп. мо-
дернізації.
У межах А.-Т. р. функціонують 44 субрегіональ-
них угруповання, зокрема 28 між окремими 
країнами-членами АТЕС. Здебільшого це дво-
сторонні зони вільної торгівлі, найвідомішими 
серед яких є: НАФТА в Пн. Америці, АСЕАН у 
Пд.-Сх. Азії, Зона вільної торгівлі між Австра-
лією і Новою Зеландією, Форум тихоокеанських 
островів на Пд. Тихого океану та Регіон. все-
осяжне екон. партнерство. Майбутнє азійсько-
тихоокеанської екон. інтеграції та місце регіону 
в світових інтеграц. процесах залежить від до-
сягнення цілей Богорської декларації, яку було 
прийнято на неформальному саміті АТЕС 1994. 
Зміст осн. цілей декларації полягає в поетапно-
му створенні найбільшої у світі зони вільної 
торгівлі товарами, послугами та інвестиц. капі-
талу. При цьому розвинені країни мали завер-
шити торгово-екон. лібералізацію до 2010, нео-
індустріальні країни — до 2015, а країни, що 
розвиваються — до 2020. Проте досягнення за-
декларованих цілей через низку причин відбу-
вається з певним відхиленням від наміченого 
графіка.
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У межах А.-Т. р. активно розвивається трансре-
гіон. інтеграція. Торговельна та інвестиційна лі-
бералізація в А.-Т.  р. здійснюється за трьома 
напрямками: на нац., субрегіон. (в рамках інте-
грац. угруповань) і на багатобічній основах (від-
повідно до правил Світової організації торгів-
лі). Ефективність інтеграц. співробітництва 
кра їн А.-Т. р., яке ґрунтується переважно на 
екон. складовій, пояснюється не тільки екон., 
але й ін. факторами, зокрема зростанням ролі 
чинників регіон. безпеки та політ. стабільності. 
Взаємо обумовленість цих факторів ускладнює 
розвиток інтеграц. процесів в А.-Т.  р., які в 
останні роки стикаються з нетрадиційними ви-
кликами та новими загрозами в умовах кризи 
постбіполярної системи міжнар. відносин. 
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С. О. Шергін

Азі́мов, А́йзек (англ. Asimov, Isaac; 02.01.1920, 
с.  Петровичі, тепер Шумяц. р-ну Смолен. обл., 
РФ — 02.04.1992, м. Нью-Йорк, США) — пись-
менник-фантаст, науковець-біохімік. 1923 пере-
їхав із батьками до США. 1939 закінчив Колумб. 
ун-т. Автор творів у жанрі наук. фантастики: зб. 
оповідань «Я, робот» («I, Robot»; 1950), трилогії 
«Становлення» («Foundation»; 1951–1953) та її 
продовження «Грань становлення» («Foundation’s 
Edge»; 1982), «Заснування і Земля» («Foundation 
and Earth»; 1986), дилогії «Сталеві печери» («The 
Caves of Steel»; 1954) і «Оголене сонце» («The 
Naked Sun»; 1957), романів «Кінець Вічності» 
(«The End of Eternity»; 1955), «Навіть боги» («The 
Gods Themselves»; 1972) та ін. П’ятиразовий лау-
реат премії «Г’юго» і дворазовий лауреат премії 
«Неб’юла» (найпрестижніших літ. премій у галу-
зі фантастики). Крім того, А. — автор наук.-по-
пуляр. книжок із природничих наук, кількох де-
тективних романів та оповідань.
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the Grand Master of Science Fiction. New York, 2005; Käke lä 
Jari The Cowboy Politics of an Enlightened Future: History, 
Expansionism, and Guardianship in Isaac Asimov’s Science 
Fiction. Helsinki, 2016.

Р. І. Доценко

А́зія — частина світу, найбільша за територією і 
кількістю населення; утворює разом з Європою 
материк Євразію. Тер. (разом з островами) — 
44579 тис. км2 (8,7 % від загальної площі поверх-
ні Землі або 30 % суходолу), пл. островів — 
2700  тис. км2, довжина берегової лінії — 
69,9 тис. км. Середня висота — 950 м, найвища 
точка — г. Джомолунгма (Еверест; 8 848 м), най-
нижча — рівень Мертвого моря (–417,5  м). 
Нас. — 4164,3 млн осіб (2012, оцінка; 60,5 % нас. 
Землі), густота нас. — 93 особи/км2. Крайні точ-
ки: на Пн. — мис Челюскін (п-ів Таймир, РФ), на 

Пд. — мис Піай (п-ів Малакка, Малайзія), на 
Зх. — мис Баба (п-ів Мала Азія, Туреччина), на 
Сх. — мис Дежньова (Чукотський п-ів, РФ).
Материкова А. розташовується в основному в 
сх. (за винятком Чукотського п-ова) і пн. півку-
лях. А. омивається Північним Льодовитим океа-
ном (на Пн.), Індійським океаном (на Пд.), Тихим 
океаном (на Сх.) та морями Атлантичного океа-
ну — Чорним, Мармуровим, Егейським, Серед-
земним (на Пд. Зх.). Умовна лінія поділу матери-
ка Євразія (на дві частини світу — Європу і А.) 
проходить Північним Льодовитим ок., Кар-
ським  м., сх. схилами Уральських гір, руслом 
р. Емби, пн. узбережжям Каспійського м., Кумо-
Маницькою западиною, Азовським м., Керчен-
ською протокою, Чорним м., протокою Босфор, 
Мармуровим м., протокою Дарданелли, Егей-
ським і Середземним м. Далі на Пд. А. відділя-
ється від Африки Середземним м., Суецьким ка-
налом, оз. Тимсах, Суецьким каналом, Великим 
Гірким оз., Малим Гірким оз., Суецьким кана-
лом, Суецькою зат., Червоним м., Баб-ель-
Ман дебською протокою, Аденською зат., Ара-
війським м. та Індійським ок. Від Північної 
Америки А. відокремлюється вузькою Беринго-
вою протокою. 
А. поділяють на такі великі регіони: Північна А. 
(Сибір і Пн. Сх. материка), Східна А. (Пд. Дал. 
Сходу РФ, Камчатка, Курильські о-ви, Сахалін, 
Корейський п-ів, о-ви Японські та Рюкю, 
Пн.-Сх. Китай), Центральна А. (Тібетське на-
гір’я, Джунгарія, Монголія), Середня А. (Туран-
ська низовина, Памір, Тянь-Шань), Південна А. 
(Малайський архіпелаг, п-ови Індокитай та Ін-
достан, Гімалаї, Індо-Гангська рівнина), Західна 
А. (п-ів Мала Азія, Вірменське та Іранське, на-
гір’я, Аравійський п-ів). 
Найбільші півострови: Мала Азія, Аравійський, 
Індостан, Індокитай (з п-овом Малакка), Корей-
ський, Камчатка, Чукотський, Таймир, Ямал. До 
А. належать численні архіпелаги та острови (Ве-
ликі Зондські, Новосибірські, Сахалін, Північна 
Земля, Тайвань, Філіппінські, Хайнань, Шрі-
Лан ка, Японські та ін.).
РЕЛЬЄФ. Для А. характерне переважання підви-
щеного (гірського і плоскогірного) рельєфу. 
Най вищі підняття простягаються двома пояса-
ми. Один із них витягнутий в субширотному 
напрямі й включає Передньоазіатські нагір’я, 
Памір і Каракорум, Тібет і Гімалаї, розгалужую-
чись на Сх. (Куньлунь і Наньшань) і на Пд., де 
переходить у гірські пасма Малайського архіпе-
лагу. Другий пояс простягається в пн.-сх. напря-
мі від Тянь-Шаню і включає гори Пд. Сибіру, 
Охот сько-Колимське, Анадирське, Чукотське 
нагір’я. На Сх., особливо на островах, переважа-
ють меридіонально витягнуті хребти. В А. — 
найвищі гірські системи і вершини світу — Гіма-
лаї з п. Джомолунгма (Еверест), 8848 м; висота 
багатьох хребтів у Центр. А. перевищує 7000 м, в 
ін. гірських хребтах і масивах досягає 4000  м. 
Низовинні рівнини займають бл. 25 % всієї пло-
щі А., найбільші: Західно-Сибірська рів нина і 
Туранська низовина, ін. простягаються вздовж 
приморських окраїн материка та в передгірних 
западинах. Підвищені рівнини (до 1000  м) за-
ймають міжгірні западини (Джунгарська, Каш-
гарська, Цайдамська) або утворюють великі 
плоскогір’я (Анатолійське, Іранське, Середньо-
сибірське та ін.). На Пд. від смуги передгірних 
западин лежать плато (Декан, Сирійсько-Ара-
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війське та ін.), обмежені окраїнними хребтами. 
Основні гірські системи: Гімалаї, Гіндукуш, Ка-
ракорум, Куньлунь, Тянь-Шань, Гіссаро-Алай, 
Великий Кавказ, Алтай, Саяни; великі нагір’я: 
Середньосибірське, Малоазіатське, Вірменське, 
Іранське; плоскогір’я: Середньосибірське, Ара-
війського п-ова, Деканське. Найбільші низовин-
ні рівнини: Західносибірська, Туранська, Велика 
Китайська, Індо-Гангська, Месопотамська; висо-
кі рівнини Центр. А.: Кашгарська, Джунгарська, 
Гобійська. На Камчатці, о-вах Сх. А. та Малай-
ського архіпелагу багато вулканів, трапляються 
землетруси й цунамі.
ГЕОЛОГІЧНА БУДОВА Й КОРИСНІ КОПАЛИ-
НИ. Давніми ядрами А. були Сибірська, Аравій-
ська, Індокитайська і Китайська платформи. 
В областях поширення їх докембрійські криста-
лічні породи виходять на поверхню або вкриті 
товщею осадових відкладів. Уздовж країв давніх 
платформ невеликі тер.  займають структури 
байкальського віку. До структур каледонської 
складчастості належать пн. дуги Тянь-Шаню, 
Мон гольський Алтай, Наньлінь, до герцинської 
складчастості — Таймир, Урал, Салаїр, Тянь-
Шань, гори Південної Монголії, Куньлунь, 
Нань-шань. Мезозойські структури поширені 
на Пн. Сх. Сибіру, в Забайкаллі, Індокитаї. Мо-
лоді кайнозойські структури альпійської склад-
частості формувалися в Альпійському та Тихо-
океанському складчастих поясах. У сучас. геол. 
епоху відбулися дальші підняття гірських облас-
тей, диференційовані вертикальні рухи, зросла 
контрастність рельєфу, посилилися процеси де-
нудації та акумуляції. Надра А. багаті на корисні 
копалини. А. посідає перше місце серед матери-
ків за запасами нафти, природного газу, руд 
олова і самородної сірки, а також за видобут-
ком нафти й олов’яних руд. Найбільші запаси 
кам. вугілля зосереджені в РФ (Кузнецький, 
Тунгуський, Ленський та ін. бас.), Казахстані 
(Карагандинський бас.), Китаї, Індії; поклади 
наф ти й газу є в Азербайджані, РФ, Китаї, на 
Бл. Сході. Значні запаси руд різних металів — 
залізних (у Казахстані, РФ, Сх. Китаї, Кореї), 
кольорових та рідкісних (мідні — в Казахстані, 
РФ, Японії, сурм’яні, ртутні, вольфрамові — на 
Пд. Китаю, олов’яні — в РФ, на п-ові Малакка, 
в Індонезії та ін.). У багатьох районах є поклади 
графіту, слюди, азбесту, фосфоритів, кухонної 
солі.
КЛІМАТ. А. лежить у межах усіх клімат. поя-
сів  — від арктичного до екваторіального. Для 
формування клімату А. велике значення мають 
континент. повітр. маси. Узимку над А. форму-
ється стійка область високого тиску. Влітку па-
нує континент. тропічне або помірне повітря. 
В екваторіальних районах протягом усього року 
переважають екваторіальні повітр. маси, харак-
терна інтенсивна конвекція. На Сх. материка 
розвинута мусонна циркуляція. Пересічна т-ра 
січня від –20 °C в Сибіру до +25 °С біля екватора. 
Найнижчі зимові т-ри спостерігаються в районі 
м. Верхоянська та с. Оймякон (до –70 °С, полюс 
холоду Пн. півкулі). У липні на Пн. т-ра нижча 
від +10  °С, в Центр. А. +30  °С і вище. Макси-
мальна кількість опадів — на навітряних схи-
лах гір Пд. і Сх. А., напр., в Черапунджі (Індія) 
до 12000  мм, в екваторіальних районах — до 
2000 мм, у субтропічному і помірному мусон-
ному поясах — 600–1000 мм, у континент. ра-
йонах — менша від 350 мм, у пустелях Аравій-

ського п-ова і Центр. А. — менша від 150 мм на 
рік.
ВНУТРІШНІ ВОДИ. А. посідає 1-е місце в світі 
за сумарним об’ємом річкового стоку. Водні ре-
сурси розподіляються нерівномірно. Найбільше 
обводнені райони мусонних тропіків (шар стоку 
1500–2000  мм), найменше — області пустель. 
Ріки А. належать до басейнів усіх чотирьох океа-
нів. 40 % тер. А. належить до басейну внутріш-
нього стоку. Великі області внутрішнього сто-
ку  — бас. Каспійського та Аральського м. 
(рр.  Амудар’я і Сирдар’я), частина Центр. А., 
внутр. райони Іранського нагір’я, Аравійського 
п-ова та ін. (займають до 37 % поверхні матери-
ка). Найбільші ріки: Янцзи, Хуанхе, Амур (з 
Шилкою та Ононом), Лена, Меконг, Єнісей, Об, 
Інд. В помірних широтах річки замерзають 
взимку і розливаються навесні. Річки мусонної 
частини А. характеризуються літнім максиму-
мом стоку, середземноморських районів — зи-
мовим максимумом, в екваторіальних районах 
вони повноводні протягом усього року. Озера А. 
за походженням поділяють на тектонічні (Бай-
кал, Іссик-Куль, Мертве море), льодовикові (Те-
лецьке оз. та ін.), карстові, в безстічних запади-
нах багато солоних озер. Найбільші озера — 
Каспійське море, оз.  Байкал (найбільший при-
родний резервуар прісної води — до 20 % світо-
вих запасів без урахування льодовиків).
ҐРУНТИ. На Пн. материка переважають тунд-
рові арктичні ґрунти, під тайгою помірного по-
ясу — підзолисті, в помірних мусонних райо-
нах — бурі лісові ґрунти, в лісостепових і степо-
вих — сірі лісові, чорноземні й каштанові, які 
змінюються бурими пустельними ґрунтами. 
В  горах розвинуті гірські підзолисті й торфові 
дернові грунти, у верхній частині гір — гірсько-
лучні. Для середземноморської області харак-
терні коричневі ґрунти, в мусонних субтропіч-
них районах — червоноземи й жовтоземи, у во-
логих мусонних тропіках поширені червоно-
жовті й червоні ґрунти.
РОСЛИННІСТЬ А. дуже різноманітна. На рів-
нинах пн. і серед. частин А. чітко виявлена ши-
ротна зональність. Простори тундри вкриті ли-
шайниками, мохами, травами, ягідниками та 
низькорослими деревами. Далі на Пд. поширені 
тайгові ліси (ялина, сосна, ялиця, модрина; з 
листяних — береза), які в Зх. Сибіру замінюють-
ся березовими лісами (лісостепова зона) й сте-
пами, а на Дал. Сході — листяними лісами (дуб, 
клен, граб, липа). У Центр. А. — пустельно-сте-
пова і пустельна рослинність (ксерофільні зла-
кові й полинові угруповання), тут є цінні пасо-
вища. Для мусонних субтропіків типові вічнозе-
лені дерева і чагарники (Пд. Корейського п-ова, 
Японії, Пд. Сх. Китаю). Зона тропічних пустель є 
лише в зх. частині А. (Аравійський п-ів, пустеля 
Тар). Решта районів тропічних широт зайнята 
саванами, рідколіссям, сухими, змінновологими 
листопадними та вологими вічнозеленими тро-
пічними лісами. На пд.-зх. узбережжі А. — се-
редземноморська рослинність. Для гірських ра-
йонів характерна вертикальна зональність .
ТВАРИННИЙ СВІТ. З точку зору зоогеографії 
А. розташована в сх. частині Палеарктики, а її 
пд.-сх. частина належить до Індо-Малайської 
обл., які відповідно займають позаропічну і тро-
пічну зони. Характерними представниками 
азій  ської палеарктичної фауни є тушканчики, 
полівки, лемінги, олені північний, благородний 
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та плямистий, сайгак та джейран, гірські козли 
та архари, землерийки-бурозубки, їжаки, серед 
хижих — колонок, солонгой, калан; різноманітні 
види птахів, що гніздяться в тундрі і тайзі, пус-
телях і в гірському ландшафті; плазунів пред-
ставлено ямкоголовими і гадюковими зміями, 
агамовими і справжніми ящірками; серед земно-
водних дуже цікаві характерні для А. веслоногі й 
вузькороті жаби. Для Індо-Малайської зони 
властиві численні й різноманітні комахоїдні, 
рукокрилі, хижі ссавці; найбільша сухопутна 
тварина А. — індійський слон; тут живуть індій-
ський, суматранський і яванський носороги, та-
пір, велика і мала панди, сірий бик, бантенг, 
гаур, індійський і карликовий буйволи, нільгау, 
гарна і чотирирога антилопи, мавпи, зокрема 
людиноподібні гібон і орангутан. Для фауни цієї 
області характерні шерстокрили, довгоп’яти, ту-
паї; багато представників род. віверових, соба-
чих, котячих (тільки в А. живуть тигри), ведме-
жих, єнотових та ін. Різноманітний склад птахів. 
З плазунів великий інтерес представляють без-
вухі варани, крокодили, гавіали, тут живе багато 
отруйних змій, в тому числі одна з найнебезпеч-
ніших змій — королівська кобра; серед розмаїт-
тя земноводних А. дуже цікавою є велетенська 
саламандра. Саме в А. було одомашнено свиню, 
буйвола, бантенга, гаура, курку, бджолу.
ІСТОРІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ. В стародавні часи та 
в середні віки значні відомості про А. було зібра-
но в Китаї, в Серед. Азії (Хорезмі) та в арабів.
Вивченню природи А. в 15–17 ст. сприяли подо-
рожі Марко Поло, Васко да Гами та ін. У 2-й пол. 
17 ст. в Росії було складено перші карти Сибіру 
та деяких районів Далекого Сходу. Вивчення А. 
посилилось у 2-й  пол. 19  ст. після орг-ції Рос. 
геогр. т-ва. Особливе значення мали досліджен-
ня П. О. Кропоткіна, І. Д. Черського, О. Л. Чека-
новського, M. М. Пржевальського, П. О. Чихачо-
ва, І. П. Минаєва, В. О. Обручева, П. П. Семенова-
Тян-Шанського, М. О. Сєверцова, О. П. Федчен-
ка, Г. Ю. Грум-Гржимайла (усі — Росія), А. Гум-
больдта, Ф. Ріхтгофена (обидва — Німеччина) 
та ін. У кол. СРСР дослідження здійснювали 
ін-ти, бази АН СРСР і АН союзних республік, 
ун-ти тощо.
НАСЕЛЕННЯ. В антропологічному відношенні 
населення А. в основному належить до монголо-
їдної, європеоїдної й австралоїдної рас. Крім 
того, внаслідок змішання окремих рас виникли 
нові антропологічні типи. В А. живе понад 1 тис. 
народів (націй, народностей і племен), які нале-
жать до багатьох мовних сімей і груп. Народи 
індоєвропейської мовної сім’ї пред ставлені в А. 
індоарійською, іран., слов’ян. та ін. мовними 
групами. Народи індоарійської групи (гіндус-
танці, бенгальці, маратхи, біхарці, панджабці та 
ін.) населяють пн. і центр. частини Індостану; 
іран. (перси, афганці, таджики та ін.) — більшу 
частину тер. Ірану, Афганістану, а також Таджи-
кистан; слов’ян. (росіяни, українці, білоруси) — 
азіат. частину РФ, Казахстан. У Грузії та деяких 
районах Пн. Кавказу живуть народи кавказької 
сім’ї. До семіто-хамітської сім’ї належать араб. 
народи, євреї Ізраїлю й ассирійці. В А. живуть 
народи кількох мовних сімей. Народи тюрк. мов-
ної сім’ї (турки, азербайджанці, уйгури, узбеки, 
казахи, туркмени та ін.) займають велику части-
ну тер. Зх., Серед. та Центр. А. Народи монгол. 
сім’ї населяють в основному Центр. А. Тунгусо-
маньчжурські народи живуть на Пн. Сх. Китаю 

та в Росії (Сибір і Дал. Схід). Тюркську, монголь-
ську й тунгусо-манчжурську мовні сім’ї деякі 
досліднику об’єднують у алтайську сім’ю. Близь-
кими до неї є мови корейців і японців, які вва-
жаються ізолятами. Народи уральської сім’ї 
(ханти, мансі, ненці та ін.) живуть у Зх. Сибіру, 
палеоазіат. народи (чукчі, коряки, ітельмени та 
ін.), а також ескімоси й алеути — на Пн. Сх. Си-
біру і Дал. Сході. Народи китайсько-тібетської 
(сіно-тибетської) сім’ї поділяються на китайську 
й тибето-бірманську групи. До складу першої 
входять китайці і хуей, які населяють сх. частину 
Китаю, до складу другої  — тибетці, бірманці, 
іцзу, різні гімалайські народи, карени та ін., які 
живуть на Пд. Зх. Китаю, в Непалі, на Пн. Індії і 
в Бірмі. Три групи — тайська, мяо-яо і в’єт нам-
ська, що раніше включалися до цієї сім’ї, разом з 
мон-кхмерською групою і групою мунда станов-
лять австроазіатську мовну сім’ю (див. Австро-
азіатські мови). Вони населяють п-ів Індокитай, 
пд. райони Китаю і пн.-сх. й центр. райони Індії. 
Мовами дравидської сім’ї говорять народи пд. 
частини Індії (таміли, телугу, канара, малаялі, 
гонди, ораони та ін.), а також брагуї Афганістану 
і Пакистану й маври Шрі Ланки. Усі острови 
Пд.-Сх. А., а також п-ів Малакка населяють на-
роди індонезійської групи австронезійської сім’ї 
(яванці, сунди, мадурці, балійці, бугі, тагали, 
ілоки, вісайя, малайці Малайзії та ін.). Після 
Другої світової війни в А. прискорилися процеси 
нац. консолідації, що полягають в об’єднанні не-
численних етнічних спільностей у більші, пле-
мен і племінних груп — у народності й перетво-
ренні цих народностей на нації.
В А. поширені всі світові релігії — християн-
ство, іслам і буддизм, а також індуїзм, шаманізм.
Найбільші міста (понад 10 млн осіб, 2015): 
Шанхай (24152,7 тис. осіб), Карачі (23500 тис. 
осіб), Пекін (21705 тис. осіб), Делі (16787,9 тис. 
осіб), Тяньцзінь (15469,5 тис. осіб), Стамбул 
(14025,6 тис. осіб), Мумбаї (Бомбей; 12478,4 тис. 
осіб), Токіо (13617,4 тис. осіб), Шеньчжень 
(12084 тис. осіб), Джакарта (10075,3 тис. осіб), 
Сеул (10063,2 тис. осіб).
ПОЛІТИЧНИЙ ПОДІЛ. А. повністю або частко-
во включає 51 країну: Азербайджан, Афганістан, 
Бангладеш, Бахрейн, Бірму, Бруней, Бутан, Вір-
менію, В’єтнам, Гонконг, Грузію, Ємен, Ізраїль, 
Індію, Індонезію, Ірак, Іран, Йорданію, Казах-
стан, Камбоджу, Катар, Киргизстан, Китайську 
Народну Республіку, Кіпр, Корейську Народно-
Демократичну Республіку, Кувейт, Лаос, Ліван, 
Макао, Малайзію, Мальдіви, Монголію, Непал, 
Оман, Об’єднані Арабські Емірати, Пакистан, 
Папуа Нову Гвінею, Республіку Корею, РФ, Сау-
дівську Аравію, Сирію, Сінгапур, Східний Ти-
мор, Таїланд, Таджикистан, Туреччину, Туркме-
ністан, Узбекистан, Філіппіни, Шрі-Ланку, Япо-
нію та кілька частково визнаних країн і залеж-
них територій.
ПРАВОВІ СИСТЕМИ. У д-вах А. немає єдиної 
правової системи. Тут діє кілька правових сис-
тем: мусульм. право та право мусульм. країн; 
правові системи Дал. Сходу, Пд.-Сх. Азії. Му-
сульм. право не є окр. галуззю юрид. науки. Це 
лише одна із сторін ісламу. Домінує концепція 
теокр. сусп-ва, в якому д-ва — інструмент панів-
ної релігії. Мусульм. теологи розробили систему 
«ідеального» права, що, як вони вважають, ко-
лись опанує світом і повністю контролювати-
меться ісламом. Доктринальний виклад му-
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сульм. законів (фікх) має два розділи: перший 
вивчає джерела шаріату, другий аналізує норми 
матеріального мусульм. права. Мусульм. право 
формувалося на основі 4 джерел: Корану — свя-
щенної книги ісламу, Сунни — переказів, пов’я-
заних з життям Магомета; Іджми — узгодженої 
думки мусульм. богословів (знавців шаріату) з 
окремих реліг.-правових і побут. питань; Кия-
су  — судження за аналогією. Мусульм. право 
поширюється на тер. країн, де живе понад 
500  млн магометан. Сучасне зак-во більшості 
мусульм. д-в проголошує вірність принципам 
ісламу. Так, конституції Сирії, Ірану, Пакистану, 
цивільні кодекси Сирії, Іраку зобов’язують суд-
дів керуватися нормами мусульм. права. Кон-
ституція та зак-во Ірану передбачають процеду-
ру їх відповідності законам мусульм. права. 
Вод ночас з нормами мусульм. права в д-вах А. 
існує т. з. право мусульм. країн. Це правові нор-
ми, що регламентують такі сфери життя сусп-ва, 
які не охоплюються класичним мусульм. пра-
вом: численні ін-ти цивільного, адм. і фін. права 
тощо. Кожна д-ва має своє, особливе, право. За 
спільними рисами цього права можна виділити 
ряд груп азіат. країн. Перша група охоплює краї-
ни Серед. Азії кол. СРСР. Ці д-ви мають розви-
нені правові системи, які не ґрунтуються на 
доктринах мусульм. права і для яких характерне 
успадкування певних правових норм та ін-тів 
СРСР. Однак останнім часом на формування 
зак-ва цих д-в посилюється вплив мусульм. пра-
ва. До другої групи належать країни, правові 
системи яких майже не зазнали трансформації 
та оновлення сучас. ідеями (Саудівська Аравія, 
Ємен, Кувейт, Об’єднані Арабські Емірати). Ці 
д-ви живуть за нормами мусульм. права. Третю 
групу становлять країни, де норми мусульм. 
права охоплюють лише деякі сторони життя 
сусп-ва: статус особи та церк. установ, питання 
користування землею тощо. Ці д-ви поділяють-
ся на 2 підгрупи, де: а) сучас. право ґрунтується 
на принципах і нормах «загального права» (Па-
кистан, Індія); б) відбувається становлення пра-
ва за зразком французького. Особливе місце 
поміж мусульм. країн посідає Туреччина, яка ще 
1926 запозичила швейц. цивільний кодекс та 
чимало європ. правових ін-тів, зокрема в галузі 
правового статусу особи, спадкового та сімей-
ного права. Слід зазначити, що вестернізація 
юрид. норм багатьох азіат. д-в не була букваль-
ним запозиченням теорій і практики зх. країн; 
насправді виник специф. ісламізований варіант 
європ. права. Правові системи д-в Дал. Сходу 
(Китай, Японія, Корея, Монголія та ін.) теж іс-
тотно відрізняються від права більшості країн 
А. По-перше, всі далекосх. країни (крім Малайзії 
та М’янми, де діє заг. право за англ. зразком) 
мають кодекси. Напр., у Китаї цивільний кодекс, 
що охоплював як цивільне, так і торг. право, 
став чинним у 1929–1931, цивільно-процесуаль-
ний — 1932, земельний — 1930. Протягом 1980–
1990-х інтенсивно розвивається зак-во в таких 
галузях, як цивільне право, цивільно-процес. 
право, кримінальне право. Розроблено закони 
про громадянство, патенти, госп. дотації, про 
спільні підприємства, іноз. підприємства. 1987 
набули чинності «Основні принципи цивільно-
го права», що регламентують такі питання, як 
статус юрид. осіб, власність, зобов’язання, угода 
тощо. 1980 у Китаї ухвалено новий закон про 
шлюб, який скасував закон 1950. Тоді ж ухвале-

но новий кримінальний кодекс. У Японії, почи-
наючи з доби Мейдзі (2-а пол. 19 ст.), відбуваєть-
ся інтенсивна «вестернізація» правових норм за 
зразком нім. та франц. права. У цей період було 
розроблено й затверджено цивільний, цивільно-
процес., кримінальний, кримінально-процес., 
торговий кодекси. Конституція Японії 1946 (діє з 
03.05.1947) заклала сучас. принципи демократії, 
що стимулювало розвиток усіх галузей япон. 
права. Слід зауважити, що в Японії та Китаї дія 
кодексів і правових норм на зразок європ. нак-
ладається на традиційне філос.-реліг. вчення і 
менталітет нас. Тому право цих країн сформува-
лося у специф. формі, що відрізняє його від ін. 
правових систем. Окр. групу д-в А. становлять 
Тайвань, Камбоджа, Шрі-Ланка. Тут діє досить 
специф. право, засн. на буддистській традиції. 
На тлі правових систем азіат. країн вирізняється 
Ізраїль, де сучас. правові принципи на зразок 
зх.-європ. діють поряд з нормами Талмуду та 
юдейського права. Правові системи д-в А. 
трансформуються досить повільно. Це поясню-
ється геогр., соц.-іст. чинниками, особливостя-
ми менталітету народів, герметизмом культур 
окр. країн. Припускають, що мусульм. право та 
ін. традиц. юрид. норми, які ґрунтуються на сх. 
реліг. доктринах, тривалий час залишатимуть-
ся джерелом розвитку правових систем цього 
регіону.

Літ.: Денисов  В.  Н. Системы права развивающихся 
стран. Киев, 1978; Давид Р. Основные правовые системы 
современности. Москва, 1988; Ігнатьєв П. М. Країнознав-
ство. Країни Азії. Чернівці, 2006; Головченко В.  І. Регіо-
нознавство: Азія, Африка й Латинська Америка: навчаль-
ний посібник. Київ, 2013.

Азнаву́р, Шарль [франц. Aznavour, Charles; 
справ жнє прізвище та ім’я — Азнавурян (Azna-
vourian) Шанур Варенаг (Shahnourh Varenagh); 
22.05.1924, Париж] — співак, актор, автор і ви-
конавець пісень. Походить з вірмен. родини, що 
емігрувала до Франції. Батько, колишній актор, 
був хазяїном невеличкого ресторану, де сам ви-
конував пісні. З 1933 А. навчався у дитячій театр. 
школі, згодом — у Центр. театр. школі в Парижі, 
тоді ж почав виконувати маленькі ролі у спекта-
клях. 1942 познайомився з піаністом і компози-
тором П. Рошем і виступав разом із ним у дуеті у 
кабаре. Після війни познайомився з Е. Піаф, зав-
дяки якій 1947–1948 здійснив гастролі до США і 
Канади. Перший великий успіх прийшов до А. 
після гастролей країнами Пн. Африки, зокрема 
виступів у Марокко (1956), а також концертів у 
париз. концерт. залі «Олімпія». Згодом А. висту-
пав з концертами у багатьох країнах світу (зок-
рема в Україні, 1964). Автор або співавтор слів і 
музики понад 800 пісень, серед яких: «Plus bleu 
que tes yeux» («Блакитніше за твої очі»; 1951), 
«Après l’amour» («Після кохання»; 1955), «Sa 
jeunes se» («Юність»; 1956), «C’est merveilleuse 
l’a mo ur» («Це чудове кохання»; 1957), «Il faut sau-
voir» («Треба знати»; 1961), «L’amour c’est comme 
un jour» («Кохання — це як день»; 1962), «La Bo-
hème» («Богема»; 1965), «Сomme ils disent» («Як 
кажуть»; 1972), «Autobiographie» («Автобіогра-
фія»; 1980), «Une vie d’amour» («Життя кохання»; 
1981), «Pour toi Armenie» («Для тебе, Вірменіє»; 
1989) та ін. 2014 у Франції вийшла антологія з 
60 дисків співака. Його диски виходили також в 
ін. країнах — Австралії, Аргентині, Бельгії, Бра-
зилії, Великій Британії, Венесуелі, Греції, Данії, 

Азнавур Шарль
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Ізраїлі, Іспанії, Італії, Канаді, Колумбії, Кореї, 
Мексиці, Нідерландах, Німеччині, Польщі, Пор-
тугалії, США, Туреччині, Уругваї, Швейцарії, 
Чилі, Японії, колишніх СРСР і Югославії; зага-
лом вийшло 180 млн. дисків. 1995 А купив муз. 
вид-во «Рауль Бретон». Автор музики до оперет 
«Пан Карнавал» («Monsieur Carnaval»; 1965), 
«Душ ка» («Douchka», у співавт.; 1973), «Лотрек» 
(«Lotrek»; 2000), «Мій Париж» («My Paris»; 2015); 
до фільмів, серед яких «Ночі Монмартра» (1955), 
«Шукайте ідола» (1964), «Тегеран 43» (1980), 
«Надя і гіпопотами» (1999) та ін. Зіграв ролі у 
фільмах, серед яких: «Головою об стіни» (1958; 
Велика премія Академії кіномистецтва, 1959), 
«Заповіт Орфея» (1959), «Стріляйте у піаніста», 
«Перехід через Рейн» (обидва — 1960), «Диявол і 
десять заповідей» (1964), «Привиди капелюшни-
ка», «Едіт і Марсель» (обидва — 1982), «Хай 
живе життя!» (1983), «Маестро» (1992), «Актор» 
(1997), «Арарат» (2002), «Батько Горіо» (2004) та 
ін. Автор збірок пісень: «Слова на афіші» («Des 
mots à l’affiche»; 1991), «Людина та її пісні» («Un 
homme et ses chansons»; 1994, перевид. 1996), 
«Мої улюблені пісні» («Mes chansons préférées»; 
2000), «Повне зібрання» («L’Integral»; 2010); ав-
тобіографічних спогадів: «Азнавур про Азнаву-
ра» («Aznavour par Aznavour»; 1970), «Тихим го-
лосом» («A voix basse»; 2009), «Від одних дверей 
до інших» («D’une porte l’autre»; 2011), «Удари 
мого серця» («Tant que battra mon cœur»; 2013); 
роману «Іспанська балада» («La ballade espag-
nole»; у співавт., 1996), новел «Мій батько — ве-
летень» («Mon père, ce géant»; 2007), біографічної 
книги «Трене, чаклун» («Trenet, l’enchanteur»; у 
співавт., 2013) та ін.
«Прощальний» концерт А. відбувся 1991; однак 
співак іноді виступає з концертами (зокрема, 
15–27.09.2015 дав концерти у Парижі), продов-
жує писати пісні [альбоми «Завжди» («Tou jours»; 
2011); «Ще» («Encores»; 2015)], бере участь у те-
лепередачах.
А. займається благодійництвом. 1988 після зем-
летрусу у Вірменії створив асоціацію «А. для 
Вір менії», на зібрані кошти якої збудовано шко-
ли та житлові будинки у постраждалих районах. 
З 1995 — посол Вірменії в ЮНЕСКО, з 2009 — у 
Швейцарії та ООН. 2008 отримав громадянство 
Вірменії. Вважає себе водночас «французом на 
100 % і вірменином на 100 %». 2001 його іменем 
названо площу у центрі Єревана; цього ж року у 
вірмен. м.  Гюмрі за його присутності було від-
крито пам’ятник.
У травні 2004 відвідав Україну, взяв участь в уро-
чистому освяченні Кафедрального собору Вір-
мен. апостольської церкви у м. Львові, зустрівся з 
тогочасним Президентом України Л. Кучмою.
За результатами опитування журналу «Тайм» і 
телеканалу СNN визнаний найкращим естрад-
ним виконавцем пісень 20 ст. У Франції А. вва-
жають «останнім великим співаком», порівню-
ють з амер. співаком Ф.  Сінатрою. Нагороди: 
приз «Золотий лев» кінофестивалю у Венеції, 
премія Едісона (обидві — 1971), премія Академії 
ім.  Ш.  Кро (1973), Велика премія франц. пісні, 
премія «Віктуар», премія почесний Сезар Франц. 
академії кіномистецтва (усі — 1997), премія 
Моль єра (1999), почесна премія «Віктуар» за всю 
творчість (2010). Командор ордену Почесного 
легіону (2004), Національний герой Вірменії 
(2006), офіцер ордену Канади (2008), командор 
бельг. Ордену Корони (2015). 

Тв.: Aznavour par Aznavour. Paris, 1970; Des mots à l’af-
fiche. Paris, 1991; Un homme et ses chansons. Paris, 1996; Les 
temps des avants. Paris, 2003; Mon père, ce géant. Paris, 2007; 
A vois basse. Paris, 2009; L’Integral. Paris, 2010; D’une porte 
l’autre. Paris, 2011; Tant que battra mon cœur. Paris, 2013; 
Trenet, l’enchanteur. Paris, 2013; Р о с.  п е р е к л. — Азна вур 
об Азнавуре. Ереван, 1976; Любовь сильна, как жизнь: 
[Пес ня] / Пер. Г. Павловского // Песню дружбы запевает 
молодежь. Киев, 1985; Прошлое и будущее. Москва, 2004; 
Мой папа — великан. Москва, 2008.

Літ.: Salgues Y. Charles Aznavour. Paris, 1987; Réval A., 
Réval  B. Aznavour. Le roi de cœur. Paris, 2000; Дубинян-
ская Я. Шарль Азнавур // Личности. 2012. № 52; Кузьмі-
на В. В. Співець вічного кохання // Мистецтво у школі. 
2014. № 6.

С. В. Глухова

Азо..., азото... (грец. ἄζωτος — безжиттєвий) — 
частина складних слів, що означає пов’язаний із 
азотом, те, що містить, виробляє азот, напр., 
азосполуки, азотобактер.

Азобарвники́ — азосполуки, в ароматичних 
ядрах яких є ауксохроми (групи –OH, –NH, –SH 
та ін.). Одержують А. за допомогою реакції між 
ароматичними діазосполуками та ароматични-
ми аміно- і оксипохідними (реакція азосполу-
чення). А. мають одну або кілька азогруп –N=N–. 
Відомі А. всіх кольорів і відтінків. Застосовують-
ся для фарбування волокон, шкіри, пластмас та 
ін. матеріалів. Понад 50 % марок синтетичних 
барвників є азобарвниками. 

Літ.: Химия синтетических красителей / Пер с англ. 
Ле нинград, 1974. Т. 3; Степанов Б. И. Введение в химию и 
тех нологию органических красителей. Москва, 1984; 
Мель ников Б. Н., Виноградова Г. И. Применение красите-
лей. Москва, 1986; Венгржановський В. А. Хімічна техно-
логія опоряджувальних матеріалів. Хімія барвників. 
Хмель ницький, 2004; Резников В. А. Химия азотсодержа-
щих органических соединений. Новосибирск, 2006; Кри-
венько А. П. Ароматические диазо- и азосоединения. Са-
ратов, 2012; Курта С. А., Лучкевич Є. Р., Матківський М. П. 
Хімія органічних сполук. Івано-Франківськ, 2012.

Азобензо́л (азобензен) — найпростіша арома-
тична азосполука з брутто-формулою C
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Помаранчево-червоні ромбічні кристали. Від-
носна молекулярна маса 182,22; t

пл.
 = 68  °C; не-

розчинний у воді, розчинний у багатьох орга-
нічних розчинниках і концентрованій сірчаній 
кислоті. Стійкою є транс-форма, яка під дією 
світла переходить у цис-форму з t

пл.
 = 71 °C, яка в 

темновому режимі поступово повертається в 
транс-форму. А.  добувають відновленням ніт-
робензолу (нітробензену) та в ін. способи, зок-
рема електрохімічним. Відкритий Е. Мітчерлі-
хом 1834. Відновлюється в лужному середовищі 
до гідразобензолу (гідразобензену), у кисло-
му — до аніліну. Окиснюється до азоксибензо-
лу (азоксибен зену).

Літ.: Степанов Б. И. Введение в химию и технологию 
органических красителей. Москва, 1984; Венгржанов-
ський В. А. Хімічна технологія опоряджувальних матері-
алів.  Хімія барвників. Хмельницький, 2004; Резни-
ков В. А. Химия азотсодержащих органических соедине-
ний. Новосибирск, 2006; Кривенько А. П. Ароматические 
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диазо- и азосоединения. Саратов, 2012; Курта С. А., Луч-
кевич Є. Р., Матківський М. П. Хімія органічних сполук. 
Івано-Франківськ, 2012.

С. В. Камишан

Азо ́вка (Phocoena phocoena relicta) — зубатий кит, 
дрібний підвид морської свині (фоцени звича-
ної), що поширений в Азовському та в Чорному 
(у період міграцій) м., представник род. фоцено-

вих (Phocenidae) ряду китоподібних (Cetacea). 
Розміри — до 150 см, маса тіла — до 30 кг. Трима-
ється невеличкими зграями, живиться донною 
рибою. Вид занесено до ЧКУ, категорія — враз-
ливий. Чисельність значно зменшилася і продо-
вжує скорочуватися (у водах України мешкає не 
більше 1 тис. особин).

Літ.: Жизнь животных: В 7 т. Москва, 1989. Т. 7: Мле-
копитающие; Червона книга України. Тваринний світ. 
Київ, 2009.

С. В. Межжерін 

Азо ́во-Сива ́ський націона́льний приро́д-
ний парк — природоохоронна територія, наці-
ональний парк, утв. 1993 на базі та в межах ко-
лишнього Азово-Сиваського заповідно-мислив-
ського господарства і його охоронної зони з ак-
ваторіями Центрального Сиваша і Азовського 
моря з метою необхідності збереження генофон-
ду рослинного, тваринного світу, унікальних 
природних комплексів пн. Приазов’я та вико-
ристання їх з природоохоронною, рекреаційною 
та науковою метою. Розташований у Херсонській 
областi (Генічеський район та Новотроїцький 
район). Заг. пл. — 52154  га (8469  га — суходіл, 
43685 га — вода). Зонування: заповідна зона — 
39231  га, зона регульованої рекреації — 618  га, 
зона стаціонарної рекреації — 49 га, госп. зона — 
12256 га.

До складу парку входять: п-ів Бирючий, частини 
о-вів Куюк-Тук і Чурюк, та о-ви Мартинячий i 
Китай, акваторії лиманів — Вершинський, Му-
жичий, Олень, Озерський, Ямківський, части-
на акваторії зат. Сиваш, однокілометрова смуга 
акваторії Утлюцького лиману та Азовського м. 
Географічно тер. парку розділена на частини, 
що відокремлені одна від одної: сиваська (Гені-
чеський відділ) та азовська (Бирючанський від-
діл).
Від кін. 19 ст. обговорювалася потреба у ство-
ренні заповідних зон у прибережних районах 
Азовського м. та оз. Сиваш. 1923 о. Чурюк ра-
зом з іншими чорноморськими островами при-
єднано до заповідника Асканія-Нова. 1927 
ство  рено «Надморські заповідники», якi фак-
тично були складовою заповідника Асканія-
Нова. До його складу входили деякі ділянки оз. 
Сиваш та Азовського м. 1933 від Асканії-Нової 
були відокремлені дві частини, які стали само-
стійними установами: Чорноморський запо вiд-
ник та Азово-Сиваський заповідник. 1957 Азо-
во-Сиваський заповідник реорганізовано в 
Азово-Сиваське заповідно-мисливське госпо-
дарство.
З 1975 входить до складу водно-болотних угідь, 
що мають міжнар. значення, гол. чином як місце 
гніздування водоплавних птахів. Заповідна ак-
ваторія Сиваша є системою відкритих неглибо-
ких водойм із розчленованою береговою лінією. 
На островах поширена ксерофільна і галофільна 
степова рослинність (солонець трав’янистий, 
содник простертий, петросимонія тритичинко-
ва, кермек напівкущовий та iн.). Різноманітні 
ландшафти Сиваша, багаті кормові угіддя, наяв-
ність умов для гніздування сприяють концен-
трації тут значної кількості водоплавних птахів 
(бл. 20 видів). Тут гнiздяться: крячок малий, кря-
чок рябодзьобий, реготун чорноголовий, ходу-
личник, галагаз та ін. Влітку на Сиваші линяє 
велика кількість качок і лебедів-шипунів. У пе-
ріод весняних і осінніх міграцій острови є міс-
цем відпочинку перелітних птахів (чайка, качка, 
дрох ва, лебеді, гуси). Гніздяться мартини, кулик-
довгоніг, кроншнеп та ін. Трапляються рідкісні 
журавель степовий та хохітва, занесені до Євро-
пейського червоного переліку та ЧКУ. На косі 
о.  Бирючий акліматизовано лань, фазана; ре-
акліматизовано асканійського степового оленя, 
муф  лона та сайгака.

Азово-Сиваський 
національний природний 
парк. Бирючий острів

Азовка (Phocoena phocoena relicta)
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Літ.: Бойко М. Ф., Подгайний М. М. Червоний список 
Херсонської області: Рідкісні та зникаючі види рослин, 
грибів та тварин. Херсон, 1998; Коломійчук В. П. Націо-
нальний природний парк Азово-Сиваський // Фіторізно-
маніття заповідників і національних природних парків 
України. Київ, 2012. Ч. 2: Національні природні парки.

Азо́вська губе́рнія — 1) Адміністративно-те-
риторіальна одиниця на тер. частини сучас. До-
нецької, Луганської й Харківської обл. України, 
Воронезької, Ростовської й Тамбовської обл. РФ, 
що існувала у 1708–1725. Центром А. г. у 1708–
1711 було м.  Азов (тепер Ростовська обл. РФ), 
1711–1725 — м. Воронеж, тепер центр Воронезь-
кої обл. РФ. Первісну тер. А.  г. було суттєво 
зменшено внаслідок укладання Петром І неви-
гідної для нього Прутської мирної угоди. А.  г. 

перейменовано 1725 на Воронезьку губ. 2) Адмі-
ністративно-територіальна одиниця на тер. час-
тини сучас. АР Крим, Дніпропетровської, Доне-
цької, Запорізької, Луганської, Харківської обл. 
України, а також Ростовської обл. РФ, що існува-
ла у 1775–1783. Центром А.  г. була фортеця Бі-
левськ (тепер м. Красноград Харківської обл.). 
Укладення Кючук-Кайнарджийської мирної уго-
ди між Рос. й Осман. імперіями (1774) ознамену-
вало початок нової віхи у геополіт. розвитку Пд. 
України. За умовами договору Рос. імперія зна-
чно збільшила свою тер. за рахунок кол. земель 
Осман. імперії. Запорозьку Січ, яка втратила 
прикордонний статус, ліквідовано наступного 
року. Відповідно до указу Сенату від 14.02.1775 з 
нових тер. та кол. земель Запоро зьких Вольно-
стей було утворено А. г. Генерал-губернатором 
Азовської й сусідньої Новоросійської губ. при-
значено Г.  Потьомкіна, який відіграв ключову 
роль у реформуванні губерній відповідно до 
адм. норм Рос. імперії. Губернатором А. г. обрано 
В.  Черткова, кол. голову канцелярії Новоросій-
ської губ. (1764–1775).
Упродовж короткого терміну існування А. г. пе-
режила численні адм. й тер. зміни. Вагому роль у 
процесі її формування як адм. одиниці відігра-
вала козацька спадщина. Перші повіти губернії 
дублювали кордони і назви колишніх козацьких 
паланок, а для нагляду за місцевим населенням 
запроваджено напіввійськ. адм. посади, що іс-
нували лише в межах А. г.
1783 Азовську й Новоросійську губ. було лікві-
довано, а натомість утворено Катеринославське 
намісництво. Головною причиною розформу-
вання губерній було те, що їхня площа була не-
достатньою, щоб реорганізувати їх у окремі на-
місництва. Проект створення Азовського наміс-
ництва на основі колишньої А. г. не було реалі-
зовано.

Літ.: Азовське намісництво: нереалізований проект / 
Упор. О. С. Панкєєв, А. Г. Олененко. Запоріжжя, 2011. 

О. С. Панкєєв

Азо́вське (Кола́й) — селище міського типу в 
Джан койському р-ні АР Крим України, центр і 
єдиний населений пункт Азовської селищної 
ради. Розташоване у пн.-сх. частині Кримського 
півострова, на рівній степовій поверхні (на ви-
соті бл. 25 м над рів. м.) лівобережжя р. Салгир, 
за 13  км від узбережжя зат. Сиваш Азовського 
моря (звідси сучасна назва). Тер. — 4,6  км2, 
нас. — 3,6 тис. осіб (2016), густота нас. — 784 осо-
би/км2. Клімат помірно жаркий, малосніжною 
зимою, з частими відлигами (середня т-ра січ-
ня — –1,5 °C) і спекотним тривалим, посушли-
вим літом (середня т-ра липня  — +23,3 °C). 
Влітку рівень опадів складає 350–400  мм/рік. 
Татарське сільське поселення Колай (або Калай) 
на місті сучас. А. виникло в 18 ст. Після відкрит-
тя (1892) з-ці Джанкой—Феодосія (що нині май-
же навпіл поділяє А.), Колай перетворився на 
залізничну станцію. Вперше поселення під та-
кою назвою згадується в матеріалах Таврійсько-
го губернського статистичного комітету Рос. ім-
перії за 1900. Колай (від 1944 — А.), будучи 
центром Колайського (Азовського) р-ну (1935–
1962), отримав статус селища міського типу 
(1957). Після ліквідації Азовського р-ну (1962) 
більшу частину його тер. було приєднано до 
складу Джанкойського р-ну. В А. функціонують: 
Азовська районна електростанція (побудована в 
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1962), елеватор, деревообробне і швейне вир-ва, 
будинок побуту, поліклініка, районна лікарня, 
ясла-садок, заг.-осв. і дитяча муз. школа, Азов-
ське медресе іслам. наук.

Літ.: Административно-территориальные преобразо-
вания в Крыму. 1783–1998 гг. Справочник. Симферополь, 
1999; Поселок городского типа Азовское // Города и села 
Украины. Автономная Республика Крым. Город Севасто-
поль. Историко-краеведческие очерки. Севастополь, 
2009.

Азо ́вське коза́цьке ві́йсько — козацьке вій-
ськове формування в Російській імперії. Бере 
початок 1828, коли під час Рос.-тур. війни 1828–
1829 на бік Росії перейшла частина козаків За-
дунайської січі. З цих козаків та ін. вихідців з-за 
Дунаю було сформовано Дунайське козацьке 
вій сько. Після закінчення війни козаків полку з 
сім’ями було поселено на пн.-зх. узбережжі 
Азовського моря на землях між м.  Бердянськом 
та м. Маріуполем. 27.05.1832 створене з них фор-
мування отримало назву А. к. в. Першим наказ-
ним отаманом війська був Й.  Гладкий (1832–
1853) — останній кошовий отаман Задунайської 
Січі, який ініціював повернення «турецьких за-
порожців» в укр. землі. Військо заснувало дві 
станиці — Микільську (нині смт  Нікольське, 
центр Нікольського р-ну Донецької обл.) і Пок-
ровську (нині с. Бойове Нікольського р-ну Доне-
цької  обл.). Згодом до війська було приєднано 
Петровський Посад (нині с. Новопетрівка Бер-
дянського р-ну Запорізької обл.), с. Новоспасів-
ське (нині с. Осипенко Бердянського р-ну Запо-
різької  обл.) і станицю Стародубську (нині 
с.  Стародубівка Мангушського р-ну Донецької 
обл.), засновані переселенцями з Чернігів. губ. 
1832 А. к. в. нараховувало 1619 осіб обох статей, 
1833 нас. війська збільшилось до 6000 осіб обох 
статей. 1837 у війську створено 10 команд, що 
відбували берегову службу на баркасах уздовж 
сх. берегів Чорного м. — від Керченської прото-
ки до м. Поті (тепер у Грузії). Баркасні команди 
проіснували до 1864. Під час війни А.  к.  в. ви -
ставляло мор. батальйон для оборони узбереж-
жя, піший напівбатальйон і флотилію малих 
мор. човнів для крейсування вздовж берегів 
Азов ського й Чорного м. У 1862–1864 більшість 
азовських козаків (1117 сімей) було вислано на 
Кубань і поселено в 12 закубанських станицях. 
23(11).10.1864 було затверджено указ про скасу-
вання А. к. в. Офіцерів А. к. в. було зараховано 
до спадкових або особистих дворян із отриман-
ням земельного наділу, а козаків — до селян із 
наділом 9 десятин на особу чол. статі. 27.08.1866 
канцелярію війська було зачинено і воно при-
пинило своє існування. Регалії, зброю й на-
вчальну флотилію було передано Кубанському 
козацькому війську.

Літ.: Короленко П. Азовцы // Киевская старина». 1891. 
№ 7–8; Щербина Ф. История Кубанского казачьего вой-
ска. Екатеринодар, 1913. Т. 2; Бачинський А., Бачинська О. 
Козацтво на півдні України 1775–1869. Одеса, 1995; Ма-
ленко  Л. Азовське козацьке військо (1828–1866). Запо-
ріжжя, 2000.

Є. Д. Петренко

Азо ́вське мо́ре — внутр. море бас. Атлантич-
ного ок., у межах України та РФ. Лежить між 
45°16’ і 47°17’ пн. ш. та 33°36’ і 39°21’ сх. д. Кер-
ченською протокою сполучене з Чорним морем. 
Пл. — 39 тис. км2, об’єм води — 290 км3. Пере-

січна глибина — 7,4 м, максимальна — 15 м (най-
мілководніше море Землі). Пд. береги А. м. по-
горбовані, урвисті; зх. переважно низькі, піщані; 
коса Арабатська стрілка відокремлює від моря 
зат. Сиваш. На Пн. Зх. розташ. Обитічна, Бер-
дянська та Білосарайська зат., відокремлені від 
моря низовинними косами. Підводні продо-
вження цих кіс утворюють піщані обмілини. На 
Пн. Сх. моря виділяють Таганрозьку зат. Остро-
вів мало (Черепаха, Довгий, Піщані), вони неве-
ликі за пл., низовинні. В А.  м. впадають Дон, а 
також невеликі, маловодні річки (Лозуватка, 
Обитічна, Берда, Кальміус), що течуть у межах 
України.
Западина А. м. є залишком більш давнього крей-
дово-ранньоміоценового мор. бас. Пн. Причор-
но мор’я, в межах якого у результаті проявів 

склад частості в середньому міоцені утворився 
Кримський п-ів. Як тектонічна структура запа-
дина А.  м. виникла в зоні зчленування Крим-
ського та Кавказького сегментів Середземно-
морського геосинклінального поясу і Східноєв-
ропейської платформи. Це — неотектонічна деп-
ресія, заповнена відкладами неогену (вапняки, 
піски, алеврити, глини) і антропогену (вапнякові 
конгломерати, піски, алеврити, суглинки, мули, 
у пд. частині грязьовулканічна брекчія). Струк-
турна основа западини А.  м. сформувалася на 
Скіфській платформі. В її геол. будові, дослідже-
ній геофіз. методами, виділяють три окремі 
структури: Пн. Азовський прогин, Азовський 
вал і його пд. ступінь, який окремі дослідники 
називають Пд. Азовським прогином. Пн. Азов-
ський прогин являє собою тектонічну депресію 
на межі Східноєвропейської та Скіфської плат-
форм, заповнену мезозойськими і кайнозой-
ськими відкладами, ускладненими численними 
складками. Азовський вал, склепіння якого міс-
титься на глиб. 500–1500 м, сформувався як під-
няття фундаменту Скіфської платформи; пд. 
крило поступово переходить у пд. ступінь (Пд. 
Азовський прогин), частково розміщений на 
більш давньому Індоло-Кубанському прогині. 
Пд. ступінь розвивався як синкліналь з числен-
ними локальними складками в осадочних від-
кладах. Тут відомі підводні грязьові вулкани. 
З мезозойськими, олігоценовими і міоценовими 
відкладами западини А. м. пов’язані поклади на-
фти й газу, з пліоценовими — залізних руд. 
З ропи Сиваша одержують кухонну та ін. солі.

Азовське море. 
Генеральські пляжі 
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А. м. розташ. у помір. поясі, його клімату власти-
ві континент. риси. Найчіткіше це простежуєть-
ся у пн. частині моря, для якої характерні холод-
на зима й сухе жарке літо. Взимку особливості 
погоди на А.  м. визначаються впливом Сибір-
ського антициклону з сильними пн.-сх. і сх. віт-
рами та різким похолоданням, влітку — впли-
вом відрогу Азорського антициклону, який за-
галом зумовлює малохмарну теплу погоду. Пе-
ресічна т-ра повітря у прибережній смузі взимку 
змінюється від –1  °С (у пд. частині моря) до 
–6 °С (у пн. частині), влітку дорівнює +22…24 °С. 
Відносна вологість повітря взимку  — 80–90 %, 
влітку — 55–75 %. Пересічна річна кількість опа-
дів зменшується зі Сх. на Зх. від 500 до 340 мм.
Формування водної маси А. м. відбувається го-
ловно за рахунок водообміну з Чорним м. (над-
ходить в А.  м. 33,8  км3 води за рік, витікає — 
49,2 км3) та стоку річкових вод (37 км3), переваж-
но рр. Кубані й Дону. Значна частина води А. м. 
витрачається на випаровування (34 км3), за ра-
хунок атм. опадів до моря надходить 13,5  км3 
води щорічно. Пересічна річна т-ра води у пд. 
частині А. м. бл. +12 °С, у пн. — +11 °С. Т-ра по-
верхневого шару води влітку +25…30 °С і вище, 
взимку переважно 0…–3  °С, на крайньому 
Пд.  — від 0 до +3  °С. Повністю А.  м. замерзає 
лише в суворі зими (товщина льоду сягає 80–
90  см). Льодостав триває з грудня до березня. 
Пересічна солоність води в А.  м. становить 
13,8 ‰. Цей показник постійно зростає внаслі-
док зарегулювання річкового стоку й відповідно 
зменшення припливу прісних вод. Сезонні ко-
ливання солоності не перевищують 1 ‰. У центр. 
і пд. частинах А. м. солоність становить 13–14 ‰, 
у сх. (Таганрозька зат.) зменшується до 2–5 ‰. 
Максимальна солоність моря у зат. Сиваш — до 
250 ‰. Серед. багаторічний рівень А. м. — 30 см. 
Протягом року він змінюється від +18 см (у черв-
ні) до –14 см (у листопаді). Згінно-нагінні коли-
вання рівня спостерігаються восени і взимку (до 
2–3 м у Таганрозькій зат.), сейшеві — до 40 см.
Поверхневі течії А. м., які утворюють заг. цикло-
нічну циркуляцію, спрямовану проти стрілки 
годинника, залежать головно від напряму і 
швидкості вітрів. У холодний період року у бас. 
моря переважають пн.-сх. та сх. вітри, у теп-
лий — пд.-зх. і зх. Швидкість течій — 10–20 см/с, 
під час тривалих штормових вітрів може досяга-
ти 125 см/с. Хвильові процеси в А. м. характери-
зуються розвитком крутих хвиль (вис. до 1 м) з 
невеликим періодом. У холодний період року 
при пн.-сх. вітрах вис. хвиль сягає 2 м і більше 
(за відсутності льодового покриву).
Концентрація кисню та вуглекислого газу у воді 
А.  м. восени і взимку близька до насиченості. 
Влітку внаслідок процесів фотосинтезу у верх. 
шарах відбувається перенасичення води О

2
 (до 

200–250 %) і майже відсутній СО
2
. У придонно-

му шарі води в цей період вміст О
2
 різко зменшу-

ється, що зумовлює замори. Показник рН в А. м. 
змінюється від 8,8 (влітку) до 7,6 (наприкінці 
осені). Пересічний вміст фосфатів 10  мг/м3, ні-
тратів — 23 мг/м3. Прозорість води А. м. невисо-
ка внаслідок значної кількості планктону, зави-
слих частинок, а також під впливом хвильових 
процесів. Найвища прозорість (до 8  м) у пд. 
частині моря, найменша — у Таганрозькій зат. 
(0,5 м). У відкритому морі прозорість навесні й 
восени зазвичай 2–3 м, взимку і влітку — 1–2 м. 
Колір води у відкритому морі синьо-зелений, 

біля берегів та в затоках — від жовто-зеленого 
до бурого.
Дно А. м. переважно рівне, з рівномірним зрос-
танням глибин до центру улоговини. У прибе-
режній частині дно вкрите піском та черепаш-
кою, на окремих ділянках поширені мули. 
В  центр. частині А.  м. серед донних відкладів 
переважають глинисті мули.
Рослинний і тваринний світ А. м. характеризу-
ється високою біол. продуктивністю. Біомаса 
фітопланктону досягає 200 г/м3. Навесні й восе-
ни переважають діатомові водорості, влітку — 
перидинієві. Іноді спостерігається розвиток си-
ньо-зелених водоростей. Донна флора моря від-
носно бідна: бурі, червоні й зелені водорості, 
мор. трава, мікроводорості, а також бактерії. 
Роз виток флори А. м. у цілому забезпечує висо-
кий ступінь розвитку біомаси зоопланктону (до 
1,5 г/м3), який включає бл. 400 видів — від одно-
клітинних до риб і ссавців. Останніх представ-
лено в А. м. одним видом дельфінів — азовкою. 
Видовий склад риб становить 79 видів, з яких 
промислове значення мають тюлька, хамса, бич-
ки, оселедець, судак, кефаль, камбала, осетрові 
та ін. Зообентос представлений молюсками, чер-
вами, ракоподібними. Для відтворення і розши-
рення видового складу рибних ресурсів, особли-
во осетрових, створюються штучні нерестовища 
й рибоводні заводи. Проводяться експерименти 
з впровадження марикультури.
А.  м. — важлива транспортна магістраль, яка 
відіграє значну роль в екон. зв’язках України з 
іншими д-ми. Головні порти: Бердянськ (Украї-
на), Ростов-на-Дону, Таганрог (обидва — РФ). 
Завдяки сприятливим кліматич. умовам узбе-
режжя А.  м. широко використовується для ре-
креації. Перші іст. відомості про А. м. належать 
давнім грекам. На карті світу Анаксимандра 
(5 ст. до н. е.) було зображене А. м. з Доном. На 
поч. н. е. відомі плавання римських, візантій-

ських, а пізніше й слов’ян. мореплавців. Плаван-
ня київ. князів свідчать про те, що вони мали 
описи А. м. Як свідчить напис на Тмуторокан-
ському камені, 1068 князь Гліб «міряв море по 
льоду від Тмутороканя до Корчева (Керчі)». 1696 
за наказом Петра І проведено знімання Дону до 
Азова. 1702 створено першу рос. карту А. м. (ру-
кописну) — Нова карта всього моря Палус-Мео-
тіс від Азова до Керчі, 1703–1704 — Атлас 
р. Дону, Азовського і Чорного м. Систематичні 
рос. гідрографічні дослідження А. м. почалися з 
виходом Росії на береги моря після рос.-тур. вій-
ни 1768–1774. У 1808 І. М. Будищев склав і видав 

Азовське море (с. Кирилівка, 
Запорізька область)
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першу лоцію А. м., 1854 вийшла доповнена ло-
ція. У 19  ст. здійснювалися вимірювання гли-
бин всієї акваторії А.  м. (зокрема, експедиції 
Є. П. Манганарі 1825–1836) і було видано комп-
лект мор. карт. Гідрол. експедиц. роботи почав 
1874 Ф. Врангель. Гідрометеорол. відомості, які 
узагальнювали спостереження мореплавців, 
були вже в перших лоціях А. м. 1816 у м. Таган-
розі відкрито першу стаціонарну гідрометеорол. 
станцію, у 1860-ті — у містах Керчі, Маріуполі, 
Бердянську. У 1873 було проведено перші гідро-
фіз. спостереження, 1859–1860 — першу спец. 
експедицію з визначення магнітного схилення і 
видано магнітну карту. В 1921–1930 Чорномор-
ський гідрографічний загін здійснив докладні 
вимірювання елементів магнітного поля на бе-
регах А. м., у 1960-ті магнітне знімання проводи-
лося на акваторії моря. Спец. геол. дослідження 
в А. м. почав 1918 М. Андрусов мор. бурінням, 
1925 П.  Чирвинський здійснив мінералогічне 
вивчення мор. ґрунтів, яке широко розгорну-
лось у 1950-ті. З 1960-х детальні геофіз. дослі-
дження (гравіметрія, сейсмо- та електророзвід-
ка) проводилися під керівництвом А. Чекунова. 
Одночасно вивчалися геол. будова А. м. та перс-
пективи рудоносності його улоговини (Є. Шню-
ков та ін.). Початок вивчення й узагальнення 
динаміки берегів припадає на 1970-ті. Проведе-
но роботи щодо виносу й балансу осадового 
матеріалу, здійснюються дослідження антропо-
генного впливу на стан природних ресурсів 
моря. Біол. продуктивність А.  м. у різний час 
досліджували вчені П. Паллас, М. Ратке, О. Ост-
роумов, С. Зернов та ін. Важливе значення мали 
роботи Азово-Чорноморської наук.-пром. екс-
педиції під керівництвом акад. М.  Кніповича 
(1922–1928). У рад. й пострад. часи А. м. дослі-
джували Мор. гідрофіз. ін-т НАН України, Ін-т 
біології південних морів ім.  О.  Ковалевського 
НАН України, Ін-т геологічних наук НАН Укра-
їни та ін.

Літ.: Книпович Н. М. Гидрологические исследования в 
Азовском море. Москва, 1932; Добровольский А. Д., За-
логин Б. С. Моря СССР. Москва, 1982; Черное море / Пер. 
с болг. Ленинград, 1983; Соловьев А. И. Голубые дороги 
Азова. Путеводитель. Днепропетровск; Ростов-на-Дону, 
1985; Бронфман  А.  М., Хлебников  Е.  П. Азовское море. 
Основы реконструкции. Ленинград, 1985; Фомичева Л. А. 
Льды в Азовском море // Труды Государственного океа-
нографического института. 1986. Вып. 168: Вопросы гид-
рологии морей; Шнюков  Е.  Ф., Цемко  В.  П. Азовское 
море. Киев, 1987.

С. Г. Богуславсъкий, Л. І. Митін, В. С. Токовенко

Азо ́вське намі́сництво  — адміністративно-
територіальна одиниця, яку планувалося ство-
рити у складі Російської імперії 1783. Див. Азов-
ська губернія.

Азо ́вське сиді ́ння 1637–1642 — військова опе-
рація донського й запорозького козацтв, пов’я-
зана з обороною фортеці Азов у гирлі р.  Дон. 
З  1471 Османська імперія утримувала Азов як 
стратегічно важливу фортецю для контролю над 
узбережжям Азовського м. й прилеглих степів. 
Азовська фортеця перекривала вихід із Дону в 
море запорозьким і донським козакам, які на 
поч. 17 ст. здійснювали мор. походи на тур. узбе-
режжя Чорного м. Козаки неодноразово намага-
лися взяти Азов, зокрема, 1625 й 1634. Навесні 
1637 козаки рушили на Азов, скориставшись 

міжнар. ситуацією, оскільки Осман. імперія й 
Кримське ханство були зайняті війною з Пер-
сією. У поході взяли участь понад 4 тис. дон-
ських, запорозьких, терських і яїцьких козаків. 
Облога Азова тривала з 21 квітня до 18 червня, 
коли козаки підірвали стіну й штурмом узяли 
місто й фортецю. Вони захопили 200 гармат та 
інші трофеї, з полону звільнили 2 тис. бранців. 
Козаки укріпилися в Азові, після чого розпоча-
лося «А. с.», що тривало 5 років. Незважаючи на 
те, що моск. цар відмовився надати козакам 
військ. допомогу, він надсилав їм гроші, припаси 
й продовольство. Улітку 1638 султан спрямував 
до Азова війська Кримського ханства й великий 
флот. У мор. битві козаки зазнали поразки, про-
те витримали трьохмісячну облогу, що тривала у 
вересні–листопаді. Навесні 1641 турки вдруге 
вирушили на Азов. Осман. військо складалося з 
тур. підрозділів, військ Криму й найманих єв-
роп. спеціалістів, налічувало понад 120 тис. осіб, 
понад 100 великих гармат, сотні га лер, кораблів і 
човнів. Гарнізон захисників Азову складався з 
більш ніж 6 тис. осіб, переважно запорожців. 
Оборонці мали значні військ. й продовольчі 
припаси. 07.06.1641 осман . військо розпочало 
планомірну облогу Азова. Турки насипали вали, 
вели багатоденні обстріли міста, підривали під-
земні міни, ішли на приступи. На допомогу об-
ложеним прибув ще один загін запорожців. 
Осман. військо запропонувало козакам викуп 
за фортецю, однак обложені відповіли відмо-
вою. У вересні козаки відбили 24 штурми упро-
довж двох тижнів. Облога вкрай виснажила 
обидві сторони. За три місяці боїв загинуло де-
кілька десятків тисяч турків і крим. татар і 
кілька тисяч козаків. Великі втрати й початок 
холодів зробили війська султана небоєздатни-
ми, тож 27.09.1641 вони відступили. Менш ніж 
через рік, 18.06.1642, козакам довелося залиши-
ти Азов під тиском моск. уряду, який намагався 
зберегти мир із Осман. імперією.

Літ.: Попов М. Азовское сидение. Москва, 1961; Пана-
шенко В. Спільна боротьба запорозьких і донських коза-
ків проти кримських і османських феодалів-завойовни-
ків (XVI — перша половина XVII ст.)  // Український 
історичний журнал. 1979. № 4.

С. А. Леп’явко

Азо́ла (Azolla) — рід плаваючих папоротей ро-
дини сальвінієвих. Об’єднує 7 видів дуже малих 
за розмірами водяних паропоротей, які зовні 
нагадують мох або ряску. Папороть 0,7–2 см зав-
довжки, листки перисті, розгалужене кореневи-
ще, розмножується спорами та частинами коре-
невища. Для папоротей роду А. характерний 
симбіоз із ціанобактерією (синьо-зеленою водо-
рістю) анабеною, яка оселяється на нижньому 

Азола каролінська (Azolla 
caroliniana)
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боці листків А. Анабена здатна до азотфіксації, 
тож вона забезпечує А. Нітрогеном (азотом), 
тоді як папороть дає водорості захист і міне-
ральне живлення. Зростає в стоячих водоймах й 
у водах з повільною течією. Вкриває поверхню 
води суцільним «килимом», через що існує ле-
генда, ніби через шар А. жоден комар не може 
дістатися до води, щоб відкласти яйця, тому в 
місцях зростання А. називають «москітна папо-
роть». Природній ареал охоплює тропічні, суб-
тропічні та помірні райони Америки, Австралії 
й Пд.-Сх. Азії. Але через те, що папороті роду А. 
часто використовують в акваріумістиці, а також 
через маленькі розміри, які дозволяють А. чіп-
лятися до ніг та пір’я водоплавних птахів, до 
днища кораблів, вони потрапляють у різні час-
тини світу, в районах з м’яким кліматом (А. не 
витримують тривалого зледеніння водойм) ста-
ють адвентивними видами. Зокрема, в Україні 
папороті А. папоротеподібна (Azolla filiculoides) та 
А. каролінська (Azolla caroliniana) з 1970–1975 осе-
лилися в дельті Дунаю, де заселили великі площі. 
Щорічні запаси А. нині вимірюють тоннами, 
адже рослина швидко розмножується, за спри-
ятливих умов кожні 2–3 дні удвічі збільшуючи 
площу, яку вона займає, і свою біомасу. Місцеві 
жителі використовують А. для годівлі тварин, 
особливо домашньої птиці. У місцях поширення 
А. використовують як біодобриво, для годуван-
ня свійської худоби. Відомо, що А. використову-
вали як біодобриво при вирощуванні рису ще 
1500 років тому. 
Масовий розвиток папоротей роду А. 49 млн ро-
ків тому спричинив зміни в кліматі, які так і на-
зивають: «Подія А.». Це одне з пояснень зледе-
ніння Антарктики, згідно з яким після тривало-
го парникового ефекту відбулося бурхливе зрос-
тання в Арктиці на (тоді) прісноводній поверхні 
Північного Льодовитого ок. водяних папоротей 
з роду А., яке призвело до зменшення (через ін-
тенсивні процеси фотосинтезу) кількості СО

2
 в 

атмосфері, послаблення парникового ефекту, й, 
зрештою, утворився крижаний покрив в Ан-
тарктиді, який тримається й досі. 
А. пропонують використовувати для очищення 
стічних вод завдяки здатності вилучати та аку-
мулювати Хром, Нікель, Купрум (мідь), Цинк і 
Плюмбум (свинець). 

Літ.: Cook C. et al. Water plants of the world. Hague, 1974; 
Cohen M. F. et al. Feeding deterrence of Azolla in relation to 
deoxyanthocyanin and fatty acid composition // Aquatic 
Bota ny. 2002. 74 (2); Tokarska-Guzik B., Dajdok Z., Zając M. 
і in. Rośliny obcego pochodzenia w Polsce ze szczególnym 
uwzględnieniem gatunków inwazyjnych. Warszawa, 2012.

Я. О. Межжеріна 

Азо́лові (Azollaceae) — за класичною система-
тикою — родина папоротеподібних рослин, що 
містить 7 видів водяних папоротей. Нині роди-
ну А. включено до складу родини сальвінієвих.

Азомети́ни — див. Основи Шиффа.

Азона ́льність (від а... і грец. ζώνη – пояс) — по-
ширення певних природних явищ незалежно 
від зональних особливостей території. А. ланд-
шафтів пов’язана з тектонічним розвитком Зем-
лі, нерівномірним розподілом на її поверхні су-
ходолу і морів. Розташування щодо напрямів 
океанічних повітр. мас проявляється через дов-
готну диференціацію ландшафтів (секторність). 

Морфоструктурна неоднорідність, значна про-
тяжність природних зон з Зх. на Сх., наростання 
у цьому напрямі континентальності клімату зу-
мовлюють провінційні відмінності ландшафтів 
у межах однієї природної зони. У вузькому розу-
мінні А. ландшафтів спричиняють регіон. та міс-
цевi геол. геоморфологічні фактори: рельєф, 
екс позиція макросхилів, літологія антропогено-
вих порід, глибина залягання та хім. склад ґрун-
тових і підземних вод. Під дією цих чинників 
формуються ландшафти, відмінні від заг. фону 
даної геогр. зони. 
Азональні угруповання, що виникають унаслі-
док А., поділяють на екстразональні (за яких біо-
тичні угруповання, характерні для плакорних 
ділянок однієї природної зони, виникають на 
окремих ділянках суміжних зон) та інтразональ-
ні (наявність специфічних біотопів, які трапля-
ються в різних зонах). Азональна рослинність — 
рослинність, що не утворює самостійної зони, а 
трапляється як вкраплення в зональну рослин-
ність кількох рослинних зон. До азональної рос-
линності належать заплавні луки, болота, рос-
линність пісків тощо. На азональну рослинність 
впливають умови відповідної геогр. зони, що 
виявляється у відмінах флористичного складу. 
Так, серед рівнинних мішанолісових ландшафтів 
України чітко виділяється Словечансько-Ов-
руць кий кряж з височинними ландшафтами, 
яким притаманні пн. лісостепові риси. У межах 
Новгород-Сіверського Полісся зональний фон 
порушується розчленованою Придеснянською 
рівниною з лісостеповими ландшафтами. Проя-
вом А. є вертикальна диференціація ландшафтів 
на Подільській та Придніпровській височинах, 
вершинні поверхні яких у минулому, як правило, 
були зайняті широколистянолісовими, а схили та 
прилеглі рівнини — різнотравнолучними ланд-
шафтами. Вплив рельєфу на формування при-
роднотер. комплексів у межах вододільної части-
ни Донецького кряжа, що знаходиться у степовій 
зоні, проявляється в поширенні тут лісостепових 
ландшафтів. Серед лісостепових і степових ланд-
шафтів Придніпровської низовини, завдяки ви-
сокому рівню залягання мінералізованих грунто-
вих вод, розвинулися солонцеві й солончакові 
ландшафти. Зональність географічна (широтна) 
порушується горами. На передгірних рівнинах 
своєрідну зональну інверсію (послідовність змі-
ни) ландшафтів пов’язують з характером зволо-
ження (збільшенням кількості опадів): на Крим-
ському п-ові з Пн. на Пд. поширені напівпус-
тельні, потім сухостепові та степові різнотрав-
нозлакові ландшафти. А. має місцевий та регіон. 
характер. Усі ландшафти Землі, властивості їхніх 
ком понентів зазнають впливу широтної зональ-
ності та довготної диференціації.

П. Г. Шищенко

Азооспермі ́я (від а… — заперечний префікс, 
зоо… і грец. σπέρμα — семя) — відсутність в 
еяку ляті сперматозоїдів за наявності клітин 
сперматоґенезу і елементів додаткових статевих 
залоз. Розрізняють дійсну А., коли сперматозої-
ди не виробляються яєчками, і несправжню (об-
тураційну), при якій існує непрохідність сім’я-
виносних проток. А. є однією з причин чолові-
чого безпліддя.

Літ.: Александрова Л. А. та ін. Причины оксидативно-
го стресса сперматозоидов // Проблемы репродукции. 
2008. № 6; Допоміжні репродуктивні технології лікування 
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безпліддя: Навчальний посібник / За заг. ред. проф. 
Ф. В. Дах на та проф. О. М. Юзька. Київ, 2011; Червяк П. І. 
Медична енциклопедія. Вид. 3-є вид., доп. Київ, 2012. 

П. І. Червяк

Азо ́рська те́чія — тепла морська течія в пн. 
субтропічних широтах Атлантичного океану, 
що виникає як відгалуження Гольфстріму (міс-
тить бл. чверті його вод) біля Великої Ньюфа-
ундлендської Банки (40 ° пн. ш., 45 ° зх. д.). Взим-
ку в районі походження течії спостерігається 
одиничний потік, а влітку потік роздвоюється 
(його пн. частина спрямовується безпосередньо 
до району А.  т., а пд. частина тече на Пд.  Зх., 
утворюючи циклонічну петлю, перш ніж з’єд-
натися з А. т.). А. т. — периферійний потік Пів-
нічно-Атлантичного субтропічного кругообігу, 
що рухається в напрямку Пд. Сх. доки, не перет-
не Середньо-Атлантичний хребет (в районі 35 ° 
пн.  ш., 45 ° зх.  д.), потім спрямовується на Сх. 
(між 32–35 ° пн. ш.) і наближається до Африкан-
ського узбережжя, де течія відхиляється в сх. 
напрямку до Кадіської затоки і частина її вод 
переноситься в Гібралтарський стік Середзем-
номорських вод. Ширина осн. потоку А. т. ста-
новить 150 км, глибина — 1000 м. Обсяг перемі-
щених течією вод становить 10–12  Sv або 100–
120 млн м3/с. 

Літ.: Hendry  R.  M. On the structure of the deep Gulf 
Stream // Journal of Marine Research. 1982. Vol. 40; Klein B., 
Siedler G. On the origin of the Azores Current // Journal of 
Geophysical Research. 1989. Vol. 94; New A. L., Jia Y., Couli-
baly  M., Dengg  J. On the role of the Azores Current in the 
ventilation of the North Atlantic Ocean // Progress in Oceano-
graphy. 2001. Vol. 48.

А. С. Івченко

Азо ́рський антицикло́н, Північноатлантич-
ний антициклон, Бермудський антициклон, Пів-
нічноатлантична область високого тиску — ве-
лика область високого атмосферного тиску по-
близу Азорських островів в Атлантичному ок. 
Діє постійно, однак вплив відчувається сильні-
ше у літній період. Серед. тиск у центрі антицик-
лону влітку становить близько 1024 мбар. А.  а. 
впливає на погодні умови у Пн.  Африці, Пд.-
Зх.  Європі (Іспанія, Португалія). В окр. роки 
його вплив поширюється на пд. Велику Брита-
нію, Францію, Німеччину та сх. райони США. 
Своїм впливом зумовлює суху й посушливу по-
году, іноді викликаючи спеку та засуху. В зимо-
вий період центр А. а. зміщується на Пд., а по-
года в межах тер., де він активний влітку, стає 
мінливою. З впливом А.  а. пов’язують виник-
нення тропічних циклонів Атлантики.

Н. І. Середа

Азо ́рські острови́ (порт. Ilhas dos Acores) — ар-
хіпелаг, що складається з дев’яти гористих вул-
канічних островів та кількох рифів. Розташова-
ний у пн. частині Атлантичного океану на Зх. 
від Піренейського півострова. Авт. регіон Пор-
тугалії (з 1976). До складу А. входять три групи 
островів: Західна (Корву і Флореш), Центральна 
(Терсейра, Піку, Фаял, Сан-Жорже і Грасіоза) та 
Східна (Сан-Мігель і Санта-Марія), що простя-
гаються із Зх. на Сх. прибл. на 600 км. Тер. архі-
пелагу — 2322 км2. Адм. ц. — м. Понта-Делгада, 
розташоване на гол. о.  Сан-Мігель. Нас. — 
246,8 тис. осіб (2011), густота нас. — 106 осіб/км2. 
Острови є надводними вершинами (вулканічни-

ми за походженням) Серединно-Атлантичного 
хребта, з різноманітними проявами вулканізму 
(фумароли, термальні мінеральні джерела та 
ін.). Береги скелясті, часто урвисті. Рельєф гір-
ський, з вершинами висотою до 2000 м; найвища 
точка архіпелагу і Португалії — діючий вулкан 
Піку (2351  м) на однойменному острові. А.  о. 
роз ташовані в області підвищеного атм. тиску 
(Азорський максимум). Клімат субтропічний, 
океанічний, рівний та м’який, з малими ампліту-
дами температур. Пересічна т-ра січня — +14 °C, 
липня  — +22  °C; середньорічна кількість опа-
дів — 700–800 мм/рік (макс. місячна кількість — 
110 мм). Фауна бідна, має різко виявлений ост-
рівний характер. Ссавці: 2 види кажанів, ласка, 
їжак європейський, численні китоподібні, хатні 
миші, пацюки, кріль. Орнітофауну представле-
но переважно європ. видами. На схилах гір по-
ширені субтропічні гірські ліси (домінує крип-
томерія японська), чагарникові породи пред-
ставлені лавром, ялівцем та iн. Флора дуже 
бідна на аборигенні види, налічує 197 корінних 
видів рослин (36 % ендемічні), багато здичаві-
лих інтродукованих рослин. На А.  о. вирощу-
ють банани, абрикоси, виноград, цитрусові та 
ін. культури. Гол. галузь економіки — туризм. 
Найбільші курортні міста — Понта-Делгада 
(о. Сан-Мі гель), Ангра-ду-Ероїжму (о. Терсей-
ра) та Орта (о.  Фаял). На островах збудовано 

кілька міжнар. аеропортів. Архіпелаг перетина-
ють декiлька транс атлан тич них авіац. ліній. 
А. о. — вузол між континен тальних ліній зв’язку 
та океанічних комунікацій. Гол. порти: Понта-
Делгада, Орта. На о. Терсейра розташована амер. 
військ.-повітр. база Лажеш.

Літ.: Serpa C. V. Agente dos Acores. Lisboa, 1978; Азор-
ские острова // Словарь современных географических на-
званий. Екатеринбург, 2006; Испания, Андорра, Португа-
лия // Атлас мира. Москва, 2010.

А. С. Івченко

Азосполу́ки — органічні сполуки, що містять 
азогрупу (−N=N−), зв’язану з двома ароматич-
ними радикалами, рідше — з ін. радикалами. Заг. 
формула R–N=N–R'. Залежно від природи вугле-
водневих радикалів розрізняють аліфатичні та 

Прапор Азорських островів

Герб Азорських островів

Азорські острови. Озеро 
на о. Сан-Мігель



442

Азо

ароматичні А. Відомі також А., які містять у 
своєму складі один аліфатичний, а другий аро-
матичний або гетероциклічний радикали. Важ-
ливою є реакція відновлення А. Найпростіша 
ароматична А. — азобензол. Використовують А. 
переважно як барвники (див. Азобарвники). А. з 
різними вуглеводневими радикалами при азо-
групі розглядають як похідні вуглеводню зі 
складнішою структурою, що містять як замісник 
ареназо-групу (Ar–N=N–).
А. існують у вигляді 2 геометричних ізомерів — 
син- (цис-) і анти- (транс-). Транс-ізомери більш 
стабільні. Ароматичні А. — кристалічні речови-
ни, забарвлені у жовтий, оранжевий, червоний, 
синій та інші кольори; колір залежить від при-
роди замісників, їх кількості та розташування в 
арильних радикалах. Аліфатичні А. нестійкі, 
при нагріванні розкладаються з виділенням азо-
ту та утворенням вільних радикалів, завдяки 
чому застосовуються як ініціатори вільноради-
кальних реакцій; при розкладанні їх водних роз-
чинів утворюються спирти. Представником А. 
аліфатичного ряду є азометан CH

3
–N=N–CH

3
 — 

нестійка сполука, яка вибухає при швидкому 
нагріванні. Найбільше значення мають арома-
тичні А. Азобензен — С

6
Н

5
–N=N–С

6
Н

5
 — оран-

жево-жовті кристали, нерозчинні у воді, розчи-
няються в етиловому та метиловому спиртах, 
ефірі, бензені, хлороформі.
Азобензен — анти-ізомер (t

пл
  =  68  °С). При 

опро мінюванні УФ-світлом переходить на не-
стабільний син-ізомер (t

пл
 = 71 °С), який швидко 

перетворюється на анти-ізомер. А. виявляють 
слабкі основні властивості, у присутності міне-
ральних кислот здійснюється їх протонування.

NR +R’ HCLN

NR
+

+R’ CL–N

H

У медицині використовують похідні А. як хіміо-
терапевтичні препарати (салапіридазин, салазо-
диметоксин) для лікування неспецифічного ви-
разкового коліту та хвороби Крона. А., які міс-
тять аміно- та гідроксигрупи, забарвлюють рос-
линні та тваринні волокна, утворюють численну 
групу синтетичних барвників — азобарвників. 
Забарвлення деяких азобарвників змінюється 
залежно від рН середовища, що дозволяє вико-
ристовувати їх в аналітичній практиці як інди-
катори (метиловий оранжевий, метиловий чер-
воний тощо). Значний внесок у вивчення А. 
зробив укр. хімік П. П. Алексєєв.

Літ.: Азотсодержащие соединения / Под ред. И. О. Са-
зерленда. Москва, 1982; Черних В. П., Зіменковський Б. С., 
Гриценко І. С. Органічна хімія / За заг. ред. В. П. Черних. 
Харків, 2008.

Азо́т (від грец. ἄζωτος — безжиттєвий), нітро-
ген, N — хімічний елемент V групи періодичної 
системи елементів Д. І. Менделєєва; ат. н. 7, ат. м. 
14,0067 Природний А. складається з стабільних 
ізотопів 14N(99,635%) і 15N (0,365 %). А. відкрив 
1772 шотл. учений Д.  Резерфорд. В природі А. 
існує як складова повітря (за об’ємом 78,09 % і за 
масою 75,6 %), а також у формі нітратів і солей 
амонію; входить до складу нафти, живих орг-мів 
тощо. А. — газ без запаху, кольору, смаку, лег-
ший за повітря; густ. 1,2506  кг/м3 (при 0  °С і 

760 мм рт. см.); t
пл.

 = 209,86 °С; t
кип.

 = –195,8 °С. А. 
зріджується важко, його критична т-ра –147,16 °С, 
а тиск — 3,39 Мн/м2 (33,9 бари); малорозчинний 
у воді. При звичайних умовах А. хімічно мало-
активний. В умовах високих температур, тиску і 
за наявності каталізатора утворює спо луки з 
воднем, киснем, металами тощо. В  пром-сті А. 
добувають фракційною перегонкою зрідженого 
повітря. В лаб. А. можна добути нагріванням ніт-
риту амонію NН

4
NО

2
. Використовують у вир-ві 

аміаку, як інертне середовище в різних процесах 
і пристроях; рідкий А. — в спец. холодильних 
установках. А. є найважливішим біогенним еле-
ментом, необхідним для побудови білків, нукле-
отидів і нуклеїнових кислот. Першорядна роль у 
засвоєнні молекулярного А. належить деяким 
мікроорганізмам і синьо-зеленим водоростям. 
Первісним продуктом біол. азотфіксації є аміак. 
Рослини й мікроорганізми перетворюють неор-
ганічний амонійний А. на органічні сполуки — 
аміди й амінокислоти, а потім на кінцевий про-
дукт засвоєння А. — білки, нуклеотиди та ну-
клеїнові кислоти. Здатність тварин синтезувати 
амінокислоти обмежена (вони не можуть синте-
зувати 8 т. з. незамінних амінокислот), тому осн. 
джерелом А. для них є білки, споживані з їжею. 
Білки в усіх орг-мах зазнають ферментативного 
розкладу до амінокислот з утворенням на нас-
тупному етапі розпаду неорганічного амонійно-
го А. Останній у тварин виводиться з орг-му, а в 
рослин і мікроорганізмів використовується для 
нового синтезу амідів і амінокислот. Див. також 
Азотистий обмін.

Літ.: Фердман  Д.  Л. Биохимия. Москва, 1966; Некра-
сов Б. В. Основы общей химии. Mосква, 1973. Т. 2; Копіле-
вич В. А. та ін. Загальна хімія. Київ, 2005.

Азотемі ́я (від азот і грец. αἷμα — кров) — над-
мірна концентрація в крові продуктів білкового 
обміну, що містять азот (сечовина, креатин, кре-
атинін, сечова кислота та ін.). Накопичення в 
крові речовин, які містять азот, залежить від ін-
тенсивності білкового катаболізму і порушення 
видільної здатності нирок. Розрізняють поза-
ниркову, ниркову і змішану А.

Азо́тиста кислота, нітритна кислота, HNО
2
 — 

одноосновна слабка кислота, відома лише в роз-
бавлених водних розчинах. А.  к. може бути 
окис ником або відновником. Утворюється при 
взаємодії води з діоксидом азоту (2NО

2
 + Н

2
О = 

=  HNО
2
 + HNО

3
) або азотистим ангідридом 

(N
2
О

3
 + Н

2
О = 2HNО

2
). Практичне значення ма-

ють солі А. к. — нітрити. А. к. є агентом реакції 
діазотування.

Азо́тиста рівнова́га, азотистий баланс — стан 
азотистого обміну в орг-мі, за якого кількість 
виділеного із сечею і калом азоту відповідає 
кількості азоту, що надійшов з їжею. Якщо азоту 
надходить більше, ніж виводиться, — це пози-
тивний баланс азоту. В нормі орг-м дорослої 
людини перебуває в стані А. р., але позитивний 
азотистий баланс характерний для здорової ди-
тини в період активного росту і здорової вагіт-
ної жінки. За негативного азотистого балансу 
кількість виробленого азоту перевищує кількість 
азоту, спожитого орг-мом, напр., це спостеріга-
ється у разі незбалансованого харчування (дефі-
цит білків у раціоні, якщо кількість азоту, що 
надходить з їжею, нижча від білкового мінімуму, 
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то орг-м починає руйнувати білки власного тіла), 
при прогресуючих формах онкологічних захво-
рювань, у післяопераційний період. 

Літ.: Збарский Б. И., Иванов И. И., Мардашев С. Р. Би-
ологическая химия. Москва, 1972; Кучеренко Н. Е., Вой-
цицкий  В.  М. Биоэнергетика. Киев, 1982; Бышев-
ский  А.  Ш., Терсенов  О.  А. Биохимия для врача. Екате-
ринбург, 1994; Румянцев  Е.  В., Антина  Е.  В., Чистя-
ков Ю. В. Химические основы жизни. Москва, 2007.

Я. О. Межжеріна

Азо ́тистий о́бмін — хімічні реакції в живому 
орг-мі, у яких беруть участь сполуки, що містять 
Нітроген (азот). Нітроген — один із найпошире-
ніших хім. елементів у живій природі, міститься 
в амінокислотах, білках, нуклеїнових кислотах, 
амінах тощо. Увесь кругообіг цього елемента в 
біосфері наз. циклом Нітрогену (азоту). В атмос-
фері Нітроген присутній у вигляді інертного 
газу азоту (N

2
), який не здатні сприймати біль-

шість орг-мів, але засвоюють й перетворюють на 
амоніак (аміак, NH

3
) деякі бактерії у процесі 

азотфіксації (див. Азотфіксуючі мікроорганіз-
ми). У такому стані він має такий ступінь окис-
нення, який дає змогу мікроорганізмам та рос-
линам включати його в органічні молекули. 
Амоніак, що утворюється унаслідок азотфікса-
ції, потім перетворюється на нітрогеновмісні 
(азото вмісні) сполуки, доступні для викорис-
тання ін. орг-мами. Зокрема, тварини отриму-
ють Нітроген виключно із цих органічних моле-
кул. У результаті деградації азотовмісних орга-
нічних спо лук теж утворюється амоніак. Ґрунто-
ві бактерії можуть окиснювати амоніак до ні-
триту (NO

2
–), а нітрит — до нітрату (NO

3
–) 

(процес ніт рифікації). Рослини та мікроорганіз-
ми можуть відновлювати нітрати до амоніаку. 
Саме в такій формі ці орг-ми отримують Нітро-
ген. Деякі бактерії відновлюють нітрати до азоту 
N

2
, що надходить до атмосфери, тобто відбува-

ється денітрифікація. Є бактерії, здатні перетво-
рювати амоніак та нітрит-йони на молекули 
азоту. Цей процес відбувається без участі кисню, 
його наз. анамоксом, або анаеробним окиснен-
ням катіонів амонію. Він відбувається у спеці-
альних мембранних везикулах цитоплазми клі-
тин бактерій — анамоксосомах. За рахунок цьо-
го процесу бактерії отримують енергію — один 
зі способів анаеробного дихання. Лише деякі 
бактерії та археї можуть фіксувати атм. азот. 
Вони мають складний ферментний нітрогеназ-
ний комплекс, за допомогою якого здійснюють 
таке відновлення. Нітрогеназний комплекс чут-
ливий до кисню, тому бактеріям доводиться 
роз в’я зу вати цю проблему: деякі з них є виключ-
но анаеробними, деякі пригнічують експресію 
нітрогенази за наявності кисню, деякі «спалю-
ють» кисень дуже швидко, щойно він надійде у 
клітину. Ін. бактерії утворюють симбіоз із рос-
линами. Вони проникають всередину коренів 
рослин, стимулюючи утворення т. з. кореневих 
бульбочок, та змушують рослину синтезувати 
гем-умісний білок леггемоглобін, який зв’язує 
кисень. Ступінь окиснення Нітрогену в амоніа-
ку такий самий, як і в молекулах органічних ре-
човин, тож може безпосередньо брати участь у 
їх біосинтезі. «Вхідними точками» є глутамат і 
глутамін. Усі орг-ми містять фермент глутамін-
синтетази, яка здатна за участі АТФ синтезувати 
глутамін з глутамату та амоніаку. Ці амінокисло-
ти є ключовими в А. о., саме глутамат — донор 

аміногруп для всіх ін. амінокислот. Тварини 
отримують Нітроген з їжею, переважно з білка-
ми. У ШКТ білки розщеплюються до окремих 
амінокислот під дією ферментів, а окремі аміно-
кислоти засвоюються орг-мом. У печінці фер-
менти амінотрансферази (трансамінази) пере-
носять аміногрупи з різних амінокислот на 
α-кетоглутарат, унаслідок цього утворюються 
α-кетокислоти та глутамат. Глутамат — універ-
сальний колектор аміногруп, який бере участь у 
синтезі амінокислот і може приєднувати ще 
одну аміногрупу з утворенням глутаміну. Глута-
мін не лише залучається до синтезу різних ні-
трогеновмісних сполук, включно із нуклеотида-
ми, а й є основною транспортною формою Ні-
трогену в кровотоці, адже амоніак — речовина, 
токсична для нервової системи. Ін. амінокисло-
та — аланін — також залучається до транспорту 
Нітрогену від м’язів до печінки. У результаті ка-
таболізму різних нітрогеновмісних речовин у 
орг-мі тварин утворюється амоніак. Пуринові 
нуклеотиди деградують до сечової кислоти. По-
між амінокислот дезамінування зазнає саме 
глутамат, оскільки на ньому збираються аміно-
групи всіх амінокислот, унаслідок цього виділя-
ється амоніак. Глутамін також може розщеплю-
ватися до глутамату та амоніаку. Якщо Нітроген 
не реутилізується, він виділяється з орг-му у 
вигляді різних сполук. Водні безхребетні та дея-
кі хребетні, зокрема кісткові риби, є амоніоте-
лічними — виділяють Нітроген у виг ляді амоні-
аку. Хрящові риби, а також більшість наземних 
тварин, включно з людиною, виділяють Нітро-
ген у складі молекул сечовини — урео телічні 
тварини. Птахи, рептилії та деякі членистоногі є 
урикотелічними — виділяють Нітроген пере-
важно у складі молекул сечової кислоти. Амоні-
ак перетворюється на сечовину під час циклу 
реакцій, який наз. циклом сечовини. До нього 
входять два атоми Нітрогену — один у складі 
карбамоїлфосфату, що утворюється з амо ніаку в 
мітохондріях, ін. — у складі аміногрупи аспарта-
ту. У результаті утворюється відносно нетоксич-
на молекула сечовини (NH

2
CONH

2
). В уреоте-

лічних тварин також може виділятися певна 
кількість й амоніаку, і сечової кислоти. 

Літ.: Nelson D. L., Cox M. M. Lehninger Principles of 
Biochemistry. New York, 2013.

А. С. Бабич

Азо́тисті осно́ви — гетероциклічні органічні 
сполуки, похідні піримідину і пурину; входять 
до складу нуклеїнових кислот. До них відносять 
аденін (А), гуанін (Г), тимін (Т), цитозин (Ц) і 
урацил (У). Аденін і гуанін є похідними пурину, 
а цитозин, урацил і тимін — піримідину. Моле-
кула пурину складається із двох конденсованих 
кілець: піримідину та імідазолу. А.  о. являють 
собою або оксо- (урацил, тимін), або аміно- 
(аденін), або змішані — оксо- і аміно-(цитозин, 
гуанін) похідні піримідину чи пурину. А. о. здат-
ні існувати в різноманітних таутомерних фор-
мах, проте стійкішими є лактамні (оксо-) форми. 
Тимін зустрічається тільки в ДНК, його струк-
турною особливістю є присутність метильної 
групи біля 5 атома вуглецю, що і відрізняє його 
від урацилу В РНК тимін замінюється на ура-
цил. А. о., з’єднуючись з молекулою рибози або 
дезоксирибози, утворюють нуклеозиди. Такі по-
хідні, в яких до вуглеводної групи приєднана 
одна або декілька фосфатних груп (зазвичай у 
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положенні 5 залишку рибози або дезоксирибо-
зи, рідше у положеннях 3 або 2), називаються 
нуклеотидами, які і є структурними компонен-
тами молекул нуклеїнових кислот — ДНК і 
РНК. Між певними парами похідних піриміди-
ну і пурину утворюються міцні міжмолекуляр-
ні водневі зв’язки. Такими комплементарними 
парами є урацил–аденін, тимін–аденін і цито-
зин–гуанін. У такій формі вони входять до 
складу ДНК. 

Літ.: Боєчко Ф. Ф., Боєчко Л. О. Основні біохімічні по-
няття, визначення і терміни. Київ, 1993; Химическая 
энциклопедия. Москва, 1988; Губський Ю. І. Біоорганічна 
хімія. Вінниця, 2004.

Азо́тисті речови́ни — 1) У біохімії — білки та 
продукти їхнього розпаду (пептони, вільні амі-
нокислоти тощо). 2) У тваринництві та харчовій 
галузі — сполуки азоту, що входять до складу 
продукції тваринництва та продуктів її перероб-
ки. А.  р. поділяються на білкові та небілкові. 
Білкові А.  р. представлені власне білками. Не-
білкові А. р. можуть бути органічного й неорга-
нічного походження. До небілкових А.  р. орга-
нічного походження належать амінокислоти, 
аміди, нуклеїнові к-ти, пептиди. До небілкових 
А. р. неорганічного походження відносять спо-
луки мінерального азоту: нітрати, нітрити та їх 
солі. Напр., до складу сухої речовини молока 
входять 2–6 % А.  р. У молоці містяться білки: 
казеїн (2–4 %), молочний глобулін (до 0,1 %), мо-
лочний альбумін (0,2–0,6 %) та небілкові А. р. у 
кількості 0,05–0,2 %. А. р. також представлені в 
ін. продуктах харчування: зерні бобових і зерно-
вих культур. 

Літ.: Боєчко Ф. Ф., Боєчко Л. О. Основні біохімічні по-
няття, визначення і терміни. Київ, 1993; Губський  Ю.  І. 
Біоорганічна хімія. Вінниця, 2004; Науменко  В.  В. та ін. 
Фізіологія сільськогосподарських тварин. Київ, 2009.

М. В. Капштик

Азо́тистоводне́ва кислота́, азид водню, азо-
імід — сполука азоту і водню формули HN

3
; 

вперше виділена 1890 Т.  Курціусом. За звичай-
них умов це безбарвна, летка, вибухонебезпечна 
рідина з різким запахом; отруйна, вдихання па-
рів може викликати сильний головний біль. 
Одержується шляхом реакції гідразину з азот-
вмісними окисниками (HNO

2
, NCl

3
, NOCl). Змі-

шується з водою, за концентрації к-ти до 10 % 
розчини є вибухобезпечними. За властивостями 
А. к. дещо нагадує хлороводневу (соляну) к-ту; 
як і остання, утворює нерозчинні солі з іонами 
срібла, ртуті, свинцю. А. к. реагує з активними 
металами (цинк, залізо) з виділенням водню і 
утворенням солей — азидів. Більшість азидів, 
окрім солей лужних та лужноземельних металів, 
є вибухонебезпечними сполуками. Азиди засто-
совуються у органічному синтезі як вибухові 
речовини (наприклад, азид натрію є компонен-
том вибухівки для автомобільних подушок без-
пеки), а також як консерванти для біохімічних 
зразків і отрут. Всі азиди є високотоксичними.

Літ.: Jobelius  H.  H., Scharff  H.-D. Hydrazoic Acid and 
Azides // Ullmann’s Encyclopedia of Industrial Chemistry. 
Weinheim, 2000. 

А. В. Кулініч

Азо́тна кислота́, нітратна кислота, HNО
3
 — 

сильна одноосновна кислота. Безбарвна димуча 
рідина з різким запахом. Густина безводної А. к. 

1522 кг/м3, t
пл.

 = 41,15 °С, t
кип.

 = 86 °С; легко роз-
кладається, забарвлюючись у жовтий колір. Роз-
чиняється у воді у всіх співвідношеннях; утво-
рює азеотропну суміш, що містить 68,4 % НNO

3
. 

Концентрована А. к. — сильний окисник: окис-
лює сірку до сірчаної кислоти, фосфор — до 
фосфорної кислоти, руйнує органічні речовини. 
Продуктами взаємодії А. к. з металами є солі — 
нітрати. Алюміній, залізо, хром реагують з роз-
бавленою А. к. і не взаємодіють з концентрова-
ною внаслідок утворення окисної плівки на їх-
ній поверхні. А. к. взаємодіє з багатьма органіч-
ними сполуками, утворюючи нітросполуки 
(див. Нітрування). Добувають А.  к. каталітич-
ним окисленням аміаку киснем повітря. А.  к. 
використовують у вир-ві добрив, вибухових ре-
човин, барвників, лаків, у металургії кольорових 
металів, у хім. лаб. тощо.

Літ.: Атрощенко В. И., Каргин С. И. Технология азот-
ной кислоты. Москва, 1970.

Азо ́тні до́брива — мінеральні речовини синте-
тичного походження, що містять Нітроген 
(азот) і застосовуються як джерела азотного 
живлення рослин. Сучасний асортимент А.  д. 
мінеральних, які випускає пром-сть, поділяють 
на шість груп: аміачні, амонійні, нітратні, амо-
нійно-нітратні, амідні та аміакати. В окрему 
групу виділяють А. д. тривалої дії. Вир-во А. д. 
ґрунтується переважно на використанні синте-

тичного амоніаку (аміаку). Пряме зв’язування 
Нітрогену (азоту) у вигляді його оксидів та каль-
цій ціанаміду (ціанаміду кальцію) коштує зна-
чно дорожче й використовується рідко. Джере-
лом азоту є атмосфера. Водень для синтезу амо-
ніаку (аміаку) добувають з газу під час коксуван-
ня вугілля, з води — внаслідок розкладання в 
процесі газифікації твердого палива й мазуту, 
під час перероблення вуглеводневих газів (при-
родних, супутніх) конверсією з водяною парою, 
а також під час електролізу води. Найчастіше 
для добування водню використовують природні 
та супутні нафтові гази.
Синтетичний амоніак (аміак) добувають під час 
взаємодії хімічно чистих азоту та водню в спів-
відношенні 1 : 3. Для цього добуту суміш за допо-
могою компресорів спочатку поступово стиску-
ють, а потім подають у контактну піч (камеру 
синтезу), де за високої т-ри (400–500 °С) та наяв-
ності каталізаторів — заліза з добавками алюмі-
ній оксиду й калій оксиду (оксидів алюмінію та 
калію) — відбувається синтез амоніаку (аміаку):

N
2
 + 3H

2
 = 2NH

3
.

Потім амоніак (аміак) надходить у холодильник 
і зріджується. Отже, вартість А.  д. значною мі-
рою залежить від вартості енергії. Нині амоніак 
(аміак) є майже єдиним джерелом зв’язаного 
Нітрогену (азоту), який використовують для до-

ПАТ «Рівнеазот» OSTCHEM — 
одне з найбільших в Україні 
підприємств з виготовнення 
азотних добрив
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бування різних форм А.  д. За оцінкою вчених, 
які вивчають цикли Нітрогену (азоту) в природі, 
не менш як 40 % нас. Землі живе лише завдяки 
відкриттю синтезу амоніаку (аміаку). Внести 
таку кількість Нітрогену (азоту) в ґрунт з орга-
нічними добривами неможливо, навіть якби все 
людство робило це. Вир-во А. д. в сучасній Укра-
їні здійснюється відповідно до міжнар. стандар-
тів. Осн. твердими А. д. є аміачна селітра й кар-
бамід. Збільшуються поставки безводного амо-
ніаку (аміаку) та розчинів амоній нітрату (нітра-
ту амонію) і карбаміду (КАС). А.  д. особливо 
ефективні в Поліссі, у вологих районах Лісосте-
пу й на зрошуваних землях, ґрунти яких містять 
недостатню кількість Нітрогену (азоту). Дози 
А.  д. залежать від ґрунтово-кліматичних умов, 
біол. особливостей с.-г. культури й властивостей 
добрив. А.  д. застосовують під час удобрення, 
передпосівного, рядкового внесення й піджив-
лення. Азофос і азофоску добувають у результа-
ті оброблення нітратною (азотною) кислотою 
апатитового концентрату. Випускають таких 
марок: 23–21–0, 26–13–0; 16–16–16; 21–11–11, у 
яких не менш як 85 % Фосфору (фосфору) пере-
буває у водорозчинній формі.

Літ.: Городній  М.  М. та ін. Якість ґрунтів та сучасні 
стратегії удобрення. Київ, 2004; Науково-методичні реко-
мендації з оптимізації мінерального живлення сільсько-
господарських культур та стратегії удобрення. Київ, 2004; 
Городній  М.  М. Агрохімічний аналіз. Київ, 2005; 
Гудзь  В.  П. та ін. Землеробство з основами ґрунтознав-
ства і агрохімії. Київ, 2007; Городній М. М. Агрохімія. Вид. 
4-е. Київ, 2008.

Г. М. Сподаренко 

Азо ́ту окси ́ди — хімічні сполуки азоту з киснем. 
Геміоксид N

2
O — безбарвний газ, t

пл
 = 102  °С, 

t
кип

 = 89,5 °С. Киснем до вищих оксидів не окис-
люється. Одержують розкладом нітрату амонію 
і каталітичним окисленням аміаку. В суміші з 
киснем застосовують для наркозу. Моноксид 
NО — безбарвний газ, t

пл
 = 163,6 °С, t

кип
 = 151,8 °С. 

Не взаємодіє з водою і слабкими розчинами к-т і 
лугів. Легко окислюється до NO

2
 і відновлюється 

до аміаку та азоту. В пром-сті одержують кон-
тактним окисленням аміаку. NО — осн. проміж-
ний продукт у вир-ві азотної кислоти. Діоксид 
NO

2
 і його димер N

2
O

4
 — бурі гази, що зріджу-

ються при т-рі 21,15 °С у жовто-коричневу ріди-
ну, яка замерзає при –11,2  °С, утворюючи без-
барвні кристали. З водою утворюють еквіва-
лентну кількість азотної і азотистої к-т, з розчи-
нами лугів — суміш нітратів і нітритів. Застосо-
вують NO

2
 у вир-ві слабкої та концентрованої 

азотної к-т, як окислювач тощо. Сесквіоксид 
N

2
O

3
 утворюється при охолодженні суміші NО і 

NO
2
 нижче 0 °С у вигляді темно-блакитної ріди-

ни. Практичного застосування не має. Геміпен-
токсид (азотний ангідрид) N

2
O

5
 — безбарвні при 

кімнатній т-рі кристали, t
пл

 30 °С, при т-рі 32,4 °С 
сублімується. Практичного застосування не 
має. Пероксид N

2
O

6
 одержують в результаті вза-

ємодії рідких N
2
O

4
 й озону.

В. І. Атрощенко 

Азо ́ту приро́дний кругоо́біг — циклічне пе-
ретворення азотних сполук у біосфері: азотфік-
сація — зв’язування азоту атмосфери (N

2
) бакте-

ріями, засвоєння азоту (у вигляді аміаку та ніт-
ратів) рослинами; амоніфікація (або мінераліза-
ція) — розклад органічних решток рослин, коре-

невих виділень, мікроорганізмів та мезофауни; 
нітрифікація та денітрифікація, внаслідок якої 
вивільнений азот (N

2
) повертається в атмосфе-

ру; циркуляція азоту в ґрунті та воді, яка відбу-
вається внаслідок дії мікроорганізмів та життє-
діяльності рослин і тварин.
А. п. к є своєрідним геобіохім. циклом, що опи-
сує напрями, якими азот циркулює через еко-

системи, в земній поверхні та біосфері через 
процес замкнутих взаємопов’язаних шляхів в 
межах усіх компонентів складних екол. утво-
рень. У біосфері накопичуються величезні об’є-
ми азоту — 4 ∙ 1015  т міститься в атмосфері й 
20 ∙ 1012  т в океанах. Між цими резервуарами 
азоту є своєрідний коридор, в якому азот пев-
ним способом зв’язується (близько 100  млн т 
щорічно). Азот неорганічних сполук поглина-
ється коренями рослин і перетворюється на ор-
ганічні сполуки у тканинах рослин. Частина 
цього азоту потрапляє до орг-мів травоїдних 
тварин, а далі до хижаків, які харчуються траво-
їдними. На наступному етапі А. п. к. азот повер-
тається в навколишнє середовище після загибелі 
орг-мів до ґрунту у вигляді екскрементів чи 
мертвих орг-мів. Там він під впливом бактерій, 
переходить у неорганічну форму. Лише 4 млн т 
закріпляється в рослинах і тваринах — усе інше 
накопичується в мікроорганізмах, що розклада-
ють органічні рештки відмерлих живих орг-мів і 
врешті повертається в атмосферу. 

Літ.: Федишин  Б.  М. Хімія та екологія атмосфери. 
Київ, 2003; Дорохов  В.  І. та ін. Біогеохімія. Житомир, 
2004; Гнатенко О. Ф. Ґрунтознавство з основами геології. 
Київ, 2005; Федишин Б. М. та ін. Хімія з основами біогео-
хімїї. Житомир, 2010.

Азотува ́ння — насичення поверхневого шару 
металевих виробів азотом; вид хіміко-термічної 
обробки. Підвищує поверхневу твердість, стій-
кість проти спрацювання, витривалість і коро-
зійну стійкість. Вироби з легованих сталей азо-
тують у герметичних муфельних печах за т-р 
500–700  °С переважно в середовищі газоподіб-
ного аміаку (міцнісне А.). Підвищена твердість 
азотованого шару (1200 за Віккерсом) зумовлю-
ється утворенням особливого структурного 
стану внаслідок пересичення металевої основи 
азотом і зберігається при повторному нагріванні 
до температур 550–600 °С. Для одержання шару 

Азоту природній кругообіг

Атмосфера

Біомаса суші

Ґрунт

Аміак, нітрати, нітрити

Літосфера

Біомаса Світового 
океану

Детрит

Гідросфера

стик

N
2

N
2

денітрифікація

біологічна 
фіксація

Фото- та 
електрохімічна 

фіксація
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завтовшки 0,3–0,6 мм витрачають (при т-рі 500–
520 °С) від 24 до 90 год. Час обробки скорочуєть-
ся при двоступінчатому нагріванні: спочатку 
при т-рі 500–520 °С, потім при т-рі 540–600 °С. 
Антикорозійне А. (т-ра 600–700 °С) дрібних ви-
робів з утворенням азотованого шару завтовш-
ки 0,01–0,04  мм триває 15  хв, великих виро-
бів  — до 10  год. Вироби із сплавів титану об-
робляють при т-рі 850–950  °С протягом 10–
50  год у середовищі тех. азоту, очищеного від 
кисню і вологи. А. піддають деякі інструменти, 
циліндри і клапани двигунів, деталі швидкохід-
них верстатів тощо. В індивідуальному і дріб-
носерійному вир-вах іноді застосовують А. в 
тліючому розряді. 

Літ.: Хільчевський В. В. Матеріалознавство і техноло-
гія конструкційних матеріалів. Київ, 2002; Берлин  Е.  В., 
Сейдман Л. А., Коваль Н. Н. Плазменная химико-терми-
ческая обработка поверхности стальных деталей. Моск-
ва, 2012.

Азотфікса́ція (від азот і франц. fixation — за-
кріплення, установка) — біологічний процес 
зв’язування молекулярного азоту атмосфери в 
азотисті сполуки, який здійснюють азотфіксую-
чі мікроорганізми, що перетворюють його на 
білки свого орг-му. А. — найважливіше джерело 
Нітрогену (азоту) в біол. кругообігу. Внаслідок 
А. азот переходить у доступну для рослин фор-
му. В молекулі азоту атоми Нітрогену зв’язані 
міцним потрійним ковалентним зв’язком, тому 
без застосування каталізаторів він практично не 
вступає в окисно-відновні реакції і не може ви-
користовуватися рослинами і тваринами. Мік-
роорганізми для відновлення азоту використо-
вують серію ферментів, найважливішим із яких 
є нітрогеназа, що каталізує в процесі А. утворен-
ня першого стабільного продукту — амоніаку 
(аміаку). Крім азоту нітрогеназа відновлює низ-
ку сполук, що мають потрійний зв’язок (напр., 
ацетилен, азиди, ціаніди). Нітрогеназа кодуєть-
ся генами, які поширені у прокаріотів (бактерій, 
архей), але яких немає в еукаріотів. Для функці-
онування нітрогеназа потребує безперервного 
надходження як енергії у формі АТФ, так і елек-
тронів. Це забезпечується завдяки процесам ди-
хання і бродіння, що відбуваються в мікроорга-
нізмах, або в результаті фотосинтезу. Процес А. 
досить енергомісткий, для асиміляції 1 мол. 
азоту потрібно не менше 12 мол. АТФ, тобто для 
А. 1 мг азоту анаеробним мікроорганізмам по-
трібно бл. 500 мг сахарози.
Розрізняють три типи А.: а) А. вільноживучими 
бактеріями різних таксономічних груп; б) асоці-
ативна А. бактеріями, які тісно пов’язані з рос-
линами і використовують їх як джерело органіч-
них речовини; в)  симбіотична А. (напр., буль-
бочкових бактерій з бобовими рослинами) бак-
терій, що утворюють симбіоз з рослинами: за -
звичай на коренях, зрідка — на стеблах і листках. 
У наземних екосистемах азотфіксатори локалі-
зуються в переважно в ґрунті. Азотфіксуючі мік-
роорганізми живуть також у кишечнику бага-
тьох тварин і людини. 
У с. г. використовують бактеріальні добрива для 
зараження штамами бульбочкових бактерій на-
сіння бобових культур, що збільшує їхню вро-
жайність. Новий напрям розвитку біотехноло-
гії — перенесення генів, які кодують ферменти 
А., до геному вищих рослин, дасть змогу позбу-
тися необхідності застосування азотних добрив.

Літ.: Умаров М. М., Кураков А. В., Степанов А. Л. Ми-
кробиологическая трансформація азота в почве. Москва, 
2007.

Азотфіксу́ючі мікрооргані ́зми — мікроорга-
нізми, що засвоюють молекулярний азот атмос-
фери. До активних А. м. належать вільноживучі 
в ґрунті й водоймах азотобактер і клостридій та 
симбіотичні мікроорганізми — бульбочкові бак-
терії. Атм. азот фіксують також певні види ак-
тиноміцетів, мікоризних грибів, дріжджів, спі-
рохет, а також деякі ціанобактерії (синьо-зелені 
водорості), бактерії, що живуть у кишечнику 
багатьох тварин. А. м. відіграють важливу роль у 
кругообігу Нітрогену в природі, збагачують 
ґрунт азотом, перетворюючи його на доступні 
для рослин форми. Першим А. м. виділив у 1898 
укр. мікробіолог С.  М.  Виноградський (нар. у 
м.  Києві). Названо А.  м. на честь Л.  Пастера 
Clostri dium pasterianum. 
Див. також Азотфіксація.

Азофо́ска, нітроамофоска — азотно-фосфор-
но-калійне фізіологічно нейтральне мінеральне 
добриво, гранульоване. Суміш гідрофосфату 
амонію [(NH

4
)

2
HPO

4
] і нітрату калію (KNO

3
). А. 

одержують кристалізацією з розчину суміші 
двох солей шляхом розкладання азотною к-тою 
апатитового концентрату. Залежно від співвід-
ношення вихідних речовин одержують різні 
сорти А., які відрізняються вмістом та співвід-
ношенням елементів мінерального живлення: 
N : P : K = 16 : 16 : 16, 15 : 15 : 15, 19 : 9 : 19, 21 : 21 : 21, 
22 : 11 : 11 та ін., в яких не менш як 85 % фосфору 
перебуває у водорозчинній формі. Гол. елементи 
мінерального живлення містяться у формі водо-
розчинних та легкодоступних для рослин спо-
лук: NH

4
H

2
PO

4
, NH

4
NO

3
, NH

4
Cl, KCl, KNO

3
, 

CaHPO
4
.
 . 

А. — найпоширеніший в Україні вид 
добрива, його універсальність дає змогу засто-
совувати його на всіх видах ґрунтів у будь-яких 
кліматичних умовах. 

Літ.: Якість грунтів та сучасні стратегії удобрення / За 
ред. Д. Мельничука, Дж. Гофмана, М. Городнього. Київ, 
2004; Городній  М.  М. Агрохімічний аналіз. Київ, 2005; 
Гудзь  В.  П. та ін. Землеробство з основами ґрунтознав-
ства і агрохімії. Київ, 2007. Городній М. М. Агрохімія. 
4-е вид., перероб. і доп. Київ, 2008.

Г. М. Сподаренко

Азраї́л (івр. עזראל — той, кому допомагає Бог, 
араб. عزرائيل) — янгол смерті в уявленнях юдеїв, 
мусульман, єзидів та сикхів. А. допомагає людям 
перейти в інший світ. У юдаїзмі уявлення про 
янгола смерті формується в талмудичних тек-
стах, у яких він зазвичай виступає під іменем 
«Малах га-Мавет». А. зображують у вигляді ве-
летня чи демона. У Талмуді він також постає в 
образі сатани та лихого помислу. У юдейській 
містиці на позначення А. частіше вживається 
форма «Азріель» («עזריאל»). В ісламі А. вважаєть-
ся одним із чотирьох янголів, наближених до 
Аллаха (поряд із Джабраїлом, Мікаїлом та Ісра-
філом). Саме А. приймає останній подих мусуль-
манина, який умирає, і випускає душу з його 
тіла. У Корані та Сунні ім’я А. не згадується, за-
мість нього вживається вираз Маляк аль-Маут 
(«янгол смерті»). За уявленнями мусульман А. 
був звичайним янголом, але виявив твердість, 
зумів вирвати у землі глину для створення Ада-
ма, за що Аллах зробив його гол овним над смер-
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тю. Мусульмани уявляють А. в образі велетен-
ської істоти, яка сидить на престолі зі світла, 
його тіло складається з очей та язиків, кількість 

яких дорівнює кількості людей, що живуть на 
землі. А. знає долі людей, але не знає часу смерті 
кожного. Коли настає час смерті людини, з дере-
ва життя, що росте біля трону Аллаха, злітає 
листок із іменем приреченого. Після цього А. 
упродовж сорока днів повинен випустити душу 
з тіла померлої людини. У єзидизмі А. (Езраїл) 
уявляється першим архангелом, створеним Бо-
гом у неділю (перший день першого тижня тво-
ріння). А. також виступає під іменем «Малакі 
Таус» («янгол-павич»). Він очолює небесне зі-
брання архангелів. У священній книзі єзидів 
«Мас хафа Раш» («Чорний літопис») образ А. на-
кладено на образ архангела Джабраїла (Гавриї-
ла), хоча під іменем А. виступає саме «Малакі 
Таус» як верховний архангел. А. як янгол смерті 
згадується також у священній книзі сикхів «Аді-
Грантх». Уявлення про А. зустрічаються й у апо-
крифічних текстах христ. традиції («Об’явлення 
апостола Петра», «Об’явлення апостола Павла», 
див. Апокрифи), де він відомий під йменням Ес-
раїл як «янгол гніву», який мучить грішників 
після Страшного суду. 

Літ.: Kohut A. Über die jüdische Angelologie und Dämo-
nologie in ihrer Abhängigkeit vom Parsismus. Leipzig, 1866; 
Burge S. Angels in Islam: Jalal al-Din al-Suyuti’s al-Haba’ik fi 
akhbar al-mala’ik. London, New York, 2012; Asatrian G., Ara-
kelova V. The Religion of the Peacock Angel: The Yezidis and 
Their Spirit World. London, New York, 2014.

О. В. Сарапін

Азріка ́н, Арно ́льд Григо́рович (23.02.1906, 
м. Одеса, тепер Україна — 19.07.1976, м. Москва, 
тепер РФ) — оперний співак (драм. тенор), засл. 
арт. УРСР (з 1940). У 17-річному віці був зарахо-
ваний до хору Одеського театру опери та балету. 
Вокальну освіту здобув у Одеській консерваторії 
(клас Ю.  Рейдера; 1926–1929), удосконалював 
майстерність в ісп. педагога К. Барреро (м. Хар-

ків; 1931–1933). Соліст Одеського, Харківсько-
го, Київського, Свердловського, Бакинського, 
Кишинівського оперних театрів. 1933 був 
заареш тований за відмову продовжувати спек-
такль на неопалювальній сцені Хабаровського 
муз. театру. Справу було припинено за недове-
деністю. Реабілітований 21.06.2001. Брав участь 
в одній із перших пробних передач укр. теле-
бачен ня (1939). Виконував вокальні партії 
Отелло («Отел ло» Дж. Верді), Радамеса («Аїда» 
Дж.  Верді), Каніо («Паяци» Р.  Леонковалло), 
Хозе («Кармен» Дж. Бізе), Каварадоссі («Тоска» 
Дж. Пуччіні), Германа («Пікова дама» П. Чайков-
ського). Створив низку яскравих образів в укр. 
оперній класиці: Андрія («Запорожець за Дуна-
єм» С. Гулака-Артемовського), Петра («Наталка 
Полтавка») та Андрія («Тарас Бульба») М.  Ли-
сенка. Виконавець укр. нар. пісень, записав на 
грамплатівку пісні «Ой, у полі нивка», «Ой, за 
гаєм, гаєм» (1937). Держ. премія СРСР, 1946. 
1964–1976 викладав у Молдавському ін-ті 
мист-в.

Літ.: Лисенко І. Українські співаки в спогадах сучасни-
ків. Київ, 2003; Азрикан Д. и Дм. Арнольд Азрикан: ро-
манс для драматического тенора. Хайленд Парк, 2006.

С .А. Целюх

Азуле ́, Жан-Люк (Azoulay, Jean-Luc; 23.09.1947, 
м. Сетіф, Алжир) — продюсер, сценарист, ком-
позитор і автор пісень. У дитинстві жив у Алжи-
рі, який був франц. колонією. Після здобуття 
Алжиром незалежності батьки А. разом із ним у 
липні 1962 репатріювалися до Франції. З 1964 А. 
навчався на мед. ф-ті Париз. ун-ту. 1965, почув-
ши по радіо голос франц. співачки С.  Вартан, 
захопився її творчістю і заснував фан-клуб спі-
вачки. Секретар співачки, у майбутньому 
франц. співак Карлос (справжнє прізвище — 
Ж.-К. Дольто) запропонував А. працювати його 
помічником. Паралельно А. писав пісні під псев-
донімом Жан-Франсуа Поррі. 1968 Карлос роз-
почав власну кар’єру співака, і А., перервавши 
навчання на мед. ф-ті, став секретарем С.  Вар-
тан, зайнявши місце Карлоса. Він організовував 
її гастролі, зокрема 1970 до Японії, й освоював 
нову професію. 1976 С.  Вартан переїхала до 
США, але А. залишився у Франції. 1977 разом із 
К. Берда він засновує компанію «AB Production» 
(А як Азуле і В як Берда), яка спочатку випуска-
ла диски (зокрема, великий успіх мав диск для 
дітей «Маленький принц» у виконанні Ж. Маре), 
а згодом стала випускати телесеріали. А. був 
продюсером телесеріалів та писав до них пісні. 
Написав більше 1200 пісень, сценарії більше 
2000  серій для телесеріалів. Великою популяр-
ністю користувалася також телепередача для 
молоді «Клуб Доротеї» (1987–1997). У 1999 ком-
панія розпалася, і А. заснував свою компанію 
«JLA Holding», яка займається випуском телесе-
ріалів. А. також був продюсером численних 
спектаклів, муз. комедій, святкових новорічно-
різдвяних передач на телеканалах «Антенн 2» в 
«ТФ 1». Серед телесеріалів: «Перші поцілунки» 
(1991–1992), «Елен і хлопці» (1992–1994), «Мед і 
бджоли» (1992–1994), «Дівчата-сусідки» (1993–
1996), «Роки на факультеті» (1995–1997), «Кані-
кули кохання» (1996–2001), «Прокляті королі» 
(2005), «Таємниці кохання» (2010), «Мрії» (2014), 
«Секрети острова» (2015).

Літ.: Buxton D. Les series télévisées: Forme, idéologie et 
mode de production. Paris, 2010; Naissance Stif: Jean-Luc 

Азраїл. М. О. Врубель. 
Шестикрилий серафим, 1904

Азрікан Арнольд Григорович
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Azoulay, Mokhtar Djaafer, Denis Guedj, Rachid Mekloufi, 
Mokhtar Arribi, Mario Zatelli, Claudio Nizzi. Bel Air, 2010.

С. В. Глухова

Азуле ́н (від ісп. azul — блакитний) — небензо-
їдна ароматична речовина (брутто-формула 
C

10
H

8
), структура якої може бути представлена 

як конденсовані п’яти- та семичленне кільця: 

Формально число π-електронів у кожному з цих 
кілець окремо не відповідає правилу Гюкке-
ля 4n + 2, але загальне число в обох кільцях від-
повідає й дорівнює 10. До того ж делокалізація 
електронів у кільцях дає полярну структуру

+–

з шістьма π-електронами в кожному кільці, що 
приводить до великого дипольного моменту 
(бл. 1 Д; для порівняння: дипольний момент на-
фталіну — симетричного ізомеру азулену — до-
рівнює нулю). Полярність А. є причиною його 
інтенсивного забарвлення: за н.  у. А. утворює 
сині пластинчасті кристали. Відносна молеку-
лярна маса А.  128,17; t

пл.
  =  99  °C; t

кип.
  =  242  °C; 

нерозчинний у воді, розчинний у вуглеводнях, 
діетиловому етері, спиртах. Унікальна особли-
вість азулену: для нього не виконується правило 
Каші: флюоресценція відбувається з S

2
 стану 

(λ
fl 
= 374 нм), що робить його важливою модель-

ною системою для дослідження фотофізичних 
процесів. Як барвник А. відомий з 15 ст., але ви-
ділений як індивідуальна речовина лише в сер. 
19  ст., а його структуру встановлено тільки в 
1930-ті. У природі А. трапляється в складі дея-
ких рослин, грибів та мор. безхребетних, але 
зручнішим є синтетичний спосіб його добуван-
ня. Легко (легше від бензену) вступає в реакції 
електрофільного заміщення по п’ятичленному 
кільцю. Надзвичайно легко приєднує протон; 
окиснюється на повітрі та перманганатом калію; 
ізомеризується в нафтален. А. і його природні 
похідні широко використовують у парфумерії та 
косметиці.

Літ.: Berlman I. B. Handbook of fluorescence spectra of 
aromatic molecules. New York; London, 1971; Михеев Ю. А., 
Гусева Л. Н., Ершов Ю. А. Природа ароматичности азуле-
на и его димеров, ответственных за цветность // Журнал 
физической химии. 2012. Т. 86. № 12.

С. В. Камишан

Азури ́т, мідна лазур — мінерал міді з групи кар-
бонатів (Cu

3
[OH]

2
[CO

3
]

2
). Колір — лазурно-си-

ній, темно-синій, іноді до зеленувато-фіолетово-
го; прозорий або непрозорий; блиск — скляний; 
злам — раковистий; сингонія — моноклінна; 
спаяність — досконала; твердість за шкалою 
твердості мінералів Мооса — 3,5–4, щільність — 
3,5–4. Трапляється у вигляді друз дрібних крис-
талів (короткостовпчастих і призматичних), су-

цільних зернистих і землистих мас. Утворюється 
в зонах окислення родовищ, що містять мідні 
сульфіди. Часто зустрічається разом з малахі-
том; ці мінерали нерідко замінюють один одно-
го, утворюючи псевдоморфози. Найвідоміші ро-
довища А. розташовані в Намібії, Конго, Марок-
ко, Франції, США, а також у Австралії, Великій 
Британії, Греції, Казахстані, РФ. Використову-
ють А. для виплавлення міді, для одержання 
мідного купоросу, як пігмент для приготування 
синьої темпери.

Літ.: Бетехтин  А.  Г. Курс месторождений полезных 
ископаемых. Москва, 1964; Вольфсон  Ф.  Н., Дружи-
нин  А.  В. Главнейшие типы рудных месторождений. 
Моск ва, 1982. 

Н. В. Вергельська

АІДА (акронім від англ. AIDA — Attention, Inte-
rest, Desire, Action — увага, інтерес, бажання, 
дія) — маркетингова модель споживчої поведін-
ки, що описує послідовність стадій сприйняття 
реклами, які ведуть до ухвалення рішення про 
покупку товару чи послуги. У теорії реклами 
одна з найпоширеніших ієрархічних моделей. 
Застосовується при формуванні стратегії збуту 
товарів, встановленні зв’язку споживача з брен-
дом, формуванні мережі постійних клієнтів. 
Модель запропонована амер. рекламістом 
Е. Льюїсом (1898) та амер. психологом Е. Строн-
гом (1925), набула популярності з 1960-х; зазна-
ла ряду модифікацій, найпоширеніша з яких — 
AIDAS, де S означає Satisfaction (задоволення). 
Зміст моделі AIDAS: рекламне повідомлення має 
привабити увагу (Attention) потенц. покупця, 
викликати інтерес (Interest), що переростає у 
бажання (Desire) здобути товар та спонукає до 

дії (Action) — покупки, яка має задовольнити 
(Satisfaction) потребу покупця. Елемент задово-
лення необхідний для поширення покупцем ін-
формації про товар та його залучення до числа 
постійних клієнтів компанії. Інші трактування 
та розширення враховують появу нових реклам-
них носіїв та комунікативних платформ, у т.  ч. 
соціальних медіа: AIDA, де A — Awareness (обіз-
наність), спершу покупець має отримати інфор-
мацію про товар, щоб проявити зацікавленість; 
AIDA, де D — Decision (прийняття рішення), що 
є неодмінним елементом між зацікавленістю та 
покупкою; AIDMA, де M — Motivation (мотива-
ція здійснення покупки); AIDCA, де C  — 
Conviction (переконаність у правильності вибо-
ру); AIDEA, де E — Evidence (свідчення), відгуки 
інших покупців як альтернативне джерело ін-
формації для прийняття рішення про покупку; 
AISDALSLove: Attention (увага), Interest (зацікав-
леність), Search (пошук інформації), Desire (ба-

Азурит

А

I

D

А

увага

інтерес

бажання

дія

задоволення

АІДА
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жання придбати товар чи послугу), Action (дія, 
придбання товару, послуги чи обрання бренду), 
Like/dislike (формування першого ставлення по-
добається/не подобається продукт чи бренд), 
Share (поширення досвіду споживання товару та 
порівняння з досвідом інших), Love/hate (закріп-
лення довгострокових установок «любові/нена-
висті» до продукту чи бренду).

Літ.: Strong E. K. Theories of Selling // Journal of Applied 
Psychology. 1925. Vol. 9; Котлер  Ф. Основы маркетинга. 
Mосква, 1990; Амблер Т. Практический маркетинг. Санкт-
Петербург, 2000; Рысев Н. Ю. Активные продажи. Санкт-
Петербург, 2009.

Аї ́д (від грец. Ἀΐδης, ᾍδης, Ἀϊδωνεύς — порож-
ній, невидимий, жахливий), Гадес, Плутон — у 
грецькій міфології — бог-володар потойбічного 
«царства тіней», а також саме царство мертвих 
(Тартар, Ереб, у римлян — Орк). Бог А. (ймовір-
но, первинно — Гадес) — син титана Крона (бога 
жнив, персоніфікованого часу Кроноса, грец. 
Κρόνος) і титаніди Реї (богині-матері з поколін-
ня титанів, грец. Ῥέα, Ῥείη); брат богів Зевса, По-
сейдона, Гери, Гестії та Деметри. За різними 
версіями, після народження А. батько ковтнув 
його, як і ін. своїх дітей (за Гесіодом), або ж ски-
нув у Тартар (за Гігіном). Після десятилітньої 
війни богів на чолі із Зевсом проти батька та під-
владних йому титанів і перемоги над Кроном, 
три брати — Зевс, А. і Посейдон — шляхом же-
ребкування поділили владу над світом: Зевс 
отримав у володіння небо, населену людьми 
землю і верховний чин над богами; Посейдон — 
море; А. — підземне царство і владу над тінями 
мертвих (за світоглядними уявленнями греків, 
як і багатьох ін. народів, Всесвіт — трирівневий 
за вертикаллю, поєднує небесний, земний і під-
земний світи). Давню назву потойбіччя Ереб 
поступово замінює «оселя А.», врешті онім «А.» 
продукує назву світу мертвих, яким володіє од-
нойменний бог. При цьому ін. топос хтонічного 
світу — Тартар, хоча й потрапляє під юрисдик-
цію А., проте зберігає первинну назву. Відтак, А. 
стає одним із дванадцяти олімпійців та входить 
до числа трьох гол. богів олімп. міфології. 
А. — володар царства мертвих, однак він не 
уособ лює зло і не є ворогом людства чи спокус-
ником, як диявол у пізніших традиціях. Як бог 
смерті, він похмурий, суворий, непохитний і 
безкомпромісно справедливий. В архаїчному 
сусп-ві табуювалося називання бога чи божества 
на ім’я, оскільки «назвати ім’я» означало «вик-
ликати» могутню силу, тож це ім’я замінювали 
на метафор. назви, що врешті призвело до появи 
евфемізмів. Так, номінування грец. бога потой-
біччя зреалізоване інакомовними іменами-епі-
тетами: Агесилай («Керманич народу»), Адмет 
(«Незборимий»), Хрисеній («Той, хто править 
золотими віжками») та ін., найуживанішим із 
яких став Плутон (грец. Πλούτων — «багатий»), 
тобто володар незліченних підземних скарбів і 
людських душ, звідки й постало рим. ім’я цього 
бога (лат. Pluton). Зі зміною імені відбулася зміна 
уявлень про самого бога: окрім володаря царс-
тва мертвих, у зв’язку з ототожненням посмерт-
ної долі людини з долею хлібного зерна, яке ніби 
ховали під час посіву, щоб воно воскресло но-
вим життям у колосі, А. набуває значення боже-
ства багатств і плодючості, що дарує земля як 
врожай зі своїх надр. За Гомером, «щедрий» і 
«гостинний» (позаяк смерть є невідворотною 

для кожної людини) А. сам стереже своє цар-
ство. Богові мертвих належить чарівний шолом, 
що робить його невидимим (таким чином пояс-
нюють лексичне значення імені); цей шолом у 
різних ситуаціях стає в нагоді богам Афіні, Гер-
месу і герою Персею, коли він здобуває голову 
Горгони. А. лише двічі покидає свої володіння: 
піднімається на Олімп до лікаря богів Пеана піс-
ля того, як його поранив Геракл, а також виру-
шає на землю на своїй колісниці, запряженій 
чорними кіньми, за своєю майбутньою дружи-
ною Персефоною. Пантеон богів має ієрарх. 
структуру, тож А., хоча і є могутнім богом, ви -
знає домінування Зевса та підкорюється його 
волі. Персефона — племінниця А., донька Зевса 
та їхньої сестри — богині плодючості Деметри 
(мотиви кровноспоріднених шлюбів поширені 
в міфах різних народів світу, оскільки відобра-
жають ендогамний шлюб, властивий архаїчно-
му сусп-ву). Розуміючи, що Деметра не пого-
диться віддати Персефону до царства тіней, А., 
таємно від неї випросивши згоду Зевса, викра-
дає її, коли вона збирає квіти на лугу. Горе Де-
метри призводить до згасання продуктивних 
сил природи, неврожаю, голоду, тому Зевс на-
казує повернути Персефону, проте А. змушує 
дівчину проковтнути кілька зерен граната (гра-
нат — символ шлюбу), вирощеного в підземно-
му царстві (у міфол. уявленнях вживання їжі чи 
напоїв одного зі світів спричиняє довічний пе-
рехід до нього). Урешті Зевс, Деметра й А. до-
ходять згоди, що три чверті року Персефона 
має бути з матір’ю, а чверть — із чоловіком 
(мотифема вмирання й воскресіння божества, 
що символізує щорічне згасання та оживання 
природи).

Епоху класичної олімп. міфології характеризує 
наділення покоління героїв відносною зрілістю 
й самостійністю, що виявляється в мотивах зух-
валої поведінки з богами старшого покоління: 
Геракл зважується на двобій з А. і ранить його, 
викрадає з царства мертвих Цербера — триголо-
вого пса — сторожа потойбіччя; Сизиф обманює 
великого бога; Орфей зачаровує А. та Персефо-
ну грою на лірі. Пізня антична л-ра наділила об-
раз А. пародійно-гротеск. рисами («Розмови в 
царстві мертвих» Лукіана; «Жаби» Аристофана 
тощо).

Аїд. Алессандро Аллорі. 
Викрадення Персефони 
Аїдом, 1570
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Поняття про А. у значенні земних надр, де пере-
бувають тіні мертвих, яких приводить бог Гер-
мес (медіатор між світами), із часом ускладню-
ється. За Гомером, його локусні характеристики 
передбачають: розташування на крайньому Зх. 
(Зх. і Пн. у міфол. уявленнях мають символіку 
смерті) за рікою  Океан, яка омиває землю 
(ріка  — канал між світами); вхід до царства 
мертвих, який сторожує пес; асфоделевий луг, де 
блукають тіні померлих; підземне царство моро-
ку Ереб, через яке в А. проходять душі померлих, 
і темна безодня під А. Тартар; річки Ахеронт, 
Кокіт, Пірифлегетон і Стікс. Із розвитком куль-
тури міфологему А. доповнюють нові елементи: 
стигій. болота; Ахерус. озеро, у яке впадає річка 
Кокіт; вогненний Пірифлегетон (Флегетоном), 
що оточує А.; річка забуття Лета; перевізник 
мертвих Харон; триголовий пес Цербер (Кер-
бер). Розвиток релігій спричиняє постання уяв-
лень про дискретність топосу смерті (рай і 
пекло), а відповідно — появу мотивів посмерт-
ного суду. Суд над мертвими вершить спершу 
Мінос (за Гомером), згодом — сини Зевса: Мінос, 
Еак і Радаманф. Ідея долі душі, співвідношення 
душі й тіла, спокутування земних провин і спра-
ведливої відплати продукує ідею полегшення 
участі праведників, а отже — окремого локусу, 
що в грец. міфології втілено в місці для правед-
ників в А. — Єлис. полях або Елізіумі, про які 
згадує Гомер (на «острови блаженних» у тому ж 
значенні вказують Гесіод та Піндар). Докладний 
опис царства мертвих є в «Енеїді» Вергілія, де А., 
за грец. традицією, поділено на Елізіум і Тартар. 
Культ А. не отримав значного поширення на 
грец. теренах, поєднуючись із культом ін. хто-
нічних богів. Місця вшанування бога розташо-
вували поблизу глибоких печер, урвищ, які уяв-
ляли «входом до підземного царства». У жертву 
приносили чорну худобу. За Павсанієм, А. по-
шановували в Еліді, де храм бога, куди входили 
тільки жерці, відчинявся раз на рік (як і люди 
лише раз спускаються до підземного царства). 
На зображеннях А., які є досить рідкісними і 
здебільшого пізніми (позаяк табуювалися ана-
логічно до найменування), бог мертвих постає 
величним і гордим, він, подібно до Зевса, сидить 
на троні, у руці тримає двозубець чи жезл (сим-
вол влади), ріг достатку. Поряд із ним Персефо-
на, біля ніг — Цербер.
Міфол. сюжети про сходження смертних до під-
земного царства були поширеними в Середньо-
віччі («Божественна комедія» Данте). Слова 
Данте «Облиште сподівання, всі, хто входить» 
(«Lasciate ogni speranza, voi ch’entrate») стали зна-
менитими. Архаїчні уявлення про А. як царство 
мертвих частково адаптовані християнством.

Літ.: Лосев А. Античная мифология в ее историческом 
развитии. Москва, 1957; Міфи давньої Греції. Київ, 1980.

О. В. Наумовська 

Аї ́зові, аїзоонові (Aizoaceae) — родина рослин 
порядку гвоздикоцвітих. За різними даними, на-
лічує від 135 до 146 родів і від 1900 до 2271 видів. 
Більшість видів (96 %) А. є ендемічними для по-
сушливих або напівпосушливих районів Пд. 
Африки; батьківщиною ін. видів є Австралія, 
острови центр. частини Тихого ок., Нова Зелан-
дія, Чилі, Перу, США, Мексика. Багаторічні, рід-
ше одно- і дворічні трави, чагарники або напів-
чагарники, листкові або стеблові сукуленти. 
Листки або дуже соковиті, або плоскі та віднос-

но тонкі. Для А. характерні властиві всім суку-
лентам пристосування до зменшення випарову-
вання вологи й захисту від надмірного сонячно-
го випромінювання: наявність на листках опу-
шення або воскового нальоту, виділення липко-
го соку й кристалів кальцій оксалату, наявність 
безхлорофільних водозапасальних клітин або 
блискучих міхурців, які добре відбивають со-
нячне проміння, та ін. Потовщені корені також 
запасають вологу. Квітки правильні, яскраво за-
барвлені, з блискучими пелюстками, поодинокі 
або зібрані в невеликі суцвіття. Зовні нагадують 
кошики айстрових. Плід — коробочка складної 
будови, має спеціальний гігроскопічний меха-
нізм, який забезпечує її закривання з настанням 
посухи і відкривання й розкидання насіння за 
перших крапель дощу. 

До А. належать рослини, які ще називають 
«живе каміння». Це, напр., рослини роду Лі́топс 
(Lithops), невеличка (до 5 см заввишки) надземна 
частина яких представлена переважно двома 
зрощеними товстими листками плямистого зе-
леного, коричневого, сірого забарвлення, розді-
леними щілиною, з якої з’являються нові листки 
або квітконіс, що несе велику дуже гарну білу, 
жовту або помаранчеву квітку, яка тримається 
на рослині 5–10 днів. 
Кілька видів А., напр., їстівні рослини карпо-
бротус їстівний (Carpobrotus edulis) та мезембріан-
темум кришталевий (Mesembryanthemum crystal
linum) стали адвентивними видами в Каліфорнії, 
Австралії, Середземномор’ї. 
З огляду на те, що рослини накопичують у своїх 
тканинах так багато води, що майже не горять, 
деяких представників А. використовують одно-
часно як декоративні рослини і як захист від 
розповсюдження лісових пожеж, висаджуючи їх 
навколо прибудинкових ділянок. Багато видів А. 
вирощують як кімнатні, оранжерейні або садові. 
В Україні А. поширені в кімнатній культурі та 
використовуються в садівництві, напр., пред-
ставники роду Мезембріантемум (Mesembryan the
mum) та Доротеантус (Dorotheanthus). 

Літ.: Жизнь растений: В 6 т. Москва, 1974; Bittrich V. H., 
Hartmann E. K. The Aizoaceae — a new approach // Botanical 
Journal of the Linnean Society. 1988. Vol. 97 (3); Широбоко-
ва Д. Н., Нікітіна В. В. та ін. Кактуси та інші сукулентні 
рослини. Київ, 2003.

Я. О. Межжеріна

Аї ́р, лепеха, татарське зілля, шувар (Acorus), — 
рід рослин родини аїрових. Багаторічна трава 
бл. 1 м заввишки. Кореневище повзуче, листки 
довгі мечоподібні. Квітки жовтувато-зеленого 
кольору, дрібні, зібрані в суцвіття — початок. 
Плоди (багатонасінна ягода) утворює лише на 
батьківщині, у Сх. Азії, оскільки там є відповідні 

Аїзові. «Живий камінь» 
(Lithops lesliei)

Аїр звичайний (Acorus 
calamus)



451

Аїс

комахи-запилювачі; в ін. місцевостях розмножу-
ється вегетативно. За різними даними, виділя-
ють від 2 до 6 видів А., найпоширеніші з них 
А.  звичайний та А.  злаковидний. А. звичайний 
(A.  calamus) має характерний пряний запах, по-
ширений в Європі, Азії, Пн. Америці. В Україні 
зростає в лісовій і лісостеповій зонах (крім Кар-
пат і Донец. обл.), на болотах, болотистих луках, 
берегах і мілководдях річок, озер, стариць. 
А. злаковидний (A. gramineus) вирощують як де-
коративну рослину. Кореневище А. містить 
ефірну олію, яку застосовують у медицині як 
тонізуючий і шлунковий засіб, у парфумерії та в 
лікерному вир-ві. У 19 ст. висушені і зацукрова-
ні кореневища А. звичайного вживали як ласо-
щі; висушене подрібнене кореневище застосува-
ли разом із порошком вугілля для очищення 
води, непридатної для пиття. Кореневище А. 
злаковидного використовують у кондитерській 
пром-сті, медицині. А. культивують у багатьох 
країнах як бордюрну й кімнaтну рослину. Тата-
ро-монгольські воїни під час походів возили з 
собою мішки з кореневищами А., які розкидали 
по водоймах і болотистих місцях. Це, можливо, 
пояснює його місцеву назву — «татарське зілля». 
За традиціями укр. народу, А. використовують 
для прикрашання житла у День Святої Трійці.

Літ.: Ковалева Н. Г. Лечение растениями. Очерки по 
фитотерапии. Москва, 1972; Жизнь растений: В 6 т. Мос-
ква, 1981. Т. 6: Цветковые растения; Лікарські рослини. 
Київ, 1989. 

Аї ́р і Тенере́ (англ. Air and Ténéré Natural Re-
serves) — природні резервати у регіоні Агадес, 
Ніґер, Африка; з 1991 об’єкт Всесвітньої спад-

щини ЮНЕСКО. Займає пл. 7  млн  736  тис.  га, 
має різноманітні природні зони проживання 
для тварин та рослин Сахари і Сахелю. Близько 
шостої частини тер. (1 млн 280 тис. 500 га) охо-
роняють у посиленому режимі (Addax Sanc-
tuary), оскільки це місце проживання кількох 

видів антилоп, що вимирають (зокрема антило-
пи адакс, піщана газель, газель доркас). Загалом 
на тер. А. і Т. виявлено 40 видів ссавців, 165 пта-
хів, 18 рептилій, 1 вид земноводних. Аїр — зона 
унікальних елементів гірських (до 2  тис. м над 
рів. м.) та рівнинних ландшафтів із вологим клі-
матом, з усіх сторін оточена пісками пустелі Са-
хари. Населений значною кількістю видів флори 
та фауни. Має естет. і наук. цінність. Тенере — 
зона незайманих пісків, для якої характерна 
швидка зміна ландшафтів унаслідок зміщення 
значних об’ємів піску («живих дюн»), із найви-
щими дюнами на планеті (до 250 м).

Літ.: La réserve naturelle nationale de l’Aïr et du Ténéré 
(Niger): la connaissance des éléments du milieu naturel et 
humain dans le cadre d’orientations pour un aménagement et 
une conservation durables : analyse descriptive : étude initiale. 
IUCN, 1996. 

Аї ́рові (Acoraceae) — родина рослин порядку 
аїроцвітих. Монотипова родина однодольних 
квіткових рослин, яку традиційно включали до 
складу родини ароїдних (Araceae). Згодом, відпо-
відно до молекулярної систематики АРG, А. ви-
ділено як окрему родину окремого порядку аїро-
цвітих (Acorales). Родина А. включає єдиний рід 
Аїр, який містить, за різними підходами, від 2 до 
6 видів. 

Літ.: The Angiosperm Phylogeny Group III. An update of 
the Angiosperm Phylogeny Group classification for the or ders 
and families of flowering plants // Botanical Journal of the 
Linnean Society. 2009. Vol. 161.

Аїссе ́, Шарло́тта (Aïssé, Charlotte; справжнє 
ім’я  — Гайде; 1693 або 1694, Черкесія, тепер 
РФ  — 13.03.1733, м. Париж, Франція) — пись-
менниця. Писала франц. мовою. Походила зі 
знатного черкеського роду. Батьків убили турки. 
Дитиною А. потрапила у полон. 1698 посол 
Фран ції у Туреччині Ш. де Ферріоль, барон д’Ар-
жанталь викупив А. на ринку рабів у м. Стамбу-
лі за 1500 ліврів і на початку 1699 привіз у Па-
риж. Виховував у своїй родині як дочку. Освіту 
здобула у монастирях Парижа. Згодом барон 
увів її до кращих паризьких салонів. У салоні 
маркізи М. дю Деффан А. познайомилася з ше-
вальє Б. П. д’Еді. 26.04.1721 у них народилася 
дочка Селіні. Однак згодом А. перервала цей 
зв’я  зок задля христ. життя. 1726 у Парижі А. 
поз найомилася з пані Каландріні — авторитет-
ною, доброчесною дамою, яка стала для неї мо-
ральним взірцем. До літ. спадщини А. належать 
«Листи до пані К***» («Lettres à Madame C***») , 
де змальоване життя франц. аристократії часів 
Регентства і майстерно описані звичаї паризь-
ких салонів. Модний за тих часів епістолярний 
жанр А. розвинула, сягнувши високохудож. й 
естет. рівня; сприяла розвиткові просвітницько-
го реалізму. Листи опубліковано 1787 з нотатка-
ми Вольтера, 1846 — з нотатками Ш. А. Сент-
Бева. Долі А. присвячено роман абата А. Ф. Пре-
во «Історія однієї сучасної гречанки» (1740), 
кілька п’єс і романів 20 ст. 

Тв.: Lettres à Madame C***. Paris, 2009; Р о с. п е р е к л. — 
Письма к госпоже Каландрини. Москва, 1985.

Літ.: Ferval C. Mlle Aїssé et son chevalier. Paris, 1930; 
Soprani A. Mademoiselle Aїssé ou la nymphe de Circasse. 
Paris, 1991; Киржинова С. А. Судьба Аиссе в литературе и 
своеобразие ее «Писем к госпоже Каландрини». Майкоп, 
2000.

С. В. Глухова

Аїр і Тенере. Бархани Тенере

Аїр і Тенере. Гори Аїра

Аїссе Шарлотта
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Айа́єві (Daubentoniidae), руконіжкові — моно-
типова родина приматів підряду мокроносих 
мавп. Містить єдиний вид ай-ай, або руконіжку 
мадагаскарську.

Ай-ай, руконі ́жка мадагаскарська, (Daubentonia 
madagascariensis) — єдиний вид родини айайє-
вих, або руконіжкових, представник підряду 
напівмавп ряду приматів. Назву отримав від ви-
гуку «ай-ай», який видавали туземці під час 
спілкування із цією твариною. Деякі вчені вва-
жають А.-а. лемуром особливої групи. Невелич-
кий звір масою до 2–3  кг, з гнучким, струнким 
тілом до 44 см завдовжки. Має великі вуха і до-
вгий пухнастий хвіст до 60 см, видовжені тонкі 
пальці, нігті є лише на великих пальцях задніх 
ніг. Звір пухнастий, забарвлення темно-буре з 
білими цятками. Великий палець майже не про-
тиставлений ін. На передніх кінцівках дуже ви-
довжений третій палець. За допомогою цих 
пальців А.-а. розчісує хутро, п’є, ловить здобич і 
з’їдає її. Різці дуже великі, ростуть, як у гризунів, 
протягом усього життя. Ікла у дорослих особин 
відсутні. Самка народжує одне дитинча раз на 
2–3  роки після тривалої 170-денної вагітності. 
Розвиток триває 2–3 роки, живиться молоком до 
7 місяців. А.-а. живиться комахами та їхніми 
личинками, фруктами, нектаром, горіхами та 
грибами. Веде нічний деревний спосіб життя. 
Сімейних груп не утворює. Ендемік Мадагаска-
ру. У місцевих жителів А.-а. викликають забо-
бонний страх. Унаслідок винищення тропічних 
лісів за останні десятиліття різко втратив чи-
сельність, у природі мешкає не більше тисячі 
особин. Ареал доволі фрагментований, вид у 
природі зберігся в 16 резерватах, популяції в се-
редньому становлять бл. 50 особин. Як вид, що 
перебуває в загрозливому стані, занесений до 
Червоного списку Міжнародного союзу охорони 
природи. Досить вдало розводиться в зоопарках. 

Літ.: Жизнь животных: В 7 т. Москва, 1989. Т. 7: Мле-
копитающие; Джолли  Э., Альбиньяк  Р., Петтэр  Ж.-Ж. 
Лемуры // Мадагаскар / Пер. с англ. Москва, 1990. 

С. В. Межжерін

Айва́ (Сусіопіа) — рід рослин родини розових. 
Листопадні дерева і кущі, заввишки до 5 м. Квіт-
не в травні–червні. Листки суцільні, прості, яй-
цеподібні або овальні. Квітки двостатеві, пооди-
нокі, блідо-рожевого, білого або рожевого кольо-
рів, великі — до 4,5–5 см у діаметрі. Чашечка за-
сихає і залишається на плодах. Плоди великі ку-
лясті чи грушоподібні, тверді, кисло-солодкі, 
ароматні, жорсткі від численних кам’янистих 
клітин. Смак терпкий, в’яжучий, солодкуватий. 
Один вид — А. довгаста (C. oblonga), трапляється в 
дикому стані на Кавказі, в Серед., Пд.-Зх. та Ма-
лій Азії. Культивують в Іспанії, на Балканах, Кав-
казі, в Серед. Азії, Молдові, в Пн. та Пд. Америці. 
В Україні — переважно на Пд., в Криму, Закарпат-
ті, у Чернів. обл. А. вирощують також як декора-
тивну рослину і як підщепу для створення низь-
корослих форм груші. Використовують у конди-
терській і консервній пром-сті, у вигляді варення, 
желе, компотів, цукатів та ін. А. має лік. власти-
вості: препарати з неї діють як загальнозміцню-
вальний, сечогінний, в’яжучий, противиразко-
вий засіб. Свіжі плоди мають жовчогінну й сечо-
гінну дію. Відвар насіння А. використовують як 
обволікальний засіб. У 9–10 ст. желе з А. викорис-
товували для укладання волосся. 

Літ.: Гладкова В. Н. Семейство розовые, или розово-
цветные (Rosaceae) // Жизнь растений: В 6 т. Москва, 
1981. Т. 5. Ч. 2: Цветковые растения.

Айва́ япо ́нська — див. Хеномелес.

А́йваз, Мі́хал (чеськ. Ajvaz, Michal; 30.10.1949, 
м. Прага, тепер Чехія) — письменник, філософ, 
представник магічного реалізму. Нар. у родині 
емігрантів із Росії, за походженням — крим. ка-
раїм. 1974 закінчив Карлів ун-т у м. Празі (есте-
тика й чес. філологія), 1977 захистив ригорозну 
працю про творчість Р. Вайнера й К. Чапека. У 
1970–1980-х не друкувався, працював на різних 
роботах, сторожем, прибиральником. 1989 ви-
дав першу книжку віршів — «Вбивство в готелі 
Інтерконтиненталь» («Vražda v hotelu Intercon-
tinental»), 1994 опубл. перший роман — «Друге 
місто» («Druhé Město»). У 1996–1999 — редактор 
газ. «Літерарні новіни» («Literární noviny»). 1995 
переклав чес. мовою книжку Е. Юнгера «На мар-
мурових скелях». Від 1990-х публ. теор. праці й 
есеїстику філос. тематики. Зосереджується на 
пи таннях поетики, онтології, філософії мови, 
фі лософії пам’яті, аналізі творчого спадку 
Ж. Дер ріда. Із 2003 працює в Центрі теор. дослі-
джень, підпорядкованому Карловому ун-ту в 
м. Празі та Чес. АН.

Тв.: Druhé město. Praha, 1993; Prázdné ulice. Brno, 2004.
Пр.: Znak a bytí. Úvahy nad Derridovou grammatolo-

gií. Praha, 1994; Světelný prales. Úvahy o vidění. Praha, 2003; 
Znak, sebevědomí a čas. Dvě studie o Derridově filosofii. 
Praha, 2007.

Айвазо́вський, Іва ́н Костянти ́нович (Гайвазов-
ський; рос. Айвазовский, Иван Константинович; 
справж. прізвище та ім’я — Айвазян, Ованес; 
29.07.1817, м. Феодосія, Крим, тепер Україна — 
02.05.1900, м. Феодосія, Крим, тепер Україна) — 
художник-мариніст і баталіст, академік (з 1844), 
почесний член (з 1887) петербурзької Академії 
мист-в, член багатьох заруб. академій. Походив 
із вірмен. родини, яка певний час мешкала у Га-
личині, потім переселилася до Криму. Навчався 
у феодосійському повіт. училищі, потім — у сім-
феропольській гімназії. Першим учителем ма-
лювання був Й. Л. Гросс. 1833–1837 А. навчався у 
петербурзькій Академії мист-в (педагоги М. Во-
робйов, Ф. Таннер, О. Зауервейд); вплив на твор-
чість А. мав також К. Брюллов. 1837 А. отримав 
золоту медаль Академії мист-в за картину 
«Штиль» і був направлений у Крим для само-
стійної роботи. У вересні 1839 А. відвідав Петер-
бург, де отримав атестат про закінчення Акаде-
мії та дворянство. 1840 вирушив до Італії. З 1842 
багато подорожував Європою (Італія, Голландія, 
Франція, Англія, Іспанія, Португалія). 1844 по-
вернувся до Росії. З 1844 — художник Гол. мор. 
штабу, професор петербурзької Академії мист-в 
(з 1847), член Т-ва південноросійських худож-
ників в Одесі (з 1894).
А. написав бл. 6 тис. творів. У творчості А. були 
кримський, російський, західноєвропейський, 
знову кримський та ін. періоди. Манера А. син-
тезувала впливи італ., франц., голланд., рос. 
митців. А. звертався до живопису та графіки, 
використовував пейзажний та портретний жан-
ри («Прощання Пушкіна з морем», 1877; «Порт-
рет Ганни Саркісової», 1881; «Автопортрет», 
1892 та 1898). Проте А. вважають насамперед 
визначним мариністом. Писав море в усіх його 

Ай-ай (Daubentonia 
madagascariensis)

Айва

Айваз Міхал
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станах та при будь-якому освітленні. Композиції 
створював нечасто, але сюжет обирав так, щоб 
людські фігури виконували лише функції ста-
фажу, а осн. роль відігравало море («Очерет на 
Дніпрі», 1857; «Чумацька валка», 1862; «Весілля 
на Україні», 1891; «Мандри Посейдона по морю», 
1894; «Наполеон на острові св. Єлени», 1897). 
Часто митець використовував іст. сюжети, геро-
їчні та батальні сцени, але осн. залишалося зо-
браження мор. стихії («Бій у Хіоській протоці, 
1848; «Бриг „Меркурій”, атакований двома ту-
рецькими кораблями», 1892). Особливе місце у 
творчості А.-мариніста посідає мотив бурі та 
корабельної аварії, до якого під впливом мист-
ва романтизму А. звертався неодноразово 
(«Дев’ятий вал», 1850; «Місячний пейзаж з кора-
бельною аварією», 1863; «Буря на Льодовитому 
океані», 1864; «Море», 1864; «Буря на Північно-
му океані», 1865; «Аварія корабля», 1876; «Гро-
за», 1889; «Корабель „Марія” під час шторму», 
1892; «Серед хвиль», 1898). 

З кінця 1830-х створив численні пейзажі Криму 
(«Ялта», 1838; «Місячна ніч у Гурзуфі», 1839; 
«Ка в’ярня в Криму», 1847), пізніше звертався до 
зображення природи і побуту України («Вид 
Одеси», 1846; «Чумаки в степу вночі», 1855; «Ук-
раїнський пейзаж», 1868; «Млин на березі річки. 
Україна», 1880; «Під час жнив на Україні», 1891) 
та ін. У картинах батального жанру А. відобра-

зив різні етапи історії вітчизняного військ.-мор. 
флоту («Чесменський бій», 1848; «Похід Олега на 
Царград», 1887), а також події Кримської війни 
(«Осада Севастополя», 1859). Сам А. під час вій-
ни був у м. Севастополі, навесні 1854 там було 
відкрито виставку його творів.
А. займався меценатською діяльністю. 1865 А. 
заснував у Феодосії першу в Криму худ. школу-
майстерню, 1880 — Картинну галерею. А. — іні-
ціатор буд-ва у Феодосії торгового порту, з-ці та 
водогону. Брав участь у археол. розкопках на 
околицях Феодосії, збудував нове приміщення 
археол. музею. 
Нагороджений імператорським орденом Свято-
го князя Володимира (1865), орденом Білого 
орла (1893), орденом Святого Олександра Не-
вського (1897), усі — Росія; орденом Спасителя 
(1859; Греція); орденом Почесного легіону (1857; 
Франція), кількома орденами Туреччини та ін.

Літ.: Барсамов  Н. Иван Константиновитч Айвазов-
ский. Москва, 1962; Барсамов Н. С. Айвазовский в Крыму. 
Симферополь, 1967; Вагнер  Л., Григорович  Н. Айвазов-
ский. Москва, 1970; Феодосийская картинная галерея 
им.  И.  К. Айвазовского. Киев, 1981; Хачатрян  Ш. Айва-
зовский известный и неизвестный. Самара, 2000; Чурак Г. 
Айвазовский. Москва, 2008.

Ю. В. Романенкова

Айвазя ́н, Арту ́р Суре ́нович (14. 01. 1973, м. Єре-
ван, тепер Вірменія) — спортсмен (стрільба ку-
льова), засл. майстер спорту (з 1994). Розпочав 
займатись спортом 1984. Перший тренер — 
Р.  Акопян. 1990 переїхав до м.  Львова. Закін. 
Львів. ін-т фіз. виховання і спорту (1995), спеціа-
лізується на стрільбі з гвинтівки. 1997 переїхав до 
м. Сімферополя (АР Крим), де почав займатись у 
фізкульт.-спорт. товаристві «Динамо» під керів-
ництвом засл. тренера УРСР В. С. Клименка.
Чемпіон світу у команд. змаганнях (чемпіонати 
світу 1994, м. Мілан, Італія; 1998, м. Барселона, 
Іспанія), срібний призер у команд. змаганнях 
(1994, 2002), бронзовий призер у команд. зма-
ганнях (2002). Бронзовий призер чемпіонату 
Європи (1993, м. Брно, Чехія), двічі чемпіон Єв-
ропи (1999, м. Арнем, Нідерланди; м. Бордо, 
Франція) у командних змаганнях (2001, м. За-
греб, Хорватія), срібний призер в особистих зма-
ганнях (2003, м. Плзен, Чехія). А. брав участь у 
Літніх Олімпійських іграх 2000, 2004 та 2012. 
Чемпіон Літніх Олімпійських ігор 2008 (м. Пекін, 
КНР) зі стрільби з гвинтівки на 50 м лежачи. А. 
багатораз. чемпіон України, рекордсмен України, 
Європи та світу. Інструктор зі спорту вищої ква-
ліфікації (1998).
За досягнення високих спортивних результатів 
на  XXIX Літніх Олімпійських іграх  в Пекіні 
(2008) та виявлені мужність, самовідданість та 
волю до перемоги зміцнення міжнар. авторите-
ту України нагороджений орденом «За заслу-
ги» III ст. (2008).

Айва́н [перс. ایوان (eyvān), араб. إیوان (Iwan), тур. 
eyvan] — 1) Відкритий з одного боку великий 
склепінчастий зал у парфянській, іранській, піз-
ніше у мусульманській архітектурі. Виник як 
парадний тронний зал царс. палаців, згодом 
отримав розповсюдження у житл. буд-ві. Зви-
чайно А. відкривались у бік внутр. двору, в ме-
дресе слугували прохолодними аудиторіями 
(порівн. пештак). 2) Тераса у вигляді галереї з 
широко розставленими колонами й балковим 

Айвазовський І. К.  
О. Тиранов. Портрет 
Айвазовського І. К., 1841

Айвазовський Іван 

Костянтинович. 
Дев’ятий вал, 1850

Будинок І. К. Айвазовського, де розміщується музей художника 
(м. Феодосія, АР Крим)

Айвазян Артур Суренович
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перекриттям у мусульманській житл. архітекту-
рі Середньої Азії. Інколи називається навісом-
айваном.

В. І. Тимофієнко

Айвз, Чарлз Е́двард (Ives, Charles Edward; 
20.10.1874, м. Данбері, шт. Коннектикут, США — 
19.05.1954, м. Нью-Йорк, США) — композитор-но-
ватор, представник авангардної музики, осново-
положник нової американської композиторської 
школи. А. народився у сім’ї військ. капельмейстера. 
Першим учителем музики А. був його батько, 
схильний до муз. експериментів, що вплинуло на 
його творчість. Музичні смаки А. сформувались 
також під впливом композитора С. Фостера.
А. з 14-річного віку грав на органі в церкві. 1898 
закінчив Єльський ун-т, де займався музикою 
під керівництвом Х. Паркера. Після закінчення 
переїхав до м. Нью-Йорка, працював у страховій 
компанії. 1907 заснував власну страхову компа-
нію. Увесь вільний час присвячував написанню 
музики. Значну частину творів А. написав між 
1896 і 1916. У 1918 через проблеми зі здоров’ям 
А. змушений був припинити композиторську 
діяльність. На початку 1920-х за власні кошти А. 
видав сонату «Конкорд» («Concord Sonata») та 
збірку «114 пісень» («114 Songs»). У 1930-х амер. 
публіка, не готова до розуміння й сприйняття 
експериментально-інтелектуального мист-ва, 
до сить вороже ставилася до творчості А. Вид-ва 
відмовлялися публікувати його твори. Музика 
А. рідко виконувалася. Визнання прийшло до А. 
лише у 1940–1950-х.
А. захоплювався дисонансами і випробував у 
своїй творчості нові виразні засоби — додека-
фонію, політональність, поліритмію, алеато-
рику, передвіщуючи муз. новації 20 ст. Спадщи-
на А. багатожанрова (вокально-хорові, симфо-
нічні, камерні твори). Характерною ознакою 
стилю А. було запозичення амер. фольклору, 
мелодій церк. гімнів, військ.-патріот. музики, 
духовних пісень, які А. вважав справжнім голо-
сом свого народу. Фрагменти з традиційних 
патріот. маршів і гімнів поєднуються зі склад-
ною гармонією й новаторськими засобами ви-
разності. 1947 А. нагороджено Пулітцерівською 
премією за Третю симфонію (1908 —1910).

Тв.: Selected Correspondence. Oakland, 2007.

Літ.: Ивашкин А.  Чарльз Айвз и музыка ХХ века. 
Мос к  ва, 1991; Swafford  J. Charles Ives: A Life with Music. 
New York, 1996; Henderson C. W. The Charles Ives Tunebook. 
Bloomington, 2008; Magee G. Sh. Charles Ives Reconsidered. 
London, 2010.

А́йвінс, Ма́рша Сью (англ. Ivins, Marsha Sue; 
15.04.1951, Балтимор, шт.  Меріленд, США) — 
227 космонавт світу і 138 астронавт США. Вищу 
освіту (бакалавр в галузі аерокосмічної інжене-
рії) здобула в ун-ті м.  Колорадо (1973). 1974–
1980 — інженер в Космічному центрі ім. Л. Джон-
сона (NASA Johnson Space Center); з 1980 — 
льотний інженер літака-тренажера «Шаттл» 
(англ. Shuttle Training Aircraft, STA) і другий пі-
лот на адм. літаку Нац. управління з аеронавти-
ки і дослідження космічного простору NASA 
(англ. Na tional Aeronautics and Space Admi-
nistration) Гольфстрім-1 (англ. Gulfstream-1). 
1984 відібрана в загін астронавтів. Пройшла 
курс заг. космічної підготовки в Космічному 
центрі ім. Л. Джонсона. 1985–1990 працювала в 
Лаб. електронного устаткування, була операто-
ром зв’язку з екіпажами в Центрі управління 
польотом, входила до складу команди підтрим-
ки астронавтів. Здійснила п’ять космічних по-
льотів: перший — 09–20.01.1990 як фахівець по-
льоту багаторазового транспортного космічного 
корабля (БТКК) «Колумбія» (Columbia) за про-
грамою місії Космічної транспортної системи 
(Space Transportation System) STS-32; другий — 
31.07.–08.08.1992 як фахівець польоту БТКК 
«Атлантіс» (Atlantis) місії STS-46; третій — 
04–18.03.1994 як фахівець польоту БТКК «Ко-
лумбія» місії STS-62; четвертий — 12–
22.01.1997 як фахівець польоту БТКК «Атлан-
тіс» місії STS-81; п’ятий — 07–18.02.2001 як 
другий фахівець польоту БТКК «Атлантіс» мі-
сії STS-98. Загальна тривалість перебування у 
космосі — 55 діб 21 год 47 хв 46 с. У 2008 отри-
мала категорію астронавта-менеджера; її при-
значено керівником дослідницького відділу в 
Космічному центрі ім. Л.  Джонсона. Звільни-
лася з NASA в 2010.
Нагороджена (2007) медаллю NASA «За видатні 
заслуги» (NASA Distinguished Service Medal) і 
п’ять ма (1990, 1992, 1994, 1997, 2001) медалями 
NASA « За космічний політ» (NASA Space Flight 
Medal).

І. П. Крячко

Айгі ́, Генна́дій Микола ́йович (чувас. Айхи, Ген-
надий Николаевич, рос. Айги, Геннадий Никола-
евич; справжнє ім’я — Лісін, Геннадій Микола-
йович; 21.08.1934, с. Шаймурзіно, тепер Батирев. 
р-ну Республіки Чувашія, РФ — 21.02.2006, 
м. Моск ва, РФ) — поет, перекладач. Нар. у роди-
ні сільського вчителя. Почав писати 1949. 1953 
вступив до Літ. ін-ту ім. М. Горького (відрахова-
ний 1958 за звинуваченням у антирад. спрямо-
ваності підготовленої до друку збірки віршів). 
До кін. 1950-х писав лише чувас., під впливом 
особистого спілкування з Б. Пастернаком почав 
писати також рос. мовою. 1961–1971 працював у 
Музеї В. Маяковського в м. Москві. А. перекла-
дав чувас. мовою твори франц., польськ, угор. та 
ін. поетів. Поезії А. друк. у перекладах європ. 
мовами, зокрема франц. Рос. мовою його твори 
до 1991 виходили лише у закорд. вид-вах (зокре-
ма, окремими виданнями у Мюнхені й Парижі). 
У поезіях А. відчутний вплив мотивів, запозиче-

Мечеть Калян — класична мечеть айванного типу. Кожна сторона 
обхідної галереї прикрашена окремим порталом-айваном 
(м. Бухара, Узбекістан)

Айвз Чарлз

Айвінс Марша Сью

Айгі Геннадій Миколайович
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них із чувас. фольклору й нар. культури ін. фіно-
угор. народів.

Тв.: Собрание починений: В 7 т. Москва, 2009.
Літ.: Robel  L. Aigui. Paris, 1993; Творчество Геннадия 

Айги: литературно-художественная традиция и неоаван-
гард. Материалы междунар. науч.-практ. конф. Чебок-
сары, 2009.

Айгу ́льське о ́зеро (рос.  Айгульское озеро, 
крим. Ayğul gölü, Айг’ул голю), Велике Айгуль-
ське озеро, Великий Кирк — солоне озеро у Пе-
рекопському р-ні АР Крим, у групі Перекопських 
озер. Довж.  — 2,5  км, шир.  — 1,2  км, пл.  — 
2,8  км2, глиб.  — 0,15–0,8  м. Улоговина озера 
овальної форми, витягнута з Пн. Зх. на Пд. Сх. 
Береги круті, на Пн. та Пн. Сх. їх висота — 6–7 м. 
Живиться за рахунок ґрунтових вод, атм. опадів 
та поверхневого стоку. Ропа А. о. хлориднокаль-

цієвого типу. Солоність влітку — 30–32 ‰. Озеро 
самосадне, потужність шару солі досягає 10–15 м.

А. М. Оліферов

Айда́р — річка у Бєлгородській обл. Російської 
Федерації та Луганськ. обл. України (Новопсков-
ський, Старобільський, Новоайдарський, Ста-
нично-Луганський р-н.), ліва притока Сівер-

ського Дінця. Довж. — 264 км, пл. бас. — 7420 км2. 
Бере початок на пд. схилах Середньоруської ви-
сочини. Схили долини розчленовані ярами та 
балками. Шир. долини у верхів —’ї 2–5 км, у по-
низзі  — до 6 км. Річище на значному протязі 
являє собою чергування плесів (глиб. 4–7 м) та 
мілководних перекатів (глиб. 0,2–0,4 м). Шир. А. 
у пониззі до 50 м. Похил річки — 0,34 м/км. Осн. 
притоки: Біла (права), Біленька, Кам’янка (ліві). 
Живлення снігове і ґрунтове. На весняний пері-
од припадає 70 % стоку. Пересічна витрата води — 
15,4 м3/с. Замерзає у грудні, скресає у серед. берез-
ня. Споруджено шлюзи-регулятори, є ставки. Воду 
А. використовують для водопостачання та зрошу-
вання. У долині річки — джерела лік. мін. вод (лік.-
санаторні заклади у м. Старобільську і СМТ Но-
вопскові). Поблизу с. Айдар-Миколаївки — об’єкт 
природно-заповідного фонду Луганської обл., 
ком плексна пам’ятка природи загальнодерж. зна-
чення — Айдарська тераса.

Айдаре ́д (англ. Idared, від Idaho — Айдахо, шт. 
США, і red — червоний) — зимовий або пізньо-
зимовий сорт яблуні, отриманий 1935 у США від 
схрещування сортів Вагнер і Джонатан. В Украї-
ні вирощують з кінця 1960-х у Лісостеповій та 
Степовій зонах, з сер. 1970-х — у Пд. Поліссі, 
згодом — по всій тер. України. Характеризується 
сильнорослими та середньорослими деревами з 
кулястою широкоовальною або округлою дещо 
загущеною кроною. Міцні скелетні гілки відхо-
дять від стовбура під кутом 35–80°, їх кінці спря-
мовані догори. Пробуджуваність бруньок і паго-
ноутворювальна здатність середні. Тип плодо-
ношення — змішаний, плодоносить на кільчат-
ках, плодових прутиках, однорічних приростах. 
Цвітіння раннє й тривале, його інтенсивність 
щороку становить 3–4 бали. Життєздатність 
пилку висока — 42–87 %, зав’язування плодів від 
природного самозапилення — 1,7–2,4 %, штуч-
ного — 2,7–7,0 %, від вільного запилення 9–17 %. 
Сорт схильний до самозапилення, кращі запи-
лювачі — сорти Глостер, Рубінове Дуки, Росавка, 
Флоріна, Кубань Спур, Вагнер, Ред Делішес. Вод-
ночас запилювачем може стати будь-який сорт у 
стадії цвітіння. Плодові утворення рівномірно 

розподілені всією довжиною гілок, оголення не 
спостерігається. До знімання на кільчатках збе-
рігається 2–3 плоди. В урожайні роки 2–3-річні 
гілки крони утворюють невеликі густі гірлянди 
плодів. Плоди переважно більші за середній роз-
мір (145–190 г), однорідні, плоско-округлі, зеле-
нувато-жовті, з яскраво-червоним розмитим 
або смугасто-розмитим рум’янцем на більшій 
частині поверхні. Шкірка тонка, тверда, еластич-
на, трохи масляниста, блискуча, з легким воско-

Айгульське озеро

Айдар (м. Старобільськ, 
Луганська обл.)

Айдаред
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вим нальотом. М’якуш кремовий або світло-
кремовий, соковитий, середнього кисло-солод-
кого смаку, твердий при зніманні, пізніше — 
дрібнозернистий; наприкінці терміну зберігання 
стає м’яким, з ніжною текстурою, ординарного 
освіжаючого смаку. Смак плодів добрий або се-
редній, аромат слабко виражений. Звичайний 
термін знімання плодів — остання декада верес-
ня. Тривалість зберігання 150–180 днів в умовах 
штучного охолодження. Під час зберігання пло-
ди можуть бути уражені підшкірною плямистіс-
тю, але загалом не втрачають своїх якостей до 
знімання. Транспортабельність плодів висока, 
товарність — 88–92 %, зокрема 10–15 % плодів 
вищого і 40–50 % — першого сорту. Використо-
вують плоди для споживання у свіжому вигляді, 
а також для виготовлення продуктів переробки: 
соків, компотів, сухофруктів. Дерева починають 
плодоносити на середньорослих підщепах на 
5–6-й рік. Плодоношення сорту регулярне, про-
дуктивність — вище середньої, становить 30,0–
40,0  т/га. Сорт стійкий до бурої плямистості. 
В умовах півдня вирізняється середньою зимос-
тійкістю й доброю посухостійкістю. На сильно-
рослій підщепі вступає у плодоношення на 4-й 
рік після посадки, на середньорослій — на 3-й. 
Плодоносить стабільно й рясно. Переваги сорту 
полягають у його високих показниках екол. прис-
тосованості, врожайності, товарності плодів, 
придатності для споживання у свіжому вигляді 
й для різних видів переробки; недоліки — знач-
на вразливість паршами, борошнистою росою. 
Сорт широко використовується в селекції як до-
нор високої врожайності та товарності плодів; є 
батьківською формою ряду нових зимових сор-
тів в Україні: Вертикаль, Танцівниця та ін. А. 
характеризуються середньою силою росту дере-
ва, потребує веретеноподібного формування 
крони. Зимостійкість середня, посухостійкість 
висока. Складність вирощування середня, під-
ходить для помірного й теплого клімату. 

Літ.: Омельченко І. К. Культура яблуні в Україні. Київ, 
2006; Кращі сорти плодових, ягідних і горіхоплідних 
культур української селекції. Київ, 2011.

М. В. Капштик

Айда́ров, Олексі́й Петро́вич (15.11.1974, м. Ар-
темовський, Свердловська обл., тепер РФ) — 
спортсмен, біатлоніст, засл. майстер спорту Рес-
публіки Білорусь (з 1998). Представляв Респуб-
ліку Білорусь на міжнар. змаганнях (1984–2005). 
Виступав за спортивний клуб «Динамо»  
(м. Мінськ). Бронзовий призер ХVIII Зимових 
Олімпійських ігор 1998 (м. Нагано, Японія) в 
індивідуальній гонці на 20 км з стрільбою на 
чотирьох вогневих рубежах. Чемпіон світу в ес-
тафетній гонці з стрільбою на двох вогневих ру-
бежах (Чемпіонат світу 1999, м. Контіо-Лахті, 
Фінляндія), срібний призер чемпіонату світу в 
естафетній гонці 4 × 7,5 км з стрільбою на двох 
вогневих рубежах (Чемпіонат світу 2001, м. Пок-
люка, Словенія), бронзовий  призер чемпіонатів 
світу в естафетній гонці 4 × 7,5 км з стрільбою на 
двох вогневих рубежах (Чемпіонат світу 1996, 
м. Рупольдинг, Німеччина; Чемпіонат світу 2003, 
м. Ханти-Мансійськ, Росія). В розіграшу кубків 
світу 1995–2006 провів 282 гонки (здобув 6 зо-
лотих, 5 срібних, 11 бронзових нагород). Сріб-
ний призер чемпіонатів Європи (1996, 2003), 
бронзовий призер чемпіонатів Європи (2003, 
2005), чемпіон світу з літнього біатлону (2001). 

З 2006 виступав за збірну команду України. За-
вершив спортивну кар’єру 10.06.2008. 

В. П. Карленко

А́йдахо (Idaho) — штат на Пн. Зх. США в групі 
гірських штатів. Офіційне прізвисько — «Штат-
самоцвіт». Девіз — «Буде завжди». Столиця і 
найбільше місто — Бойсе (205,7 тис. осіб, 2010). 
Тер. — 216,6  тис. км2 (14-й в США), нас. — 
1567,7  тис. осіб (2010, 39-й в США), густота 
нас. — 7 осіб/км2. Протяжність А. з Пд. на Пн. 
становить 264–771 км, зі Сх. на Зх. — 72–491 км; 
межує зі шт. Монтана, Вайомінг (на Сх.), Юта, 
Невада (на Пд.), Орегон, Вашингтон (на Зх.) і 
канад. провінцією Британська Колумбія (на 
Пн.). А. розташований на Зх. від континенталь-
ного вододілу, містить 8 значних геол. провінцій 
віком від 16 млн років до понад 1,4 млрд років. 
Місцевість штату переважно гориста. Східний 
край Колумбійського плато, зх. відроги Скеляс-
тих гір, пн. пасма плоскогір’я Великого Басейну 
і переважно рівнинна долина р. Снейк (займає 
бл. чверті площі штату), що утворюють най-
глибший в Пн. Америці каньйон Хеллз (за-
вглибшки 2330  м). Найвища точка штату  — 
г. Бора-Пік (3862 м) на хребті Лост-Рівер Скеляс-
тих гір, найнижча (216 м) — у місці злиття річок 
Кліруотер і Снейк, серед. висота — 1520  м над 
рів. м. В А. понад 2 тис. озер (пл. водної поверх-
ні  — 2123  км2 або бл. 1 % тер.), найбільше озе-
ро — Панда-Орей (пл. 383 км2, довжиною 105 км 
і глибиною до 350 м). Найбільші річки штату — 
Снейк, Кліруотер, Семон, Бойсе і Паєтт. Клімат 
континент., переважно помірний, на Пд. штату 
до арідного. Серед. т-ра січня — −2−7 °C, лип-
ня — +20–25 °C, кількість опадів — 200–500 мм/
рік. Вегетаційний період змінюється від бл. 200 
днів (на Пн. Зх.) та 125–150 днів (у бас. рр. Снейк, 
Бойсе і Паєтт) до мінімального (у високогірних 
районах). Землі високогiрь використовуються 
як пасовиська. У межах штату зростає бл. 3000 
аборигенних рослин, зокрема, понад 20  видів 

дерев (тсуга, туя, тополя, сосна, ялиця, модрина 
та ін.). Ліси займають 41 % пл. штату. Типовими 
представниками ссавців є вапіті, лось, вилоріг, 
сніжна коза, барибал (чорний ведмідь) і пума; з 
невеликих — канадський бобер, койот, лисиця, 
ондатра, ласка, видра, борсук, норка, куниця, 
бурундук та ін. У водоймах водяться представ-
ники родин лососевих, зокрема форель і сиги, 

Айдаров Олексій Петрович

Прапор штату Айдахо

Капітолій штату Айдахо 
(м. Бойсе)
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окуневих та ін. Дослідження А. почалося (1805) 
експедицією амер. першопрохідців М.  Льюїса 
(1774–1809) і В.  Кларка (1770–1838). Згодом на 
тер. нинішнього штату з’яви лися торговці ху-
тром (1809–1834) та місіонери (1830–1850-ті). У 
1860 перше постійне поселення заснували мор-
мони. Знайденi багатi родовища золота спричи-
нили «золоту лихоманку». 1890 А. отримав ста-
тус (43-го) штату США. Нині пн. і центр. части-
ни штату майже недоторкані цивілізацією, тут 
збереглися дрімучі ліси, гірські ущелини, кряжі, 
каньйони та водоспади. Найбільші (після столи-
ці Бойсе) міста штату (2010) розташовані в до-
лині р. Снейк: Нампа (засн. в 1886, нас. — 81,6 
тис. осіб), Айдахо-Фолс (1864, 56,8 тис. осіб) та 
Покателло (1834, 54,3 тис. осіб). Важливою скла-
довою економіки А. є с.  г., штат займає перше 
місце в США з вирощування картоплі (30 % в 
країні), форелі, пелюшки (гороху посівного) і 
сочевиці. Розвинені харчова, деревообробна, 
маш.-буд. і хім. пром-сті, а також вир-во паперу, 
електроніки, видобування срібла і золота з родо-
вищ. В А. знаходиться перший нац. парк в 
свiтi — Йєллоустонський нацiональний парк (1 % 
тер.), що є об’єктом все світньої спадщини 
ЮНЕСКО (1978), 30 парків штату, 2 нац. іст. 
пам’ятки, 7 нац. заповідників та ін. природні 
об’єкти. 

Літ.: Capace N. Encyclopedia of Idaho. Somerset Pub-
lishers, 2001; Stefoff R. Idaho. New York, 2008; Hailey J. The 
History of Idaho. London, 2009; Smith K. Symbols of Idaho. 
Webster’s Digital Services, 2011.

Айдуке ́вич, Казім́еж (Ajdukiewicz, Kazimi erz; 
12.12.1890, м.  Тернопіль, тепер Україна — 
12.04.1963, м. Варшава, Польща) — філософ, ло-
гік. 1912 закінчив філос. ф-т Львів. ун-ту (нав-
чався у Я.  Лукасевича та К.  Твардовського). 
1920–1930 — один із активних членів Львівсько-
варшавської філософської школи. 1921–1926 — 
доцент Львів. ун-ту. Після Другої світової війни 
обіймав посаду ректора Познан. ун-ту 
ім. А. Міцкевича, від 1954 — проф. Варш. ун-ту, 
редактор журн. «Studia logica». Особливістю 
замк нених мов. систем вважав відсутність в них 
термінів, значення яких не залежить від систе-
ми, значення всіх термінів системи змінюється 
після додавання в неї нових термінів. Якщо хоча 
б одне висловлювання однієї системи не має сво-
го перекладу в ін., то така система понять вважа-
ється «взаємонеперекладною» (обґрунтував у 
праці «Наукова перспектива світу»; 1934). Від-
повідно, зміна понятійного апарату зумовлює 
зміну терміну «істинний». Таким чином, «образ 
світу» утво рює «концептуальний каркас», який є 
суку п ністю значень «взаємоперекладних» мов. 
Радикальний конвенціоналізм був спробою А. 
описати емпір. знання. Після 1936 відмовився 
від «радикального конвенціоналізму», який пе-
редбачав можливість ототожнення наук. теорії 
із замкненою мовн. системою, проте не витри-
мав критики. А. розробляв логіко-сем. концеп-
цію значення: значення та зміст терміна визна-
чає спосіб його вживання в конкретній концеп-
туальній системі. Отже, смисл мають ті слова, 
які наз. один і той самий предмет у різних систе-
мах. Роз в’язання філос. питань можливе завдя-
ки використанню логіки, а через теорію пізнан-
ня можна отримати твердження про реальність. 
Одним із гол. аналіт. методів дослідження вва-
жав метод парафраз. На пізньому етапі творчос-

ті звернувся до крайнього емпіризму («Пробле-
ма емпіризму і концепція значення»; 1964). Осн. 
праці: «Основні напрямки філософії» («Główne 
kierun ki filozofii»; 1923), «Картина світу та поня-
тійний апарат» («Obraz świata i aparatura 
pojęciowa»; 1934), «Про значення висловлювань» 
(«O znacze niu wyrażeń»; 1931), «Епістемологія та 
семантика» («Epistemologia i semantyka»; 1948), 
«Завдання та напрямки філософії» («Zagadnienia 
i kie run ki filozofii»; 1949), «Прагматична логіка» 
(«Lo gika pragmatyczna»; 1965), «Мова та пізнан-
ня» («Język i poznanie. Wybór pism»; 1960–1965) 
та ін.

Пр.: Картина мира и понятийный аппарат // Филосо-
фия науки. 1996. Вып. 2: Гносеологические и логико-мето-
дологические проблемы.

Літ.: Воленьский  Я. Львовско-Варшавская философ-
ская школа. Москва, 2004; Синиця А. Історія логічних до-
сліджень у Львівському університеті (ХVII — 1-й. пол. 
ХХ ст.) // Вісник Львів. ун-ту. 2011. Вип. 14. 

Л. С. Боднарчук

А́йец, Франче ́ско (Гайез; Hayez, Francesco; 
10.02.1791, м. Венеція, тепер Італія — 21.12.1882, 
м. Мілан, Італія) — художник, представник ро-
мантизму. Народився у бідній сім’ї: батько — ви-
ходець із Франції, мати — з о. Мурано неподалік 
м. Венеції. А. був наймолодшим з п’яти братів і 
виховувався у сестри своєї матері. А. з дитин-
ства захоплювався малюванням, тому його від-
дали на навчання до художника-реставратора. 

Протягом трьох років А. навчався у художника 
Ф. Маджотто. 1809 А. виграв конкурс, влаштова-
ний Венеціанської академією, після чого впро-
довж року навчався в Академії Сан-Лука в Римі. 
А. залишався в Римі до 1814, потім переїхав до 
м. Неаполя, де за завданням Й. Мюрата створив 
свою гол. роботу — картину «Одіссей в палаці 
Алкіноя» (1813–1815). У сер. 1830-х переїхав до 

Айдукевич Казімеж

Айец Франческо. 
Меланхолія
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Мілана. 1850 став директором Академії Брера.
Творчість А. пов’язана з іст., реліг., міфол. сюже-
тами. Серед найвідоміших творів А.: «Рінальдо і 
Арміда» (1814), «Хрестоносці біля стін Єрусали-
ма» (1838–1850), «Двоє Фоскарів» (1844), «Сици-
лійська вечірня» (1821–1822; 1846), «Марія Стю-
арт, яка сходить на ешафот» (1827); портрети 
А. Мандзоні (1841), К. Кавура (1864), Дж. Россіні 
(1870). Здійснив розписи в галереї К’яра монті 
(Ватикан, 1816–1817), Палаццо Наполеоніко (те-
пер Музей Коррер, 1817) у м. Венеції. 
Оцінити творчість А. доволі складно, оскільки 
він часто не підписував і не датував свої роботи 
(зазначена на його картинах дата могла засвідчу-
вати дату продажу роботи, а не її створення). 
Здебільшого А. малював одні й ті ж композиції у 
кількох екземплярах із мінімальними відмін-
ностями або без них.

Літ.: Mazzocca  F.  F. Hayez: dal mito albacio. Venezia, 
1998; Федотова  Е.  Д. Ф.  Айец. Москва, 2001; Tsaneva M. 
Fran cesco Hayez: 85 Paintings. Raleign, 2014.

А́йєр, А ́льфред Джулс (Ayer, Alfred Jules; 
29.10.1910, м.  Лондон, Велика Британія — 
27.06.1989, м. Лондон, Велика Британія) — філо-
соф, представник неопозитивізму (логічного 
ем піризму), прихильник емотивізму. Намагався 
поєднати ідеї брит. емпіристів із логічним пози-
тивізмом у власному «удосконаленому реаліз-
мі». Закінчив Оксфорд. ун-т. 1932–1933 брав 
участь у засіданнях Віден. гуртка, підтримуючи 
позицію М. Шліка щодо фіксації «протокольни-
ми» реченнями чуттєвого досвіду індивідів. 
Вик ладав у Лондон. ун-ті, а 1959–1978 — в Окс-
форд. ун-ті. 1965–1970 був президентом Брит. 
гуманіст. асоціації. Першу працю «Мова, істина 
та логіка» написав 1936 та одразу ж отримав сві-
тове визнання, запропонувавши за критерій 
осмислення речення емпір. верифікацію (су-
дження, які не піддаються верифікації, або не є 
тавтологіями, філософ уважав безглуздими). 
Відповідно речення метафіз., етич., естет., теол. 
тематики не можуть бути ні істинними, ні хиб-
ними, а, отже, є безглуздими, виникають унаслі-
док логічних і лінгвістичних помилок. Метафіз. 
питання про природу реальності називав най-
більш хибними. Етич. судження лише виража-
ють людські емоції та почуття, відповідно, до 
них неможливо застосувати принцип верифіка-
ції; поняття етич. проблематики є псевдо-понят-
тями, а ціннісні судження позбавлені змісту. Та-
кож реліг. висловлювання неможливо ні обґрун-
тувати, ні спростувати, тому вони не є осмисле-
ними, мають лише емоційне навантаження; такі 
поняття як, напр., «Бог», чи висловлювання «Бог 
існує» або «Бога не існує» позбавлені сенсу. На 
ранньому етапі творчості верифікацію розділяв 
на сильну та слабку. Фіз. об’єкти — логічні конс-
трукції. Відмовився від ідеї існування «базисних 
висловлювань» та визнав, що завжди існує мож-
ливість логічної помилки. На пізньому етапі 
творчості звернувся до проблем філософії свідо-
мості та причинності. Осн. завданням філософії 
вважав аналітичну діяльність щодо перевірки 
достовірності знання та пояснення наук. понять. 
Осн. праці: «Підстави емпіричного знання» 
(«The Foundations of Empirical Knowledge»; 1940), 
«Проблема знання» («The Problem of Knowled-
ge»; 1956), «Концепція особистості» («The con-
cept of a person»; 1963), «Рассел і Мур: спадщина 
аналітичної філософії» («Russell and Moore: The 

Analytical Heritage»; 1971), «Походження прагма-
тизму» («The Origins of Pragmatism»; 1968), «Го-
ловні питання філософії» («The Central Questions 
of Philosophy»; 1973), «Філософія в 20 сторіччі» 
(«Philosophy in the Twentieth Century»; 1982), 
«Воля і мораль» («Freedom and Morality and 
Other Essays»; 1984) та ін.

Пр.: What I Believe // Humanist. 1966. Vol. 81; Р о с. п е -
р е к л. — Язык, истина и логика // Аналитическая фило-
софия. Избранные тексты. Москва, 1993.

Літ.: Никоненко С. В. Аналитическая философия. Ос-
нов ные концепции. Санкт-Петербург, 2007.

Л. С. Боднарчук

А́йзекс, Бун Ше ́ріл (Isaacs, Boone Cheryl, 1949, 
м. Спрингфілд, шт. Массачусетс, США) — фахі-
вець з маркетингу і зв’язків із громадськістю в 
кіногалузі. З багатодітної родини службовця. 
Закінчила 1971 приват. ун-т «Віттьєр коледж» 
(м.  Віттьєр, шт. Каліфорнія) за спеціальністю 
«політолог». Від 1977 працювала в рекламних 
агенціях голлівудських компаній: «Columbia 
Pictures», «Paramount Pictures», «New Line Ci ne-
ma» (в останній — президент її рекламного деп. в 
1997–1999) та ін. Засновник власної рекламної 
компанії «CBI Enterprises». Здійснювала рекламне 
забезпечення фільмів: «Близь кі контакти третьо-
го виду» С.  Спілберга (1977), «Хоробре серце» 
М. Гібсона (1995), «Король говорить!» Т. Хупера» 
(2010) тощо. 2013 обрана президентом Амер. ака-
демії кінематографічних мист-в і наук. Стала 
першою афроамериканкою — президентом ака-
демії і третьою жінкою — президентом за всю іс-
торію існування академії. Переобиралася на цю 
посаду тричі. Прихильниця реорганізації акаде-
мії. Її зусилля спрямовані на оновлення складу 
академії, поповнення її молодими фахівцями кі-
ногалузі з різних верств населення. А. виступає за 
расове й етнічне різноманіття установи, за значні 
зміни в правилах номінації на премію «Оскар» 
тощо. Підтримала ідею створення Музею Амер. 
кіноакадемії в Лос-Анджелесі. Знялася в 6 філь-
мах у невеликих ролях-камео («Оскар. Історія 
Голлівуду», 2014 та ін.).

Літ.: Sperling N. Cheryl Boone Isaacs is ready for the spot-
light // Los Angeles Times. 2013. 1 August; Hyo-won Lee. Bu-
san: Cheryl Boone Isaacs on the Rise of Asian Cinema and 
Pro moting Diversity in the Academy // The Hollywood 
Repor ter. 2015. 6 October.

Т. Д. Мороз

А́йзенк, Ганс Ю́рґен (нім. Eysenck, Hans Jürgen, 
англ. Eysenck, Hans Jurgen; 04.03.1916, м. Берлін, 
Німеччина — 04.09.1997, м. Лондон, Велика Бри-
танія) — британський психолог німецького по-
ходження, автор факторної теорії особистості та 
психологічних тестів для визначення рівня інте-
лекту; один із фундаторів підходу особистісних 
рис у психології.
Навчання розпочав на філос. ф-ті Берлін. ун-ту. 
Після приходу нацистів до влади в Німеччині 
емігрував до Франції  (1934), потім до Великої 
Британії  (1935). Вивчав історію та л-ру в Бур-
гунд. ун-ті, психологію в Лондон. ун-ті. Доктор 
соціології Лондон. ун-ту (1940). 1939–1945 пра-
цював психологом-експериментатором у шпи-
талі Mill Hill Emergency, займався реабілітацією 
військових. 1946–1955 — завідувач заснованого 
ним від-ня психології при Ін-ті психіатрії Коро-
лів. шпиталю Моудслі; 1955–1983 — гол. психі-
атр Королів. шпиталю Моудслі та психіатричної 
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лікарні Бедлам. 1949–1950  — запрошений про-
фесор Ун-ту шт.  Пенсильванія (США). 1955–
1983 — професор Ін-ту психології при Лондон. 
ун-ті, з 1983 — почес. професор психології.
Н а у к о в і  п о г л я д и. А.  — автор 84  книг та 
1094 статей. Був засновником і редактором наук. 
журн. «Personality and Individual Differences» та 
«Behaviour Research and Therapy». 
Автор трифакторної теорії особистості, що пе-
редбачає здійснення психодіагностики із залу-
ченням показників: 
1)  Екстраверсія  — інтроверсія. Учений перео-
смислив упроваджені К.  Г.  Юнгом терміни екс-
траверсія та інтроверсія, які той розумів як різ-
носпрямовані типи лібідо. Критерієм відміннос-
тей між цими типами особистостей А. визначив 
рівень збудження кори головного мозку, який 
нижчий в екстравертів та вищий в інтровертів.
2)  Нейротизм  — емоційна стабільність. Нейро-
тизм А.  розглядав як показник емоційної збу-
дженості індивіда. Поєднання високих показни-
ків екстраверсії та нейротизму є ознакою істерії, 
а інтроверсія та нейротизм  — стан тривоги чи 
реактивної депресії. А. розглядав невротичні 
симптоми як умовні рефлекси, тому поведінка, 
що призводить до уникнення рефлекторного 
подразника і ліквідує тим самим тривожність, є 
самоцінною.
3) Психотизм — сила Супер-Еґо. Психотизм — 
характеристика самооцінки людини, рівень асо-
ціальності, егоїстичності, емпатії. Виражений 
психотизм сприяє конфлікту між індивідом та 
соц. групою, перешкоджає соц. адаптації.
А. був переконаний, що основою індивідуаль-
них відмінностей є, насамперед, спадковість та 
біол. складники. Натомість дит. переживання, 
соц. оточення та сексуальні інстинкти майже 
не впливають на формування особистості. Ви-
вчаючи когнітивні функції мозку А. активно 
піддавав критиці психоаналіз З.  Фрейда, наго-
лошуючи на низькій ефективності вербальних 
методів терапії.
Те с т и  А й з е н к а  Га н с а  Ю р ґ е н а. У пері-
од Другої світової війни в процесі реабілітацій-
ної діяльності виявив недосконалість традицій-
них методів діагностики псих. розладів, зокрема, 
тести вчених 19 ст. В основу діагностики поклав 
систему вимірів, оперту на основні риси особис-
тості. Для цього вчений створив психол. питаль-
ники: «Моудсльський медичний питальник» 
(МMQ, 1947) — для диференціації істеричних і 
дистимічних розладів; «Моудсльський особис-
тісний питальник» (MPI, 1956) — для діагности-
ки екстраверсії  — інтроверсії та нейротизму. 
У 1963 А. разом із колегами розробив «Особис-
тісний питальник Айзенка (ЕРІ)» для визначен-
ня складників екстраверсії — інтроверсії та ней-
ротизму. Екстраверсію  — інтроверсію, нейро-
тизм та психотизм вивчали й раніше, однак саме 
А. запропонував питальники, що дають можли-
вість оцінювати ступінь вираженості цих рис, 
здійснювати факторний аналіз даних, отрима-
них на великих вибірках.
На поч. 1950-х А. створив тест інтелекту (intel-
ligence quotient), що став одним із найпопу-
лярніших у психології. В  IQ-тесті взята до 
уваги оцінка рівня загального, образного, ма-
тематичного та словесно-логічного мислення. 
А розробив цей тест на основі робіт франц. 
психолога А.  Біне, що вивчав розумові зді-
бності дітей.

Тв.: Dimensions of Personality. London, 1947; The Scienti-
fic Study of Personality. London, 1952; Manual of the Maud-
sley Personality Inventory. London, 1959; Eysenck H. J., Eys-
enck  S.  B.  G. Manual of the Eysenck Personality Inventory. 
London, 1964; Eysenck  H.  J., Rachmann  S. The Causes and 
Cures of Neuroses. London, 1965; The Biological Basis of 
Personality. Spriengfield, 1967; Р о с. п е р е к л. — Интел-
лект: новый взгляд // Вопросы психологии. 1995. №  1; 
Струк тура личности. Москва, Санкт-Петербург, 1999; 
Пси хология: Польза и вред. Смысл и бессмыслица. Факты 
и вымысел. Минск, 2003. 

Літ.: Зейгарник Б. В. Теории личности в зарубежной 
психологии. Москва, 1982; Роменець В. А. Історія психо-
логії ХХ століття: Навч. посібник для студ. вузів. 2-ге вид., 
стереотип. Київ, 2003; Хьелл Л. А. Теории личности: Ос-
нов ные положения, исследования и применение: уч. по-
собие для студ. вузов по спец. психологи / Пер. с англ. 
С. Меленевская, Д. Викторова. 3-е междунар. изд. Санкт-
Петербург, Москва, Харьков, Минск, 2005.

А́йзенштадт, Шмуел́ь Но́ах (івр. אייזנשטדט, שמואל נח, 
англ. Eisenstadt, Shmuel Noah; 10.09.1923, м. Вар-
шава, Польща — 02.09.2010, м. Тель-Авів, Ізра-
їль) — соціолог, фахівець із питань теорії циві-
лізацій та соціального розвитку, модернізації, 
порівняльних досліджень. 
Вищу освіту здобув на соціологічному ф-ті Єв-
рейського ун-ту в Єрусалимі. У студентські роки 
поділяв наук. погляди філософа М. Бубера; 1947 
під його керівництвом захистив дис. «Сутність і 
кордони соціального». 1947–1948 А. був пост-
докторантом в Лондон. школі економіки. Після 
завершення навчання 1948–1962 в Єврейському 
ун-ті проводив семінари із компаративного со-
ціол. аналізу політ. систем. Із  1950  — зав. каф. 
со ціології, з 1959 — на посаді професора. 1955–
1956 — стипендіат Центру перспективних дослі-
джень у галузі поведінкових наук у Каліфорнії. 
Упродовж цього періоду відвідав низку наук. 
центрів США (Гарвард, Чикаго, Принстон), де 
працював із провідними амер. соціологами, дос-
ліджуючи іст. бюрократичні імперії. У  1950-х 
А. працює над питаннями інтеграції імігрантів в 
ізраїльське сусп-во, проблематикою зміни поко-
лінь. Підсумкові роботи: «Поглинання іммігран-
тів» («The Absorption of Immigrants»; 1954), «Від 
покоління до покоління. Вікові групи і соціальна 
структура» («From Generation to Generation. Age 
Groups and Social Structure»; 1956).
Із  серед. 1960-х, ще виразніше в 1970-ті А. під-
тримує й розвиває ідеї структурного функ-
ціоналізму Т.  Парсонса. У  працях «Політична 
сис тема імперій» («The Political System of 
Empires»; 1963), «Модернізація, протест і зміни» 
(«Modernization, Protest and Change»; 1966), «Із-
раїльське суспільство» («Israeli Society»; 1967) 
А.  описав структуру і розвиток ізраїльського 
сусп-ва, що виникли в процесі соц. диференціа-
ції. Водночас вивчає проблематику модерну і 
соціологічної теорії, зокрема, виконує порів-
няльні дослідження модернізацій і цивілізацій, 
механізмів соц. солідарності в різних сусп-вах. 
Результати представив у роботах «Традиція, змі-
ни і модерність» («Tradition, Change and Mo-
dernity»; 1973), «Різновиди соціології» («The 
Forms of Sociology»; 1976), «Революція і транс-
формація суспільств» («Revolution and Trans-
formation of Socities»; 1978). На цьому етапі наук. 
діяльності А. інтерпретував сучасність як осо-
бливий тип цивілізації, що виникла в Європі і 
поширилася по всьому світу. Ця засаднича теза 
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його тлумачення «цивілізацій осьового часу» 
розвинута в роботах: «Європейська цивілізація 
в порівняльній перспективі» («European 
Civilization in a Comparative Perspec tive»; 1987), 
«Японська цивілізація — порівняльний огляд» 
(«Japanese Civilization  — A Com parative View»; 
1996), «Парадокси демократії: перервність, без-
перервність і зміни» («Paradoxes of democracy: 
fragility, continuity, and change»; 1999). Результа-
том аналізу культур «осьового часу» стало нове 
тлумачення феномену цивілізаційного розви-
тку.
В останній період учений розроблює тематику 
«множинності форм модерну»: «Фундамента-
лізм, сектантство і революція: якобінський ви-
мір модерності» («Fundamentalism, Sectarianism, 
and Revolution: The Jacobin Dimension of Moder-
nity»; 2004), «Множинні модерності: Der Streit 
um die Gegenwart» («Multiple Modernities: Der 
Streit um die Gegenwart»; 2007).
А. був членом Ізраїльської академії наук, Амер. 
академії наук і мистецтв, а також почес. докто-
ром Тель-Авів. ун-ту, Гарвард. ун-ту, ун-ту 
м.  Гельсінкі. Лауреат премій Бальцана (1988), 
Макса Планка (1994), Амальфі (2001), Хольбер-
ґа (2006).

Літ.: Дубин  Б.  В. Культурные ориентации, идеологи-
ческие группы и динамика традиционных обществ в ра-
ботах Ш. Эйзенштадта // Критический анализ буржу аз-
ных теорий модернизации. Москва, 1985; Сло варь-спра-
вочник по социологии. Москва, 2011; Гринин Л. Е., Иль-
ин И. В., Коротаев А. В. Универсальная и глобальная ис-
тория: Эволюция вселенной, земли, жизни и общества. 
Волгоград, 2012. 

В. В. Чепак 

Айзеншто ́к, Ієремі́я Я ́кович (04.03.1900, м. Єли-
саветград, тепер м. Кропивницький, Україна — 
27.06.1980, м. Ленінград, тепер м. Санкт-Петер-
бург, РФ) — літературознавець, бібліограф, дос-
лідник української та російської л-ри 19  ст., 
кандидат філол. наук (з 1935). Закінчив іст.-
філол. ф-т Харків. ун-ту (1921; учень М. Сумцо-
ва, О.  Білецького). З 1922 — аспірант н.-д. каф. 
європ. культури, з 1925 — її наук. співробітник. 
1926–1929 — наук. співробітник н.-д. каф. літе-
ратурознавства Харків ун-ту. З 1926 — учений 
секретар новоствореного Ін-ту Т. Г. Шевченка у 
м.  Харкові (тепер Ін-т л-ри ім.  Т.  Г.  Шевченка 
НАН України), де розгорнув активну роботу зі 
збирання й наук. вивчення укр. літ. спадщини. 
Зусиллями А. в межах обміну культур. цінностя-
ми ін-ту було передано з б-к, архівосховищ і 
музеїв міст Москви і Ленінграда автографи, ма-
люнки й офорти Т.  Шевченка. Подарував ін-ту 
власну колекцію автографів Т. Шевченка, П. Ку-
ліша, І. Манжури, Я. Щоголева та ін. 1931–1934 
працював у Партвидаві ЦК КП(б)У. Від 1934 — в 
Ін-ті рос. л-ри (Пушкінському домі) у м. Ленін-
граді. 1941 пішов на фронт добровольцем. Після 
війни працював у Н.-д. ін.-ті театру і музики, 
викладав у Київ. і Ленінград. ун-ті на каф. рос. 
л-ри, згодом — на каф. слов’ян. мов та л-р, очо-
лював секцію худ. перекладу Ленінград. секції 
Спілки письменників РРФСР.
А. — автор бл. 600 праць, серед яких праці про 
творчість Є. Гребінки, П. Гулака-Артемовського, 
Г.  Квітки-Основ’яненка, І.  Котляревського, 
І. Франка та ін. Особливу увагу приділяв проб-
лемам текстології. Упорядкував серію творів 
письменників 19 ст. «Українські пропілеї», з якої 

побачив світ тільки один том (1929). Здійснив 
текстологічну підготовку академічних та ін. ви-
дань творів П. Гулака-Артемовського, Г. Квітки-
Основ’яненка, І.  Котляревського, М.  Коцюбин-
ського, І.  Манжури, І.  Франка, Т.  Шевченка, 
М. Го голя, М. Некрасова, І. Тургенєва, Г. Успен-
ського, М. Чернишевського та ін. Зокрема, під-
готував перше повне коментоване видання що-
денника Т. Шевченка (1925), кілька видань його 
поет. творів, уклав коментарі до двох п’ятомних 
видань творів Т.  Шевченка у рос. перекладах 
(1955–1956; 1964–1965). Серед праць: «Шевчен-
ко і народна пісня» (1938), «Шевченко і фольк-
лор», «Шевченко і Брюллов» (обидві — 1939) та 
ін. Брав участь у наук. шевченківських конфе-
ренціях, у збірниках праць яких публікував 
статті.
Осн. праці А. у галузі бібліографії: «Покажчик 
літератури з поетики, 1900–1922» («Указатель 
литературы по поэтике, 1900–1922», у співавт. з 
І.  Кагановим; 1923); доповнення до покажчика 
О.  Гуцала «Ucrainica: Книжки й неперіодичні 
видання рр. 1914–1917» (1918) і М.  Баженова 
«Григорий Федорович Квитка-Основьяненко» 
(1919), стаття «Українська журнальна бібліо-
графія» (1923); рецензії на низку довідково-біб-
ліограф. видань — «Українознавство» С. Єфре-
мова (1920), «Т. Г. Шевченко: Матеріали для бі-
бліографії за рр. 1903–1921» М.  Яшека (1922), 
«Покажчик літератури українською мовою в 
Росії за 1798–1897 роки» Д. Дорошенка (1925), 
«Українська мемуаристика, 1914–1924» І.  Ка-
линовича (1925), «Русская литература от сим-
волизма до наших дней» Є.  Нікітіної (1926), 
«Десять років української літератури (1917–
1927)» О. Лейтеса та М. Яшека (1928), «Теория 
лите ратуры» С.  Балухатого (1929). Видав 
пам’ятку укр. бібліографії 19  ст. «Опись кни-
гам, принадлежавшим Т. Г. Шевченку» Ф. Лаза-
ревського (1923). Архів А. зберігається в Ін-ті 
л-ри НАН України, особиста б-ка (близько 
11  тис. одиниць) — у Нац. б-ці України 
ім.  В.  Вернадського. Низка праць дослідника 
залишилася неопублікованою, частину наук. 
спадщини втрачено.

Пр.: Шевченкознавство — сучасна проблема. І. До текс-
ту Шевченкових творів. Харків, 1922; До історії видань 
творів Г. Ф. Квітки. Київ, 1927; Студії над текстами І. Кот-
ляревського // Записки історично-філологічного відділу 
ВУАН. 1927. Кн. 10; П. Гулак-Артемовський: Матеріали до 
біографії та історично-літературної оцінки. Харків., 1927; 
Г. Ф. Квітка і М. П. Погодін (До історії літературних від-
носин) // За сто літ. Матеріяли з громадського і літератур-
ного. життя України ХІХ і поч. ХХ ст. 1928. Кн. 2; Безсо-
новщина (З матеріалів до життєпису О.  О.  Потебні) // 
Записки історично-філологічного відділу ВУАН. 1928. 
Кн. 16; І. Манжура і О. Потебня // Записки історично-фі-
лологічного відділу ВУАН. 1929. Кн. 21–22; З юнацьких 
літ М. Драгоманова // Україна. 1929. Кн. 33; До етногра-
фічних планів 1840-х рр. // За сто літ. Матеріяли з громад. 
і літ. життя України ХІХ і поч. ХХ ст. 1929. Кн. 4; Г. Ф. Квіт-
ка і П. О. Куліш // За сто літ. Матеріяли з громад. і літ. 
життя України ХІХ і поч. ХХ ст. 1930. Кн. 5; Листи М. Кос-
томарова до А. Краєвського // За сто літ. Матеріяли з гро-
мад. і літ. життя України ХІХ і поч. ХХ ст. 1930. Кн. 68; 
Судьба литературного наследства Т. Г. Шевченко // Лите-
ратурное наследство. Москва, 1935. Т. 19/21; Як працював 
Шевченко. Київ, 1940; Поэт-демократ Леонид Николае-
вич Трефолев. 1839–1905. Ярославль, 1954; Із розшуків 
про Шевченка // Збірник праць 5-ї наукової шевченків-
ської конференції. Київ, 1957; «Подражаніє сербському» 

Айзеншток Ієремія Якович
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Т.  Шевченка // Збірник праць 8-ї наукової шевченків-
ської конференції. Київ, 1960; Невідомі та призабуті 
спогади про Т. Г. Шевченка // Вітчизна. 1961. № 3; Укра-
їнські поети-романтики // Українські поети-романтики 
20–40-х ро ків XIX ст. Київ, 1968; Петро Гулак- Артемов-
ський // Гулак-Артемовський П. Твори. Київ, 1970; Ав-
тобіографія. Вибрані листи (1910-ті – 1920-ті роки). 
Київ, 2003.

Літ.: Кирилюк Є. П. Сімдесятиліття Ієремії Айзеншто-
ка // Радянське літературознавство. 1970. № 6; Кири-
люк Є., Павлюк М. Любов і неспокій ученого: до 80-річчя 
з дня народження І. Я. Айзенштока // Літературна Украї-
на. 1980. 11 березня; Ієремія Якович Айзеншток // Ра-
дянське літературознавство. 1980. № 8; Листи Максима 
Рильського до Ієремії Айзенштока // Літературна Украї-
на. 2000. 13 квіт.; Бажинов І. Шевченкознавчі обрії Ієре-
мії Айзенштока // Шевченків світ: Науковий щорічник. 
2008. Вип. 1.

О. В. Боронь

А́йзлі, Дон Фу́лтон (англ. Eisele, Donn Fulton; 
23.06.1930, м.  Колумбус, США — 02.12.1987, 
м. Токіо, Японія; похований на Арлінґтонському 
національному цвинтарі, США) — 30-й космо-
навт світу і 19-й астронавт США. Закінчивши 
(1952) Військ.-мор. академію США, пройшов 
льотну підготовку й здобув (1954) кваліфікацію 
військ. пілота. 1954–1956 — пілот літака-пере-
хоплювача. Здобув (1960) у Технологічному ін-ті 
військ.-повітр. сил (ВПС) ступінь магістра наук 
з астронавтики. До осені 1961 — інженер з авіа-
ційно-космічної зброї і ракетних двигунів на 
базі ВПС Райт-Паттерсен. Після підготовки в 
Аерокосмічній школі пілотів-дослідників ВПС 
(Air Force Aerospace Research Pilot School) слу-
жив пілотом-інструктором. Потім — пілот-вип-
робувач та інженер у Центрі спец. видів зброї 
ВПС (Air Force Special Weapons Center) на базі 
Кіртленд в шт. Нью-Мексико. Зарахований 
(жовтень 1963) до загону астронавтів NASA під 
час третього набору. Був призначений (напри-
кінці 1965) пілотом в осн. екіпаж першого піло-
тованого польоту космічного корабля «Апол-
лон» (Apollo), але під час підготовки зламав 
плече і вимушено перейшов до екіпажу дубле-
рів. Виконав політ у космос протягом 11–
22.10.1968 як пілот командного модуля косміч-
ного корабля «Аполлон-7». Тривалість польоту 
становила 10 діб 20 год 9 хв 3 с. Дублер пілота 
командного модуля в екіпажі космічного кораб-
ля «Аполлон-10». Згідно з планами мав увійти 
до складу осн. екіпажу космічного корабля 
«Аполлон-13» чи «Аполлон-14». Але з особис-
тих причин залишив (1970) відділ астронавтів 
NASA. Упродовж 1970–1972 — тех. помічник з 
пілотованих польотів у Н.-д. центрі в Ленглі 
(NASA Langley Research Center). У червні 1972 
вийшов у відставку з ВПС. Директор (1972–
1974) від-ня Корпусу миру (U. S. Peace Corps) в 
м.  Бангкоці (Таїланд). До кінця життя працю-
вав на керівних посадах у кількох приватних 
компаніях США. Нагороджений медаллю «Ле-
гіон пошани» (Legion of Merit), Хрестом «За ви-
датні льотні заслуги» від ВПС (Air Force 
Distinguished Flying Cross), медалями NASA «За 
виняткові заслуги» (NASA Exceptional Service 
Medal) і «За видатні заслуги» (NASA Di-
stinguished Service Medal). Його ім’я внесено до 
Зали слави американських астронавтів (U.S. 
Astronaut Hall of Fame).

І. П. Крячко

Айкідо ́ [япон. 合気道 (писемністю кандзі),  
あいきどう(писемністю хірагана)] — вид спор-
ту, бо йове мистецтво, створене Моріхеєм Уесі-
бою на основі давньояпонських технік айкі-дзю-
цу, реформованих Сокаку Такедою у кін. 19  ст. 
(безпосередній попередник А.  — розроблене 
С.  Такедою мист-во дойто-рю айкі-дзюдзюцу). 
На розвиток А. також вплинуло середньовічне 
япон. бойове мист-во ягю сінкаге-рю. М. Уесіба 
як засновник А. носить титул засновника (кай-
со) і великого учителя (о-сенсей). Назву «А.» 
можна перекласти як «шлях поєднання духу», 
«шлях єдності духу» або «духовної енергії».
Особливістю А. є використання кидків і захва-
тів, що застосовуються для нейтралізації супро-
тивника з намаганням уникнути нанесення 
травм. У А. використовуються також окремі 
види захисної зброї, яка, як правило, застосову-
ється лише з навч. метою для відпрацювання 
рухів.
Філос. принципи А. є переосмисленням ідей сін-
тоїзму й релігії оомото-кьо з суттєвим впливом 
дзен-буддизму. М.  Уесіба розробив осн. прин-
ципи А. на поч. 1920-х, оголосивши про це 1922, 
після отримання сертифікату на право виклада-
ти бойові мист-ва (кьодзю даірі) від С.  Такеди. 
Первісна назва А., яку використовував М. Уесі-
ба,  — айкі-будо (будо  — загальна назва япон. 
бойових мист-в). Зміст навчання А. почав змі-
нюватися ще за життя засновника цього мист-
ва. Жорсткі бойові прийоми, що практикували-
ся у перші роки існування А., замінювалися 
м’якшими. В межах А. почали розвиватися різні 
бойові стилі, більшість із яких не є ефективни-
ми для ведення рукопашного бою, тож вважа-
ються передусім видами спорту й філос. систе-
мами. Станом на початок 21 ст. існують понад 
30 напрямів А. Найпопулярнішим стилем А. є 
айкікай, створене особисто М. Уесібою. Прави-
ла А. айкікай регулюються Фондом айкікай 
(Японія). 

Як і в ін. япон. бойових мист-вах, осн. елементи 
А. — стійки, рухи для пересування, блоки й бо-
йові прийоми. Мист-во А. поділяється на два 
розділи: бій без зброї (тайдзюцу) й бій із вико-
ристанням захисної зброї (буківаза). Осн. еле-
менти тайдзюцу: захвати, прийоми захисту від 
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захватів, бойові прийоми. У рамках тайдзюцу й 
буківаза розроблено окремі системи прийомів 
для боротьби з озброєним і беззбройним супро-
тивником. Як правило, тренування у А. відбува-
ються в парі, коли один супротивник (уке) напа-
дає, а інший (наге) захищається. Оскільки нав-
чання А. не надає можливості ефективно обо-
ронятися проти прийомів, не передбачених його 
правилами, це бойове мист-во часто стає об’єк-
том критики. 
Окрім Японії А. є популярним у США та краї-
нах ЄС. З 1990-х цей вид спорту набув поши-
рення й в Україні. З 1997 діє Федерація айкідо 
України, що займається створенням системи 
навч. центрів А. в регіонах, навчанням інструк-
торів, підготовкою укр. спортсменів до міжнар. 
змагань.

Дж.: Уэсиба М. Будо рэнсю (Практика будо). Мос к-
ва, 2001.

Літ.: Тараторин В. История боевого фехтования: Раз-
витие тактики ближнего боя от древности до начала 
XIX века; Айки-до — Искусство мира. Киев, 1996. 

Айла́нт (Ailanthus) — рід рослин родини симару-
бових. Дерево заввишки 20–25 м. Листки непар-
ноперисті, довгі (до 60–80 см) з 13–25 довгасто-
яйцеподібними листочками. Квітки різностате-
ві, дрібні, зеленкуватого кольору, зібрані в суц-
віття волоть. Квітне в червні–липні. Плід — кри-
латка. Бл. 10 видів, поширені, у Пд. і Сх. Азії та 
Австралії. В Україні зростає один вид — А. висо-
кий, або китайський ясен (А. altissima) — дерево 
до 30 м заввишки, з розлогою кроною, швидко 
росте, посухостійкий, але недостатньо зимо-
стійкий. Вирощують А. з декоративною метою 
в садах і парках та для закріплення ярів і кру-
тосхилів. Культивують на Пд. та Пд.-Зх. Украї-
ни. Поширений у Криму. Легко дичавіє. Міцну 
деревину використовують у пром-сті; лист-
ки — для відгодівлі гусені шовковичного шов-
копряда.

Літ.: Флора СССР: В 30 т. Москва, Ленинград, 1949. Т. 15.

Айма ́р, Лусіа́на Па ́ула (Aymar, Luciana Paula; 
10.08.1977, м.  Росаріо, провінція Санта-Фе, Ар-
гентина) — спортсменка, хокеїстка на траві. По-
чала займатися хокеєм на траві у 7-річному віці 
у клубі «Атлетіко Фішертон» у рідному місті, че-
рез 6 років перейшла до клубу «Хокей клуб де 
Росаріо». У дитинстві захоплювалася також фут-
болом і тенісом. Грала за низку аргентин. хокей-
них клубів, а також за нім. клуб «Рот Весс» (1998) 
та ісп. «Реал клуб де Поло Барселона» (2004). 
1997 у складі юніорської збірної Аргентини взя-
ла участь в юніорському чемпіонаті Панамери-
канських ігор. 1998 дебютувала у складі дорослої 
збірної Аргентини, яка зайняла четверте місце 
на Чемпіонаті світу. Усього за свою кар’єру за 
нац. збірну зіграла 376 матчів і забила 161 м’яч. 
Разом зі збірною Аргентини здобула золоті 
(1999, 2003, 2007) та срібну (2011) медалі Пана-
мериканських ігор, срібні (2000, 2012), бронзові 
(2004, 2008) медалі Олімпійських ігор, золоті 
(2001, 2008, 2009, 2010, 2012, 2014), срібні (2002, 
2007, 2011), бронзову (2004) медалі Трофею чем-
піонів, золоті (2002, 2010), бронзові (2006, 2014) 
медалі Чемпіонату світу. Несла прапор Арген-
тини на церемонії відкриття Панамерикан-
ських ігор у Ріо-де-Жанейро (Бразилія, 2007) і 
Олімпійських ігор (Лондон, 2012). Уславилася 
чудовим дриблінгом, за що її порівнюють із ар-

гентин. футболістом Д. Марадоною, її називають 
Ла Мага («Чарівниця»), Ель Дієго, Марадона хо-
кею. Після Лондонських Олімпійських ігор ста-
ла другим аргентин. спортсменом, що здобув 
4  олімпійські медалі (першим був віндсерфер 
К. М. Еспінола). Єдина хокеїстка, яка 8 разів ста-
вала володарем премії «Хокеїст року» Міжнар. 
федерації хокею на траві (2001, 2004, 2005, 2007, 
2008, 2009, 2010, 2013). Вважається кращою хо-
кеїсткою усіх часів. У грудні 2014 завершила 
спортивну кар’єру. Крім спорту також знімаєть-
ся як фотомодель.

Літ.: Calvano  L. Luciana Aymar, corason de liona. Bar-
celona, 2010; Olimpic Field Players of Argentina: Luciana 
Aymar, Magdalena Aiceda, Agustina Garcia, Cecilia Rognoni, 
Mercedes Margalot, Jorge Lombi. Memphis, 2010.

С. В. Глухова

Айма ́ра́ (самоназва aymaranaka, aymara) — 
1) Один із корінних народів Америки. А. мешка-
ють у прикордонних районах Болівії, Перу і 
Чилі. Ареал  — район оз. Тітікака, Болівійське 
плато, департамент Пуно (Перу), деп. Ла-Пас і 
Оруро (Болівія), а також Аргентина. Чисель-
ність — бл. 3 млн осіб. А. належать до амер. гілки 
монголоїдної раси. Мова А. вважається спорід-
неною з мовою кечуа, частина дослідників 
об’єднує її й кечуа з аравакськими мовами у 
андську мовну сім’ю. Більшість А. — католики, 
частина також належить до адвентистів, 
п’ятдесятників, мормонів та ін. Осн. традиційні 
заняття А. — землеробство і тваринництво. 
Традиційні ремесла — ткацтво і плетіння з вов-
ни лами й альпака, вир-во ліпної мальованої 
кераміки, кустарна металургія, виготовлення 
очеретяних човнів (уампу) та ін. Традиційно 
селяни-аймара займалися також вирощуван-
ням коки. 

Літ.: Buechler H., Buechler J.-M. The Bolivian Aymara. 
Case studies in cultural anthropology. New  York, 1971; Бе-
рёзкин Ю. Е. Инки: Исторический опыт империи. Ленин-
град, 1991; Якушенков  С.  Н. Духовная культура аймара 
Перу и Боливии. Астрахань, 1999; Якушенков С. Н. Семи-
отический анализ духовной культуры Аймара. Астра-
хань, 2001.

В. В. Пилипенко
2) Мова, якою розмовляє народ А., що мешкає в 
Центральних Андах. Разом із мовою хакару 
(провінція Яуйос, Перу) утворює групу айма-
ранських (аймарських) мов, яку частина дослід-
ників вважає окремою сім’єю, а інші науковці 
включають як групу до складу андської мовної 
сім’ї. Походить із центр. гірських районів Перу, 
однак ще в доколумбовий час внаслідок міграцій 
носії цієї мови просунулися на Пд. до оз. Тітіка-
ка, витіснивши мову пукіна, та далі на Пд. А., 
разом з кечуа та іспанською мовою, є офіційною 
мовою Перу (два різновиди: південна А. — 
213  тис. носіїв, 2011, оцінка; центральна А. — 
442  тис. носіїв, 2000, оцінка) і Болівії (998 тис. 
носіїв, 2014, оцінка). Її носії також мешкають у 
Чилі (19  тис. носіїв, 2007, оцінка) й Аргентині 
(30 тис. носіїв, тимчасові мігранти з Болівії, 
2015, оцінка). Загальна кількість носіїв в усіх 
країнах — 2 589 тис. (2015, оцінка). Сучас. мова 
поділяється на два діалекти: центральний (ayr) 
та південний (ayc). Етимологія назви А. неясна. 
Вперше назва зустрічається у вигляді «аймара-
ес» у хроніках П.  де  Сьєса де  Леона (1553) для 
позначення місцевості й народу, що проживав 
на ній поряд із народом чанка. За відомостями 

Айлант. Айлант високий 
(Ailanthus altissima)

Аймар Лусіана Паула
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кіпукамайоків (рахівників та істориків інків, 
сер. 16 ст.) в д-ві інків Тауантінсуйу А. була офі-
ційно визнаною мовою, що зафіксовано законом 
за часів Віракочі Інки (14–15 ст.), й залишалася 
такою до часів Тупака Інки Юпанкі, коли була 
замінена на кечуа. Юрист і хроніст Х.  Поло 
де  Ондегардо вперше використав назву А. для 
позначення мови, що відображено в документах 
III Лімського собору, надрукованих 1584–1585. 
Тоді нею розмовляли етнічні групи аймараес, 
канчі, кана, кунті, кольа, лупака, пакахес, чаркас, 
каранга, кільака та інші. Після публікації італ. 
місіонером Л. Бертоніо першої граматики (1607) 
та словника мови А. (1608) назва стала загально-
поширеною. 
А. — аглютинативна (з використанням суфіксів 
для побудови слів), полісинтетична мова з по-
рядком слів підмет — додаток — присудок. Ви-
користовується графіка на основі лат. алфавіту. 
У мові А. три голосні звуки (/a/, /i/, /u/), для яких 
розрізняють два ступені довготи, але дифтонги 
відсутні. За присутності увулярних приголосних 
/q, qh, q’, χ/ високі голосні знижуються до серед-
ніх (/i/ → [e], /u/ → [o]). Приголосні в А. можуть 
бути лабіальними, альвеолярними, палаталізо-
ваними, велярними і увулярними. За цими озна-
ками А. близька до мови кечуа. Приголосних 
звуків — 26. Звуки не оглушуються (напр., немає 
різниці між [p] і [b]), але кожна приголосна має 
три форми: проста (без придиху), гортанна і з 
придихом. У А. є вібрант /r/, існує відмінність 
між альвеолярним чи палатальним для носових 
і латеральних звуків, а також два напівголосних 
(/w/ і /j/). В мові А. 4 граматичних особи (1-ша 
ексклюзивна, 1-ша інклюзивна, 2-га і 3-тя). За 
визначенням ЮНЕСКО, мова А. відноситься до 
таких, що перебувають у «зоні ризику» і можуть 
зникнути.

Літ.: Annotaciones generales de la lengva aymara. Lima, 
1584; Duviols  P. Un inédit de Cristobal de Albornoz: La 
instruc ción para descubrir todas las guacas del Pirú y sus 
camayos y haziendas // Journal de la Société des Américanistes. 
1967. T. 56. № 1; Cerrón-Palomino R. Fuentes lingüísticas // 
BIRA. 2002. № 29; Duviols P. Un inédit de Cristobal de 
Albornoz: La instrucción para descubrir todas las guacas del 
Pirú y sus camayos y haziendas // Journal de la Société des 
Américanistes. 1967. T.  56. №  1; Discurso sobre la Descen-
dencia y Gobierno de los Incas // Betanzos J. de. Suma y Nar-
racion de los Incas. Madrid, 2004; Cerrón-Palomino R. El 
aima ra como lengua oficial de los incas // Boletín de Arqueo-
logía PUCP. 2004. № 8; Куприенко С. А. Источники XVI–
XVII веков по истории инков: хроники, документы, пись-
ма. Киев, 2013.

С. А. Купрієнко

А́йни (самоназва Utari, Aynu) — нащадки най-
давніших мешканців Японії, які заселили її 
прибл. в 13 тис. до н. е. А. поступово витіснялися 
японцями з центр. районів країни і заселили 
о.  Хоккайдо, Курильські  о-ви, о.  Сахалін і Пд. 
п-ова Камчатка. Після рад.-япон. війни 1945 
більшість А. Сахаліну й Курильських о-вів ра-
зом із японцями було виселено до Японії. На 
поч. 21  ст. А. населяють лише Пн. о.  Хоккайдо 
(округ Хідака). Ін. групи А. асимільовано япон-
цями, нівхами, ітельменами й алеутами. Нале-
жать до айнської підраси великої австралоїдної 
раси. Назва «А.» походить від слова «айну», що 
на хоккайдському діалекті айнської мови озна-
чає «людина». Більшість айнів віддають перева-
гу самоназві «утарі», що айнською мовою означає 

«друг, товариш». Існує три теорії про походжен-
ня А.: європеоїдна (запропонована англ. науков-
цями у сер. 19 ст., а згодом розвинута нім. вче-
ним, лікарем Е. фон Бельцом), австралоїдна (за-
пропонована франц. вченими у 19  ст. й розви-
нута рос. у 20 ст.) і монголоїдна (запропонована 
у 1960-х япон. вченими). Остання теорія є най-
аргументованішою й підтримується більшістю 
науковців світу. Окремі мовознавці виявляли в 
мові А. лат., слов’ян., англо-нім. й індо-арійські 
коріння, проте жодна зі спроб встановлення 
зв’язку мови А. з ін. мовами не отримала широ-
кого визнання, відтак вона вважається ізоля-
том. Більшість етнічних А. сучас. Японії роз-
мовляють лише япон., мова А. перебуває під за-
грозою зникнення. Традиційні вірування А.  — 
анімізм, витіснений буддизмом і синтоїзмом. 
Чисельність А. (окрім нащадків змі шаних шлю-
бів) — бл. 23 тис. осіб у Японії (2006, оцінка) і бл. 
100 осіб у Росії (п-ів Камчатка і о. Сахалін). А. на 
о. Хоккайдо майже цілковито асимільовано 
японцями, основне заняття  — землеробство. 
Спроби відродити мову й елементи традиційно-
го побуту А. дотепер не були ус пішними. 
06.06.2008 япон. парламент уперше визнав А. 
самостійною нац. меншиною. 

Літ.: Kodama S. Ainu: historical and anthropological stu-
dies. Sapporo, 1970; Рубель  В.  А. Японська цивілізація: 
традиційне суспільство і державність. Київ, 1997; Ру-
бель  В.  А., Коваленко  О.  О.  Проблема етногенезу япон-
ського народу в сучасній японській історіографії // Схід-
ний світ. 2000. № 1; Poisson B. The Ainu of Japan. Min nea-
polis, 2002. 

В. П. Капелюшний

Айні ́, Садрідді́н (тадж. АйнĪ, Садриддин; справ-
жнє ім’я — Саїдмуродзода, Садріддін; 27.04.1878, 
кишлак Соктаре, тепер Бухарська обл., Узбекис-
тан — 15.07.1954, м. Сталінабад, тепер м. Душан-
бе, Таджикистан) — письменник, учений, гро-
мадський діяч, основоположник новітньої та-
джицької й один із фундаторів новітньої узбець-
кої літератур, автор перших таджицьких повісті 
й роману, представник соцреалізму, академік 
(1951) і перший президент (1951–1954) АН Та-
джикистану. Писав таджиц. і узбец. мовами. 
Перші вірші, нариси, статті, а також повість «Бу-
харські кати» («Buxoro jallodlari») опубл. упро-
довж 1918–1920 узбец. мовою. Повість «Одіна» 
(«Одина»; 1924), перші таджиц. романи «Дохун-
да» (1930) та «Раби» («Ғуломон»; 1935) — епопея 
про життя таджиків на межі 19–20 ст. Найбіль-
ший твір — автобіографічну повість «Спогади» 
(«Ёддоштҳо», у 4 кн., 1949–1954; Сталін. премія, 
1950) — вважають енциклопедією життя таджиц. 
народу. Автор моногр. про Ібн Сіну (1939), Рудакі 
(1940), Фірдоусі (1940), Сааді (1942), Навої (1942), 
Беділя (1954), Васіфі (1956); дослідження про На-
сафі, Мушфікі, Доніша, Лагуті, де представлено 
таджиц. поетів від 9 до 20 ст.; іст. праці «Історія 
мангітських емірів Бухари» (1922). Уклав першу 
антол. таджиц. л-ри «Зразки таджицької літера-
тури» (у 3 кн., 1926) і «Короткий тлумачний слов-
ник таджицької мови» (1938, опубл. 1976). Твори 
А. перекладено багатьма мовами, зокрема укр. 
(М. Бажан, І. Гончаренко, А. Могила, О. Новиць-
кий, Є. Ребрик, М. Рильський, А. Сенкевич, П. Ти-
чина, О.  Шокало). У Поділ. р-ні Києва з 1982 
функціонує бібліотека ім. С. А.

Тв.: Ук р .  п е р е к л . — Одіна. Харків, 1931; Дохунда. 
Харків, 1934; Бухара (Спогади, 1–2 кн.) Київ, 1952; Смерть 

Айни

Айні Садріддін
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лихваря. Київ, 1958, 1978; Стара школа. Київ, 1959; Та-
джицька поезія. Київ, 1962; Бухара (Спогади, 1–4 кн.) 
Київ, 1972, 1983; Смерть лихваря. Повісті. Київ, 1978; Ста-
ра школа. Повість та оповідання. Київ, 1985.

Літ.: Ребрик Є. Передмова // Айні С. Одіна. Харків, 
1931; Ребрик Є. Творчість Садріддіна Айні // Айні С. До-
хунда. Харків, 1934; Садріддін Айні (1878–1954). Корот-
кий бібліографічний покажчик літератури / Укл. 
С.  Ф.  Семенова. Львів, 1968; Лавров  С. Від Вахшу до 
Дніп ра // Лі тературна Україна. 1978. 28 квіт.; Шокало О. 
Українською мовою // Літературна Україна. 1978. 28 квіт.; 
Дзюба  І.  М. Садріддін Айні. Нарис життя і творчості. 
Київ, 1987.

О. А. Шокало

А́йнська мо́ва (айн. Ainu Itak, アイヌ イタク) — 
мова айнів, у минулому поширена на о-вах Хок-
кайдо, Сахалін, Курильських островах і частині 
п-ова Камчатка. Більшість дослідників вважа-
ють А. мовою-ізолятом, що не входить до жод-
ної мовної сім’ї. Висловлювали припущення про 
її віддалену (на рівні макросім’ї) спорідненість із 
індоєвропейськими, тунгусо-манчжурськими мо-
вами, японською мовою. На підставі зразків айн. 
фольклору й фонет. записів усного мовлення 
19–20  ст. дослідники виокремлюють від 19 до 
23 діалектів А. м. Віддалені діалекти не були вза-
ємно зрозумілими. Більшість діалектів вимерли 
у 20 ст. Поряд із діалектами в 19 ст. існував над-
діалектний варіант А.  м., яким було складено 
фольклорні епічні перекази («юкар» або «туй-
та»), у 20 ст. покладений в основу літ. мови. На 
межі 19 й 20  ст. всі носії А.  м. у Японії були 
япон.-айн. білінгвами, незначна кількість носіїв-
монолінгвів залишалася лише на о.  Сахалін у 
складі Рос. імперії (сахалін. діалект А. м. вимер у 
рад. період). На поч. 21 ст. кількість носіїв А. м. 
складає від 10 (володіння на рівні рідної мови, 
середній вік носіїв — понад 80 років; за оцінкою 
2007) до кількох десятків осіб (як друга мова, 
середній вік носіїв — бл. 60 років, за оцінкою 
2012). А.  м. має просту фонологічну систему 
(12 приголосних і п’ять голосних фонем), нале-
жить до аглютинативних мов. Категорію особи й 
категорію суб’єкта / об’єкта дії передають за до-
помогою спец. префіксів, що приєднуються до 
дієслова. Категорію часу граматично не вираже-
но, вона передається за допомогою лексичних 
засобів. А.  м. властивий інверсійний порядок 
слів у реченні — службові частини мови пере-
бувають у препозиції до самостійних. До 20 ст. 
А. м. була безписемною. У 20 ст. розроблено дві 
системи айн. писемності: на основі лат. графіки 
та одного з різновидів япон. складового письма 
(див. катакана). У Рос. імперії й СРСР для слов-
ників А. м. і записів айн. фольклору епізодично 
використовували кирилицю.

Літ.: Добротворский М. Айнско-русский словарь. Казань, 
1875; Patrie  J. The Genetic Relationship of the Ainu Lan guage. 
[Honolulu], 1982; Tamura  S. 1988. The Ainu Lan guage. Tokyo, 
1988; Shibatani M. The Languages of Japan. Cam bridge, 1990.

С. І. Гірік

Айншта́йн, Альбе́рт (Ейнштейн; нім. Einstein, 
Albert; 14.03.1879, м. Ульм, Німеччина — 
18.04.1855, м. Принстон, США) — фізик, громад. 
діяч-гуманіст. А. народився в родині підприєм-
ця Германа Айнштайна й домогосподарки Паулі-
ни Айнштайн (дівоче прізвище Кох) у королів-
стві Вюртемберг, яке 1871 приєдналось до нов. 
Нім. імперії. 1886 А. пішов до школи в Мюнхені, 

а 1888 перейшов до гімназії Луїтпольда, яку за-
лишив 1895, не завершивши навчання. 1895 А. 
склав на відмінно вступні іспити з фізики та 
математики до Цюрих. політехнікуму, однак не 
був прийнятий і продовжив навчання у кантон. 
школі Аарау. 1896 А. закінчив навчання та отри-
мав диплом, який надав йому право бути зара-
хованим до Цюрих. політехнікуму. 1896 А. поз-
бувся громадянства Вюртемберга, а 1901 отри-
мав громадянство Швейцарії. Після закінчення 
навчання (1900) та отримання кваліфікації вчи-
теля серед. школи, А. безуспішно намагався 
отримати посаду асистента в політехнікумі 
(1901). А. переїхав до Берна (1902), де працював 
на посаді експерта 3-го класу Берн. патентного 
бюро. Згодом (1906) його підвищили до експерта 
2-го класу. 1907 А. подав прохання про призна-
чення його приват-доцентом у Берн. ун-ті, однак 
дістав відмову. Отримав цю посаду з другої 
спроби (1908). А. залишив (1909) посади в па-
тентному бюро та приват-доцента, його призна-
чили екстраординарним професором у Цюрих. 
ун-ті. декретом імп. Франца-Йосипа (1911) А. 
призначений професором Празьк. ун-ту, тож 
переїхав до Праги. Обійняв посаду професора 
Цюрих. політехнікуму (1912). Після повернення 
до Цюриха А. обрали членом Прусської АН 
(1913). А. переїхав до Берліна, де працював про-
фесором Берлін. ун-ту та директором Фіз. ін.-ту 
ім. кайзера Вільгельма. У 1920-х А. читав лекції в 
Норвегії, Данії, США (Чикаго, Бостон, Прин-
стон) та Японії. Під час перебування в Японії 
став лауреатом Нобелівської премії з фізики за 
заслуги в обл. теор. фізики та особливо за від-
криття закону фотоелектр. ефекту (1921). Після 
приходу до влади нацистів у Німеччині А. виїхав 
до США (1933), де залишився на постійне про-
живання і працював на посаді професора Ін-ту 
вищих досліджень у Принстоні (Нью-Джерсі). 
А. отримав громадянство США (1940), залишив-
ши за собою також громадянство Швейцарії. До 
Другої світової війни А. відвідував Європу (Ве-
лика Британія, Швейцарія, Бельгія). У дис. на 
здобуття наук. ступеня д-ра філософії (1905) А. 
запропонував новий теор. метод визначення 
радіусу молекул та Авоґадро сталої. Дис. А. вва-
жають однією з його найфундаментальніших 
праць (опубл. 1906). Її результати досі застосо-
вують, зокрема в буд-ві (рух частинок піску у 
цементних розчинах), екології (рух частинок 
аерозолю в хмарах) тощо. Результати дис. роз-
винені в його роботах з броунівського руху, для 
опису якого осн. є А. — Смолуховського рівнян-
ня (1905–1911). Дослідження використано для 
підтвердження реального існування молекул; 
вони лягли в основу теорії флуктуацій. Вивів 
(1905) перше флуктуаційно-дисипат. співвідно-
шення, яке пов’язало середньо-квадрат. відхи-
лення броун. частинки з дисипат. процесом (че-
рез в’язкість). Розглядаючи броун. рух як дифуз. 
процес, А., тлумачив його як марк. процес, що 
встановлює зв’язок між зміщенням однієї час-
тинки та дифузією багатьох частинок (явище, за 
якого вирівнюється кількість частинок в одини-
ці об’єму). Т. з. марк. ланцюжки введені в фізику 
лише рік потому (А. Марков, 1906). В ін. важли-
вій роботі з клас. статист. фізики А. пояснив 
явище критичної опалесценції (під час проход-
ження світла крізь газ його розсіяння посилю-
ється за деякої критичної температури) і пояс-
нив блакитний колір неба (1910). А. належать 
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піонерські роботи з квант. теорії, механіки руху 
частинок зі швидкостями, близькими до швид-
кості світла c (спец. теорія відносності) та теорії 
гравітації, яка трактує тяжіння як прояв неев-
клідовості простору — часу (відносності загаль-
на теорія). А. першим (1905) увів у фізику по-
няття про світлові кванти (фотони) як безмасо-
ві частинки, які рухаються зі швидкістю світла, 
мають імпульс (1917) та енергію. На основі поло-
жень фізики статистичної, А. визначив нову 
субстанцію, яку згодом назвали бозе-газом фо-
тонів. Він заклав основи майбутньої квант. тео-
рії, пов’язавши енергію фотонів з Планка ста-
лою. На цій основі А. вивів закони фотоефекту 
та пояснив люмінесцентні та фотохім. явища. А. 
увів поняття корпускулярно-хвильового дуаліз-
му електромагнітного випромінювання (1909). 
Цю ідею згодом використали Л.  де  Бройль і 
Е. Шрьодінгер для побудови механіки квантової. 
А. створив квант. теорію теплоємностей тверд. 
тіл (1907–1911). Він увів поняття про спонтанне 
та індук. випромінювання (1916), ставши заснов-
ником сучасної квант. електроніки та фактично 
передбачивши лазери. А. сформулював реляти-
вістське співвідношення, що описує закон збе-
реження енергії — імпульсу (1923). Він виконав 
низку робіт з квант. статистики (1924–1925), 
відкрив Бозе — Айн штайна конденсацію. А. пра-
вомірно уважають одним із засновників квант. 
механіки, хоча він не поділяв погляду на неї як 
на статист. теорію, що пояснює лише імовірніс-
ний розподіл результатів експерименту. А. на-
лежить пріоритет у побудові релятивістської 
механіки (1905). Відомий Галілея принцип від-
носності, що узгоджується з механікою Ньюто-
на, А. замінив на новий відносності принцип, 
який ґрунтується на двох постулатах: усі закони 
природи однакові в усіх інерц. системах відліку 
(у таких системах відліку різні положення тіл у 
просторі, їхні різні орієнтації та різні моменти 
часу є еквівалентними); швидкість поширення 
взаємодії є скінченною і дорівнює швидкості 
світла (яка не залежить від швидкості джерела 
світла). Виходячи з цих постулатів, А. сформу-
лював осн. закони релятивістської механіки. З 
цієї теорії випливає низка наслідків, а саме: ско-
рочення лінійних розмірів рухомого об’єкта, 
уповільнення часу у рухом. тілі (перебіг всіх 
фіз. процесів уповільнюється), еквівалентність 
маси m та енергії E, E = mc2, залежність маси тіла 
від його швидкості тощо. Ці та ін. т. з. реляти-
вістські ефекти підтверджені у численних екс-
периментах. Їх враховують у дослідженнях з фі-
зики ядерної, фізики елементарних частинок, 
сучасної поля квантової теорії. Сучасна теорія 
відносності зумовила появу нових філос. течій, 
привнесла нове мислення в фізику, примусила 
переглянути класичні уявлення, укорінені в фі-
зиці та хімії з часів Ньютона. Оскільки сучасна 
теорія відносності не враховує явища, пов’язані 
з гравітацією, А. працював (1907–1915) над уза-
гальненням цієї теорії з метою залучення тяжін-
ня, створив теорію гравітац. поля. А. показав, 
що геометричні властивості простору—часу 
визначаються фіз. явищами та не є незмінними. 
Він сформулював осн. рівняння заг. теорії від-
носності, яке поєднує між собою геометрію про-
стору — часу з матерією, яка породжує тяжіння, 
що, у свою чергу, робить геометрію неевклід. 
(псевдо-ріман.). На основі роз в’язання цього 
рівняння А. першим (1915) пояснив аномалії в 

орбіт. русі планети Меркурій, відкриті Левер’є 
(1859). Він передбачив (1907) та розрахував 
(1915) величину відхилення променів світла під 
час проходження біля мас. тіл, таких як Сонце. 
Це явище зафіксовано під час повного сонячно-
го затемнення (на Пн. Бразилії, 1919). Величина 
зміщення світла від прямолінійного розповсю-
дження збіглася з розрахованою А. на базі заг. 
теорії відносності. А. передбачив ефект гравіта-
ційного лінзування (подібно до того, як світло 
відхиляється звичайною лінзою, напрямок роз-
повсюдження електромагнітн. випромінювання 
відхиляється гравітац. полем мас. джерела, тако-
го як галактика чи галактик скупчення). Цей 
ефект згодом підтверджений спостереженнями 
т. з. «хреста А.» (гравітаційного лінзування ква-
зара, 1990), «кіль ця А.» (деформації світла від 
віддаленого джерела з утворенням зображення 
в формі кільця, 1998). Ін. передбачення А. щодо 
існування гравітац. хвиль підтверджено лише 
багато років потому (2016). З теорії А. випливає 
можливість існування областей простору—
часу з настільки сильним гравітац. притяган-
ням, що їх не можуть залишити ні частинки, ні 
світло (чорні діри). Ґрунтуючись на заг. теорії 
відносності, А. побудував першу реалістичну 
космічну модель Всесвіту. Згодом ця модель пе-
реросла у сучасну т. з. стандартну космічну мо-
дель, яка узгоджується із астр. спостереженнями 
за «розумних» значень вільн. параметрів. А. за-
лучив до теорії космічну сталу, необхідність ви-
користання якої в рівняннях заг. теорії віднос-
ності заперечувалась до 1998, коли до неї повер-
нулись у зв’язку із зафіксованою аномалією, — 
наш Всесвіт розширюється з прискоренням, тоді 
як від часів А. вважали, що швидкість розши-
рення зменшується. Сучасна космологія пов’я-
зує це прискорення з існуванням т.  з. темної 
енергії, яка дуже добре параметризується кос-
мічною сталою А. Відкриття А. вплинули на 
подальший розвиток теор. фізики у 20 та 21 ст. 
Він заклав основи квант. теорії конденс. серед-
овищ, релятивістської квант. теорії поля. А. 
висловив революційну ідею про об’єднання 
тяжіння з електромагнетизмом і намагався по-
будувати єдину поля теорію (1922), яка б мала 
бути строго причинною, в якій частинки 
з’являлися б у вигляді часткових розв’язків заг. 
рівнянь поля, а квант. постулати були б їхніми 
наслідками (1925–1954). Ця програма досі ак-
туальна й частково реалізована у т.  з. теорії 
суперструн. А. виконав низку робіт з експе-
рим. фізики та одержав кілька патентів про 
вдосконалення пром. виробів. А. брав участь у 
сусп. житті, входив до різних громад. об’єд-
нань, напр., був членом Комітету з інтелекту-
альної співпраці Ліги Націй (до 1923). А. був 
почес. професором майже всіх ун-тів Євро пи 
та США. А. надіслав листа президентові США 
Ф. Рузвельту, в якому звертав увагу на можли-
вість застосування атомної енергії у військ. ці-
лях, побоюючись, що нацистська Німеччина 
перша зробить атомну бомбу (1939). З цього 
листа стартував т.  з. Мангеттенський проект, 
який А. відмовився очолити, також він не дав 
згоди обійняти посаду президента Ізраі лю 
(1952). Незадовго до смерті, у листі до Б. Рассе-
ла, А. підтримав звернення до всіх д-в відмо-
витись від ядерної зброї (1955).

Пр.: The Collected Papers of Albert Einstein. Vol. 1–14. 
1987–2015.
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В. Є. Кузьмичов

А́йова (Iowa) — штат на Середньому Заході 
США (в центр. частині країни), названий на 
честь індіанського племені Айова, т.  з. «Серце 
Америки». Офіційне прізвисько — «Штат Око 
Яструба». Девіз — «Ми цінуємо наші свободи і 
збережемо наші права». Столиця і найбільше 
місто — Де-Мойн (209,2 тис. осіб, 2014). Тер. 
штату — 145,7  тис.  км2 (26-й в США), нас. — 
3134,7 тис. осіб (2016, 30-й в США), густота 
нас. — 21 особа/км2. Протяжність А. з Пд. на Пн. 
становить 320  км, зі Сх. на Зх. — бл. 500  км. 
Межує зі штатами Міннесота (на Пн.), Віскон-
син, Іллінойс (на Сх.), Міссурі (на Пд.) і Небрас-
ка, Південна Дакота (на Зх.). Вік корінних геол. 
порід штату збільшується із Зх. (крейдяні від-
клади віком 74  млн років) на Сх. (кембрійські 
породи віком бл. 500 млн років), а корінні поро-
ди вкриті шаром кайнозойських (потужністю 
до перших сотень метрів) алювіальних, льодови-
кових, еолових та ін. відкладів. А. — єдиний 
штат в США, де сх. і зх. кордони повністю фор-
муються ріками. Штат розташований у межах 
Внутрішніх рівнин США, на межиріччі найбіль-
ших річок країни — Міссісіпі (на Сх.) і Міссурі 
(на Зх.), з характерним горбистим рельєфом та 
численними річковими долинами. Найвища 
точка штату — Хокай-Пойнт (пагорб «Соколині 
Очі», 509  м), найнижча точка розташована на 
рівнині Кіокак (146 м); серед. висота — 335 м над 
рів. м. Великі озера А. розташованi на північно-
му Зх. штату, включають декілька крупних при-
родних озер (пл. водної поверхні — 1035 км2 або 
бл. 0,7 % тер. штату). Найбільшими є три гол. 
озера льодовикового походження — Біг Спіріт 
(пл. — 23,1 км2, серед. глибина — 5,2 м), Західне 
Окободжі (15,6  км2, 12,0  м) і Східне Окободжі 

(7,4  км2, 3,1  м). Клімат штату континент. воло-
гий, зі сніжною зимою (серед. т-ра січня колива-
ється від –2 °C до –11 °C) та теплим вологим лі-
том (серед. т-ра липня — +19, +30 °C). Середньо-
річна кількість опадів становить 710–970  мм, 
випадають переважно навесні та влітку. В цей 
перiод А. часто піддається ударам стихій, потер-
паючи від повеней, буревіїв і торнадо. Природна 
рослинність А. — це колись високотравні прерії 

і савани (60 % тер., нині використовуються для 
с.  г., зокрема вирощування зернових культур), 
луки, водно-болотні угіддя на заплавах річкових 
долин і заболочені льодовикові улоговини в пн. 
районах прерій (30 % пл. штату, використову-
ються переважно як пасовиська). Ліси в гірських 
районах займають 7 % тер. А. та ін. Перше пос-
тійне поселення європейців у межах А. засн. 
(1788) франц. першопрохідцем Ж.  Дюбуком 
(1762–1810). Згодом франц. володіння в Пн. 
Америці (зокрема і майбутній штат А.) були 
продані Сполученим Штатам під час Луїзіан-
ської покупки (1803). Перше офіційне поселення 
амер. колоністів на Зх. від р. Міссісіпі з’явилося 
в 1833. А. отримала статус території (1838) з адм. 
ц. в м.  Айова-Сіті, статус (29-го) штату (1846), 
згодом столиця штату була перенесена в м. Де-
Мойн (1857). За часів перетворення США на ін-
дустріальну д-ву (1870–1920) штат став житни-
цею країни, а на Сх. штату стала розвиватися 
пром-сть. Понад 60 % мешканців А. проживає в 
містах. Найбільші міські агломерації утворили-
ся навколо Де-Мойну (бл. 575 тис. осіб) і Давен-
порту (бл. 380 тис. осіб). Найбільшi міста штату 
(після столиці, 2014) є: Сідар-Рапідс (засн. в 
1849, нас. — 129,2 тис. осіб), Давенпорт (1836, 
104,6 тис. осіб), Сіу-Сіті (1854, 82,5 тис. осіб), 
Айова-Сіті (1839, 73,4 тис. осіб), Ватерлоо (1845, 
68,4 тис. осіб) та ін. Сучасна А. є провідним с.-г. 
штатом США. Провiдна галузь тваринництва — 
свинарство (найбільше поголів’я і вир-во бл. 
30 % свинини в США), скотарство (молочна і 
м’ясна продукція), птахівництво (14 % яєць). Ви-
рощують кукурудзу (19 %), соєві боби (17 %), 
овес тощо. Штат є найбiльшим виробником 
спирту в країнi та ін. Пром-сть А. виробляє чор-
ні та кольорові метали, рiзноманiтне устатку-
вання, зокрема електричне, хімічну і поліграфіч-
ну продукцію. Харчова пром-сть спрямована на 
переробку с.-г. сировини ( м’ясна, молочна, мас-
лоробна, мукомольна галузi).

Літ.: Jean C.  P. Landforms of Iowa. Iowa, 1991; 
Lynn A. M. Iowa’s Archaeological Past. Iowa, 2000; Walter N. 
Habits of Empire: A History of American Expansionism. 
New York, 2009.

Ай-Пе́тринська яйла́ — платоподібний масив 
Головного пасма Кримських гір. Простягається 
на 25 км від Байдарських Воріт на Зх. до Ялтин-
ської яйли на Сх. Висота — до 1346 м (г. Рока). 
Круто обривається у бік Південного берега Кри-
му скельними стінками заввишки 50–600 м, пн. і 
пн.-зх. схили пологі. Поширені карстові форми 
рельєфу. А.-П. я. складається з вапняків. У ме-
жах її виділяють 3 карстові райони Гірсько-
Кримської карстової області (Зх., Центр. і Сх., 
Ай-Петринські) з численними карстовими лій-
ками (понад 1800) і порожнинами, печерами 
(найвідоміші — Каскадна, Севастопольська, 
Скель ська, Узунджа), колодязями й шахтами 
(понад 300). Багато перевалів (Шайтан-Мерд-
вен, Байдарські Ворота та ін.). Природні ліси 
(бук, граб, сосна, ясен, клен) вкривають 12,6 % 
пл. яйли. Переважає гірськостепова та гірсько-
лучна рослинність з різнотравнотипчаковими і 
різнотравнозлаковими угрупованнями. Пд. 
частина А.-П. я. — у складі Ялтинського гірсько-
лісового заповідника. У межах яйли — заказни-
ки (напр., Великий Каньйон Криму) та ін. приро-
доохоронні об’єк ти й тер. Район рекреації.

В. П. Душевський

Прапор штату Айова

Печатка штату Айова

Капітолій штата Айова 
(м. Де-Мойн) 
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Ай-Пе ́трі — гірська вершина на Ай-Петринській 
яйлі Головного пасма Кримських гір, на Пн. від 
м. Алупки. Висота — 1234 м. Зубчасті скелі вер-

шинної зони, які утворилися в результаті вивіт-
рювання, підносяться над яйлою на 20–30  м і 
круто обриваються до моря. Складаються з вап-
няків. Численні карстові форми рельєфу (лійки, 
печери, шахти). На А.-П. росте бл. 600 видів де-
ревно-чагарникових і трав’янистих рослин, на 
вершині — 1000-літній тис і буково-грабовий 
гай. З висоти 1000–800 м над рів. м. починається 
пояс сосни кримської, яка в першому ярусі росте 
з дубом, а в другому — з ялівцем колючим. Па-
м’ятка природи з 1947; з 1973 — у межах Ялтин-
ського гірськолісового заповідника. Об’єкт туриз-
му. 1986 споруджено канатну дорогу, що сполу-
чає А.-П. з Місхором. А.-П. — найвітряніше 
місце Криму й України.

Літ.: Флусов В. С. Ай-Петри. (Очерк — путеводитель). 
Симферополь, 1971; Душевский  В.  П., Шутов  Ю.  И. 
Ай-Петри. Путеводитель. Симферополь, 1986. 

В. Г. Єна

А́йрибаба — найвища гора Туркменістану 
(3139 м) і гірського хребта Койтендаг (Кугітанг-
тау), в пд.-зх. частині Паміро-Алаю (пд. продо-
вження хребта Байсунтау). Вершина розташова-
на на тер. Койтендагського (Чаршангінського) 
етрапу (р-ну) на Пд. Сх. Туркменістану біля 
кордону з Узбекистаном. Складена осадовими 
вапняковими породами з вмістом гіпсу, розви-
нений карст. Хребет порізаний численними 

кань йонами (завглибшки до 500–700  м і зав-
ширшки кілька метрів біля дна). Гора з дуже 
крутими схилами; сх. урвистий схил утворює 
практично нездоланну для людини ділянку 
держ. кордону Туркменістану з Узбекистаном. 
Схили гори вкриті рідколіссям з арчі (ялівця) та 
ін. чагарниками. Клімат помірний, вершину 
гори вкрито снігом (листопад–травень), річна 
кількість опадів  — бл. 400  мм. На схилах гори 
розташовано Койтендагський заповідник, ств. 
1989 на пл. 271,4  км2, охороняються унікальнi 
гірськi ландшафти хребта Кугітангтау. В  пе-
редгір’ї — ефемерова напівпустеля, а в горах — 
субтропічні гiрськi степи с ксерофітними чагар-
никами. У  резерваті зростає бл. 150 видів рос-
лин, багато з них ендеміки; мешкають 21 вид 
ссавців (гвинторогий козел або мархур, турк-
менська рись, тяньшанський бурий ведмідь, 
барс, бородань), 143 види птахів, 21 — плазунів, 
2 — земноводних. Зберігаються археол. і палеон-
тол. пам’ятки (сліди динозаврів на плато ди-
нозаврiв), система карстових вапнякових печер 
Кап-Кутан з протяжністю галерей понад 57 км і 
перепадом висот — 310 м.
10.09.2004 Меджліс Туркменістану прийняв по-
станову щодо перейменування А. на «Пік Вели-
кого Туркменбаші» на честь президента респу-
бліки С. Ніязова.

Літ.: Эке Ажанс Туркменистан. Анкара, 1995; Бушма-
кин А., Чарыев Б. Кугитанг, кладезь земли туркменской 
// Природа и человек. Ашхабад, 2004; Винокуров О., Ки-
яшко  Л., Магадов  Х. Всё о Койтендаге: Айрыбаба, Хо-
джапиль, Плато динозавров, Карлюкские пещеры. Аш-
хабад, 2006.

А. С. Івченко

А́йронбрідж уро́чище (англ. Ironbridge Gor-
ge) — урочище в долині р. Северн у м. Телфорд, 
Шропшир, Англія; з 1986 об’єкт Всесвітньої 
спадщини ЮНЕСКО. Займає пл. 550 га в 50 км 
від Бірмінгема. Крім р. Северн, охоплює долини 
двох менших річок — Коулбрукдейл та Медлі. 
Населення — бл. 4 тис. осіб. В А. наявні всі еле-
менти промислової революції 18  ст., зокрема 
шахти, кар’єри, відвали, промислові комплекси, 

Ай-Петринська яйла

Ай-Петрі. Вид на гору  
Ай-Петрі з моря

Айрибаба

Айронбрідж урочище. 
Залізний міст
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житло робітників, з-ця тощо. 1708 під керівниц-
твом Абрахама Дербі І (що розробив литво чаву-
ну за допомогою коксу замість деревного вугіл-
ля) збудовано доменну піч Коулбрукдейла. Та-
кож у А. зберігається значна колекція рухомих 
пам’яток та архівів, пов’язаних із розвитком ін-
дустріалізації регіону. Під охороною перебуває 
природний ландшафт долини р.  Северн. 1778 
було зведено перший у світі металевий міст, що 
став символом початку індустр. доби. Архітек-
тор споруди — Т. Прічард, замовник — власник 
місцевого ливарного заводу Абрахама Дербі ІІІ. 
Перше випробування міст витримав 1795 під час 
великої повені. У сх. частині пам’ятки розташо-
вані залишки двох доменних печей 1757. Пів-
денніше Медлі є великий скансен із рештками 
двох доменних печей Блістст Хіл та цегляні й 
черепичні вир-ва. Нині А. — активне співтова-
риство, музейна та пам’яткоохоронна структура 
з рівнем відвідування до 1 млн осіб на рік. Най-
більшими орг-ціями є Ironbridge Gorge Museum 
Trust (створ. 1967), Severn Gorge Countryside 
Trust (створ. 1991). 

Літ: Alfrey J., Clark C. The Landscape of Industry: Patterns 
of Change in the Ironbridge Gorge. Routledge, 2005; Powell J. 
Ironbridge Gorge Through Time. Stroud, 2013.

А́йрон Ме́йден (англ. Iron Maiden — Залізна 
діва) — британський рок-гурт, представник Но-
вої хвилі британського важкого металу (хеві-ме-
тал). Створений 1975 у Лейтоні, р-ні м. Лондона 
(Велика Британія). Тематика пісень А. М. — фі-
лософія, містика, фантастика, війна, історія, 
л-ра, міфологія. 
Учасники гурту: Х а р р і с, Стів [англ. Harris, 
Steve; повне ім’я — Харріс, Стівен Персі (англ. 
Harris, Stephen Percy); 12.03.1956, м. Лондон, Ве-
лика Британія] — засновник і лідер гурту, бас-
гітарист, композитор, автор пісень; роль у гур-
ті — бас-гітара, бек-вокал, клавішні (у гурті від 
1975); М ю р р е й, Дейв [англ. Murrey, Dave; пов-
не ім’я — Мюррей, Девід Майкл (англ. Murrey, 
David Michael); 23.12.1956, м.  Лондон, Велика 

Британія] — гітарист, композитор, автор пісень; 
роль у гурті — гітара (у гурті від 1976); С м і т, 
Адріан [англ. Smith, Adrian; повне ім’я — Сміт, 
Адріан Фредерік (англ. Smith, Adrian Frederick); 
27.02.1957, м. Лондон, Велика Британія] — гіта-
рист, художник, композитор, автор пісень; роль 
у гурті — гітара, бек-вокал (у гурті від 1981); Д і -

к і н с о н, Брюс [англ. Dickinson, Bruce; повне 
ім’я — Дікінсон, Пол Брюс (англ. Dickinson, Paul 
Bruce); 07.08.1958, м. Верксоп, графство Ноттин-
гемшир, Велика Британія] — співак, гітарист, 
автор пісень, телеведучий, пілот, приватний під-
приємець; роль у гурті — вокал (у гурті від 1982); 
М а к - Б р е й н, Ніко [англ. McBrain, Nicko; по-
вне ім’я — Мак-Брейн, Майкл Генрі (англ. 
McBra in, Michael Henry); м. Лондон, Велика Бри-
танія] — ударник, композитор, автор пісень; 
роль у гурті — ударні (у гурті від 1982); Ґе р с, 
Янік [англ. Gers, Janick; повне імя — Ґерс, Янік 
Роберт (англ.  Gers, Janick Robert); 27.01.1957, 
м.  Гартлпул, графство Дарем, Велика Брита-
нія] — гітарист, композитор, автор пісень; роль 
у гурті — гітара (у гурті від 1990); К е н н і, Майкл 
[англ. Kenney, Michael; 13.08.1953, Каліфорнія, 
США)] — музикант, клавішник; роль у гурті — 
клавішні, синтезатор (у гурті від 1988). За час іс-
нування гурту А. М. склад учасників змінювався 
19 разів. 
За назву гурту С. Харріс обрав однойменну наз-
ву середньовічного знаряддя катування, згада-
ного у фільмі «Людина у залізній масці», знято-
му за мотивами роману А. Дюма-батька «Віконт 
де Бражелон, або Десять років потому». Гурт 
здобув світову популярність 1982 після випуску 
третього студійного альбому «The Number of the 
Beast» («Число звіра»). Альбом зайняв перше 
місце у брит. чартах. 1984 А. М. повторив свій 
успіх, випустивши альбом «Powerslave» («Раб 
могутності»). Гастрольний тур для підтримки 
альбому тривав 13 місяців, було відіграно 
193 концерти, що становило на той час рекорд за 
всю історію рок-музики. 1989 вокаліст гурту 
Б. Дікінсон вирішив почати сольну кар’єру. 1993 
ще за його участі гурт відіграв прощальне турне 
та випустив два концертних альбоми «A Real 
Live One» / «A Real Dead One»(«Справді жити» / 
«Справді померти») і «Live at Donnington» («Жити 
у Доннінґтоні»). Після 1994, змінивши вокаліста 
на Блейза Беллі (справжнє ім’я — Бейлі Алек-
сандр Кук), гурт випустив альбоми «The X Fac-
tor» (1995) та «Virtual XI» (1998), які не мали ко-
мерційного успіху через іншу манеру виконання 
пісень. 1999 з поверненням Б. Дікінсона колишні 
слава й успіх знов прийшли до А. М. З 2003 А. М. 
виступає у незмінному складі. 
Дискографія А.  М. складається з 16 студійний 
альбомів, 11 концертних альбомів, 7 збірників, 
4  міні-альбомів, 43 синглів, 19  відеоальбомів, 
38  музичних кліпів та 5 бокс-сетів. Загальний 
тираж альбомів А.  М. перевищив 90 млн по 
всьо му світу. 
А. М. за свою кар’єру відіграв майже 2000 кон-
цертних турів. Понад 35 років гурт підтримує на 
сцені їх незмінний талісман — маскот «Едді» 
(англ. «Eddie», повн. «Едді-голова», англ. «Eddie 
the ‘Ead»/ «Eddie the Head»), що нагадує зомбі. 
Спочатку талісман був лише намальований. 
1992 голову «Едді» з пап’є-маше створив худ. 
Д. Ріґґс, який оформлює також обкладинки аль-
бомів та синглів гурту із зображенням маскота. 
Гурт А. М. як представник «старої» школи року 
має значний вплив на ін. виконавців хеві-метал. 
2000 гурт посів 24 місце в рейтингу «100 найліп-
ших виконавців хард-року» (англ. «100 Greatest 
Hard Rock Artists») від телеканалу VH1, у 2006 — 
4-те місце від MTV «10 найліпших хеві-метал 
груп усіх часів» (англ. «MTV’s Top 10 Heavy Me tal 
Bands of All Time»), 2015 — 3-тє місце у рейтингу 

Айрон Мейден
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«VH1 Європа — 10 найліпших метал-груп усіх 
часів» (англ. «VH1 Europe — All Time Top 10 
Metal Bands»). 2005 учасники гурту залишили 
свої відбитки у цементі на алеї слави рок-н-
ролу Голлівуду (м. Лос-Анджелес, шт. Каліфор-
нія, США). Станом на 2016 гурт А. М. отримав 
25 нагород у 35 номінаціях, зокрема, нагороду 
Великої Британії («Brit Awards), нагороду 
«Ґреммі» та ін. 

Літ.: Wall M. Iron Maiden: Run to the Hills: the Authorised 
Biography. London, 2004; Lancett P. The Iron Maiden. Stoke-
on-Trent, 2005;: Halfin R. Iron Maiden. Lоndon, 2006; Sten-
ning P. Iron Maiden: 30 Years of the Beast — The Complete 
Unauthorised Biography. New Malden, 2006.

І. П. Волинець

А́йронс, Дже ́ремі Джонс (англ. Irons, Jeremy 
John; 19.09.1948, м. Каус, о. Вайт, Велика Брита-
нія)  — актор кіно, театру й телебачення. Після 
закінчення актор. школи театру «Олд Вік» у 
м. Бристолі (1969) став членом його трупи. 1971 
переїхав до м.  Лондона, де грав у Театрі Вест-
Енда й на телебаченні. 1980 виступав на сцені 
Королів. Шекспірівського театру. Того ж року 
дебютував на кіноекрані роллю хореографа 
М.  Фокіна в біографічній драмі «Ніжинський» 
(реж. Г.  Росс). 1981 зіграв помітні ролі: Чарлза 
Райдера у телесеріалі «Повернення до Брайдсге-
да» (за романом І.  Во) та Чарлза Смітсона у 
фільмі «Жінка французького лейтенанта» (за 
романом Дж. Фаулза, реж. К. Рейш), де грав ра-
зом із М. Стрип; за цю роль був номінований 
Брит. кіноакадемією на найкращу чоловічу 
роль. Обидві ролі, зіграні на нюансах, багато-
значних недомовках, неочікуваних переходах 
від спокою до емоційних вибухів, були внутріш-
ньо пов’язані — А. переконливо втілив образ 
англ. джентльмена, стриманого, скупого на зо-
внішні прояви, але здатного на глибокі почуття 
й переживання. Ці акторські риси стали для А. в 
подальшому репутаційними. Саме репутація 
бездоганного виконавця ролей джентльменів 
привела А. до заголовної ролі в екранізації пер-
шої книги епопеї М.  Пруста «Кохання Свана» 
(1983), яку спочатку планував знімати Л. Віскон-
ті, згодом Дж. Лоузі, а зрештою втілив Ф. Шлен-
дорфф. Гра А., яка поєднала в образі Свана слаб-
кість, меланхолію та впертість, стала найголо-
внішим досягненням стрічки. За роль священи-
ка отця Ґабріеля в іст. драмі «Місія» (1986, реж. 
Р. Жоффе), відзначеній багатьма найвищими кі-
нонагородами, актор отримав номінацію «Золо-
тий глобус».
Наприкінці 1980-х А. із європ. кіно переходить 
до амер., залишаючись вірним власному фахово-
му почерку. Правдивим досягненням для нього 
стало втілення амбівалентних персонажів у 
філь мах канад. реж. Д. Кроненберґа — одночас-
не виконання ролей невротичних близнюків у 
«Намертво зв’язаних» (1988) та Рене Ґалімара у 
«М. Баттерфляй» (1993). За роль підозрюваного 
у вбивстві дружини Клауса фон Бюлова у фільмі 
«Мінливість долі» (1990, реж. Б. Шредер), персо-
нажа, що викликає водночас симпатію й відтор-
гнення, А. отримав «Оскар». Згодом втілив іст. 
персонажів — Кафку в однойменному фільмі 
(1991, реж. С. Содерберґ) та удаваного Альєнде в 
«Домі духів» (1993, реж. Б. Авґуст). Відтак акто-
ра підстерігає відомий синдром тиражування на 
екрані певних типажів, у випадку А. — інтелек-
туала-невротика, що випадає зі сучасності. По-

дібні ролі часом постають переконливими й ви-
разними, як образ Алекса у фільмі «Краса, що 
зникає потай» (в англ. прокаті «Stealing Beauty»; 
в італ. прокаті «Io ballo da sola» — «Я танцюю 
сама»; 1996, реж. Б. Бертолуччі), або надто моно-
тонними у виконанні, як Ґумберт Ґумберт в 
екранізації «Лоліти» В.  Набокова (1997, реж. 
Е.  Лайн). Від кін. 1990-х А. часто з’являється у 
фільмах, де психол. багатоманітність його гри 
виявляється фактично зайвою, й актор радше 
позірно використовує відомі типажні риси, — 
від ролей Араміса в «Людині в залізній масці» 
(1998), Профіона в екранізації комп’ютерної гри 
«Підземелля драконів» (2000) до ролей Ентоні 
Рояла в науково-фантастичній «Висотці» (2015) 
чи Альфреда Пеніворта у фільмах про коміксо-
вого героя Бетмена («Бетмен проти Супермена: 
На зорі справедливості», 2016; «Ліга справедли-
вості», 2017).

Літ.: Kennedy H. Metamorphosis Man // American Film. 
1991. № 11–12; Дорошевич  А. Джереми Айронс // Кино 
США. Актеры. Москва, 2003.

В. М. Войтенко

Айрши́рська поро́да великої рогатої худо-
би  — порода молочного напряму. Виведена у 
18  ст. у графстві Айр (тепер обл. Пд., Пн. і Сх. 
Ейршир, Шотландія, Велика Британія), пошире-
на в Австралії, Канаді, Росії, США, Шотландії, 
скандинав. країнах, зокрема Фінляндії. В Украї-
ну вперше потрапила 1933–1935. А.  п. не має 
чіткого ареалу поширення, розводять лише в 
окр. госп-вах Вінн., Кіровогр., Луган., Львів., 
Полт. та Харків. обл. Характеристики: високі 
молочність (5,5–8 тис. кг молока за період лакта-
ції) та вміст жиру (4,5–5,5 %), оптимальна інтен-
сивність молоковиділення (1,3–1,5 кг/хв); неве-
лика жива маса (дорослі корови — 450–500  кг, 
бугаї — 690–750 кг); масть зазвичай червоно-ря-
ба, хоча в окремих тварин з’являється чорна 
пігментація деяких зон шкірного покриву. Низь-
кий рівень затрат корму, зокрема концентратів, 
на одиницю продукції, зумовлює високу ефек-
тивність розведення худоби А. п.
Значну роботу з удосконалення А.  п. провели 
укр. вчені й селекціонери: В. В. Борзов, О. М. Зе-
ленець, Ф. М. Лимар, С. Ю. Рубан, В. І. Чередни-
ченко та ін. Тварин А.  п. використовували при 
створенні пд.-сх. внутрішньопородного типу 
укр. червоно-рябої молочної породи.

Літ.: Дмитриев Н. Г. Породы скота по странам мира. 
Ленинград, 1978; Чередниченко В. І. Продуктивність айр-
ширської худоби та результати схрещування з нею си-
ментальської у Ворошиловградській області // Молочно-
м’ясне скотарство: Міжвід. тем. наук. зб. Київ, 1981; 
Пле мінна робота. Київ, 1995; Племінні ресурси України. 
Київ, 1998. 

І. С. Бородай

А́йсберг (англ. iceberg, голл. ijsberg, букв. — 
льодова гора, від голл. ijs — лід і berg — гора) — 
велика брила льоду, що дрейфує в океані або 
морі. Утворюється внаслідок мех. абляції кра-
йових частин льодовика, відколу від шельфо-
вих льодовиків. Місця утворення: неподалік 
Антарктиди, Гренландії та о-вів Канадського 
Арктичного архіпелагу. Більша частина А., до 
90 % об’є му, міститься під водою через різницю 
у густоті мор. води та льоду (1025  кг/м³ та 
920  кг/м³  — відповідно). Довжина А. — кілька 
кілометрів, висота над поверхнею води — 70–

Айронс Джеремі Джонс

Айрширська порода
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100 м. Плаваючи в океані чи морі, А. може рости 
за рахунок опадів та ущільнення снігового по-
криву. Віддаляючись від полярних широт, може 
становити загрозу для судноплавства. Вважа-
ється альтернативним джерелом питної води.

Н. І. Середа

Айсо́рська мо́ва — див. Ассірійська мова.

А́йсрізенвельт — найбільша крижана печера 
світу. Розташована у вапнякових надрах гори 
Хохкогель (масив Тенненгебірге) в сх. частині 
Альп, неподалік м-ка Верфен в землі Заль-
цбурґ (Австрія). Вхід в печеру знаходиться на 
висоті 1641 м, заг. довжина — 42 км, глибина 

(перепад висот) — 407 м, об’єм крижаних нарос-
тів на стінах і склепіннях перевищує 30 тис. м3. 
Численні проходи і лабіринти карстової печери 
утворилися під впливом р. Зальцах, яка протя-
гом кількох тисячоліть розмивала вапнякові по-
роди, а крижані стіни і склепіння печери є ре-
зультатом танення снігу в Альпах — талі снігові 

маси спускалися з гір і накопичувалися в печері, 
поступово перетворюючись на лід, який зберіга-
ється протягом року. Печера здавна відома мис-
ливцям. Офіційним першовідкривачем (1879) 
вважається зальцбурзький альпініст і спелеолог 
А. фон Поссельт-Кцоріх (1854–1911), який дос-
лідив перші 200 м її лабіринтів. Найретельніше 
печеру обстежив (1911–1913) австр. художник і 
спелеолог О. фон Мерк (1887–1914), який заги-
нув під час Першої світової війни. 1925 урну з 
прахом дослідника (за заповітом) було вмурова-
но в одну з ніш печери А. Перші екскурсії до пе-
чери відбулися 1920. Нині дiє канатна дорога, 
яка доставляє до найближчого входу в печеру 
гірського притулку Форшерхютте тисячі екскур-
сантів на день. А. відкрита для відвідувачів заз-
вичай в травні–жовтні, в іншi мiсяцi року вхід до 
печери обмежений через небезпеку сходження 
лавин.

Літ.: Lehmann O. Die größte Eishöhle im Tennengebirge 
(Salzburg). (Eisriesenwelt) // Spelaologisches Jahrbuch, III. 
Salzburg, 1922; Oedl R. Die Vermessung der grossen Eishohle 
im Tennengebirge (Salzburg) // Spelaologisches Jahrbuch, III. 
Salzburg, 1922; Schaffer N. Alexander Von Mork 1887–1914, 
Der Entdecker der Eisriesenwelt als Maler. Wien, 1987.

А. С. Івченко

А́йстра (Aster) — рід трав’янистих рослин роди-
ни айстрових, або складноцвітих, налічує понад 
200 видів (за даними бази The Plant List 2013, — 
234 види А.). Ареал охоплює Євразію. Амер. 
види, які раніше включали до роду А., за даними 
сучас. систематики відносять до ін. родів род. 
айстрових. З назвою А. пов’язана поширена по-
милка: рослини, які культивують під назвою 
«садові айстри», належать не до роду А., а до ін. 
роду род. айстрових — калістефус (Callistephus). 
«Садовою айстрою» називають сорти виду ка-
лістефус китайський, або китайська астра 
(Callistephus chinensis). А. — однорічні та багато-
річні трав’янисті рослини. Листки прості дрібні 
цілісні, розташування чергове. Квітки різні: 
крайові квітки — язичкові, бувають різноманіт-
ного забарвлення; центральні — дрібні, трубчас-
ті, зазвичай жовтого кольору. Квітки зібрані в 
суцвіття-кошики, які в свою чергу зібрані в щит-
ки або волоті. Цвіте в липні–вересні. Плід — 
сім’ян ка із чубчиком. В Україні як дикі або зди-
чавілі рослини зростають 6 видів. Рослини роду 
А. широко культивують як декоративні садові 
рослини. 

А́йстра альпі́йська (Aster alpinus) — вид судин-
них рослин родини айстрових. Багаторічна 
трав’яниста рослина з довгими горизонтальни-
ми та короткими висхідними кореневищами, 
мичкуватою кореневою системою й висхідними 
напіврозетковими надземнимии пагонами 
5–25 см заввишки, які несуть верхівкові пооди-
нокі кошики 2–5 см діаметром, крайові квітки з 
бузково-фіолетовою оцвітиною, серединні квіт-
ки — із жовтою оцвітиною. Більшість листків 
зо середжена у прикореневих розетках, частина 
їх розташована на стеблах, усі листки коротко-
черешкові, із суцільними яйцеподібно-лопат-
частими збіжними пластинками 5–8  см × 10–
20  мм. Цвіте у липні–серпні, плодоносить у 
серпні. Розмножується насінням та вегетативно. 
Реліктовий вид з диз’юнктивним ареалом. Ареал 
цього аркто-альпійського виду рослин охоплює 
Євразію, Пн. Америку, де він представлений ок-

Айсберг
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ремим підвидом, у горах Серед. Європи досить 
рідкісний. В Україні — Карпати (Свидовець, 
Мар марош, Чорногора та Чивчин). Зростає в 
субальпійських та альпійських поясах на висоті 
1200–2000 м над рів. м., на схилах різної експози-
ції, переважно на слабко задернованих ділянках, 
у розщелинах скель, на осипищах та «полицях». 
Росте поодинокими локалітетами. Чисельність 
коливається у межах 5–15 рослин на 1 м2. При-
чиною зменшення чисельності А. а. є випасання 
худоби та ін. прояви госп. діяльності людини, 
зокрема, зривання на букети та викопування 
рос лин для озеленення. Вид занесено до ЧКУ. 
Природоохоронний статус — рідкісний. Охоро-
няється у Карпат. біосферному заповіднику. За-
боронено збирання рослин і порушення місць 
зростання виду.
А.  а. широко культивують у ботанічних садах, 
альпінаріях та на присадибних ділянках.
Літ.: Червона книга України. Рослинний світ. Київ, 2009.

С. М. Зиман, О. М. Корнієнко 

А́йстра верболи́ста, морози (Aster salignus, 
Symphyot richum salignum) — вид рослин родини 
айстрових, найпоширеніший в Україні. Назва 
«морози» характеризує особливість рослини 
зберігати квітки до пізньої осені, до заморозків. 
Багаторічна рослина заввишки 30–100 см, з май-
же голими стеблами. Листки маленькі, лінійні, 
вузькі. Квітки блідо-лілові або блідо-блакитні, 
зібрані в невеликі (14–20 мм) суцвіття-кошики, 
які в свою чергу зібрані у волоть. Крайові квітки 
блідо-лілового або білого кольору. Адвентивний 
вид України, який походить з Пн. Америки, по-
ширився в 19  ст. як декоративний і повсюдно 
здичавів. Деякі дослідники вважають, що А. 
salignus виник у Європі в результі гібридизації 
типових різновидів A. lanceolatus і A. novibelgii. Та-
кож є припущення, що під цією назвою пошире-
но кілька близьких видів та їхніх гібридів.

Літ.: Майоров  С.  Р., Бочкин  В.  Д. и др. Адвентивная 
флора Москвы и Московской области. Москва, 2012.

А́йстрові (Asteraceae або Compositae), склад-
ноцвіті — родина квіткових рослин порядку ай-
строцвітих. Однорічні і багаторічні трави, в 
тропічній зоні трапляються чагарники і дерева. 
Поширені по всій земній кулі. Род. А. налічує від 
135 до 146 родів та від 1900 до 2271 видів. В Укра-

їні зростає бл. 700 видів, що належать до більш 
ніж 120 родів. Головна відмінна риса А. — склад-
ні квітки, що утворюють суцвіття кошик, у яко-
му може бути понад тисяча квіток і який може 
мати розміри від кількох міліметрів (у жабника) 
до 50  см (у соняшника). Суцвіття кошики мо-
жуть у свою чергу бути зібраними у волоть 

(напр., у представників роду Айстра) або щиток 
(напр., у деревія). Квітки дрібні, бувають одно-
статевими, двостатевими і нестатевими. Маточ-
ка утворена двома плодолистками, 5 тичинок 
зростаються між собою. Оцвітина кожної квітки 
подвійна, має 5 слабо розвинених чашолистків. 
Віночок зрослопелюстковий, різноманітної фор-
ми, залежно від будови тичинок і маточки у А. 
розрізняють 5 типів квіток: трубчасті — пелюст-
ки зрощені у трубку, є 5 тичинок і / або маточка 
(напр., квітки центральної частини суцвіття со-
няшника, ромашки); язичкові — пелюстки зрос-
таються у вигляді язичка, на верхівці якого є 
5  зубчиків, мають 5 тичинок і маточку (квітки 
суцвіття кульбаби); несправжньоязичкові — 
зов ні схожі на язичкові, пелюстки зростаються у 
вигляді язичка із 3 зубчиками на верхівці, не 

мають тичинок, а іноді й маточки (напр., крайові 
квітки чорнобривців); лійчасті — пелюстки зрос-
таються у вигляді трубочки, що має більше 
5 зубчиків, не мають тичинок і маточки, слугу-
ють для приваблення комах-запилювачів (напр., 
крайові квітки волошки); двогубі квітки — ві-
ночок має дві частини: коротшу із 1–2 зубцями і 
довшу із 3–4, мають тичинки і маточку (напр., 
квітки триксиса каліфорнійського). Листки різ-
номанітної форми і розміру, розміщення черго-
ве або супротивне. Плід — сім’янка. Багато А. 
здатні до інтенсивного вегетативного розмно-
ження (напр., топінамбур). Коріння багатьох 
видів утворює мікоризу.
А. мають велике практичне значення: це овочеві 
та олійні культури (топінамбур, артишок, латук 
посівний, соняшник, сафлор); у кулінарії вико-
ристовують для виготовлення напоїв цикорій і 
кульбабу, як прянощі — тархун, як підсолоджу-
вач — стевію. А. широко використовують у ме-
дицині. Відомі лік. росл.: деревій звичайний, ар-
ніка гірська, ромашка лікарська, череда трироз-
дільна, розторопша плямиста, нагідки лікарські, 
полин звичайний і полин гіркий, ехінацея пур-
пурова. А. — поширені декоративні рослини: 
айстри, жоржини, хризантеми, ромашки, гербе-
ри, маргаритки). Серед А. багато бур’янів, деякі 
з них є карантинними рослинами, напр. амбро-
зія полинолиста. 

Літ.: Кирпичников  М.  Э. Семейство сложноцветные 
(Aste raceae, или Compositae) // Жизнь растений. В 6 т. 
Москва, 1981. Т. 5. Ч. 2: Цветковые растения.

Я. О. Межжеріна

Айстроцві ́ті (Asterales) — порядок квіткових 
рос лин, здебільшого трав’янистих, у меншій кіль-
кості — дерев, кущів і ліан. Характерна особ-
ливість — щільне розташування тичинок навко-
ло маточки і наявність запасного полісахариду 
інуліну. А. ймовірно походять від одного спіль-
ного предка, який, за сучас. уявленнями, був де-
ревною рослиною і походив з Пд. Америки. За 
сучас. систематикою APG, яка базується на по-
рівняльному мол.-ген. аналізі, порядок А. вклю-
чає такі род.: Альсевосмієві (Alseuo smiaceae), 
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Айстрові

Формула квітки ↑Ч
0
П

(5)
Т

(5)
М

(2)

Суцвіття Кошик

Плід Сім’янка

Листки Прості

Трубчаста квітка Язичкова квітка

Несправжньоязичкова 
квітка

Лійкоподібна квіткаАйстрові. 
Основні типи квіток Айстрових
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Аргофілові (Argophyllaceae), Айстрові (Aste-
raceae), Каліцерові (Calyceraceae), Дзвоникові 
(Campanulaceae), Гуденієві (Goodeniaceae), До-
натієві (Donatiaceae), Лобелієві (Lobeliaceae), 
Бобівникові (Menyanthaceae), Пентафрагмові 
(Pen taphragmataceae), Фелінові (Phellinaceae), 
Ру сеєві (Rousseaceae), Стилідієві (Stylidiaceae),.

Літ.: The Angiosperm Phylogeny Group III. An update of 
the Angiosperm Phylogeny Group classification for the orders 
and families of flowering plants // Botanical Journal of the 
Linnean Society. 2009. Vol. 161. № 2. 

Айта ́у, Місячні гори — пд.-сх. частина Чу-
Ілійських гір на Пн. Тянь-Шаню в межах Жам-
бильської обл. на Пд. Казахстану. Невисокий, 
дуже зруйнований гірський хребет витягнутий 
в пн.-зх. напрямку на 150  км, макс. висота — 
1052  м (г.  Сункар в масиві Хантау на пн.-зх. 
краю хребта). Утворений в каледонську і гер-
цинську епохи складчастості. Древні гори скла-
дені гранітами, сланцями, вапняками, зруйно-
вані вітровою та водною ерозією, завдяки чому 
мають плоскі вершини і пологі схили. Через 
незначнi висоти в горах слабо розвинена висо-
тна поясність. Переважає пустельний степ з 
степовою рослиннiстю і характерним тварин-
ним світом. Навесні цвітуть тюльпани, іриси та 
маки. Схили гір використовуються як пасо-
виська для овець і кіз.

Літ.: Вопросы географии Казахстана. Алма-Ата, 1959. 
Т.  3; Айтау // Казахстан. Национальная энциклопедия. 
Алма ты, 2004. Т. I.

Айт-Бен-Ха́дду ксар (англ. Ksar of Ait-Ben-
Had dou, берб. Ath Benhadu, араб. حّدو بن   — ( آیت 
па м’ятка типової для пд. Марокко житл. та фор-
тифікац. архітектури; з 1987 об’єкт Всесвітньої 
спадщини ЮНЕСКО. Ксар — різновид поселен-
ня, щільно забудовані глинобитні житлові комп-
лекси, оточені стіною з баштами. А. — найвідо-
міший ксар, розташований у пров. Уарзазат, 
Ма рокко. За легендою, був заснований 757 Бен 
Хадду, за ін. даними в 11 ст., хоча більшість на-
явних споруд зведено не раніше 17 ст. А. ілюс-
трує структуру та технологію буд-ва, характер-
ну для цієї частини Сахари від найдавніших ча-
сів (11 ст.). Поселення мало велике значення як 
торговий пункт на шляху між давнім Суданом 
та Тімбукту. Будинки прикрашені в єдиному 
стилі за допомогою особливого типу муруван-
ня — цегла, укладена під косим кутом, утворює 
Z-по дібний орнамент. Усі споруди збудовано з 
сирцевої цегли червоного кольору. Більша час-
тина будівель розташована на підвищенні. 
Житл. будинки варіюють від бідних простих 
конструкцій до складних палаців із власними 
кутовими вежами та терасами. Крім житл. бу-
динків, елементами ксару є мечеть, медресе, 
міська площа, два кладовища, караван-сарай, 
агропромислові споруди (за межами міських 
стін), фортифікації тощо. Внутр. простір кса-
ру — лабіринт проходів між житл. та громад. 
будинками. У стінах прорізано четверо воріт. 
Нині в селищі є музей, крамниці, ресторани та 
ін. турист. інфраструктура.

Літ.: Art et transculturalité au Maghreb: incidences et ré-
sis tances: actes de la journée d’études, Oran, 2–3 décembre 
2006. Actualité scientifique. Universités francophones: Actua-
lité scientifique. Hadj Miliani, Lionel Obadia. Markaz al-
Bahth fī al-Antrūbūlūjiyā al-Ijtimā‘īyah wa-al-Thaqāfīyah 
(Algeria), Agence universitaire de la francophonie. Diversité 

des expressions culturelles et artistiques et mondialisation 
(DCAM). Paris, 2007; Marshall D. Preparing World Heritage 
Nominations. 2nd ed. UNESCO, 2011.

Айтма ́тов, Чингі ́з Тороку ́лович (кирг. Чыңгыз 
Төрөкулович Айтматов; 12.12.1928, аїл  Шекер, 
тепер Кара-Бууринський р-н, Киргизстан — 
10.04.2008, м.  Нюрнберг, Німеччина) — пись-
менник, громадський діяч, представник «шіст-
десятників», дипломат, писав російською та 
киргизькою мовами. Нар. письменник Кирг. 
РСР (з 1968), академік АН Кирг. РСР (з 1974), 
дійсний член Європ. академії наук, мист-ва і 
л-ри (з 1983), член Всесвітньої академії наук і 
мист-в. 1953 закінчив Кирг. с.-г. ін-т, 1958 Вищі 
літ. курси при Літ. ін-ті ім. О. М. Горького (Мос-
ква). Гол. ред. журн. «Иностранная литература» 
(1988–1990). Автор повістей «Джаміля» («Жа-
мийла»; 1958), «Перший учитель» («Биринчи 
мугалим»; 1959), «Прощай, Гульсари!» 
(«ГYлсарат», 1966; Держ. премія СРСР, 1968), «Бі-
лий пароплав» («Ак кеме», 1970; Держ. премія 
СРСР, 1977), російськомовних романів «І понад 
вік триває день» («И больше века длится день»; 
перевидання «Буранный полустанок», 1980; 
Держ. премія СРСР, 1983), «Плаха» (1986), де 
втілено думку про єдність людства та його від-
повідальність за збереження життя на Землі, 
необхідність високої духовної місії сучасника. У 
публіцист. виступах А. послідовно обстоював 
ідею «планетарної свідомості» як необхідної пе-
редумови забезпечення миру на Землі, подолан-
ня суперечностей між різними країнами, співп-
раці між народами в ядерну епоху. Був організа-
тором Іссик-Кульського форуму діячів світової 
культури (1986). Із 1990 — посол СРСР, а потім 
РФ у Люксембурзі, з 1994 — посол Киргизстану 
в Люксембурзі, Бельгії та Нідерландах. Твори А. 
опубл. багатьма мовами народів СРСР і світу. 
Укр. мовою їх перекладали М. Шумило, А. Осип-
чук, І.  Щербина, В.  Іконников та ін. Про твор-
чість А. писали О. Гончар, Л. Новиченко, Н. Кузя-
кіна, П. Сердюк, А. Погрібний та ін.

Тв.: В соавторстве с землею и водою... Фрунзе, 1978; Со-
брание сочинений: В 3 т. Москва, 1982–1984; Эхо мира. 
Москва, 1986; Статьи, воспоминания, диалоги, интервью. 
Москва, 1988; У к р. п е р е к л. — Материнське поле. Київ, 
1967; Джаміля. Київ, 1975; Рябий пес біжить краєм моря. 
Ранні журавлі. Київ, 1978; Повісті гір і степів. Київ, 1980; 
Твори: У 2 т. Київ, 1983.

Айт-Бен-Хадду ксар

Айтматов Чингіз 
Торокулович
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Літ.: Асаналиев К. Открытие человека современности. 
Заметки о творчестве Чингнза Айтматова. Фрунзе, 1968; 
Сердюк  П.  О. Чингіз Айтматов. Київ, 1971; Воронов  В. 
Чингиз Айтматов. Москва, 1976; Гачев Г. Чингиз Айтма-
тов и мировая литература. Фрунзе, 1982; Kolesnikoff N. 
Myth in the Works of Chingiz Aitmatov. Lanham, 1999.

І. Д. Бажинов

Ай-Тодо ́р — скелястий мис на Південному бе-
резі Криму, що оточує з Зх. Ялтинську бухту. До 
берега падає стрімкими урвищами заввишки 
40–50 м. Є відрогом яйлинських масивів. Скла-
дається з вапняків. На А.-Т. — залишки лісу 
(яловець високий, фісташка туполиста, дуб пух-
настий, суничник дрібноплодий). Руїни рим. 
укріплення Харакс (1–3 ст.). На Аврориній скелі 
мису розташована пам’ятка архітектури — ма-

льовнича споруда «Ластівчине гніздо» (1912). 
А.-Т.— пам’ятка природи місцевого значення (з 
1964). Об’єкт туризму.

О. В. Єна

Айтхо ́жін, Мура́т Абе́нович (каз. Айтхожин, 
Мұрат Əбенұлы; 29.06.1939, м. Петропавловськ, 
тепер Казахстан — 19.12.1987, м. Алмати, Казах-
стан) — молекулярний біолог, біохімік, академік 
АН КазССР (1983), доктор біологічних наук 
(1977), професор (1980). 1986–1987 — президент 
АН КазССР. Освіту здобув в Казах. держ. ун-ті 
ім. С.  М.  Кірова (1962), закінчив аспірантуру 
Моск. держ. ун-ту ім. М. В. Ломоносова (1965). З 
1965 працював в Ін-ті ботаніки АН КазРСР, зав. 
лаб. (1969–1978), директором Ін-ту ботаніки АН 
КазРСР (1978–1983). Засновник і директор Ін-ту 
молекулярної біології та біохімії АН КазРСР 
(1983–1987). Одним з перших провів порівняль-
не вивчення білоксинтезувального апарату у 
вищих орг-мів. Вивчав фіз.-хім. властивості ін-
формосом у клітинах рослин. Під керівництвом 
А. розроблено комплекс приладів для автомати-
зації мол.-біол. досліджень. Нагороджений Зо-
лотою медаллю Радян. фонду миру (1987), орде-
ном Дружби народів (1987). За цикл робіт «Від-
криття інформосом — нового класу внутріш-
ньоклітинних частинок» отримав Ленін. пре-
мію (1976).

Пр.: Айтхожин М. А., Белицина Н. В., Спирин А. С. 
Нуклеиновые кислоты на ранних стадиях развития 
зародыша у рыб (на примере вьюна Misgurnus fossilis) // 
Биохимия. 1964. Т. 29. № 1; Айтхожин М. А., Азимуратова 
Р. Ж., Ким Т. Н., Дарканбаев Т. Б. Выделение и характе-

ристика быстрометящихся фракций РНК цитоплазмы 
Aspergillus niger // Биохимия. 1972. Т. 37. № 6; Айтхожин 
М. А., Беклемишев А. В., Назарова Л. М., Филимонов Н. Г. 
Функциональная активность гетерологичных рибосом // 
Докл. АН СССР. 1972. Т. 203. № 6; Рибонуклеопротеидные 
частицы высших растений: Автореф. дис. ... д-ра биол. 
наук. Москва, 1976; Айтхожин М. А., Искаков Б. К. Ин-
формо сомы растений. Алма-Ата, 1982; Молекулярные 
механизмы биосинтеза белка растений : Избр. тр. Алма-
Ата, 1989. 

Айя́ — 1) Крайній зх. мис Південного берега 
Криму на Пд.  Сх. від Балаклави, являє собою 
вертикальний виступ головної гряди Кримських 
гір довжиною 13 км. Складається з вапняків та 
конгломератів. На схилах — кам’яні хаоси, уще-
лини й урвища, вкриті реліктовим середземно-
морським рідколіссям. Найвища вершина на 
мисі А. — скеля Кокія-Кія 557 м. Частина мису 
використовувалася для пристрілки корабельних 
гармат. На скелях збереглися сліди від ударів 
ядер. У р-ні мису А. 1955–1956 побудовано ра-
кетний комплекс, згодом реконструйовано під 
пуск крилатих ракет, тепер не діє. Мис входить 
до ландшафтного заказника загальнодержавно-
го значення «Мис Айя».
2) «Мис Айя» — об’єкт природно-заповідного 
фонду загальнодержавного значення в Балак-
лавському р-ні Севастополя (1982). Пл. 1340 га. 
До заказника входить скелястий масив Кокія-
Кала (557  м), урочища Аязьма і Батилиман та 
прилегла частина акваторії Чорного моря. Охо-
роняються унікальні лісові угруповання з релік-
тових порід — сосни Станкевича (найбільший 
осередок на Кримському п-ові), ялівцю високо-
го, фісташки туполистої та суничника дрібно-
плодого. Флора заказника складається майже з 
500 видів, 28 з них занесено до Червоної книги 
України. Трапляються рідкісні види тварин: під-
ковоніс великий, підковоніс малий, сапсан, 
орлан білохвіст, полоз леопардовий та ін.

А́ка — див. Фейхоа.

Акабо ́рі, Сі ́ро (яп. 赤堀 四郎; 20.10.1900, м. Сі-
дзуока, Японія — 03.11.1992, м.  Осака, Япо-
нія)  —  хімік-органік і біохімік, член Японської 
АН (1964), іноз. член АН СРСР (1966). Закінчив 
ун-т Тохоку (1925); продовжив навчання в Євро-
пі та США, де займався вивченням органічної 
хімії. Від 1935 викладав хімію в Осакському ун-
ті, з 1938 — професор. Організатор і перший 
директор Ін-ту білка (1958), ректор Осакського 
ун-ту (1966), президент Ін-ту фіз. і хім. дослі-
джень (1967) та Японського біохім. т-ва (1966). 
Осн. наук. праці присвячені вивченню білків і 
біохім. окислювальних процесів. Розробив ори-
гінальні способи синтезу ряду амінокислот, а 
також метод асиметричного органічного синте-

Ай-Тодор

Айтхожін Мурат Абенович

Айя. Мис Айя
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зу, названі його іменем: синтез амінокислот за А. 
(1952), метод А. для виділення амілази (1958) та 
ін. Ім’я А. носять також відкриті ним реакції: з 
відновлення α-амінокислот або їх ефірів в амі-
ноальдегідипіди (1931) та отримання амінос-
пиртів конденсацією амінокислот з ароматич-
ними альдегідами (1943). Лауреат наук. премій 
Хаторі Хококаї та Асахі за праці з вивчення хі-
мії білків. На відзначення наук. внеску А. в 2000 
заснована пам’ятна премія ім. А. Японського 
пептидного т-ва.

Літ.: Березов Т. Т., Коровкин Б. Ф. Биологическая хи-
мия. 3-е изд. Москва, 1998; Кольман Я., Рем К.-Г., Вирт Ю. 
Наглядная биохимия. Москва, 2000; Гонський Я. І., Мак-
симчук Т. П. Біохімія людини. Тернопіль, 2002.

Ака ́бська зато́ка (Ейла ́тська зато́ка) — затока 
на Пн. Червоного моря, що відокремлює Синай-
ський півострів від Аравійського півострова. Ге-
ологічно є частиною розлому Великої (Східно-
Африканської) рифтової долини. Має витягнуту 
(майже з Пд. на Пн.) форму завдовжки бл. 
175 км, завширшки до 29 км, найбільша глиби-
на  — 1828  м. Берегова смуга порізана слабко з 
невеликими бухтами. Затока відокремлена від 
Червоного моря підводним порогом завглибшки 
до 958 м та поєднана з ним Тиранськими прото-
ками (бл. 13 км у найвужчому місці), в яких роз-
ташована низка островів: Тиран (пл.  80  км2), 
Санафір (30 км2), Фараонів (з фортецею хресто-
носців, 13 ст.) та інші. Зх. берег затоки (Синай-
ський півострів) належить Єгипту, Сх. — Сау-
дівській Аравії. В пн. частині затоки невелика 
частина узбережжя належить Ізраїлю (порт Ей-
лат, звiдси iнша назва затоки — Ейлатська зат.) 

та Йорданії (єдиний вихід до моря в країні з 
йорданським портом Акаба, назву якого носить 
затока). А.  з., крім прикордонного статусу, має 
важливе екон. (переважно транспортно-турис-
тичне) значення. У водах затоки розвинене ри-
бальство. На ізраїльській, єгипетській, а відне-
давна і йорданській ділянках узбереж затоки 
успішно розвивається туризм (в першу чергу, 
міжнар.). А. з. є одним із найпопулярніших місць 
для дайвінгу в світі (сотні тис. занурень щоріч-
но). Тут немає сильних течій, майже не буває 
штормiв, завжди прозора тепла вода. Увиразню-
ється насиченістю мор. фауни. У коралових ри-
фах живе понад 1000  різновидів риб, 110  видів 

м’яких і 120 видів твердих коралів, водяться ве-
ликі краби, креветки, омари.

Літ.: Wilhelmsson  D., Ohman  M.  C., Stahl  H., Shle sin-
ger  Y.  A. Artificial Reefs and Dive Tourism in Eilat, Israel // 
Buil ding Capacity for Coastal Management. 1998. Vol. 27. № 8. 

А. С. Івченко

«Академвида ́в»  — українське недержавне 
книж кове видавництво. Засн. в  м.  Києві 2002. 
Директор «А.» — В. Теремко. «А.» спеціалізуєть-
ся на  виданні навчальних книжок для вишів, 
наук. монографій, довідково-енциклопедичних 
видань. За час існування вид-во підготувало по-
над 300  назв книжок сумарним накладом 
1,7 млн прим.
Серії «А.»: «Слово і час»  — літ. портрети. 
«Сам!»  — посібники для самостійної роботи 
студента, створені відповідно до вимог Болон-
ського процесу. «Монограф»  — наук. видання з 
комплексним, контраверсійним осмисленням 
проблем, актуальних для інтелектуального дис-
курсу. Більшість видань вид-ва «А.» є спільними 
проектами з Видавничим центром «Академія».
«А.» отримало численні нагороди. Диплом Дніп-
ропетровського книжкового ярмарку (2004) за 
широкий асортимент та високу якість книжко-
вої продукції. Диплом міжрегіональної спеціа-
ліз. виставки-ярмарку «Книжковий салон 2004». 
Відзнака Форуму видавців у Львові (2006) за ви-
сокопрофесійне створення книжкової бази ви-
щої школи в Україні. Диплом за участь у другій 
Київській міжнар. книжковій виставці-ярмарку 
(2006) та ін.

Літ.: Базиль Л. Значення видавництв для розвитку лі-
тературознавчої компетентності вчителя // Вісник Книж-
кової палати. 2011. № 5; Катеринич П., Капнік О. Огляд 
актуальної ситуації на видавничому ринку навчальної 
літератури // Наукові записки Інституту журналістики. 
2015. Т. 59.

Т. С. Крайнікова

Академі ́зм (франц. académisme, від acadé mie — 
мистецький навчальний заклад) — напрям, що 
склався в мистецьких академіях 16–19 ст. і ґрун-
тувався на догматичному наслідуванні зовн. 
форм класичного мистецтва (античного та епо-
хи Відродження). Виник в Італії (болонська шко-
ла живопису, засн. бл. 1585), поширився в бага-
тьох країнах Європи з утворенням академій 
мист-в у Парижі (1648), Відні (1692), Берліні 
(1694), Петербурзі (1757), Лондоні (1768). А. 
спри яв систематизації худ. освіти, закріпленню 
класичних традицій, що, проте, перетворювали-
ся ним на систему канонів і приписів. У живо-
пису перевага надавалася рисункові. 
Первинне формування поняття й розвиток А. у 
образотворчому мист-ві пов’язане з заснуван-
ням Л.  Карраччі та його двоюрідними братами 
Агостіно й Аннібалє Карраччі бл. 1585 школи 
для художників. Остання спочатку отримала на-
зву «Академія прагнучих» («Accademia Deside-
rosi»); згодом перейменовано на «Академію 
спря мованих вірним шляхом» («Accademia degli 
Incamminat»). Замість загальноприйнятого рані-
ше учнівства у окремого майстра-живописця та 
переймання його індивідуальної манери, учням 
академії пропонувалася спеціально розроблена 
методика для вивчення досягнень минулого. 
В Академії братів Карраччі навчали практичним 
професійним навичкам та викладали деякі теор. 
предмети: перспектива, історія, міфологія тощо. 

Акаборі Сіро

Акабська затока. Ізраїльське 
узбережжя
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У навч. процесі широко пропагувалось вивчен-
ня натури, викладалась також анатомія. Однак 
натура мала перероблятись й удосконалюватись 
віповідно до ідеалів й канонів краси Високого 
Відродження. Однією з педагогічних новацій 
Болонської академії стало присудження нагород 
за кращі навч. (найчастіше випускні) роботи.
Поняття «Болонський А.» не збігається з понят-
тям «Болонської школи» як однієї зі шкіл італ. 
живопису 14–18 ст., але є одним з її складників. 
Окрім Академії братів Карраччі, в Італії 16–17 ст. 
існували численні муз. заклади з подібною наз-
вою, напр., Болонська академія, засн. 1666 на 

базі міських муз. т-в (пізніше Болонська філар-
монічна академія). На відміну від образотворчо-
го мист-ва, в муз. культурі термін «А.» не набув 
значного поширення. Навч. заклад братів Кар-
раччі швидко здобув неабиякий авторитет у 
мист. середовищі й знайшов чимало прихильни-

ків. Серед послідовників Л. Карраччі був Ґ. Рені, 
який очолив Академію 1619 після смерті Л. Кар-
раччі. 
Значними кроками в поширенні принципів А. 
стало заснування Королівської академії живо-
пису й скульптури у Парижі (1648), Академії 
мист-в у Берліні (1699), Імператорської академії 
мист-в у Петербурзі (1757), Академії образот-
ворчих мист-в у Відні (1772) та низки подібних 
навч. закладів в ін. містах Європи. У худ. акаде-
міях вперше в європ. худ. культурі почалась 
«академізація» мист-ва, тобто вироблення єди-
ної загальноприйнятої методики професійної 
мист. освіти та надання статусу норми, канону, 

зразка певним худ. формам й конкретно-істо-
ричним напрямам.
Вважаючи сучасність негідною справжнього, 
«високого» мист-ва, А. протиставив їй позачасо-
ві й позанаціональні норми, ідеалізовані образи, 
далекі від реальності й сусп. життя сюжети (ан-
тична міфологія, Біблія, стародавня історія), що 
підкреслювалося умовністю моделювання, ко-
льору і рисунка, театральністю композиції, жес-
тів і поз. Як окремий напрям (різновид класи-
цизму) А. остаточно склався в 1-й  пол. 19  ст. 
Класицистичний А. використовує іст., алегор., 
міфол. сюжети, створює ідеалізовані образи. 
В  класицистичному А. досить помітною стала 
«тіньова» сторона академічної худ. освіти. На-
голос на збереженні традицій та уніфікація навч. 
методик і прийомів відсторонювали мист-во від 
актуальних проблем сучасності, догматитизува-
ли його, ставали перешкодою на шляху розви-
тку творчої індивідуальності молодих митців. 
У протиборство з А. вступали романтизм та ре-
алізм. Під тиском художників-реалістів (у Ро-
сії — зокрема передвижників) і митців А. видо-
змінювався, часом трансформуючись в еклек-
тичне салонне мист-во. Класицистичний А. 
близький до поняття «салонне мист-во». Однак 
у власне класицистичному А. поважне місце по-
сідає ідейна (ідеологічна), громадянська темати-
ка (які знаходять вираження в іст. та міфол. 
жанрах), тоді як типове салонне мист-во зде-
більшого схиляється до еротичної, куртуазної та 
пасторальної тематики.
У 20 ст. у деяких країнах А. проявлявся в оновле-
них формах неокласицизму. Серед представни-
ків класицистичного А. 19 ст. як Ж. О. Д. Енгр, 
А.  Кабанель, В.  Бугро, П.  Деларош, Г.  Семирад-
ський, Ф.  Бруні, К.  Брюллов, О.  Іванов та ін. 
Вплив ідеалістич. естетики А. позначився також 
на розвитку укр. мист-ва (окремі твори І. М. Со-
шенка, Г. Васька, Д. І. Безперчого та ін.). У Петер-
бурзькій академії мист-в у майстерні К. Брюлло-
ва, одного з провідних майстрів рос. А., прохо-
див навчання Т.  Шевченко, що позначилось на 
його живописній спадщині як технічно, так і те-
матично. Використовуючи сюжети, прийоми й 
засоби академічного мист-ва, Т. Шевченко разом 
з тим критикував А. як антиреалістичний нап-
рям. 
У 20  ст. термін «А.» застосовують для характе-
ристики митців з високого рівня професійною 
худ. освітою та реалістичних за стилістикою 
тво рів досконалого суто технічного виконання 
(при цьому йдеться про побудову композиції, 
гармонійність колориту, техніку накладання 
фарби та інші подібні класичні аспекти живо-
пису). Термін використовується, наприклад, у 
контексті творчості І.  Глазунова, О.  Шилова та 
ін. Термін «А.» застосовують також для визна-
чення будь-якої канонізації, перетворення на 
непорушну норму ідеалів і принципів мист-ва 
минулого.

Літ.: Pevsner N. Le accademie d’arte. Torino, 1982; Види-
неев В. Н. О понятиях «декоративность» и «академизм» в 
живописи // Философия образования. 2015. № 2 (59).

В. А. Афанасьєв, Л. Л. Корнєєва

Акаде ́мії військо ́ві — вищі військові навчаль-
ні заклади державної форми власності зі специ-
фічними умовами навчання, призначені для 
здійснення на певних рівнях вищої освіти під-
готовки, перепідготовки та підвищення кваліфі-

Академізм. Олександр 
Кабанель. Офелія, 1883

Академізм. Федір Бруні. 
Мідний змій, 1841



476

Ака

кації офіцерів з метою задоволення потреб у 
фахівцях для військових формувань держави та 
проведення наукової, науково-технічної, іннова-
ційної та методичної діяльності. У деяких краї-
нах до вищих військ. навч. закладів з повнова-
женнями А. в. також відносили військ. коледжі 
та вищі військ. школи, в яких навчалися, як 
правило, лише офіцери. Так, у Великій Британії 
вища військ. підготовка офіцерів здійснюється у 
коледжах видів Збройних Сил, а підвищення 
кваліфікації — в Імперському коледжі оборони 
та в Об’єднаному штабному коледжі. У США 
офі церські кадри з вищою військ. освітою готу-
ють командно-штабні та військ. коледжі видів 
Збройних Сил, а підвищення кваліфікації офіце-
рів та генералів відбувається в Об’єднаному 
штабному коледжі Збройних Сил США, Нац. 
військ. коледжі та Військово-промисловому ко-

леджі. У Збройних Силах Франції офіцерів з ви-
щою освітою готують у вищих військ. школах, а 
підвищення кваліфікації здійснюється в Ін-ті 
військ. досліджень нац. оборони. У колишньому 
СРСР у А. в. навчалися лише офіцери, а офіцер-
ські кадри готували військ. училища та вищі 
військ. училища. 

Перші військ. навчальні заклади були створені у 
17 ст.: 1653 — кадетська школа в Пруссії; 1678 — 
Королівська військ. академія в Турині; 1698 — 
Воєнно-інженерна школа у Москві. Військ. навч. 
заклади, яким було надано статус академії, ство-

рювалися у 18 — на поч. 19 ст.: 1701 — Королів-
ська військ.-мор. академія Данії; 1715 — Мор. 
академія у Санкт-Петербурзі; 1741 — Королів-
ська військ. академія в м. Вулідж, Велика Брита-
нія; 1810 — Військ. академія Пруссії.
В Україні після проголошення незалежності у 
складі Збройних Сил функціонувало дві акаде-
мії: Воєнна інженерна радіотехнічна академія 
протиповітряної оборони ім.  Л.  О.  Говорова 
(м. Харків), яка 1993 увійшла до складу Харків-
ського ун-ту Повітряних Сил імені І. Кожедуба; 
Воєнна академія військ. протиповітряної обо-
рони ім.  О.  М. Василевського (м.  Київ), в 1992 
реформована в Академію Збройних Сил Украї-
ни, з 1999 — Нац. академія оборони України, в 
2008 на її базі створений Нац. ун-т оборони 
України, якому 2013 присвоєно почесне ім’я 
І. Черняховського. 
1998–2015 у системі військ. освіти України ство-
рено 4 військ. академії. Українська військ.-мед. 
академія (1998, м.  Київ) веде свою історію від 
Військ.-мед. відділення при Укр. держ. мед. ун-ті 
ім. акад. О. Богомольця (1993), з 1996 — Військ.-
мед. ін-т, з 1998 — сучасна назва. Воєнно-дипло-
матична академія ім.  Є.  Березняка (2009, 
м.  Київ). Військ. академія (2011, м.  Одеса) веде 
свою історію від Одеського кадетського корпусу 
(1899), який 1913 реорганізований у Сергієвське 
артилерійське юнкерське училище, з 1937 — 
Одесь ке артилерійське училище, з 1969 — Одесь-
ке вище артилерійське командне училище, 1993 
на базі трьох вищих Одеських військ. уч-щ 
сформовано Одеський ін-т Сухопутних військ, з 
2006 — Військ. ін-т Одеського Нац. політех. ун-
ту, з 2011 — Військ. академія. Нац. Академія Су-
хопутних військ ім. гетьмана П.  Сагайдачного 
(2015, м.  Львів) веде свою історію від австрій-
ської школи кадетів піхоти (1899), 1921 реорга-
нізована у польськ. кадетський корпус, з кінця 
1939 — Львівське піхотне уч-ще, з 1947 — Львів-
ське військ.-політ. училище, з 1993 — Військ. 
ін-т Нац. ун-ту «Львівська політехніка», з 2005 — 
Львівський ін-т Сухопутних військ, 2009 рефор-
мований в Академію Сухопутних військ ім. геть-
мана П. Сагайдачного, з 2015 — сучасна назва. 
Окрім осн. завдань, А. в. здійснюють підготовку 
студентів за програмою підготовки офіцерів за-
пасу, військ. фахівців іноз. д-в за міжнар. дого-
ворами, проводять військово-патріотичне ви-
ховання молоді. У складі академій можуть ство-
рюватися наук. (науково-метод., навч.-наук., на-
уково-дослідні (н.-д.) центри, комп’ютерні та 
інформаційні центри, підрозділи перепідготов-
ки та підвищення кваліфікації кадрів, відділи 
ад’юнктури і докторантури, н.-д. відділи (лаб.), 
навч.-метод. кабінети, а також філії (як відо-
кремлені структурні підрозділи). Склад навч.-
наук. бази А. в. — полігони, аеродроми, танко-
дроми, спеціаліз. лаб., тренажери, наочне облад-
нання та ін. засоби або центри практичного на-
вчання — визначається профілем їх освітньої 
діяльності та наук. завданнями. Безпосереднє 
управління діяльністю А. в. здійснюють началь-
ники академій та їх заступники. Дорадчим коле-
гіальним органом управління діяльністю А. в. є 
Вчена рада, яка визначає стратегію і головні 
перспективні напрями розвитку академій. Пра-
вове регулювання діяльності А. в. забезпечуєть-
ся Конституцією та законами України, Указами 
Президента України, постановами ВР України, 
актами КМ України, статутами та наказами Мі-

Національна Академія 
Сухопутних військ ім. гетьмана 
П. Сагайдачного (м. Львів)

Військова академія (м. Одеса)
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ністерства оборони України, іншими законодав-
чими актами.
Світові військ. академії: Терезіанська військ. 
академія Австрії, м.  Вінер-Нойштадт (1751); 
Особ лива військ. школа Сен-Сір, муніципалітет 
Гер, Бретань, Франція (1802); Військ. академія 
США, м.  Вест-Пойнт, шт. Нью-Йорк (1802); 
Військ. академія Модени, Італія (1815); Військ. 
академія Генерального штабу (Росія), заснована 
1832 як Імператорська військ. академія; Коро-
лівська військ. академія, м.  Брюссель, Бельгія 
(1834); Військ.-мор. Академія США, м. Аннапо-
ліс, шт.  Меріленд (1845); Королівська військ. 
академія в Сандгерсті, Велика Британія (1947); 
Академія офіцерів армії Німеччини, м. Дрезден 
(1956).

Літ.: Franke V. Preparing for Peace: Military Identity, Va-
lue Orientations, and Professional Military Education. West-
port, London, 1999; Чиненный А., Чиненный С. Военные 
академии России: XIX век // Высшее образование в Рос-
сии. 2002. Вып. 2; Crackel T. West Point: A Bicentennial His-
tory. Lawrence, 2002; Нещадим  М.  І. Військова освіта в 
Україні: історія, теорія, методологія, практика: Моногра-
фія. Київ, 2003; Колесов П., Стрелецкий А. Сен-Сирская 
специальная военная школа сухопутных войск Фран-
ции // Зарубежное военное обозрение. 2006. № 6; Бара-
дачев  А.  Г., Цыбулькин  В.  В., Рожен  Л.  Н. Кадетские 
корпуса XIX — нач. ХХ вв.: украинское измерение (сис-
тема обучения и воспитания). Київ, 2012; Андрона-
тій В. Б., Савицький В. Л. Українська військово-медич-
на академія — центр підготовки висококваліфікованих 
військово-медичних фахівців для Міністерства оборо-
ни України та інших органів виконавчої влади // Наука 
і практика. 2014. № 1; Mas land J. W., Radway L. I. Soldiers 
and Scholars: Military Education and National Policy. 
Princeton, 2015.

О. О. Мітягін, О. А. Прохоров

Акаде ́мії мисте́цтв — науково-творчі центри в 
галузі образотворчого мистецтва, а також вищі 
навчальні заклади. Перші А. м. виникли у 16 ст. 
в Італії як вільні об’єднання художників (Бо-
лонська академія, бл. 1585). 1648 засн. Королів-
ську академію живопису й скульптури у Парижі. 
В 17–18 ст. створено А. м. у Відні (1692), Берліні 
(1694), Лондоні (1768). У 19 ст. у низці зарубіж-
них А.  м. (Будапешт, Краків, Відень, Мюнхен) 
навчалися й укр. художники. Назву «академія» 
іноді присвоювали собі приватні худ. студії. 
(академія Жюліана в Парижі, Ажбе в Мюнхені). 
1757 засн. А. м. у Петербурзі. Першою вищою 
худ. школою України була Укр. держ. А. м. 
(відкрито 22.11.1917 у Києві). 1933 створено 
Всеросійську А. м. у Ленінграді, 1947 її реорга-
нізовано в А. м. СРСР у м.  Москві, дійсними 
членами якої були, зокрема, й укр. художники 
(М. Божій, С. Григор’єв, В. Касіян, О. Шовкунен-
ко та ін.).
А. м. України заснована відповідно до Указу 
Президента України «Про Академію мистецтв 
України» від 14.12.1996 як держ. науково-творча 
установа в царині худ. культури та мистецтвоз-
навства. Див. Національна академія мистецтв 
України.

Акаде ́мік (від грец. Ἀϰαδήμεια, Ἀϰαδημία — 
місцевість поблизу Афін, названа на честь міф. 
героя Академа), дійсний член академії — член 
академії — організації вчених, що об’єднує нау-
ковців та організовує діяльність відповідного 
наукового співтовариства. Це найвищий статус 

членства в академії; крім А. (дійсного члена ака-
демії), є ще член-кореспон дент, почесний член 
академії, іноземний член ака демії.
П р о ц е д у р а  о б р а н н я  а к а д е м і к а. Про-
цедуру обрання А. визначає Статут відповідної 
академії, опертий на норми Закону України 
«Про наукову та науково-технічну діяльність». 
А. може бути обрано вченого, який зробив ви-
датний внесок у науку — здобув результати, що 
мають велике теор. чи практичне значення, зап-
ропонував підходи до розв’язання наук. проб-
лем, створив наук. школу, чиї праці визнано віт-
чизняною та світовою наук. спільнотою тощо.
Вибори А. проводяться за наявності вакансій та 
призначаються президією академії. Кандидату-
ру для обрання  А. висуває вчена (наук., наук.-
тех.) рада наук. установи чи вишу. Передвиборна 
кампанія та вибори проводяться на демократич-
них засадах, в умовах повної поінформованості 
наук. громадськості. А. обирають шляхом голо-
сування на заг. зборах академії; право голосу 
мають лише дійсні члени академії. А. обирається 
довічно.
П р а в а  т а  о б о в ’ я з к и  а к а д е м і к а. Го л. 
обов’язок академіків України — збагачувати на-
уку новими досягненнями і відкриттями, осо-
бисто здійснюючи наук. дослідження, організо-
вуючи колективні розробки проблем, здійснюю-
чи наук. керівництво н.-д. роботами.
Академіки НАН України та інших галузевих 
академій мають переваги у провадженні наук. 
діяльності, а також певні матеріальні пільги у 
формі довічних щомісячних грошових виплат, 
розмір яких визначається КМ України.

Дж.: Статут Національної академії наук України: за-
тверджено загальними зборами НАН України 05.04.2002: 
Зміни та доп. затверджені Загальними зборами 15.05.2003 р. 
Київ, 2002; Про наукову і науково-технічну діяльність: За-
кон України від 26.11.2015 № 848-VIII // Відомості Верхо-
вної Ради. 2016. № 3.

Акаде ́мік Верна́дський — наукова антарктич-
на станція, розташована на мисі Марина о.  Ґа-
ліндез Антарктиди в Беллінсгаузена морi Пів-
денного океану, за 7  км від зх. узбережжя Ан-
тарктичного півострова. Працює цілий рік та є 
метеорол. і геогр. обсерваторією. Наук. база на 
Аргентинських о-вах поблизу Антарктичного 

п-ова. Засн. під час Британської експедиції на 
Землю Ґреяма (1934–1937). Постійно діюча ме-
теорол. обсерваторія почала працювати на 
о.  Вінтер (з 1947). Упродовж зимівлі 1953–1954 
станція була перенесена на мис Марина о. Ґалін-

Науково-дослідницька база 
«Академік Вернадський»
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дез, названа «Fara day Station» (1977) — на честь 
брит. фізика і хіміка М.  Фарадея (1791–1867). 
1996 станція передана Україні Англійським Ан-
тарктичним Т-вом та перейменована на «Акаде-
мік Вернадський» на честь вченого натураліста 
акад. В. Вернадського (1863–1945), першого пре-
зидента АН України (1918–1921). Клімат на 
станції — морський субантарктичний, відносно 
м’який, серед. т-ра вліт ку — бл. 0 °C, взимку за-
звичай не нижче −18 °C (найнижча зафіксована 
на станції т-ра  — −47  °C). Взимку характерні 
часті вітри (понад 30–35  м/с). Опади у виглядi 
снігу бл. 300 днів/рік, небо безхмарне лише 25–
30 днів/рік. Комплекс будівель складається з 
9 споруд, встановлених на кам’яній основі о. Га-
ліндез. Більшість з них зведені 1979–1980. 1984 
за 9 км від станції споруджено невеликий буди-
ночок аварійної бази («хатина Расмуссена»). Гол. 
призначення станції — проведення фундамент. 
та прикладних наук. досліджень в Антарктиці за 
напрямками: океанографічні та біоресурсні, гід-
рометеорол., фізика полярного геокосмосу і со-
нячно-земних зв’язків; ядерно-фіз. дослідження 
Землі та атмосфери, геологічно-геофіз., біол. 
(системне дослідження структури та функцій 
антарктичних біоценозів), мед.-фізіол. Роботу 
станції та координацію наук. дослiджень Ан-
тарктики забезпечує Національний антарктич-
ний науковий центр, держ. н.-д. установа в 
структурі Держ. агентства з питань науки, інно-
вацій та інформації України. Станція здатна од-
ночасно розмістити до 24 осіб (взимку  — 10–
15  осіб). 2016–2017 триває XXI Українська ан-
тарктична експедиція, членами якої є 13 осіб.

Літ.: Україна в Антарктиці. Національному Антарк-
тичному Науковому Центру ХХ років: 1993–2013. Київ, 
2013; Ukrainian Antarctic Station Akademik Vernadsky. 
Kyiv, 2015.

А. С. Івченко

«Академі ́чна бе́сіда» — перше статутне укра-
їнське студентське товариство, яке виконувало 
функцію читальні. Засноване 16.10.1870 групою 
студентів Львів. ун-ту. Голова т-ва — укр. пись-
менник, громад. діяч О. Авдиковський. Унаслідок 
розколу між прихильниками укр. і русофіл. орі-
єнтацій частина студентів вийшла з «А. б.» і зас-
нувала русофіл. т-во «Академічний кружок» 
(1870–1895). 1871 т-во «А. б.» самоліквідувалося, 
передавши майно новій організації «Дружній 
лихвар» (1870–1882).

Літ.: З історії української молодіжі в Галичині 1871–
1884: істор. очерк розвою товариства «Дружній Лих-
вяр», опісля «Академічне Братство». 1871–1885. З пе-
редмовою д-ра І. Франка // Записки наукового 
товариства ім.  Т.  Г.  Шев ченка. 1903. Т.  55; Історичний 
огляд життя в студентських українських організаціях. 
Львів, 1908; Леник  В. Українська організована молодь 
(молодечі організації від початків до 1914 р.). Львів, 
Мюнхен, 1994.

Г. І. Калінічева

Академі ́чна гімна́зія у Львові — найстаріша 
вітчизняна гімназія на українських землях зага-
лом і в Галичині зокрема. Засн. за розпоряджен-
ням цісаря Австро-Угорщини Йозефа  II від 
24.10.1784 як підрозділ відновленого Львів. ун-
ту (Академії), тому мала назву «академічна». 
А. г. — продовження академічної гімназії єзуїтів 
(з 1591), з 1774 — цісарсько-королів., 1776–84 — 
терезіянської королів. держ. гімназії. Випускни-

ків А. г. зараховували до ун-ту без вступних іс-
питів. Мовою викладання до 1849 була лат., зго-
дом нім., із 1864–1865 запроваджено укр. (русь-
ку) для навчання більшості дисциплін у 4 ниж-
чих класах, із 1873 — в усіх класах. 1849 А.  г. 
реформували у 8-класну класичну гімназію, піз-
ніше з паралельними гуманітарими відділами. 
Першу матуру (екзамени на атестат зрілості) 
укр. мовою гімназисти складали 1878. У 1-му 
кла сі вивчали релігію, руську, нім., польськ. 
мови, рахунок, каліграфію; у 8-му класі — релі-
гію, латину, грец., руську, польськ., нім. мови, 
історію та статистику, математику, фізику, пси-
хологію. Серед необов’язкових предметів були 
каліграфія, рисунок, стенографія, спів, франц. 
та англ. мови, «ігри і забави» (фіз. культура). 
Після реформи 1932 А. г. реорганізовано в 4-річ-
ну загальноосвітню гімназію і 2-річний ліцей. 
Мала репутацію найкращої укр. серед. школи. 
Чимало учнів А. г. були членами укр. молодіжної 
орг-ції «Пласт». Після реорганізації навчання в 
гімназіях Польщі (1933) класичну 8-річну гімна-
зію було замінено 4-класною після 6 років на-
вчання в нар. школі. Навчання (2 роки) продо-
вжувалося в ліцеях (гуманітарний, мат.-фіз., 
при родничо-географ., класичний). В А. г. значну 
увагу приділяли вивченню іноз. мов. Випускни-
ки володіли нім. чи франц. мовами. Назва А. г. 
змінювалася залежно від сусп.-політ. обставин: 
за часів ІІ Речі Посполитої — Державна гімназія 
№  571 з руською мовою навчання у Львові, за 
рад. часів — серед. школа № 1 з укр. мовою на-
вчання, під час нім. окупації (1941–1944) — Пер-
ша гімназія. 1944 реформовано в серед. загаль-
ноосвіт. школу. 1992 перетворено на Першу 
Львівську гімназію при ун-ті «Львівська полі-
техніка». 1998 відроджена А.  г. випустила пер-
ших матурантів. 
Першим директором українізованої А.  г. був 
О. В. Ільницький (1867–1892), пізніше — Е. Хар-
кевич (1892–1911), І.  Кокорудз (1911–1928), 
М.  Сабат (1928–1930), С.  Лещій (1930–1931, 
1934–1939), Д. Лукіянович (1931–1934), П. Мен-
чик (1941–1944) та ін. Гімназійних учителів на-
зивали професорами. У різні часи в А. г. викла-
дали М. Возняк, І. Кокорудз, Ф. Колесса, І. Кри-
п’якевич, С. Людкевич, О. Огоновський та ін. 

Літ.: Мельник І. Львівська академічна гімназія // По-
ступ. 2005. 10 верес.

Т. Д. Кочубей

Академі ́чна годи́на — традиційна назва міні-
мальної облікової одиниці навчального часу в 
закладах освіти різних типів. А.  г. не дорівнює 
астрономічній і встановлюється нормативними 
документами; зазвичай триває 45  хв. Дві А.  г. 
утворюють навч. пару. На підставі А.  г. склада-
ють навч. план, обліковують обсяги дисциплін, 
навч. матеріалу та ін. Напр., обсяг одного заліко-
вого кредиту в європ. кредитній трансферно-на-
копичувальній системі становить 30 год, тож на 
дисципліну зазвичай відводять 30 год (1 кредит), 
60  год (2  кредити) тощо, плануючи з них кіль-
кість А.  г. лекційних, семінарських, лаборатор-
них та ін. занять.

Літ.: Вища освіта. Нормативно-правові акти про орга-
нізацію освіти у вищих навчальних закладах III–IV рівнів 
акредитації: У 2 кн. / Укл. М.  І.  Панов, Ю.  П.  Битяк, 
Г. С. Гон чарова та ін.; За ред. проф. М. І. Панова. Харків, 
2006.

А. І. Конончук

Академічна гімназія у Львові
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«Академі́чна грома́да» — студентське товарис-
тво взаємної допомоги; діяло у м. Львові 1896–
1921. Організаторами-засновниками А.  г. після 
об’єд нання студентського товариства «Акаде-
мічне братство» і «Ватра» 26.01.1896 стали 
55  студентів, серед них відомі згодом громад.-
політ. й культурно-освітні діячі, вчені І. Голубо-
вич, С.  Томашівський, О.  Янів, І.  Раковський 
(обраний першим головою), М.  Крушельниць-
кий, І.  Макух, І.  Герасимович, О.  Левицький, 
Г. Гар матій, О. Терлецький, Ф. Колесса, В. Гнатюк, 
Ю.  Романчук, М.  Новаківський, М.  Вахнянин. 
У  роботі перших уконституючих зборів брав 
участь професор історії Львівського ун-ту 
М. Грушевський. «А. г.» видавала журн. «Молода 
Україна». Членами т-ва згодом були Т.  Замора, 
Л.  Цегельський, В.  Ярема, С.  Горук, В.  Щурат, 
І. Брик, І. Крип’якевич та ін. активісти молодіж-
ного руху. «А. г.» підтримала студентські висту-
пи 1901 у м. Львові. Від 1910 перебувала у складі 
Українського студентського союзу. Створила 
наук. гурток із секціями — літ., іст., сусп. наук, 
природничою, філос. Заснувала б-ку, Допомого-
вий фонд для підтримки незаможних молодих 
літераторів (1897). Організувала відзначення 
25-річчя літ. діяльності І.  Франка, видала його 
збірник «Мій ізмарагд» (1898). Влаштувала ве-
чорниці на честь М.  Драгоманова (1898), брала 
участь у Шевченківських вечорницях (1899), 
стала співвидавцем серії книжок «Дешева біблі-
отека» (твори С.  Руданського, К.  Малицької, 
фольк лорні матеріали). За участь у створенні та 
діяльності Українського таємного університету 
«А. г.» заборонена польськ. владою. Однойменна 
громада діяла в Ягеллонському університеті у 
Кракові 1888–1895 і 1912–1918; її активістом був 
В. Стефаник.

Дж.: Устав товариства «Академічна громада» у Львові. 
Львів, 1898; Звіт Виділу Академічної Громади, товариства 
української академічної молодіжи у Львові за рік адміні-
страційний. 1908–1909. Львів, 1909. 

Літ.: Андрухів І. Українські молодіжні товариства Га-
личини: 1861–1939. (Короткий історичний нарис). Івано-
Франківськ, 1995; Ковалюк Р. Український студентський 
рух на західних землях. ХІХ–ХХ ст. Львів, 2001.

М. Р. Литвин

Академі ́чна мобі ́льність — можливість учас-
ників освітнього процесу навчатися, викладати, 
стажуватися чи проводити наукову діяльність в 
іншому вищому навчальному закладі (науковій 
установі) на території України чи поза її межами. 
Суб’єктами А.  м., згідно з програмними доку-
ментами Болонського процесу, виступають сту-
денти, викладачі, науковці та управлінський 
пер сонал.
Розрізняють такі види А.  м.: а)  пряма мобіль-
ність — переміщення студентів, аспірантів, вик-
ладачів зі своєї країни за кордон; б)  зворотна 
мобільність — переміщення іноз. громадян для 
навчання або проведення досліджень у їхні кра-
їни; в) експортна мобільність, або зовнішня мо-
більність  — з погляду країни-постачальника 
студента; г) імпортована мобільність, або вхідна 
мобільність — з погляду країни-донора. У межах 
Болонського процесу А.  м. має два виміри: 
1) вертикальний — навчання студента в іншому 
виші, після закінчення якого він отримує сту-
пінь; 2)  горизонтальний  — навчання в іншому 
виші протягом певного періоду (семестру, навч. 
року), після чого студент повертається до ун-ту 

та продовжує навчання. Відповідно до принци-
пів Болонського процесу, розрізняють поняття 
«ступенева мобільність» (diploma / degreemobi li-
ty) як навчання, яке закінчується отриманням 
ступеня, та «кредитна мобільність» (сredit / tem-
po rarymobility) як навчання з накопиченням 
кре дитів.
Забезпечують А. м. осн. інструменти Болонсько-
го процесу: Європейська кредитна трансферно-
накопичувальна система, Рамка кваліфікацій 
Європейського простору вищої освіти, Додаток 
до диплома, а також європ. та нац. системи за-
безпечення якості вищої освіти.
В Україні учасниками А. м. є вітчизняні суб’єкти 
освітнього процесу й виші (наук. установи) та 
іноз. учасники освітнього процесу і навч. закла-
ди (наук. установи), що беруть участь у програ-
мах А. м. Право на А. м. реалізується на підставі 
міжнар. договорів про співробітництво в галузі 
освіти та науки, міжнар. програм і проектів, до-
говорів про співробітництво між такими сторо-
нами: а)  укр.  вишами, наук. установами; б)  між 
вітчизняними та іноз. вишами (наук. установа-
ми); також може реалізуватися вітчизняним 
учасником освітнього процесу з власної ініціати-
ви, підтриманої адміністрацією вітчизняного 
вишу (наук. установи), де він постійно навчається 
чи працює, на основі індивідуальних запрошень 
та ін. механізмів. За місцем реалізації права на 
А. м. розрізняють внутрішню і міжнар. А. м.
Осн. видами А. м. в Україні є: а) ступенева мо-
більність  — навчання у виші, відмінному від 
постійного місця навчання учасника освітнього 
процесу, для здобуття ступеня вищої освіти, що 
підтверджується документом (документами) 
про вищу освіту або про здобуття ступеня ви-
щої освіти від двох або більше вищих навч. за-
кладів; б)  кредитна мобільність  — навчання у 
виші, відмінному від постійного місця навчан-
ня учасника освітнього процесу, для здобуття 
кредитів Європейської кредитної трансферно-
накопичувальної системи та  / або відповідних 
ком петентностей, результатів навчання (без 
здо буття кредитів Європейської кредитної 
транс ферно-накопичувальної системи), які бу-
дуть визнані у виші постійного місця навчання 
вітчизняного чи іноз. учасника освітнього про-
цесу. 
Формами А. м. учасників освітнього процесу, що 
здобувають освітні ступені молодшого бакалав-
ра, бакалавра, магістра та доктора філософії у 
вітчизняних вишах, є: а) навчання за програма-
ми А. м.; б) мовне стажування; в) наукове стажу-
вання. Формами А. м. для осіб, що здобувають 
наук. ступінь доктора наук, науково-педагогіч-
них, наук. і педагогічних працівників та ін. учас-
ників освітнього процесу є: а) участь у спільних 
проектах; б)  викладання; в)  наук. дослідження; 
г) наук. стажування; ґ) підвищення кваліфікації.

Літ.: Internationalization and Traid in Higher Education: 
Opportunities and Chellenges. Paris, 2004; Сергеева  Ю. И. 
Академическая мобильность в Европе: история и совре-
менность. Минск, 2007; Santiago P., Tremblay K., Basri E., 
Arnal E. Tertiary Education for the Knowledge Society: Social 
Features, Equity, Innovation, Labour Market, Internatio nali-
sation. Paris, 2008. Vol. 2; Калінічева Г. І. Акад. мобільність 
як складова європейського простору вищої освіти // 
Вища освіта України. 2010. Дод. 4. Т. 1 (19): Вища освіта 
України у контексті інтеграції до європейського освітньо-
го простору; Калінічева Г. І. Вплив цивілізаційних чинни-
ків на акад. мобільність студентства // Трибуна. 2011. 
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№  1–2, 3–4; Правові засади реалізації Болонського про-
цесу в Україні. Київ, 2014.

Г. І. Калінічева 

Академі ́чна свобо́да — самостійність і неза-
лежність учасників освітнього процесу під час 
провадження педагогічної, науково-педагогіч-
ної, наукової та / або ін новаційної діяльності, що 
здійснюється на засадах свободи слова і твор-
чості, безперешкодного поширення знань та ін-
формації, проведення наукових досліджень, а 
також використання відповідних результатів. 
А.  с. реалізується з ура хуванням обмежень, 
встановлених законом.
На міжнар. рівні принципи А. с. закладено у Ве-
ликій хартії європ. ун-тів (м. Болонья, 18.09.1988), 
Рекомендаціях ЮНЕСКО та МОП «Про статус 
викладацьких кадрів вищих навчальних закла-
дів», Лімській декларації «Про академічну сво-
боду та автономію вищих навчальних закладів» 
(м.  Ліма, 10.09.1988) та ін. документах. До А.  с. 
можна віднести три основні свободи: 
С в о б о д а  д о с л і д ж е н ь. Дослідник має пра-
во вільно обирати напрями і методологію влас-
них наук. пошуків, включно із суперечливими 
або непопулярними поглядами, порушувати 
будь-які проблеми, здійснювати широку апро-
бацію здобутих результатів наук. розвідок. При 
цьому він може вимагати від керівництва реалі-
зації політики інтелектуального розвитку, на-
лежного і кваліфікованого управління. А.  с. не 
усуває обов’язку проводити дослідницьку діяль-
ність на основі добросовісного пошуку істини.
С в о б о д а  в и к л а д а н н я. Викладач вільний 
від інституційної цензури, може мати власну 
думку, незалежну від установи або системи, в 
яких він працює, має право брати участь у про-
фесійних або академічних органах. Викладач са-
мостійно визначає, як саме читати лекцію, прак-
тичне чи ін. типу заняття, та, не зазнаючи обме-
жень, обирає навч. матеріали, методи, формати 
викладу. Водночас принципи А. с. не заперечують 
підзвітності викладачів вищим навч. закладам.
С в о б о д а  н а у ч і н н я  (о т р и м а н н я  з н а -
н н я). Студент має право здобувати знання від-
повідно до своїх потреб та інтелектуальних за-
питів, обирати навч. курс, форми навчання та 
позанавч. занять. Він може висловлювати власну 
думку в ході занять.
Категорія А. с. відома ще з античних часів, а саме 
з Академії Платона. У Середньовіччі відродила-
ся в концепції «вільних мистецтв». Набула по-
ширення в добу модерну («Науковчення» І. Фіх-
те) та здобула переосмислення в постмодерні. 
У сучас. системі освіти А. с. — складник міжнар. 
освітнього права та фундаментальний принцип, 
на який спирається діяльність ун-тів багатьох 
країн світу, зокрема, країн-підписантів Болон-
ської декларації. В осн. документах Болонського 
процесу термін А. с. асоціюється з терміном «ін-
ституціональна автономія», оскільки умовою 
А. с. є автономія вищого навчального закладу.
Користування А. с. покладає відповідальність на 
всіх учасників освітніх і науково-дослідницьких 
програм.

Дж.: Про вищу освіту: Закон України від 01.07.2014 
№ 1556-VII // Відомості Верховної Ради. 2014. № 37–38.

Літ.: Правові засади реалізації Болонського процесу в 
Україні: монографія / За заг. ред. В. Лугового, С. Калашні-
кової. Київ, 2014. 

Г. І. Калінічева

Академі ́чна студе́нтська гру ́па  — офіційно 
створена, відносно постійна в межах навчально-
го року, первинна реальна група студентів у 
структурі курсу, факультету або вишу в цілому, 
члени якої об’єднані спільними навчально-про-
фесійними завданнями, взаємодіють із виклада-
чами, кураторами та між собою. Взаємодіючи, 
студенти групи засвоюють професійні знання та 
етичні норми, здійснюють наук. і наук.-тех. ді-
яльність відповідно до своїх інтересів, здібнос-
тей і нормативних вимог у галузі вищої освіти. 
Мета — становлення особистості майбутнього 
фахівця. Створення А. с. г. зумовлено потребами 
управління (як клас у школі, група в дитсадку). 
Кількість студентів у групі встановлюється нор-
мативними документами вищого закладу освіти 
і складає від 5 до 35 осіб. А. с.  г. — один з осн. 
елементів освітньо-виховної системи вищої 
школи.
Студентів у групі поєднує: спільна мета і навч.-
професійна діяльність, ділові та особисті зв’яз-
ки, однорідність складу групи за віком, висока 
поінформованість одне про одного, самовряду-
вання та ін. Активна участь кожного студента в 
житті групи — досвід, необхідний для того, щоб 
жити й працювати в будь-якому виробничому 
колективі.
У структурі А. с. г. є дві підструктури: офіційна 
та неофіційна. Офіційна підструктура підпоряд-
кована комплексу професійної підготовки, 
сприяє становленню майбутнього фахівця, 
ґрун тується на повазі, авторитетності в діловій 
сфері. Її ланки мають офіційний характер: ста-
роста, призначений деканатом (відповідає за 
орг-цію навчання) та профорг, обраний студен-
тами (відповідає за соц. захист прав кожного 
члена групи в процесі навчання та відпочинку). 
До офіційної структури А.  с.  г. також входять 
студорг, культорг, фізорг, волонтер та ін., які 
обираються на зборах групи разом із старостою 
та профоргом і є активом групи. Неофіційна 
підструктура виявляється в тому, що група поді-
ляється на підгрупи зі своїми лідерами; такий 
розподіл відбувається на основі інтересів, сим-
патій-антипатій, життєвих цінностей, особис-
тісних особливостей студентів. 
А.  с.  г.  — спільнота автономна і самодостатня; 
здатна сама вирішувати внутр. проблеми. Вод-
ночас її активність пов’язана з соц. життям ф-ту, 
ун-ту, вирішенням проблем соц. характеру. 

Літ.: Майерс Д. Социальная психология / Пер. с англ. 
Санкт-Петербург, 1996; Берн  Э. Лидер и группа. Екате-
ринбург, 2002; Осипова Т. Ю. та ін. Виховна робота зі сту-
дентською молоддю. Одеса, 2006; Подоляк Л. Г., Юрчен-
ко В. І. Психологія вищої школи. Київ, 2006.

А. І. Конончук

«Академі ́чне бра́тство» — українське сту-
дентське товариство, що діяло у м. Львові 1882–
1896. Створено на зборах 05.03.1882 на основі 
молодіжних т-в «Дружний Лихвар» і «Академіч-
на бесіда». Назву запропонував К.  Левицький. 
Членами т-ва були О.  Ярема, К.  Ганкевич, 
А. Чайковський, Д. Партицький, В. Охримович, 
І. Кокорудз, І. Грабович, М. Зобків, О. Маковей, 
К.  Студинський та ін. активісти молодіжного, 
зокрема народовецького, руху. А.  б. заснувало 
б-ку, у якій зібрано твори І. Франка, Т. Шевчен-
ка, С.  Подолинського, Панаса Мирного, П.  Кулі-
ша, світову класику, періодичні видання. А.  б. 
організовувало студентські віча й маніфестації 
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на захист академічних свобод, прав жінок, літ. 
вечори на честь М.  Шашкевича, О.  Кониського, 
Ю.  Федьковича; планувало видання «Антології 
руських пісень». Започаткувало книжкову серію 
«Ювілейна бібліотека». Видало одне число газ. 
«Товариш» (1888). У складі т-ва діяли гуртки: 
філос., етнографічно-статистичний (створено з 
ініціативи І. Франка). Члени т-ва збирали кошти 
на буд-во у м. Львові пам’ятника М. Шашкевичу. 
1885 А.  б. висунуло ідею спорудження у місті 
пам’ятника Т. Шевченку. 1896 увійшло до складу 
«Академічної громади» (Львів).

Дж.: Українське братство. Устав. Львів, 1886. 
Літ.: Борис М. Академічне братство і академічна гро-

мада у Львові // Український календар. Варшава, 1986; 
Андрухів  І. Українські молодіжні товариства Галичини: 
1861–1939 (Короткий історичний нарис). Івано-Фран-
ківськ, 1995; Ковалюк Р. Український студентський рух на 
західних землях. ХІХ–ХХ ст. Львів, 2001.

М. Р. Литвин

Академі ́чне веслува́ння — вид спорту, зма-
гання на академічних човнах. Входить до про-
грами Літніх Олімпійських ігор.
Орган, що регулює правила й координує діяль-
ність орг-цій із А. в. в окремих країнах, — Між-
нар. федерація А.  в. Її засн. 1892 у м.  Турині 
представниками Франції, Швейцарії, Бельгії, 
Італії з метою уніфікації правил змагань у зв’яз-
ку зі зростанням популярності А. в. З 1922 штаб 
квартира орг-ції перебуває в м. Лозанні, Швей-
царія. Міжнар. федерація А.  в. — перша спор-
тивна федерація, що приєдналася до олімпій-
ського руху перед першими сучас. Олімпійськи-
ми іграми 1896. Федерацію визнано Міжнар. 
олімпійським комітетом, вона об’єднує 142 нац. 

федерації. На тер. України розвитком А.  в. за-
ймається засн. 1997 Федерація А. в. України, яка 
є членом Міжнар. федерації А. в. 
Веслування як вид спорту виникло в Англії у 
17–18 ст. 1830 з’явилися перші човни з виносни-
ми кочетами, що дозволило зробити корпус 
більш вузьким і легким, а судно більш швидко-
хідним. У сер. 19 ст. почали застосовувати рух-
ливі сидіння, тобто з’явився академічний човен 
у сучас. вигляді. Це дозволило використовувати 
для гребка силу ніг і ще збільшити швидкість. 
Човни почали виготовляти з легших матеріалів. 
У 19 ст. А. в. набуло популярності в різних краї-
нах Європи й поширилося до Пн.  Америки й 
Австралії. А.  в. включено до програми перших 
Олімпійських ігор 1896 у м. Афінах, однак через 
погану погоду змагання з цього виду спорту тоді 
було скасовано. Уперше змагання з А. в. в рамках 
олімпіади проведено на Олімпійських іграх 1900 
у м. Парижі. Олімпійські змагання з А. в. за учас-
тю жінок уперше відбулися на Літніх Олімпій-
ських іграх 1976 у м. Монреалі.
Змагання з А.  в. для олімпійських і неолімпій-
ських видів веслування проводяться в одному 
чи кількох класах човнів і можуть поділятися на 
заїзди. Веслярі розподіляються за статтю й ві-
ком, окремо організовуються заїзди для веслярів 
легкої ваги та веслярів адаптивного веслування. 
Змагання можуть бути особистими, командни-
ми й особисто-командними. На змаганнях з А. в. 
на Олімпійських іграх розігрується 14 комплек-
тів нагород. Олімпійські змагання з А. в. прово-
дяться у спеціально обладнаних природних вес-
лових каналах. Змагання з неолімпійських видів 
А. в. можуть організовуватися у критих примі-
щеннях. У човні, який має рухатися у межах 
своєї доріжки, може перебувати 1, 2, 4 або 8 вес-
лувальників зі стерновим або без нього, веслу-
вальники можуть гребти одним (розпашне вес-
лування) або двома (парне) веслами. 
Чемпіонати світу з А.  в. відбуваються від 1962, 
чемпіонати Європи  — від 1893. Найпопулярні-
шим А.  в. є у Великій Британії, інших країнах 
Зх. Європи, а також США, Австралії, Новій Зе-
ландії та Канаді. Найвидатнішим спортсменом у 
А.  в. серед чоловіків є британець С.  Редгрейв, 
п’я тиразовий олімпійський чемпіон. Серед жі-
нок такими є румунські спортсменки, п’яти-
разові олімпійські чемпіонки Ж.  Даміан (Дамі-
ан-Андрунаке) й Е. Ліпе (Оленюк). Е. Ліпе (Оле-
нюк) — найтитулованіша спортсменка в історії 
А. в.
Перші призові місця на Літніх Олімпійських 
іграх 1952 у складі збірної СРСР завоювали укр. 
спортсмени Г. Жилін, І. Ємчук. Найуспішнішими 
вітчизняними веслярами в А.  в. є олімпійські 
чемпіонки К.  Тарасенко, А.  Коженкова, Н.  Дов-
годько та Я. Дементьєва, які виграли олімпійське 
золото у парній четвірці на Літніх Олімпійських 
іграх 2012 в м. Лондоні. 

Літ.: Factsheet The Programme Of The Games Of The 
Olympiad Update. Lausanne, 2013.

М. В.Чорна

«Академі ́чний кружо́к» — українське сту-
дентське т-во, що діяло у м. Львові 1871–1895 за 
участі студентів ун-ту, вищих політехнічної та 
ветеринарної шкіл. Здебільшого дотримувалося 
москвофільської орієнтації. Розташовувалося в 
Народному домі. Діяльність т-ва підтримала ре-
дакція часопису «Слово». Конкурувало з т-вом 

Академічне веслування
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«Дружний Лихвар». У 1873–1874 навч. році 
об’єднувало 145 дійсних членів, серед них С. Ла-
баша, І. Кордасевича, М. Голейка, Р. Алексевича, 
І.  Гумецького, А.  Дольницького, О.  Калитов-
ського, В. Криницького, І. Данилюка та ін. Вида-
вало часопис «Друг» (наклад 300–400 прим.; ре-
дактор А. Дольницький, члени редак. к-ту С. Ла-
баш, О.  Калитовський, М.  Вагилевич), в якому 
друкувалися твори І. Франка, М. Павлика, Мар-
ка Вовчка та ін. Члени т-ва І. Белей, М. Павлик, 
І.  Франко 1876–1877 вели боротьбу як проти 
моск вофільства, так і народовців. Організовува-
ло вечорниці на честь Т. Шевченка, М. Шашкеви-
ча, М. Устияновича, І. Тургенєва. Із членами т-ва 
листувався М. Драгоманов. 1895 реформоване у 
студентське т-во «Друг», яке діяло з перервами 
до 1939.

Дж.: «Академіческій кружок» во Львове. Отчет видела 
«Академического кружка» за год. Львів, 1872; Академіч-
ний кружок. Устав общества. Львів, 1879. 

Літ.: Андрухів І. Українські молодіжні товариства Га-
личини: 1861–1939 (Короткий історичний нарис). Івано-
Франківськ, 1995; Ковалюк Р. Український студентський 
рух на західних землях. ХІХ–ХХ ст. Львів, 2001. 

М. Р. Литвин

«Академі ́чний легіо́н» — збройне студентське 
формування у складі польської Національної 
гвардії (командир ген. Ю. Залуський, згодом 
полк. Р. Вибрановський) у Львові під час револю-
ції 1848. Створений у березні 1848. Налічував бл. 
900 осіб, зокрема, вихідців з Королівства Поль-
ського у складі Рос. імперії. Під егідою Централь-
ної ради Народової брав участь у збройних вис-
тупах проти австрійської влади 01–02.11.1848, 
після придушення яких був розпущений відпо-
відно до умов капітуляції. Багато активістів 
«А. л.» репресовано.

Літ.: Історія Львова: У 3 т. / Редкол. Я. Ісаєвич, М. Лит-
вин, Ф. Стеблій. Львів, 2007. Т. 2: 1772 – жовтень 1918.

Ф. І. Стеблій

Академі ́чний рік — проміжок часу від початку 
занять у вищих навчальних закладах до їх закін-
чення. Як правило, А.  р. розпочинається 1  ве-
ресня і закінчується в червні наступного кален-
дарного року. А. р. є одиницею обліку навч. часу 
студента. Термін «А.  р.» за змістом тотожний 
терміну «навчальний рік» і використовується 
працівниками сфери освіти й науки багатьох 
європ. країн. А. р. в уні-ті складається з двох се-
местрів (у окремих закладах  — трьох триме-
стрів). Перший семестр охоплює осінньо-зимо-
вий період календарного року, другий семестр 
проходить у весняно-літній період. А. р. позна-
чається номерами двох наступних один за од-
ним календарних років, на які він припадає (на-
приклад, 2015/2016 А.  р.). Упродовж А.  р. нав-
чання здійснюється на одному курсі. В освітніх 
закладах Європи до кінця 16 ст. вступ студентів 
до навч. закладів відбувався у різний час, занят-
тя проводилися упродовж усього календарного 
року. А.  р. почав встановлюватися наприкінці 
16 — на поч. 17 ст.

Літ.: Концептуально-методологічні основи проекту-
вання методів і засобів діагностики освітніх результатів 
у вищих навчальних закладах / За ред. В.  І.  Лугового, 
О.  Г.  Ярошенко. Київ, 2014; Андрущенко  В.  П. та ін. 
Фено мен уні верситету в контексті «суспільства знань». 
Київ, 2014.

Г. І. Калінічева

Академі ́чний університе́т  (рос. Академичес-
кий университет) — перший ун-т у Рос. імперії, 
що існував 1724–1766. Заснований згідно з ука-
зом Петра І. Підпорядковувався Петербурзькій 
АН (тогочасна назва — Академія наук і мист-в у 
Санкт-Петербурзі, тепер — Російська АН). Фак-
тична дата початку викладання  — січень 1726. 
Першими професорами А.  у. були академіки 
Петербурзької АН Я.  Герман, Ж.  Деліль, (де 
Ліль), Д. Бернуллі та ін. До 1764–1765 навч. року 
А. у. розташовувався на Троїцькому подвір’ї (Ва-
силівський острів), потім  — у будинку барона 
Строганова (Тучкова наб.). 1758–1765 ректором 
А. у. був М. Ломоносов; викладання в А. у. при-
пинено 1766 (через рік після його смерті). 1770 
А. у. офіційно ліквідовано шляхом об’єднання з 
Академічною гімназією в Училище академії з 
викладанням у старших класах за університет-
ською програмою.
Відомі випускники А. у. — М. Ломоносов (пере-
ведений на навчання зі Слов’яно-греко-латин-
ської академії), хімік Д. Виноградов, математик і 
філолог В. Адодуров (Ададуров).

 Літ.: Толстой Д. Академический университет в 
XVIII  сто летии. Санкт-Петербург, 1885; Балашов  Е. Ма-
териалы по истории Санкт-Петербургского университета 
XVIII в.: Обзор архивных документов. Санкт-Петербург, 
2001.

Академі ́чний чо́вен — спортивний інвентар, 
вузький довгий човен із виносними кочетами й 
рухомими каретками, що використовується у 
академічному веслуванні. Човни мають відпові-
дати таким вимогам: усі несні частини мають 
надійно кріпитися до корпусу човна, а сидіння 
весляра може переміщуватися вздовж осі човна. 
Човни повинні забезпечуватись підніжками, які 
дозволять веслярам залишити човен без допо-
моги рук упродовж якнайкоротшого часу. Ніс 
човна має бути обладнаний білою гумовою куль-
кою діаметром не менше 4 см і флюгаркою з но-
мером доріжки. Цифри вказуються чорною 
фарбою на білому або жовтому тлі. Стартові но-
мери закріплюються на носовій частині човна.

Академі ́чні звання ́ — звання, що присуджу-
валися вихованцям (художникам і архітекто-
рам), викладачам мистецьких академій, відомим 
колекціонерам, держ. і громад. діячам за видатні 
заслуги в галузі образотворчого мистецтва і ар-
хітектури. У різних країнах А. з. мали свої назви. 
У Петербурзькій академії мист-в існували А. з., 
затверджені відповідними статутами: академік, 
призначений (кандидат в академіки, 1764–1859), 
почесний член академії (1763–1918), почесний 
вільний общник (1766–1893), почесний люби-
тель мистецтв (1763–1918). Всі звання прису-
джувалися на щорічних Публічних зборах ака-
демії шляхом голосування.
У різні часи академічних звань були удостоєні 
представники укр. мист-ва: 1860 звання акаде-
міка гравюри — Т. Шевченко (за гравюри з кар-
тин Рембрандта «Притча про робітників на ви-
нограднику» й І. Соколова «Приятелі»), академі-
ків живопису — 1860 — К. Трутовський (за кар-
тину «Хоровод у Курській губернії»), 1887 — 
В.  Орловський (за картини «Захід сонця», 
«У  степу», «Вечір») та ін. Почесними членами 
академії були представники укр. мист-ва або ін. 
митці й діячі науки, які працювали в Україні: 
живописець-мариніст І. Айвазовський, археолог 

«Академічний кружок». 
Журнал «Друг»

Академічний човен
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І. Бартоломей, композитор і колекціонер живо-
пису Д.  Бортнянський, худ. і музейний діяч 
Д. Григорович, колекціонери Б. Ханенко та П. Ха-
ритоненко та ін.; почесними вільними общника-
ми — худ. М. Раєвська-Іванова, археолог Т. Ки-
бальчич, колекціонер Г. Тарновський та ін.; ака-
деміками — архітектори О. Бекетов, В. і О. Бе-
ретті, М.  Бонч-Бруєвич, В.  Сичугов, М.  Тол-
винський та ін.; живописці М. Бодаревський, 
В.  Галімський, К.  Костанді, В.  Котарбінський, 
Г.  Ладиженський, Д.  Маляренко, I.  Саблуков, 
М. Сажин, Є. Столиця, Р. Судковський, М. Пимо-
ненко, X.  Платонов, О.  Попов, О.  Розмарицин, 
О.  Рокачевський, скульптори Б.  Едуардс, П.  За-
белло. Відповідно до Тимчасового статуту ака-
демії 1893, що діяв до 1918, звання академіка 
було збережене і введено нове — дійсний член. 
Серед них — живописці В.  Васнецов, М Кузне-
цов, К. Крижицький, І. Грабар, А. Куїнджі, І. Рє-
пін, Ф. Рубо, В. Сєров, І. Похитонов та ін.; скульп-
тори М.  Антокольський, В.  Беклемішев, Л.  По-
зен. Для викладачів академії з 1764 було вста-
новлено звання ректора, ад’юнкт-ректора (до 
1802), радника, професора і радника (з 1802), 
заслуженого ректора, заслуженого професора 
(обидва — з 1830). Вихованцям академії на що-
річних публічних зборах присуджували звання 
«класного» або «вільного» (некласного) худож-
ника.

Літ.: Юбилейный справочник Императорской акаде-
мии художеств. 1794–1914: у 2 т. Санкт-Петербург, 1914; 
225 лет Академии художеств СССР. Каталог выставки: у 
2 т. Москва, 1985.

В. В. Шлейов

Акаде́мія (від грец. Ἀϰαδήμεια — місцевість 
по б лизу Афін, названа на честь міфол. героя 
Академа) — 1) Академія наук — наукова устано-
ва, що користується широкою автономією. Су-
часні наук. А. організовані за принципом асоціа-
цій, клубів, спілок. А. планує, координує й реалі-
зує фундаментальні та прикладні наук. дослі-
дження. Напр., Амер. академія мист-в і наук 
(англ. American Academy of Arts and Sciences), 
Брит. академія (англ. British Academy), франц. 
Академія наук (франц.  Académie des sciences) 
та ін.
В Україні гол. наук. установою є Національна 
академія наук України (НАН України). Існують 
також галузеві А.: Нац. академія агр. наук Украї-
ни, Національна академія медичних наук Украї-
ни, Нац. академія педагогічних наук України, 
Національна академія правових наук України, 
Нац. академія мист-в України.
А. як наук. центр виникла в античному світі; її 
традиції розвивалися в подальші століття. Напр., 
Академія Платона, «Палацова академія» Карла 
Великого, «Нова академія» Альда Мануція та ін.

Академія. Рафаель Санті. 
Фреска «Афінська академія 
Платона» (Станці делла 
Сеньятура Апостольського 
(Папського) палацу, Ватикан, 
1509–1510)
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2) Різновид ВНЗ — як галузевих, так й універси-
тетського типу, що поширені в ЄС, Канаді, США, 
напр., Амер. академія мист-в (англ. Ame rican 
Academy of Art), Берлінська академія архітекту-
ри (нім. Berliner Bauakademie) та ін.
А. — наук. і методичний центр, що має розвине-
ну інфраструктуру навч., наук. і науково-вироб-
ничих підрозділів. Згідно з Законом України 
«Про вищу освіту», А. — галузевий навч. заклад, 
що надає вищу освіту на першому (бакалавр-
ському) і другому (магістерському) рівнях за 
однією чи кількома галузями знань. Також на 
базі А. ведеться інтенсивна наук. й н.-д. робота. 
А., відкриваючи аспірантуру й спеціаліз. вчені 
ради із захисту дисертацій, здійснює підготовку, 
перепідготовку й підвищення кваліфікації наук. 
і науково-педагогічних працівників на третьому 
(доктор філософії) і вищому (доктор наук) рів-
нях вищої освіти.
Перший заклад із назвою А. на тер. України засн. 
1576 в  Острозі князем Василем-Костянтином 
Острозьким (Див. Острозька академія). 1659, 
згідно зі статтями Гадяцької угоди (1658), Києво-
Могилянській колегії надано права А. (див. На-
ціональний університет «Києво-Могилянська 
ака демія»). У грудні 1917 засновано Українську 
академію мист-в (тепер Національна академія 
образотворчого мистецтва й архітектури). 
У процесі освітніх реформ на межі 20–21 ст. ба-
гато вишів в Україні отримали статус А.
3) Громадські орг-ції, що діють в Україні та в ін-
ших країнах, напр., Громадська орг-ція «Міжна-
родна термоелектрична академія», Міжнародна 
громадська орг-ція «Академія людини» та ін.

Дж.: Про вищу освіту: Закон України від 01.07.2014 
№ 1556-VII // Відомості Верховної Ради. 2014. № 37–38

«Акаде ́мія», Видавни́чий центр «Акаде́мія» — 
українське книжкове недержавне видавництво. 
Засн. в м. Києві 1993. «А.» видає підручники, по-
сібники для вишів та загальноосвітніх шкіл, 
наук., довідково-енциклопедичну та худ. л-ру. 
Упродовж існування вид-во підготувало понад 
700  назв книжок сумарним накладом 10  млн 
прим.
С е р і ї  В Ц   «А к а д е м і я». Вид-во розробило 
понад 10  книжкових серій, серед них: «Альма-
матер» — підручники, навч. посібники для сту-
дентів із літературознавства, мовознавства, фі-
лософії, логіки, етики, релігієзнавства, політоло-
гії, психології, соціології, історії, економіки, ме-
неджменту, математики, географії, екології, пе-
дагогіки тощо. «Nota bene!» — спеціаліз. словни-
ки-довідники з літературознавства, мовознав-
ства, логіки, психології, соц. комунікацій, еконо-
міки та ін. «Енциклопедія ерудита» — оригіналь-
ні, комплексні енциклопедії, що відображають 
сучасний рівень розвитку науки. «Монограф» — 
наук. монографії з літературознавства, мовоз-
навства, соц. комунікацій, правознавства, полі-
тології та ін. Опубл. праці Ф. Бацевича, Г. Клоче-
ка, Я. Поліщука, М. Савчина, В. Теремка, В. Тка-
ченка та ін. «Тести» — навч. матеріали для шко-
лярів та абітурієнтів, підготовлені згідно з 
про грамами та рекомендаціями Міністерства 
освіти і науки України. «Життя і слово»  — літ. 
портрети письменників, які сформували канон 
нової укр. л-ри. «Автографи часу» — біографіч-
на проза про видатних людей минулого і сучас-
ності: В. Винниченка, О. Кобилянську, М. Коцю-
бинського, Г.  Сковороду, В.  Стефаника, А.  Тес-

ленка, І.  Франка. «Ім’я. Національний кон-
текст» — сучасна белетристика. 
Нині «А.» активно освоює сегмент літ.-худ. ви-
дань, розроблюючи креативні проекти, пропо-
нуючи інноваційне бачення сучасної книжки.
«А.» веде спільні проекти з вид-вом «Академви-
дав».

Т. С. Крайнікова

Акаде́мія агра ́рних наук Украї́ни — див. На-
ціональна академія аграрних наук.

Акаде ́мія адвокату ́ри Украї́ни — вищий нав-
чальний заклад 4 рівня акредитації, недержавної 
форми власності у м. Києві. А. а. У. готує спеціа-
лістів та магістрів за спеціальністю «Правознав-
ство», бакалаврів за спеціальностями «Пере-
клад» та «Міжнародне право». В А.  а.  У. діють 
Школа адвокатської підготовки, Адвокатські 
студії, Центр підвищення кваліфікації, Навч. 
юрид. консультація, Н.-д. лаб. з проблем адвока-
тури та прав людини. В А.  а. У. функціонують  
4 відділення — загальної юрид. підготовки, спе-
ціальної адвокатської підготовки, міжнар. права 
та перекладу.
1995 було засновано ТОВ «Інститут адвокатури 
при Київському національному університеті 
імені Тараса Шевченка», 2001 назву було змінено 
на ТОВ «Академія адвокатури України». 1999 
при А. а. У. створено Школу адвокатської підго-
товки. Від 2005 розпочала діяльність Н.-д. лаб. з 
проблем адвокатури та прав людини. 2010 при 
А.  а.  У. створено Ін-т мед. і фармацевтичного 
права та біоетики, який складається з н.-д. цен-
тру мед. і фармацевтичного права, лаб. біоетики, 
школи мед. права, консультативного бюро із за-
хисту прав громадян у галузі біології та медици-
ни, експертної групи та студентських студій. 
В А. а. У. працює 8 кафедр: теорії та історії д-ви і 
права; кримінального та адм. права; цивільного, 
господарського права та процесу; кримінального 
процесу та криміналістики; адвокатської майс-
терності; прав людини, міжнар. та європ. права; 
укр. філології та культурології; іноз. мов і пере-
кладу.
В А.  а.  У. діє аспірантура за спеціальностями 
«Кримінальний процес та криміналістика; судо-
ва експертиза; оперативно-розшукова діяль-
ність», «Кримінальне право та кримінологія; 
кри мінально-виконавче право», «Судоустрій, 
прокуратура та адвокатура». Діє спеціалізована 
вчена рада з захисту дисертацій канд. юрид. наук 
за двома спеціальностями: «Кримінальне право 
та кримінологія, кримінально-виконавче пра-
во»; «Кримінальний процес та криміналістика, 
судова експертиза, оперативно-розшукова ді-
яльність». З 2004 виходить наук. журн. «Вісник 
А. а. У», який 2005 внесено до переліку фахових 
видань України за напрямом юрид. науки. 

Літ.: Новини Академії адвокатури України // Вісник 
Ака демії адвокатури України. 2011. Вип.  2; Курдю-
ков В. В., Гревцова Р. Ю. Розвиток вітчизняного медично-
го права: внесок Академії адвокатури України // Вісник 
Академії адвокатури України. 2012. Вип. 2.

Акаде́мія ви ́шуканих мисте ́цтв у Флоренції 
(Accade mia di belle arti di Firenze) — навч.-мист. і 
художньо-музейний заклад у м. Флоренції (Іта-
лія). У Галереї А. в. м. одне з найкращих зібрань 
скульптури Мікеланджело, зокрема, його шедевр 
«Давид». А. в. м. — перша академія живопису в 
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Європі. Заснував 1562 Козімо І Медичі, великий 
герцог Тосканський (1519–1574). До цього у Фло-
ренції функціонувало Т-во малюнка ім. св. Єван-
геліста Луки, засн. 1339, яке розміщувалося в 
гол. капелі флорент. лікарні Санта Марія Нуова. 
У сер. 16  ст. приміщення у Т-ва відібрали, що 
призвело до фактичного припинення його існу-
вання. 1561 фра Джованн’Аньоло Монторсолі 
(відомий на той час скульптор) і майстер Закке-
рія (пріор флорент. церкви Нунциати) вирішили 
відновити т-во, але вже як Академію малюнка. 
Дж. Вазарі презентував ідею великому герцогові 
Козімо І Медичі, який ідею підтримав. Спочатку 
А. розмістили у храмі монастиря дельї Анджелі, 
згодом — у церкві Сантисіма-Аннунциата. Чле-
ни-засновники А.  в.  м.: фра Джованн`Аньоло, 
Франческо де Сангалло, Аньоло Бронзіно, Джор-
джо Вазарі, Мікеле ді Рідольфо і Пьєр Франчес-
ко ді Якопо ді Сандро. Першим академіком став 
скульптор, художник і архітектор італ. Відро-
дження Мікеланджело Буонарроті. 1784 великий 
герцог Тосканський Пьєтро Леопольдо ді Лоре-
на трансформував Академію малюнка в А. в. м., 
до якої ввійшли всі школи мист-в, малювання і 
скульптури Флоренції. За рішенням герцога, до 
вишуканих мист-в зарахували музику, на під-
ставі чого в А.  в.  м. створили муз. відділення. 
(1849 воно виокремилось зі складу А.  в.  м. як 
Муз. ін-т, згодом Консерваторія, якій 1910 нада-
ли ім’я Луїджі Керубіні, видатного італ. компози-
тора, уродженця Флоренції). При А.  в.  м. засн. 
Галерею з метою надати учням можливість зна-
йомитись зі зразками античного мист-ва та ко-
піювати їх. Основу ізофонду трансформованого 
закладу склали роботи з колекції попередньої 
Академії. 1786 і 1808 Галерею поповили мист. 
твори кількох монастирів і церков, 1873 з площі 
Сеньйорії перенесли статую Мікеланджело «Да-
вид» (1501–1504). 1784 Галерея переїхала до бу-
дівлі колишнього госпіталю при монастирі 
св. Матфія і св. Миколая (у подальшому А. в. м. 
зайняла весь госпіталь), але приміщення вияви-
лося затісним для скульптури (висота статуї без 
п’є десталу становить 4 м 10 см, із п’єдесталом — 
5 м 17 см). Тому 1882 за проектом арх. Еміліо де 
Фабрис для неї збудували спец. приміщення — 
т.  з. трибуну Давида. 1911 до А.  в.  м. надійшло 
п’ять скульптур Мікеланджело: «Раби» («Атлас», 
«Юний раб», «Раб, що прокидається» і «Борода-
тий раб»), а також «Св. Матвій». Фігури рабів 
призначалися для гробниці папи Юлія ІІ у собо-
рі св. Петра у Римі, над якою Мікеланджело пра-
цював близько 40 років, однак так і не завершив 
(більшість скульптур цієї гробниці виконали ін. 
майстри). Скульптуру «Св. Матвій» створено бл. 
1504 для фасаду флорент. собору, де її так і не 
було встановлено. 1939 колекцію Галереї А. в. м. 
поповнила ще одна робота великого скульпто-
ра  — «Палестринська П’єта». Крім скульптури 
Мікеланджело, серед зібрання А. в. м. дві роботи 
Джамболонья. У Галереї чудова колекція живо-
пису 13–16  ст., зокрема, «Діва Марія на троні» 
Фра Бартоломео, «Сретеньє» Домініко Гірланда-
йо, «Мадонна з малям і ангелами» і «Мадонна з 
малям, св. Іоаном і двома ангелами» Сандро Бо-
тічеллі, а також «Благовіщеня» Філіппіно Ліппі, 
сина Філіппо Ліппі, у якого навчався Ботічеллі. 
Оскільки А. в. м. — освітній заклад, в її зібранні 
є велика кількість гіпсових моделей, зокрема 
проф. А.  в.  м., скульптора Лоренцо Бартоліні. 
Галерея А. в. м. сполучається з Консерваторією 

ім.  Л.  Керубіні, що уможливлює знайомство з 
колекцією старовинних муз. інструментів і до-
кументальних пам’яток муз. культури. В експо-
зиції представлені клавесин, спінет, фортепіано, 
скрипки, віолончелі, альти. Три інструменти — 
альт, віолончель, скрипка — роботи Антоніо 
Страдіварі (1644–1737). Альт і віолончель вхо-
дили до т. з. струнного квінтету Медичі (1690) — 
подарунка аристократа з Кремони Бартоломео 
Аріберті тоск. принцу Фердинандо, сину вели-
кого герцога Тосканського Козімо ІІІ Медичі. 
Скрипку Страдіварі, яку експонує музей, видат-
ний майстер створив пізніше (1716), вона не 
входила до квінтету. Одну з оригінальних скри-
пок квінтету втрачено, друга — в Академії 
св. Це цилії у м. Римі. На окрему увагу заслуговує 
перше фортепіано, створене у Флоренції 1700 (за 
ін. даними 1709). Його винахідником вважають 
Бартоломео Кристофорі (1655–1732), майстра з 
виготовлення клавесинів з Падуї, якого 1688 за-
просили до флорент. двору принца Фердинанда. 
Останнім часом експозицію Галереї А. в. м. по-
повнюють роботи сучасних художників, що є 
поширеною практикою провідних худ. музеїв 
Італії.

Літ.: Вазарі  Дж. Життєпис найславетніших живо-
писців, скульпторів та архітекторів / Пер. з італ. Київ, 
1970.Федотова  Е.  Д. Италия. История искусств. Мос-
ква, 2006; 

О. М. Гончарова

Акаде ́мія Ґонку ́р, Ґонкурівська Академія 
(Academie Goncourt), Ґонкурівське літературне 
товариство (Société littéraire des Goncourt) — лі-
тературне товариство, утворене за заповітом 
Е. Ґонкура. Уперше зібралося 07.04.1900 у будин-
ку письменника Л. Енніка у передмісті Парижа 
Пассі; у складі т-ва були письменники: К. Гюїс-
манс, О. Мірбо, Роні-старший і Роні-молодший, 
Л. Еннік, П. Марґерітт, Г. Жоффруа, згодом об-
рали Л. Доде, Е. Буржа, Л. Декава. На наступних 
зборах 09.02.1903 у будинку К. Гюїсманса обго-
ворювався статут після офіційного визнання 
академії указом голови Ради міністрів Франції 
від 19.01.1903. Надалі «десятка» збиралася що-
місяця від 26.02.1903 спочатку у весільному са-
лоні Гранд-Отелю у Парижі, а від 31.10.1914 міс-
цем зборів членів А. Ґ. став ресторан «Друан» у 
Парижі. Збори відбуваються першого вівторка 
кожного місяця, крім літа. За статутом т-во дек-
ларувалося як неприбуткова асоціація. 1903 
президентом Франції воно було оголошене «сус-
пільно корисним», що дозволило А. Ґ. отримува-
ти дарунки і спадщину та ставило під контроль 
двох міністерств — культури і внутрішніх справ. 
А. Ґ. отримує допомогу від мерії Парижа і міст-
партнерів, Нац. центру книги, компанії Fnac.
Нових членів А.  Ґ. вводять шляхом кооптації, 
обираючи часто одноголосно чи майже одного-
лосно. Для того щоб кандидатуру було відхиле-
но, достатньо одного категоричного заперечен-
ня когось із членів т-ва. Обирати до А. Ґ. можуть 
будь-якого франкомовного письменника. Новий 
член А. Ґ. отримує столовий прибор попередни-
ка з ножем і виделкою, виготовленими з позо-
лоченого срібла. На столових приборах виграві-
ювано імена членів А. Ґ.. 
Щороку в листопаді А. Ґ. присуджує Ґонкурівську 
премію. Крім основної премії присуджується 
Ґонкурівська премія за перший роман, Ґонкурів-
ська премія за новелу, Ґонкурівська премія за 

Логотип Академії вишуканих 
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поезію, Ґонкурівська премія за біографію. Склад 
А. Ґ. (на 2016): Б. Піво (президент), Е.-Е. Шмітт, 
Д. Декуен, П. Констан, П. Рамбо, Т. Бен-Желлун, 
В. Депант, Ф. Шандернаґор, Ф. Клодель, П. Ассу-
лін.

Літ.: Caffier M. Academie Goncourt. Paris, 1994; Lainé P. 
Sacré Goncourt! Paris, 2000; Bourra O. Un siècle de Goncourt. 
Paris, 2003.

C. В. Глухова

Акаде ́мія Жюліа́на (франц. Académie Julian) — 
приватна Академія мистецтв у Парижі, заснова-
на художником Р.  Жюліаном 1867–1868 як аль-
тернатива Школі образотворчого мистецтва 
(École des Beaux-Arts). А. Ж. користувалася по-
пулярністю в середовищі франц. та іноз. студен-
тів, особливо американців. До А. Ж. зараховува-
ли як професійних художників, так і аматорів. 
Особливість А. Ж. полягала в тому, що вона на-
давала можливість навчатися жінкам. Натомість 

доступ до Школи образотворчого мист-ва вони 
отримали лише 1897. Навчання базувалося на 
академічній традиції. Метою навчання була під-
готовка студентів, які не вступили до Школи 
вишуканих мист-в, до подання робіт на пре-
стижну Римську премію (присуджувалася у 
Франції протягом 1663–1968 й надавала можли-
вість для художників стажуватися в м. Римі) чи 
їх експонування в Паризькому Салоні.
До 1880 діяльність А.  Ж. було зосереджено у 
приміщеннях Пасажу Панорам і на вул. Вів’єн. 
Згодом заклад було розширено. Спочатку класи 
були змішаними, згодом Р. Жюліан заснував для 
жінок окремі майстерні. На додаток до майсте-
рень для жінок по вул. Вів’єн було відкрито низ-
ку майстерень для чоловіків у передмісті Сен-
Дені. 1888 засновано майстерню для жінок на 
вул. Бері, у найбільшому аристократичному ра-
йоні, а також два семінари на Монмартрі. Також 
засновано майстерню для чоловіків у аристокра-
тичному р-ні на вул. Сен-Оноре неподалік від 
Вандомської площі. 1890 провідну чоловічу 
майстерню було перенесено на Фобур-Сен-Дені 
в Латинському кварталі. Згодом створено жіночі 
майстерні на вул. Шерше-Міді.
  1881 в А.Ж. утверджено принцип: «кожен ко-
ристується повною свободою і працює так, як 
вважає за потрібне». Замість поділу на класи всі 
рівні форми навчання було об’єднано в одному 
класі, щоб студенти могли навчатися один в од-
ного. Доступ до класів, де навчалися жінки, чо-
ловікам було суворо обмежено. Попри це, твори 

жінок виставлялися нарівні з чоловічими на 
щомісячних конкурсах, на яких жінки часто здо-
бували головні призи. В А. Ж. не було чітко ви-
з наченого порядку та дисципліни. Місцеві сту-
денти часто глузували над іноземцями, які 
на  в чалися в А. Ж.,через що багато з них змушені 
були залишити заклад.
Учні та вчителі А. Ж. періоду розквіту визнача-
ли світові течії академічного авангарду. З мо-
менту створення А. Ж. у ній викладали відомі у 
сфері мист-ва діячі, переважно професори Шко-
ли вишуканих мист-в, друзі Р. Жюліана: А. Бугро, 
Г. Буланже, Ж. Лефевр, Ж.-П. Лоран, Ж.-Ж. Бен-
жамен-Констан та ін. У 1880-ті А. Ж. нарахову-
вала понад 600 студентів. Цей заклад відкрив 
шлях у світ професійного мист-ва багатьом жін-
кам. Випускники А.  Ж.: П.  Боннар, М.  Дюшан, 
Ф. Леже, А. Матісс, А. Муха, Ф. Кнопф, Є. Лансе-
ре, Л.  Гаспар, Л.  Бакст, Е.  Барлах та ін. Випус-
кники А.  Ж. укр. походження: Є.  Буковецький, 
М. Башкирцева, Д. Відгоф, Кассандр (А. Мурон), 
М.  Лопухіна, Іван (Жан) Песке, С.  Станкевич, 
О. Шевченко, С. Гординський та ін. 
А. Ж. продовжувала працювати впродовж Пер-
шої світової війни. Під час Другої світової війни 
під тиском нім. адміністрації її було закрито. Від 
1968 А. Ж. — складова Школи графічного обра-
зотворчого мист-ва Пенінгена [Ecole Supérieure 
d’Arts Graphiques et d’Architecture Intérieure 
(ESAG Penninghen)].
Дві майстерні А. Ж. було продано 1946. У 1959 
майстерню на вул. Драгунів викупили Г. Мет-де-
Пенінген і Ж. де-Андон, 1968 її було об’єднано з 
майстернями Школи графічного образотворчо-
го мист-ва Пенінґена під керівництвом Сесіль 
Бельден та Андре дель Деббіо. 

Літ.: Котляр  М. Буковецький  Є.  Й. // Образотворче 
мистецтво. 1940. № 12; Hérold M. L’Académie Julian à cents 
ans. Paris, 1968; Fehrer С. New light on the Académie Julian 
and its founder (Rodolphe Julian) // La Gazette des Beaux-
Arts. 1984. Mai-juin; Overcoming all obstacles: the women 
of the Académie Julian / Ed. by Gabriel P. Weisberg and Jane 
R. Becker. New York, 1999; Башкирцева М. Дневник. Мо-
сква, 2003; Сусак  В. Українські митці Парижа. 1900–
1939. Київ, 2010.

Акаде́мія меди ́чних нау ́к Украї́ни — див. 
Національна академія медичних наук України.

Акаде ́мія мисте ́цтв Вене́ції (L’Accademia di 
Belle Arti di Venezia) — навчально-мистецький і 
художньо-музейний заклад у столиці регіону 
Венето (Італія). Має одне з найбагатших зібрань 
творів мист-ва пн. італ. Відродження від 13 до 
18 ст. Колекції А. м. В. розміщено в кількох бу-
дівлях: церкві Санта-Марія делла Каріта (Chie-
sa di Santa Maria della Carità), монастирі Лютер. 
каноніків (Сonvento dei Canonici Lateranensi) і в 
Галереї А. м. В. (Gallerie dell`Accademia), що роз-
ташована у приміщенні Скуола («братство») 
Гранде ді Санта-Марія делла Каріта (Scuola 
Gran de di Santa Maria della Carità). Кожне з при-
міщень А. м. В. — іст.-культ. та архіт. пам’ятка. 
Зокрема, Монастир Лютер. каноніків звели чен-
ці лютер. ордену з Равенни 1134; його двічі пере-
будовували: 1552–1561 А.  Палладіо, засновник 
архіт. класицизму, на поч. 19 ст. — арх. Дж. Сель-
ва і Лаззарі. Церкву Санта-Марія делла Каріта 
спорудили в 12 ст., у сер. 15 ст. арх. Б. Боном пе-
ребудував її в готичному стилі, 1807 будівлю ре-
конструював арх. Дж. Сельва. Скуола Гранде ді 

Академія Жюліана. 

М. К. Башкирцева.. В художній 
студії Р. Жюліана, 1881 

Логотип Академії мистецтв 
Венеції
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Санта-Марія делла Каріта (Мілосердя) заснова-
не 1260; у1830 арх. Дж. Сельва і Лаззарі модерні-
зували його. 
А.  м.  В. засновано 1750. Першим президентом 
був видатний худ. італ. сеттеченто Дж. Б. Тьєпо-
ло. Згідно з Декретом Наполеона від 1807 було 
змінено назву з «Венеціанська академія живо-
пису, скульптури і архітектури» на «Королівська 
академія вишуканих мистецтв» та засновано пі-
накотеку — зібрання творів живопису, відкриту 
для відвідування 1817. Нині відома як Галерея 
А. м. В. (через те, що А. м. В. разом із худ. фонда-
ми розміщується в кількох будівлях, часто вжи-
вають поняття «Галереї А. м. В.»). Фонди створе-
ної А. м. В. поповнювалися упродовж 19 ст. До 
Галереї А. м. В. надійшли колекції графів Конта-
ріні й Манфріні. 1856 імператор Австро-Угор-
ської імперії, до складу якої після поразки Напо-
леона входила переважна більшість пн. тер. Іта-
лії, купив і подарував А. м. В. пінакотеку Реньє. 
У Галереї представлено італ. живопис 13–18 ст. 
переважно венец. школи, особливістю якої є ко-
лорист. багатство та пишність, тяжіння до бага-
тофігурних композицій. Експозиція музею по-
будована на поєднанні хронол. і біогр. принци-
пів. Серед ікон і т. з. примітивів (картин венец. 
худ. 13–14 ст.) — «Коронація діви Марії» П. Ве-
неціано і поліптих із центр. сценою «Благові-
щення» пензля Л. Венеціано, учня П. Венеціано. 
Осн. частина експозиції — це картини венец. 
худ. 15–18 ст. В експозиції живопису кватрочен-
то представлено полотна А. ді Саліба, П. да Мес-
сіна, В. Катена, П. делла Франческо, Я. і Дж. Бел-
ліні, зокрема «Мадонна з деревами» (1487), 
«П’єта» (1505); шедевр А.  Мантеньї «Св.  Геор-
гій» (1464), картини С. Пйомбо, Дж. Белліні, зо-
крема «Процесія Святого Хреста на площі Сан 
Марка» (1496) і «Диво Святого Хреста на мосту 
сан Лоренцо» (1500). Для циклу картин В. Кар-
паччо «Життя св. Урсули», створених для засно-
ваного у 1300 братства св.  Урсули, виділено 
окрему залу. У кількох залах експонують бл. 
шести сотень творів титанів венец. чинквечен-
то: Тиціана (1477–1576), Я. Тінторетто (1518–
1594) і П. Веронезе (1528–1588). Зокрема, шедевр 
П. Веронезе «Бенкет у домі Левія» (1573) займає 
усю стіну зали, серед ін. картин майстра — «Свя-
та родина і святі» (1564), «Містичний шлюб св. 
Катерини» (1575), «Розп’яття» (1582), «Вознесін-
ня Діви Марії на небо» (1586), «Св. Іеронім» 
(1580), а також «Алегорія Венеції» і «Битва при 
Лєпанто». Цілу стіну Галереї займає монумен-
тальне полотно Тиціана «Введення Марії до хра-
му» (1534–1538). Крім нього, в експозиції музею 
є «Диво св. Марка» (1545–1548), «Викрадення 
тіла св. Марка венеціанцями з Олександрії, за-
хопленої мусульманами», «Спасіння св. Марка» 
(1562–1566), «Іоанн Хреститель», «П’єта» (1570–
1576) та ін. Представлено роботи художників 
родини Бассано: Леонардо, Якопо і Франческо 
Молодшого, а також майстра жанрових картин 
Б.  Строцці (1581–1644) і засновника жанру 
єванг. притчі в італ. живописі Д. Фетті (1589–
1623). Перлина колекції А.  м.  В. — картина 
Джорджоне «Гроза» (1505–1507), що досі одно-
значно не потрактована ані щодо змісту, ані щодо 
назви, яка кілька разів змінювалась: від «Циган-
ка і солдат» до «Родина Джорджоне» (через при-
пущення, що на картині зображено родину ху-
дожника) та «Алегорія Венери». Картину замо-
вив Г. Вендраміні, у його родині вона зберігалася 

до 1569. Потім опинилася в зібранні Манфріні, 
1875 картину придбав князь Джованеллі. 1930 
полотно експонували в м.  Лондоні, а через два 
роки його придбав уряд Італії для Галереї А. м. В. 
Живопис венец. сеттеченто представлено кар-
тинами Дж. Б. Тьєполо, Дж. Б. П’яцетти, батька і 
сина П. та А.  Лонгі, пастелями портретистки 
Р.  Карр’єри, ведутами Каналетто, Ф.  Гварді, 
М. Маріескі — художників, що увічнили на своїх 
полотнах канали, церкви та палаци Венеції.

Літ.: Энциклопедия живописи. Москва, 1997; Filippo 
Pedrocco. Veronese. Giunti Gruppo Editoriale, Firenze, 1999; 
Федотова Е. Д. Италия. История искусства. Москва, 2006.

О. М. Гончарова

Акаде ́мія мисте́цтв імпера́торська (Импе-
раторская Академия художеств)  — вища мис-
тецька школа в м. Санкт-Петербурзі, заснована 
1757 указом Сенату як Академія мистецтв. 
З 1764 — Імператорська академія мистецтв. Го-
тувала живописців, скульпторів, граверів та ар-
хітекторів. Ініціаторами заснування А. м.  і. ви-
ступили фундатор Моск. ун-ту граф І.  І. Шува-
лов і вчений М. В. Ломоносов. У перші роки свого 
існування А.  м.  і. була філією Моск. ун-ту. 
І. І. Шувалов передав А. м. і. окремі приміщення 
свого палацу на вул. Італійській у м.  Санкт-
Петербурзі, а також картинну галерею західно-
європ. майстрів (бл. 100 творів). 1764 Катери-
на ІІ дарувала А. м. і. автономію від ун-ту, новий 
штат і статут («Привілей і Статут Імператорської 
Академії трьох найвизначніших мистецтв»). 
А.  м.  і. очолювала Рада професорів і президент. 
Упродовж 1764–1788 на Василівському острові 
збудовано нове приміщення А. м. і. (арх. О. П. Ко-
корінов і Ж.-Б.-М. Валлен-Деламот). 
Курс навчання для художників усіх спеціальнос-
тей поділявся на 5 рівнів (класів). 2 нижчих кла-
си утворювали Виховальне училище, 3 вищих — 
власне А. м. і. Із переходом до вищих класів учні 
обирали спеціалізацію. Багато уваги приділяло-
ся й вивченню загальноосвітніх предметів: іноз. 
мов, історії, географії, астрономії тощо. У кож-
ному класі навчалися 3 роки, тож набір на най-
нижчий рівень відбувався один раз на три роки. 
Повний курс навчання, як правило, складав 
15 років. До 5-го (найнижчого) класу набирали 

хлопчиків у віці 5–6 років. На поч. 19 ст. до 5-го 
класу зараховували дітей у віці 8–9 років, а тер-
мін навчання скоротили до 12 років. В А.  м.  і. 
могли навчатися діти слуг, солдатів, а також по-
зашлюбні діти. З 1760 найкращі випускники за 
кошти А.  м.  і. стажувалися закордоном. Крім 
того, вони могли претендувати на дворянський 
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титул. Згідно з правилами 1830, термін навчання 
було скорочено до 6 років. Вихованців ділили на 
2 відділи: нижчий і вищий. Вихованців нижчого 
відділу називали академістами 2-го ступеня, ви-
щого — академістами 1-го ступеня. Курс скла-
дався з класів, напр., курс малювання поділявся 
на 6 навч. класів: 2 рисувальні, 2 гіпсові й 2 на-
турні. Перехід із класу в клас був можливий 
лише з дозволу Ради А. м.  і. після розгляду по-
даних робіт. Після закінчення повного курсу 
навчання А. м.  і. надавала звання класного або 
некласного художника. Звання класного худож-
ника надавали лише академістам, які отримали 
золоту медаль. 1840 скорочено викладання за-
гальноосвітніх курсів і розширено програми зі 
спеціальних дисциплін. Обов’язковим залиша-
лося лише вивчення рос. мови (для всіх студен-
тів) та математики (для архітекторів).
1758 засновано Музей А.  м.  і. Колекції музею 
стали основою для Російського музею імп. Олек-
сандра ІІІ (1895). Після закриття А. м. і. частину 
колекції Музею було передано до Ермітажу. 
З 1770-х А. м. і. регулярно організовувала мист. 
виставки. 1800, коли заклад очолив меценат 
О.  С.  Строганов, у ньому було відкрито меда-
льєрний і реставраційний класи, на правах віль-
них слухачів до А. м. і. почали допускати кріпа-
ків. 1802 А. м. і. здобула право займатися проек-
тами міського буд-ва, організовувати архіт. й 
худ. конкурси. Педагоги й учні А.  м.  і. брали 
участь у буд-ві й оформленні Казанського та Іс-
акієвського соборів, храму Спаса-на-Крові в 
Петербурзі, храму Христа Спасителя в Москві. 
1812 А.  м.  і. підпорядковано Міністерству нар. 
освіти. А. м. і. ініціювала заснування провінцій-
них худ. шкіл та училищ, у яких викладали її 
учні, а також музеїв при худ. навч. закладах. 1840 
закрито Виховальне училище. З 1843 президен-
тами А. м. і. призначалися лише особи з імпера-
торської династії. 1847 при А. м. і. засн. Мозаїч-
ний заклад у складі худ. й тех. відділів. 1859 
А. м.  і. втратила права автономії, її було підпо-
рядковано Міністерству імператорського двору. 
1893 затверджено новий статут, який повернув 
А. м.  і. самоуправління. Навч. класи було пере-
творено на Вище художнє уч-ще живопису, 
скульптури й архітектури, при якому було від-
крито майстерні на чолі з видатними худ. І. Рєпі-
ним, В. Маковським, І. Шишкіним, А. Куїнджі та 
ін. Училище отримало право затверджувати 
проекти монументальних споруд.
Випускники А. м. і.: Ф. Шубін, В. Баженов, Ф. Ро-
котов, І. Старов, М. Бенуа, В. Полєнов, І. Рєпін, 
В.  Суріков та ін. В А.  м.  навчалися укр. худ. 
І. Мартос, А. Лосенко, І. Сошенко, Т. Шевченко, 
М. й О. Мурашки, М. Пимоненко, М. Самокиш, 
О. Сластіон, Ф. Кричевський, К. Трохименко та 
ін. Т. Шевченко описував період свого навчання 
в А. м. і. у листуванні та в автобіографічній пові-
сті «Художник». 1964  у колишній майстерні 
Т.  Шевченка при А.  м.  і. засн. Музей-квартиру 
Тараса Шевченка.
А.  м.  і. ліквідовано 12.04.1918 згідно з указом 
Раднаркому РСФРР. 1918 вище худ. уч-ще при 
А.  м.  і. перетворено на Петроградські держ. 
вільні худ.-навч. майстерні. 1921 їх переймено-
вано на Петроградські держ. худ.-навч. май-
стерні при відродженій А. м. і. (нова А. м. і. була 
наук., а не навч. установою). 1928 їх реорганізо-
вано у Вищий художньо-технічний інститут 
(ВХУТЕІН). 1930 ВХУТЕІН реорганізовано в 

Ін-т пролетарського образотворчого мист-ва. 
1932  останній перетворено на Ленінградський 
ін-т живопису, скульптури й архітектури (з 
1944  — ім. І.  Рєпіна). З 2002  — Санкт-Петер-
бурзький держ. академічний ін-т живопису, 
скульптури й архітектури ім.  І.  Ю. Рєпіна. За-
клад підпорядковано Рос. академії мист-в.

Літ.: Императорская Санкт-Петербургская Академия 
художеств. 1764–1914. Краткий исторический очерк. 
Санкт-Петербург, 1914; Оленин А. Избранные труды по 
истории и деятельности Императорской Академии худо-
жеств. Санкт-Петербург, 2010.

Акаде́мія мисте ́цтв Украї́ни — див. Націо-
нальна академія мистецтв України.

Акаде́мія муніципа́льного управлі ́ння — 
колишній державний вищий навчальний заклад 
IV рівня акредитації з підготовки кадрів для ор-
ганів місцевого самоврядування та державних 
адміністрацій, проведення досліджень з питань 
державного уп равління та місцевого самовряду-
вання, м. Київ. Заснована 1995 як АТ «Академія 
муніципального управління», на базі якої 1997 
КМ своєю постановою створив 2016 А.  м.  у. 
реоргані  зовано шляхом приєднання до Таврій-
ського національного університету ім. В. І. Вер-
надського (м. Київ).

Акаде́мія нау ́к ви́щої шко́ли Украї́ни, АН 
ВШ Украї́ни — всеукраїнська громадська науко-
ва організація, що об’єднує вчених вищих навч. 
закладів та сприяє проведенню теоретичних і 
прикладних досліджень із проблематики при-
родничих, гуманітарних і технічних наук. 
Установчі збори відбулися 27.11.1992. Серед ака-
деміків-засновників А. н. в. ш. У. — професори 
Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка, доктори фіз.-мат. наук В. Стрі-
ха і Ю. Чутов, доктор геол.-мінерал. наук М. Дроб-
ноход та 50  докторів наук, професорів укр. 
вишів, які прибули на скликані ініціативною 
групою Установчі збори. Перший президент  — 
В. Стріха (1992–1999); 1999–2013 — М. Дробно-
ход. 15.02.2014 президентом обрано О. Нако неч-
ного. В А. н. в. ш. У. — бл. 400 академіків (2016), 
як вітчизняних, так і зарубіжних учених.
Н а п р я м и  д і я л ь н о с т і  А.  н.  в.  ш.  У. Гол. 
мета Академії — сприяти розвитку наук. дослі-
джень та вдосконалювати на цій основі навчаль-
но-виховний процес у ВНЗ України. Осн. за-
вдання А. н. в. ш. У.: а) визначати проблематику 
наук. досліджень у вишах України; б) організо-
вувати наук. дослідження та впро ваджувати 
наук. досягнення в навч. процес; в)  готувати 
фахівців та підвищувати їхню наук. кваліфіка-
цію; г) проводити наук. сесії, з’їзди, кон ференції, 
наради; ґ)  здійснювати видавничу діяльність 
(друковані періодичні видання, наук. збірники, 
монографії, щорічники, наук. записки); д) спри-
яти міжнар. співробітництву вчених вишів 
України з науковцями інших країн.
О р г а н і з а ц і й н і  о с о б л и в о с т і  А. н. в. ш. У. 
Академія діє згідно зі Статутом, затвердженим 
Установчими зборами 27.11.1992 (зі змінами та 
доп. 1999, 2004, 2006, 2007). Працює на засадах 
демократичного самоврядування, колегіального 
керівництва та гласності. Вищий керівний орган 
Академії — Заг. збори (Конференція), які скли-
каються не рідше ніж один раз на рік. У період 
між Заг. зборами керує Академією Президія на 
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чолі з  президентом. Членство в Академії може 
бути індивідуальним і колективним. Індивіду-
альними членами Академії є академіки й почес-
ні академіки, а також викладачі й наук. співро-
бітники вишів, які мають наук. ступінь доктора 
наук, визнають Статут Академії та активно пра-
цюють в одному з її наук. відділень. Колективни-
ми членами Академії можуть бути вищі навч. 
заклади та інші установи й орг-ції, які сприяють 
її діяльності.
Основою орг. структури А. н. в. ш. У. є відділен-
ня. Наук. від-ня (15 від-нь станом на  2016): 
аграрне; біології; економіки; інформатики і сис-
темного аналізу; історії, філософії та україноз-
навства; політології, соціології та права; філоло-
гії, мистецтвознавства і масової комунікації й ін. 
Регіон. відділення створюються за тер. ознакою; 
станом на 2016 їх два — Західне та Харківське.
А.  н.  в.  ш.  У. — о р г а н і з а т о р  н а у к о в и х 
к о м у н і к а ц і й. Організація є засновником і 
видавцем «Наукових записок А. н. в. ш. У.», від 
2013  — багатопрофільного англомовн. наук. 
журн. «Наукові обрії» («Scientific Horizons»). 
1996–2013 видавала наук.-практ. щокварталь-
ник «Освіта і управління».
А. н. в. ш. У. — організатор наук. конференцій, 
семінарів, круглих столів, присвячених актуаль-
ним проблемам розвитку укр. науки й вищої 
школи. Одним із найпомітніших заходів стали 
щорічні Академічні читання пам’яті В. Стріхи.
Щороку А.  н.  в.  ш.  У. присуджує нагороди: за 
виз начний внесок у розвиток науки та впрова-
дження її результатів в освіту  — Нагорода 
Св. Володимира; за видатні досягнення в галузі 
науки й техніки — Нагорода Ярослава Мудрого; 
за видатні наук. роботи в галузях математики; 
фізики та астрономії; інформатики та обчислю-
вальної техніки — медаль ім. акад. М. Кравчука.

Літ.: Вчені Академії наук вищої школи України (1992–
2005) / Уклад. В. П. Литвин та ін.; заг. ред. М. І. Дубина. 
Харків, 2005; Академія наук вищої школи України, 1992–
2010: довідник. Київ, 2010. 

Г. І. Калінічева

Акаде ́мія нау ́к Молдо́ви (молд. Academia de 
Ştiinţe a Moldovei) — провідна наукова установа 
Республіки Молдова, центр фундаментальних 
досліджень у галузі соціогуманітарних та при-
родничих наук. А. н. М. Засновано 02.08.1961 у 
м. Кишиневі як АН Молдавської РСР. Передумо-
вою створення А.  н.  М. стало заснування 
12.06.1946 в м.  Кишиневі н.-д. бази АН СРСР. 
1949 на базі Ін-ту історії, мови й л-ри та про-
фільних секторів було створено Молдавську фі-
лію АН СРСР. 1961 до складу А. н. М. входили 
відділення: Фіз.-тех. і математичних наук, Біол. і 
хім. наук, Соц. наук, Енергетичної кібернетики, 
Мікробіології, Палеонтології і стратиграфії, Гео-
графії, а також Ботанічний сад і Центр. наук. 
б-ка ім. А. Лупана. Нині А. н. М. поділяється на 
три відділення: Природничих наук і наук про 
життя, Соц. і гуманітарних наук, Точних і екон. 
наук. Відділення Природничих наук і наук про 
життя поділяється на два підвідділи: мед. і с.-г. 
наук. Керівними органами А.  н.  М. є Асамблея 
А. н. М. та Вища рада з науки і технологічного 
розвитку А.  н.  М. Вищим керівним органом є 
Асамблея, до складу якої входять акад., чл.-кор., 
доктори-хабілітат і доктори наук, обрані на збо-
рах відділень А.  н.  М. Виконавчим органом 
А.  н.  М. є Вища рада з науки і технологічного 

розвитку. Керівництво А. н. М. покладено на її 
президента, який обирається Асамблеєю шля-
хом таємного голосування терміном на чотири 
роки. Президент здійснює керівництво роботою 
А. н. М., очолює Асамблею та Вищу раду з науки 
й технологічного розвитку; представляє А. н. М. 
перед органами влади, а також у міжнар. орг-
ціях. Осн. джерело фінансування А. н. М. — до-
тації з держ. бюджету. До складу А. н. М. входять: 
50 дійсних членів (акад.), 46 чл.-кор., 45 почесн. 
членів, 15 почесн. докторів «Honoris Causa».
Упродовж останніх років установи А. н. М. зо-
середжуються на дослідженні проблем матема-
тики й інформатики, фізики твердого тіла, мі-
кро- й оптоелектроніки, геол. і геофіз. процесів 
на тер. Молдови, фізико-тех. проблем енергети-
ки, хімії координаційних сполук, органічної й 
біоорганічної хімії, фізіології й біохімії рослин, 
мікробіології, генетики й селекції, вивчення, 
охорони, збагачення й раціонального викорис-
тання рослинного й тваринного світу Молдови. 
У галузі соц. і гуманітарних наук науковці 
А. н. М. працюють над дослідженням нац. еконо-
міки Молдови, історії Молдови й інших країн, 
лінгвістики, літературознавства, філософії, со-
ціології, правознавства, мистецтвознавства, ет-
нографії й фольклору. А. н. М. видає періодичні 
видання: «Buletinul Academiei de Ştiinţe a Mol-
dove» («Вісник Академії наук Молдови»), «Aka-
de mos», «Academica» та ін. 1996 укладено «Дого-
вір про співробітництво між А.  н.  М. і НАН 
України». Налагоджується співпраця АН Мол-
дови з укр. вишами. 

Літ.: Дука Г. Молдавско-украинские культурные и на-
уч ные связи: история и современность // Наука та нау-
кознавство. 2009. № 1; Академії наук країн Європи: у 2 кн. 
Київ, 2012. Кн. 2.

О. М. Березовський

Акаде ́мія театра́льна — навчальний заклад, 
що діяв упродовж 1919 у Києві. Навч. програ-
мою передбачалися спец. та заг.-осв. дисциплі-
ни. Керівник А.  т.  — В.  Сладкопевцев. Серед 
вик ладачів: мистецтвознавці А. Альшванг (істо-
рія музики), С.  Мокульський (історія театру), 
критики і літературознавці М. Алексєєв (історія 
рос. театру), О. Дейч, поет і перекладач Є. Дро-
б’язко, актори та режисери С. Висоцька, Г. Кри-
жицький (обидва — акторська майстерність), 
Л.  Лук’я нов (грим). В А.  т. навчалися майбутні 
актори М.  Левкоєв, В.  Куза (згодом засл. арт. 
РРФСР), Н.  Розенель-Луначарська. При А.  т. 
було створено майстерні худ. слова з відділами 
поезії (очолював І. Еренбург), драматургії (керу-
вали Г. Крижицький, В. Сладкопевцев), кіносце-
нарний, худ. критики, журнально-газетної ро-
боти. Восени 1919 частина викладачів і слухачів 
А.  т. увійшли до складу Київського муз.-драм. 
ін-ту ім. М. В. Лисенка.

Літ.: Дейч  А. Голос памяти. Москва, 1964; Крижиць-
кий  Г. Випереджаючи час. Київ, 1984; Смирнова-Іскан-
дер О. В. Театральна Україна двадцятих років. Київ, 1984.

Акаде ́мія нау́к Украї́ни — див. Національна 
академія наук України.

Акаде ́мія педагогі ́чних нау́к Украї́ни — див. 
Національна академія педагогічних наук України.

Акаде ́мія право́вих нау ́к Украї́ни — див. На-
ціональна академія правових наук України.

Логотип Академії наук 
Молдови
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Академкни́га — 1) Корпорація «Академкнига» 
НАН України — книготорговельне об’єднання, 
створене в листопаді 2005 (Постанова Президії 
НАН України № 236 від 11.11.2005). Мета Корпо-
рації «А.» НАН  України  — сприяти розвитку 
ринку академічної книги в Україні, забезпечува-
ти ефективне розповсюдження наук. та довідко-
вої л-ри. Осн. функції: управлінсько-представ-
ницька, торгово-оперативна, рекламно-пропа-
гандистська та забезпечення матеріально-тех. 
постачання.
Корпорація «А.» НАН України має 3 осн. під-
розділи: а) підприємство-книгарня вид-ва «На-
укова думка» (м.  Київ, вул.  Терещенківська, 3); 
б)  ма газин «А.» №  7 (м.  Київ, вул.  Стрiтенська, 
17)»; в)  фірмовий магазин «А.» (м.  Київ, 
вул.  Б.  Хмельницького, 42). В їхньому асорти-
менті  — книги з філософії, соціології, історії, 
філології, інформатики, математики, фізики, 
гео графії, астрономії, біології та інших наук від 
вид-в «Наукова думка», «Знання», «Вища шко-
ла», «Основи», «Академія», Видавничого дому 
«Києво-Могилянська академія» та ін. Підрозді-
ли Корпорації «Академкнига» НАН України бе-
руть участь у наук., науково-практичних конфе-
ренціях, інших академічних заходах, рекламую-
чи та розповсюджуючи книжкову продукцію. 
Також є учасниками міжнар. виставкових захо-
дів. У магазинах об’єднання організовано стаці-
онарні Виставки сучасної укр. книги, де презен-
товано наук. видання, випущені установами 
НАН України, можна отримати інформацію про 
книжкові новинки, плани академічних вид-в, а 
також довідково-інформаційні матеріали про 
авторів та вид-ва.
2) Найстаріша в СРСР та в Україні книготорго-
вельна орг-ція, що спеціалізувалася на академіч-
ній л-рі. Діяла від 1938 до поч. 1990-х. Мала від-
ділення у великих містах СРСР: Алма-Ата, Баку, 
Владивосток, Іркутськ, Київ, Кишинів, Красно-
ярськ, Куйбишев, Ленінград, Мінськ, Москва, 
Новосибірськ, Пущино, Свердловськ, Томськ, 
Таш кент, Уфа, Харків.
02.10.1930 у вид-ві Академії наук СРСР створено 
сектор розповсюдження продукції. У 1938 його 
реорганізовано в Контору з поширення видань 
АН СРСР — «А.», підпорядковану вид-ву «Нау-
ка».

Літ.: Книга и книжное дело в Украинской ССР : сб. 
док. и материалов 1941-1984 [сост.: Л. И. Гольденберг и 
др.]. Київ, 1986; Зелінська Н. В. Наукове книговидання в 
Україні: історія та сучасний стан: навч. посіб. для студ. 
вищ. навч. закл. Львів, 2002; Тимошик М. С. Історія ви-
давничої справи: підруч. 2-е вид., випр. Київ, 2007.

«Академперіо́дика», Видавнич́ий дім «Ака-
дем  періо ́дика» — одне з двох видавництв НАН 
України (друге видавництво  — «Наукова дум-
ка»), базова організація Науково-видавничої 
ради НАН України.

І с т о р і я  В Д   «А к а д е м п е р і о д и к а». 1964 
за рішенням директивних органів Академію 
наук УРСР позбавлено власної поліграфічної 
бази — друкарню передано Держ. комітету Ради 
міністрів УРСР у справах вид-в, поліграфії та 

книжкової торгівлі. Унаслідок цього після роз-
паду СРСР наук. періодичні видання опинилися 
на межі зникнення. 
За рішенням Президії НАН  України від 
21.04.1995 засновано Спеціаліз. друкарню наук. 
журналів. Протягом перших років роботи її 
оснащено сучасною поліграфічною та комп’ю-
терною технікою, що дозволило значно розши-
рити видавничу діяльність. 13.10.2000 Президія 
НАН України ухвалила постанову «Про реорга-
нізацію Спеціалізованої друкарні наукових жур-
налів при Президії НАН України».
С у ч а с н а  д і я л ь н і с т ь  В Д  «А к а д е м п е -
р і о д и к а». З 2001 функціонує Видавничий дім 
«А.». «А.» має 3 відділи: поліграфічний, науково-
методичний і додрукарської підготовки.
Місія «А.» — інформувати укр. та заруб. громад-
ськість про здобутки вітчизняної науки. Головні 
напрями діяльності «А.»: а) підготовка й випуск 
загальноакадемічних журналів; б)  виконання 
програми підтримки журналів НАН України 
(охоплює третину журналів, до складу засно-
вників яких входить НАН України); в)  випуск 
монографій, наук.-популяр. книжок і навч. по-
сібників; г) видання каталогів книжкових і пе-
ріодичних видань: щорічного «Анотованого 
каталогу книжкових видань» і «Каталогу періо-
дичних видань»; ґ)  консультативно-методична 
робота з  питань видавничої діяльності наук. 
установ, моніторинг періодичних і книжкових 
видань Академії, підготовка рекомендацій 
щодо удосконалення системи академічного 
книго видання; д)  прикладні дослідження 
з  упровадження новітніх технологій на різних 
етапах видавничо-поліграфічного процесу, а 
також дослідження з історії видавничої справи 
НАН України.
«А.» налагоджує зв’язки з різними суб’єктами 
наук. та видавничого простору: започаткувала 
щорічну науково-практичну конференцію «Нау-
кова періодика: традиції та інновації»; бере 
участь у міжнар. книжкових виставках.
В и д а в н и ч а  п р о д у к ц і я  В Д   «А к а д е м -
п е р і о д и к а». Вид-во спеціалізується на випус-
ку наук. журналів («Вісник НАН України», «До-
повіді НАН України», «Наука та інновації», 
«Космічна наука та технології» та ін.), збірників 
(«Наука України у світовому інформаційному 
просторі» та ін.). «А.» випускає понад 40 комп-
лектів наук. періодичних видань.
За час існування вид-во надрукувало понад 
1000 книжкових видань укр., рос. та англ. мова-
ми: монографії, посібники для вишів, словники, 
наук.-попул. л-ра. Осн. галузі, з проблематики 
яких «А.» випускає монографії: математика, ін-
форматика, механіка, фізика, матеріалознав-
ство, металофізика, теплофізика, астрономія, 
космічна наука, хімія, ботаніка, гідробіологія, 
геологія, географія, історія, археологія, мовоз-
навство, літературознавство.
«А.» реалізує проекти: наук.-попул. серія «Наука 
для всіх», «Українська наукова книга іноземною 
мовою», «Наука України у світовому інформа-
ційному просторі» та ін. Видання «Дистанційне 
зондування об’єктів Сонячної системи поляри-
метричними засобами» (2010), що першим ви-
йшло в проекті «Українська наукова книга іно-
земною мовою», Міжнар. астр. асоціація визна-
ла найкращою книгою року. За рішенням Пре-
зидії НАН України (розпорядження № 624 від 
10.10.2012) «А.» визначено видавцем однієї з 

Логотип Видавничого дому 
«Академперіодика»
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найстаріших академічних книжкових серій 
«Біо бібліографії вчених України». Серед ваго-
мих видань «А.» — «М. В. Келдиш та українська 
наука. До 100-річчя з дня народження вченого», 
«Б. Є. Патон: 50 років на чолі Академії» та ін.
«А.» здійснює онлайн-підтримку та наповнення 
веб-ресурсу «Наукові публікації та видавнича 
діяльність НАН України».

Літ.: Куртенок Л. Ф. Нариси історії Видавничого дому 
«Академперіодика». Київ, 2012; Вакаренко О. Г., Радчен-
ко А. І. Науково-видавнича діяльність Національної ака-
демії наук України: 2002–2011 рр. Київ, 2013; Вакарен-
ко  О.  Г. Сучасні напрями діяльності Видавничого дому 
«Академперіодика» НАН України // Наука України у сві-
товому інформаційному просторі: зб. статей. 2013. Вип. 8.

Ака ́єв, Аска́р Ака́євич (10.11.1944, с.  Кизил-
Байрак, тепер Чон-Кемінського аїльного округу 
Кемінського р-ну Чуйської обл., Республіка Кир-
гизстан) — державний й політичний діяч, пре-
зидент Киргизстану в 1990–2005. Народився в 
селянській родині, закінчив Ленінградський ін-т 
точної механіки та оптики (тепер Санкт-Пе тер-
бурзький нац. дослідницький ун-т інформацій-
них технологій, механіки та оптики). Доктор 
фіз.-мат. наук (1980), дис. при свячено методам 
розрахунку голографічних систем, зберігання й 
перетворення числової інформації. З 1984  — 
академік АН Киргизької РСР, 1986–1987 — зав. 
відділу ЦК Компартії Киргизії, 1987–1989 — ві-
це-президент, 1989–1990 — президент АН Кир-
гизької РСР. 27.10.1990 обраний Верховною Ра-
дою Киргизької РСР президентом Киргизької 
РСР, на загальнонародних виборах 12.10.1991 
став першим президентом незалежного Киргиз-
стану. Президентські повноваження А. було під-
тверджено на референдумі 30.01.1994. У грудні 
1995 переобраний на другий, а 2000 — на третій 
термін. 
На початку 1990-х А. вдалося створити власній 
д-ві імідж найдемократичнішого режиму серед 
пострад. д-в Центр. Азії, що дозволило залучити 
підтримку міжнар. фін. інституцій задля досяг-
нення макроекон. стабільності й екон. зростан-
ня. У зовн. політиці А. орієнтувався на поглиб-
лення інтеграції у рамках СНД, водночас збері-
гаючи хороші відносини з країнами Заходу. 
У внутр. політиці Киргизстану помітний вплив 
справляє кланова система традиційного кир-
гизького сусп-ва. У киргизькому соціумі зберіга-
ється чітка самоідентифікація особи з певним 
родом або кланом. За наявності нерозвиненої 
політико-партійної системи Киргизстану регіо-
нальні спільноти — клани чи роди — відіграва-
ли особливо важливу роль. В умовах правління 
А., який належав до впливового роду Сари-баги, 
представники якого мешкають на Пн. Киргиз-
стану, його представники обіймали більшість 
керівних посад в органах виконавчої влади. Це 
призвело до активізації протистояння й проти-
ставлення інтересів Пн. та Пд. країни, розділе-
них гірським хребтом Тянь-Шань. Кланове про-
тистояння в Киргизстані різко загострилося 
внас лідок порушення міжкланового балансу. 
Криза розпочалася у січні 2001, коли А. призна-
чив на посаду губернатора пд. Джалал-Абад-
ської області С.  Урманаєва з Іссик-Кульського 
клану, а Н.  Касієва з Наринського клану — гу-
бернатором Ошської обл. Місцеве населення 
негативно сприйняло такі кадрові кроки. Муні-
ципальні вибори 16.12.2001 ще більше підсили-

ли тенденції киргизького трайбалізму, оскільки 
на посади голів айил окмоту (сільських управ) 
населення обрало виключно представників сво-
го роду. Парламентські вибори 2005, проведені 
за мажоритарною системою, зруйнували влад-
ну модель, що вибудовувалася режимом А. Вна-
слідок фальсифікації результатів виборів у 20–25 
з 75 виборчих округів у Киргизстані розпоча-
лись масові протести населення. Участь у масо-
вих акціях брали переважно виборці, кандидат 
яких зазнав поразки. Хоча протести головним 
чином відбувалися на Пд., не можна вважати 
«Тюльпанову революцію» в березні 2005 проявом 
боротьби Пд. й Пн. республіки. Спокій зберігав-
ся лише в Іссик-Кульській обл., а масові демон-
страції проходили не лише в пд. Ошській, Джа-
лал-Абадськській й Баткенській обл., а й м. Біш-
кек, Талаську й Наринській обл. Наслідком 
«Тюль панової революції» стала відставка А. з 
посади президента Киргизької Республіки в бе-
резні 2005. Від 2005 А. мешкає у Москві, займа-
ється наук. роботою.

Пр.: Трудная дорога к демократии: Памятное десятиле-
тие. Москва, 2002.

М. С. Дорошко

Акаїсі — гірський хребет, розташований в 
центр. частині о. Хонсю Японії (префектури На-
гано, Яманасі і Сідзуока), пд. частина так звано-
го гірського масиву Японські Альпи, разом з 
хребтами Кісо (Центр. Альпи) і Хіда (Пн. Аль-
пи). Хребет А. витягнутий майже на 120  км, 
ширина — до 40  км. Найвищі вершини: Кіта 
(3193  м, найвища невулканічна гора країни і 
друга за висотою гора Японії), Аїно (3189  м), 
Аракава (3141  м), Акаїсі (3120  м) та ін. Хребет 

названо на честь однойменного притоку р. Оїга-
ва, що разом з річками Тенрюгава і Фудзікава 
течуть з гір А. в Тихий океан. Гірський хребет А. 
сформований осадовими (переважно вапняко-
вими) гірськими породами, утв. в ранньому міо-
цені і зростає зі швидкістю 4  мм/рік. Хребет 
розташований на Зх. від зони тектонічних роз-
ломів Ітоїґава-Сідзуока. Майже всі найвищі вер-
шини хребта знаходяться в нац. парку Пд. Аль-
пи (Мінамі-Арупусу). Засн. 1964 на пл. 357,52 км2 
(55 х 18 км). На вологих схилах гірського масиву 
поширені субальпійські види: сосна сланка (ке-
дровий сланик), тсуга різнолиста, ялиця Віча, 
ка м’яна береза, модрина тонко-лускувата, брус-
ниця та ін. Альпійські рослини представлено 

Акаєв Аскар Акаєвич

Найвища точка Акаїсі —  
г. Кіта (3193 м)
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пастушої сумкою, аконітом, жовтцем, полином. 
У кедровому сланику живуть полярна куріпка, 
кедрівка, а також альпійська тинівка. На висо-
тах 1000–2600  м мешкає козеріг японський, 
горностай; альпійський пояс населяють япон-
ські макаки.

Літ.: Niitsuma N. Collision Tectonics in the South Fossa 
Magna, Central Japan. Taylor&Francis, 1989; Wigen K. The 
Making of a Japanese Periphery, 1750–1920. Berkeley, 1995.

А. С. Івченко 

Ака́ка — водоспад на Гавайських островах. Роз-
ташований на Пн. Сх. найбільшого острову архі-
пелагу, за 18 км на Пн. від м. Хіло (найбільшого 
на острові та адм. ц. округу Гавайї). Водоспад 
(висота падіння води — 135 м), утворився на не-
величкій р. Колеколе, що бере початок (на висоті 
бл. 2400 м) на сх. схилі згаслого вулкану Мауна-
Кеа (4207 м) і впадає в Тихий океан. Річка проті-
кає тропічним лісом, падає з верхнього уступу 
прямовисної скелі вулканічного походження та 
утворює глибоку ущелину. Для збереження во-
доспаду засн. Національний парк Акака (пл.  — 
18 км2). Доступна для відвідування частина пар-
ку розташована на високому правому уступі 
глибокої ущелини р. Колеколе, куди падає потік 
водоспаду. Тут обладнано туристичні маршрути 
і кілька оглядових майданчиків. Клімат регіону 
вологий, один з найбільш вологих у США. Се-
редньорічна т-ра повітря — +23,2  °C (з незна-
чними коливаннями протягом року), січня — 
+21,8 °C, липня — +24,5 °C; середньорічна кіль-
кість опадів бл. 3245 мм.

Літ.: Pukui M. K., Samuel H. E., Esther T. M. Place Names 
of Hawaiokinai. Honolulu, 1974; Pukui M. K., Samuel H. E. 
Hawaiian Dictionary. Honolulu, 1986.

А. С. Івченко 

Акалькулі ́я (від а… — заперечний префікс і 
лат. calculare — рахувати) — вид афазії, який 
виявляється як порушення здатності до раху-
вання. А. виникає переважно при органічних 
захворюваннях головного мозку. Внаслідок А. 
людина втрачає здатність виконувати лічильні 
операції, спроможність користуватися відоми-
ми раніше арифм. правилами, розрядами, циф-
рами, знаками; здійснювати навіть найпростіші 
арифм. операції. Здебільшого А. є наслідком 
розладу мовлення. А. в дитячому віці пов’язана з 
розумовою відсталістю. Над усуненням А. пра-
цюють олігофренопедагоги.

Ака́нієві (Akaniaceae) — родина квіткових рос-
лин порядку капустоцвітих, який містить два 
роди. Перший: рід Аканія (Akania) з єдиним ви-
дом (A. bidwillii) — деревом, що росте в Сх. Ав-
стралії від пд. узбережжя Квінсленда до Пн. Зх. 
Нового Пд. Уельсу. Другий: рід Бретшнейдера 
(Bretschneidera), що містить єдиний вид — брет-
шнейдеру китайську (B. sinensis), дерево, пошире-
не в пд.-сх. Китаї, пн. В’єтнамі і Тайвані, росте на 
висотах 100–1600 м у мішаних вічнозелених лі-
сах. Рід бретшнейдера названий на честь рос. 
ботаніка Е. Бретшнейдера. Дерева родини А. — 
10–20  м заввишки, листки перистоскладні до 
75 см завдовжки (по 9–17 глянсових темно-зеле-
них листочків), квітки запашні, білі в аканії, бі-
ло-рожеві у бретшнейдери, п’ятипелюсткові, зі-
брані в суцвіття-китицю. Формула квітки — 
Ч

5
П

5
Т

8
М

1
. Плід — коробочка. Обидва види 

А. — зникаючі, потребують охорони. Скам’яні лі 

рештки рослин родини А. періоду еоцену 
(52 млн р. т.) знайдено також у Патагонії. Іноді 
рід Бретшнейдера відносять до окремої род. 
бретшнейдерових (Bretschneideraceae). Раніше 
обидва роди включали до род. сапіндових. Су-
часна мол.-ген. систематика APG об’єднала їх в 
окрему род. А. 

Літ.: Heywood V. H., Brummitt R. K., Culham A. atc. Flo-
wering plant families of the world. Ontario, 2007; Christen-
husz  M.  J.  M., Byng  J.  W. The number of known plants 
species in the world and its annual increase // Phytotaxa. 
2016.Vol. 261. № 3. 

Я. О. Межжеріна 

Ака́нт, акантус (Acanthus) — типовий рід рослин 
родини акантових. Містить бл. 30 видів рослин 
тропічних і субтропічних регіонів Старого Сві-
ту, найбільше видів А. зростає в Середземно-
мор’ї та Азії. Багаторічні трави та напівчагарни-
ки 40–200 см заввишки. Листки колючі, надріза-
ні або розсічені, утворюють міцні прикореневі 
розетки. Квітки білі або пурпурові, мають колю-
чозубчасті приквітки, зібрані у великі волоті або 
колосоподібні суцвіття. Деякі види, напр., А. 
колючий (A. spinosus) та А. м’який (A. mollis), ви-
рощують як декоративні рослини. Листок А. 
використовується у візерунку архіт. орнаменту, 
який також має назву акант (на капітелях ко-
лон, в орнаментації карнизів і фризів). Листок А. 
широко використовують у геральдиці. За антич-
ності колючий і шипуватий листок А. слугував 
символом подолання життєвих випробувань. 
У Середземномор’ї він символізував життя, без-
смертя і витончене мист-во.

Літ.: Сааков С.  Г. Оранжерейные и комнатные рас-
тения и уход за ними. Ленинград, 1985; Awan  A.  J., 
Aslam  M.  S. Family Acanthaceae and genus Aphelandra: 
Ethno pharmacological and phytochemical review // Inter-
national Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Science. 
2014. Vol. 6, November. 

Я. О. Межжеріна

Ака́нт (франц. acanthe, грец. ἄϰανθος, від ἄϰή — 
голка і ἄνθος — квітка) — в архітектурі — орна-
ментальний елемент скульптурного оздоблення 
фасадів та інтер’єрів споруд у вигляді зубчастого 
листка рослини з такою ж назвою, поширеної в 
країнах Середземномор’я. А. покладено в орна-
ментальну основу корінфського ордера та компо-
зитного ордера. А. широко використовували 
при оздобленні фасадів культових споруд, зведе-
них у стилі бароко (дзвіниця на Дальніх печерах 
Києво-Печерської лаври, 1754–1761), у культо-
вих та цивільних будівлях класицизму для оздо-
блення капітелей, фризів, консолей (Воронцов-
ський палац в Одесі, 1826–1830). У рад. архітек-
турі А. поширився в 1930-х та 1950-х. А. в укр. 
живописі (графічні орнаментальні заставки і 
кінцівки в книгах) та декоративно-ужитковому 
мист-ві відомий від 12 ст. (шиферні плити з Со-
фійського собору), поширився у 15–19 ст. (стилі: 
ренесанс, бароко, рококо, класицизм), спора-
дично — у 20 ст. Стилізований листок або гілку 
А. як один з елементів орнаментальної компози-
ції часто застосовували у золотарстві (оправи до 
книг, церк. начиння; майстри І. Равич, М. Юре-
вич, І. Атаназевич), худ. литві (гармати, дзвони; 
майстри К.  Балашевич, І.  Бельман, Ф.  Полян-
ський, А. Станке, К. Франке), різьбленні (шати 
до ікон, царські врата, меблі), вишиванні й 
ткацтві (одяг, тканини).

Акака

Аканія (A. Bidwillii)

Акант (Acanthus mollis)
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Аканта ́рії (Acantharea) — клас одноклітинних 
еукаріотичних істот типу радіолярій, яких від-
носять до підцарства найпростіших, або, за ін. 
джерелами, — царства Протисти. Розміри до-
сить великі — від 0,1 до 0,3 мм. Мають особли-
вий мінеральний скелет, що складається з діа-
метральних і радіальних голок, побудованих із 
стронцій сульфату, і довгі тонкі псевдоподії, за 
допомогою яких живляться. Мор. та океанічні 
істоти, що постійно перебувають у стані дрей-
фування. Молоді особини одноядерні, старі — 
багатоядерні. На певному етапі утворюють рух-
ливі спори, що здатні копулювати, утворюючи 
зиготу, з якої внаслідок мейозу утворюються нові 
гаплоїдні особини. Життєвий цикл А. складний, 
із чергуванням диплоїдної та гаплодної фаз. У ви-
копному стані невідомі (скелет померлих особин 
швид ко розчиняється у мор. воді).

Літ.: Brass G. W. Trace Elements in Acantharian Skeletons. 
Limnology and Oceanography // American Society of Lim no-
logy and Oceanography. 1980. Vol. 25. Iss. 1.

С. В. Межжерін 

Ака ́нтові (Acanthaceae) — родина дводольних 
рослин порядку губоцвітих. Багаторічні трави, 
чагарники, рідше — ліани. Переважно тропічні 
рослини, декілька видів зростають у помірній 
зоні. Листки різноманітні за формою, розташо-
вані зазвичай супротивно. Для багатьох видів 
(напр., фіттонія) характерне помітне жилкуван-
ня контрастного забарвлення через відкладення 
цистолітів або конкрецій кальцій карбонату. 
Квітки у багатьох видів яскраві, поодинокі або 
зібрані в суцвіття (волоть, колос або цимозне), 
віночок трубчастий, має дві губи: верхню (під 
якою ховаються тичинки і маточка) та нижню 
(на яку сідають комахи-запилювачі). Плід — 
дво гнізда коробочка. Для багатьох видів харак-
терна автохорія: насінини кріпляться до неве-
ликої зігнутої стеблинки, яка, розпрямляючись, 
викидає їх із коробочки. Родина об’єднує 242 роди, 
які містять понад 3940 видів рослин. Виділяють 
чотири центри поширення А.: а) Малаккський. 
п-ів і Малайський архіпелаг; б) Африка; в) Бра-
зилія; г) Центр. Америка. Невелика кількість А. 

(серед яких рослини типового виду Акант) та-
кож трапляється на Середземноморському узбе-
режжі, в Австралії та Океанії. А. заселяють різ-

номанітні екосистеми: джунглі, болота і мангро-
ві зарості, рідколісся, буші, заплавні луки, мор. 
узбережжя. Через високу декоративність багато 
видів родини А. вирощують в усьому світі, і в 
Україні зокрема, як садові, оранжерейні та кім-
натні рослини (представники таких родів, як 
Тунбергія (Thunbergia), Юстиція (Justicia), Фітто-
нія (Fittonia). До род. А. на підставі мол.-ген. до-
сліджень, проведених APG, включено рід Авіце-
нія (Avicennia), який раніше відносили до родини 
вербенових. 

Літ.: Сааков  С.  Г. Оранжерейные и комнатные рас-
тения и уход за ними. Ленинград, 1985; Awan A. J., As-
lam M. S. Family Acanthaceae and genus Aphelandra: Ethno-
pharmacological and phytochemical review // International 
Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Science. 2014. 
No vember. Vol. 6. Iss. 10.

Аканто ́ди (Acanthodii), колючкозубі — один із 
п’яти класів риб; викопні тварини, що жили 
430–252 млн р. т. Перші кісткові риби, що похо-
дять від вимерлих панцирних риб, за ознаками є 
проміжною формою між лопатеперими та про-
менеперими. Гол. особливості: наявність додат-
кових однієї чи кількох пар парних плавців, що 

розміщуються між черевним і грудними плавця-
ми, примітивні плавці складаються лише з одно-
го товстого зігнутого шипа, від якого тягнеться 
шкірна перетинка. Скелет хрящовий з полями 
окостенінь, тіло вкриває ромбічна луска, що 
утворює панцир. Луска має кісткову основу, 
зверху вкрита дентином із шипом, на голові є 
кісткові пластинки. А. мали як зяброву щілину, 
так і зяброву кришку. Тіло завдовжки 10–20 см. 
Добре плавали. Виникли у Світовому океані, од-
нак найбільше різноманіття було сконцентрова-
но у внутр. водоймах. Живилися планктоном і 
дрібними тваринами. 

Літ.: Обручев Д. В. Основы палеонтологии: Бесче-
люст ные и рыбы. Москва, 1964; Davis S. P., Finarelli J. A., 
Coates  M.  I. Acanthodes and Shark-Like Conditions in the 
Last Common Ancestor of Modern Gnathostomes // Nature. 
2012. № 486 (7402); Burrow C. Blaauwen J., Newman M. atc. 
The Diplacanthid Fishes (Acanthodii, Diplacanthiformes, 
Dipla can thidae) from the Middle Devonian of Scotland // 
Palaeo n tologia Electronica. 2016. Jan. Vol. 19. Iss. 1.

С. В. Межжерін 

Акантоцефа ́ли — див. Скреблянки.

Акантоцефальо ́зи — хвороби ссавців, птахів і 
риб, спричинені гельмінтами типу акантоцефа-
лів (Acanthocephala) (колючеголові), або скреб-
лики (Neoechinorhynchus rutili, Pomphorhynchus 
laevis, Pseudoechinorhynchus clavula, Metechino-
rhynchus salmonis, M. truttae). Тварини заража-
ються, поїдаючи уражених ракоподібних (боко-
плавів, рачків) і комах (хрущів, бронзівок та ін.). 
Для збудників характерні овальне або видовже-

Акант. Орнаментальний 
елемент

Акантарії

Акантові. Фіттонія (Fittonia albivenis)

Акантові. Тунбергія (Thunbergia alata)

Акантоди. Відбиток 
риби роду Diplacanthus

Акантоди. Реконструкція 
зовнішнього вигляду



494

Ака

не тіло та втягнутий хоботок із численними го-
стрими гачками. Самки завдовжки 1–2 см, пере-
важають за розміром самців. Яйця веретенопо-
дібної форми. Небезпечні — макраканторинхоз 
свиней, поліморфоз і філікольоз водоплавної 
птиці. Заходи боротьби: дегельмінтизація, до-
тримання чистоти і своєчасне знезаражування 
гною (див. також Дезінфекція).

Літ.: Темниханов  Ю.  Д. Болезни пресноводных рыб. 
Киев, 2004; Воронин В. Н. и др. Болезни рыб в аквакуль-
туре России. Санкт-Петербург, 2011; Нагорна Л. Аканто-
цефальози водоплавної птиці // Наше птахівництво: для 
лікарів ветеринарної медицини,технологів птахопідпри-
ємств. 2014. № 6.

Акапу ́лько (ісп. Acapulco), Акапулько-де-Хуа-
рес (Acapulco de Juarez) — місто на Пн. Зх. Мек-
сики. Найбільше місто шт. Герреро. Розташоване 
на узбережжі Тихого ок. Тер. — 1881 км2. Нас. — 
708 100 осіб (2014, оцінка).
Клімат тропічний. Середньорічна т-ра — +28,3 °C. 
Найтепліший місяць — травень (+28,3 °C), най-
холодніший — січень (+27,1 °C). Опадів випадає 
загалом 1500 мм/рік, улітку набагато більше, ніж 
узимку. Найбільш посушливий місяць — лютий 
(1 мм), максимальна кількість опадів випадає у 
вересні (288 мм).
Поселення на місці А. виникло 3000 до н. е., про 
що свідчать петрогліфи. Тут мешкали спочатку 
індійці майя, а згодом ацтеки. Вперше А. згаду-
ється 1519 у «Правдивій історії завоювання Но-
вої Іспанії» Б.  Діаса дель Кастільйо. 1521 до А. 
прибула експедиція Е. Кортеса. 1531 засн. місто, 
що розвивалося завдяки торгівлі. До 1815 А. 

було осн. портом на тихоокеанському узбережжі 
Мексики. Від 1920-х в А. став швидко розвива-
тися туристичний бізнес. Місто перетворилося 
на популярний мор. курорт.
Популярності А. посприяли: візит принца Уель-
ського, майбутнього короля Едуарда VIIІ (1920-ті) 
і зйомки фільму «Леді з Шанхаю» (реж. О. Веллс) 
1946. Розквіт А. як туристичного центру припав 
на 1950-ті, коли місто стало популярним місцем 
відпочинку зірок Голлівуду й амер. багатіїв. Про 
цей період в історії А. нагадує місцева Стіна Сла-
ви. У 1960-х популярність А. в середовищі боге-
ми пішла на спад.
Понад 70 % нас. А. зайнято в галузі торгівлі, 
пов’язаної з туризмом. Харчову пром-сть А. орі-
єнтовано на вир-во молочних продуктів. Також 
розвинено гірничодобувну й обробну пром-сть, 
вир-во цементу й енергетику. В А. функціонує 
Міжнар. аеропорт ім. ген. Х. Н. Альвареса. В А. 

розташовано навч. заклади: Автономний ун-т 
шт.  Герреро (засн. 1960), Технологічний ін-т А. 
(засн. 1975) та ін. 
Гол. туристичний об’єкт А. — форт Сан-Дієго 
(1615–1617). Споруда у формі п’ятикутної зірки 
захищала місто від нападів голланд. та англ. пі-
ратів. Звідси відправляли в Європу галеони з 
вантажами. У 2-й пол. 18  ст. форт постраждав 
від землетрусу. Споруду відреставрували і до 
19 ст. форт був найголовнішою оборонною спо-
рудою на тихоокеанському узбережжі. У примі-
щеннях форту — міський Іст. музей (засн. 1986). 
Тут представлено: предмети побуту, прикраси, 
які свідчать про устрій жителів А. доісп. епохи; 
артефакти періоду ісп. завоювання; колекція до-
кументів, як ілюструють торговельні відносини 
А. з Азією; свідоцтва тихоокеанського піратства; 
гармати та ін. види зброї, що призначалися для 
оборони А.; ісп. галеон 18 ст. В А. також діють: 
Музей історії ВМФ, Музей мист-в, 2 археол. му-
зеї, Музей масок тощо.
Символом А. є комплекс, названий «Капелою 
миру» (ісп. «Сapilla de la Paz»). Храм створено на 
базі старовинного особняка з ініціативи глави 
місцевого заможного сімейства, який таким чи-
ном прагнув вшанувати пам’ять своїх двох си-
нів, загиблих у авіакатастрофі. За задумом меце-
ната, храм призначався для віруючих усіх кон-
фесій. Капелу відкрито для відвідувачів 1971. 
Неподалік від палацу встановлено хрест висо-
тою понад 42 м. Згідно з легендою, цей хрест за-
хищає А. від нещасть, а також приносить удачу 
мор. мандрівникам. Перед каплицею — мону-
мент, створений К.  Фав’є: дві руки, складені в 
молитовному жесті (1972). 
Серед сакральних споруд А. особливе місце посі-
дає кафедральний собор Нуестра Сеньйора де ла 
Соледад (ісп. Catedral de Nuestra Señora de la 
Soledad — собор Богоматері Самотності). Пер-
ший храм на цьому місці засновано 1555. Собор, 
який існує сьогодні, створено 1930 арх. Ф. Марис-
калем. Від 1958 собор — гол. храм архієпархії А. 
Однією з найбільших природоохоронних тер. на 
Пд. Мексики є Нац. парк Папагайо (ін. назва — 
парк Ігнасіо Мануель Альтамірано). У парку — 
модель ісп. галеона в натуральну величину, ко-
пія космічного корабля «Колумбія», ботанічний 
сад, обсерваторія, аквапарк, б-ка. Представлено 
багато видів рідкісних птахів: білі чаплі, тукани, 
фламінго і папуги (всього понад 2 тис. особин). 
Для їх проживання екологами та біологами були 
створені умови, схожі з тими, у яких пернаті жи-
вуть у природному середовищі. У Папагайо є 
кілька монументів, зведених на честь мексикан. 
композиторів і президентів.

Літ.: Berger D. The Development of Mexico’s Tourism In-
dustry: Pyramids by Day, Martinis by Night (New Directions in 
Latino American Cultures). New York, 2006; Holiday in Mexi-
co: Critical Reflections on Tourism and Tourist Encounters. 
Dur ham, London, 2010.

І. В. Шліхта

Акарапідо́з (лат. acarapidosis, від грец. ἄϰαρι — 
кліщ і лат. apis — бджола), акароз, кліщова хво-
роба — інвазійна хвороба дорослих робочих 
бджіл, маток і трутнів, яка викликається парази-
туванням в їхній дихальній системі кліщів Aca
rapis Voodi. Люди і тварини на А. не хворіють. А. 
уражаються як слабкі, так і сильні сім’ї бджіл. 
Ступінь ураження залежить від резистентності 
й породи бджіл. Збудник поширюється через 

Акапулько. Кафедральний 
собор Нуестра Сеньора де ла 
Соледад (собор Богоматері 
Самотності)

Акапулько. Форт Сан-Дієго
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хворих бджіл, а також при розміщенні на пасіці 
роїв невідомого походження, підсадженні маток 
із хворих сімей тощо. Безконтрольне пересуван-
ня уражених сімей сприяє розширенню ареалу 
кліща, а утримання сімей на пасіках, розташова-
них у низьких сирих місцях, сприяє розвитку 
збудника. Екон. збиток полягає в поганому роз-
витку сімей та зниженні їхньої продуктивності. 
У хворих бджіл уражаються перед ні грудні 
трахеї, стінки яких втрачають здатність пропус-
кати кисень до органів і тканин бджоли через 
скупчення на поверхні виділень і трупів парази-
тів. Хвороба частіше має хронічний перебіг, ви-
являється при ураженні 30–50 % бджіл у сім’ї. 
Ознаки хвороби неспецифічні. Загибель бджіл 
на вражених пасіках частіше відбувається взим-
ку або навесні. В уражених сім’ях значна кіль-
кість загиблих комах. У період зимівлі клуб не-
щільний, бджоли непокояться, деякі з них вилі-
тають із вулика і гинуть. У хворих бджіл, що 
вий шли з зимівлі, збільшене черевце, у деяких — 
неправильне розташування крил. При роз тині 
трахеї мають жовті, коричневі або чорні плями, 
що часто зливаються, і трахейна трубка стає 
чорною. Для лікування А. застосовують препа-
рати акарса, фольбекс, етилдихлорбензилат, 
ефірсульфонат у вигляді просочених ними сму-
жок картону, які вводять у гнізда бджіл. З метою 
профілактики хвороби щороку навесні й восени 
проводять дослідження бджіл на А., не допуска-
ють розміщення на пасіці сімей бджіл, роїв, па-
кетів, маток невідомого походження. При вияв-
ленні хвороби на пасіку накладають карантин. 
На зараженій пасіці використовують вулики, 
інвентар, стільники тільки після ретельної де-
зінфекції, забороняють ввезення і вивезення 
бджіл; не допускають роїння, не проводять під-
силювання слабких сімей бджолами з більш 
сильних, здійснюють індивідуальний догляд за 
кожною сім’єю пасіки. Маток в уражених сім’ях 
замінюють, бджіл забезпечують доброякісним 
кормом, у разі необхідності якомога раніше здій-
снюють осінню підгодівлю; пасіки розміщують у 
сухих місцях, на узвишші, розташовують вулики 
льотками на Пд. Сх.

Ю. В. Ковальський

Ака ́рдія (від а… — заперечний префікс і грец. 
ϰαρδία — серце) — вроджена відсутність серця. 
Зустрічається у з’єднаних близнюків при моно-
хоріальній (однояйцевій) вагітності. При А. ура-
жений плід (реципієнт) нежиттєздатний, і єди-
ним джерелом його кровопостачання є крово-
носна система другого плоду (донора). А. — рід-
кісна аномалія: її частота становить 1 % від усіх 
випадків монохоріальної двійні, загальна часто-
та виявлення А. становить 1 на 35 тис. новонаро-
джених.

Літ.: Некрасова Е.  С. Осложнения монохориальной 
беременности: синдром обратной артериальной перфу-
зии (синдром акардии) // Пренатальная диагностика. 
2009. № 2; Червяк П. І. Медична енциклопедія. Вид. 3-тє, 
доп. Київ, 2012; Низяева Н. В. и др. Роль синдрома обрат-
ной артериальной перфузии близнецов в развитии пло-
да-акардиуса // Архив патологии. 2016. № 4.

Акарино ́зи (від грец. ἄϰαρι — кліщ і νόσος — 
хвороба) — хвороби, що спричиняються пара-
зитичними кліщами. Найбільш розповсюдже-
ний А. винограду — хвороба листя, що виклика-
ється дрібними чотириногими кліщами, які 

з’яв ляються навесні на нерозкритих бруньках, а 
далі поширюються на нижню частину молодих 
листків, де викликають розриви тканин, що 
призводить до порушення їхньої асиміляції. 
У пош коджених рослин зменшуються міжвузля, 
по  с лаблюється приріст, листя стає кучерявим. 
Масове ураження рослин кліщами впродовж 
декількох років може призвести до їхньої заги-
белі.

Літ.: Козарь  И.  М. Болезни и вредители винограда. 
Меры борьбы. Одесса, 2005; Червяк П. І. Медична енци-
клопедія. Вид. 3-тє, доп. Київ, 2012.

Акарифо ́рмні кліщі́ (Acariformes)  — надряд 
підкласу кліщів класу павукоподібних типу чле-
нистоногих. Остаточне число видів не встанов-
лено. Надряд налічує бл. 30 тис. видів і склада-
ється з двох гол. клад, яким надають ранг рядів. 
Систематику до кінця не розроблено. А.  к. ма-
ють 6 пар придатків, із яких, як і в ін. павукопо-
дібних, 4 пар ніг, у личинок — 3 пари. Тулуб ці-
лісний, у деяких видів поділений на дві частини, 
які не відповідають поділу тулуба павуків. Роз-
міри дрібні, навіть мікроскопічні, зазвичай 0,1–
0,4  мм, інколи до 5  мм. Гол. ознаками А.  к. є 
здатність добудовувати сегменти протягом жит-
тя, а також структура щетинок, до складу яких 
входить шар особливого хітину, у якому залом-
люється плоскополяризоване світло. Очей може 
бути від 1 до 5 або вони взагалі відсутні. Важли-
ву роль відіграють волоски та щетинки, віднос-
но великі за розмірами, сталі за числом і розта-
шуванням на різних сегментах. Частина з них 
виконує функції органів чуття: нюхових або 
тактильних, що сприймають коливання повітря 
чи субстрату. Будова ротового апарату досить 
різноманітна і залежить від способу живлення 
та їжі, якою слугують мертва органічна речови-
на, гіфи та спори грибів, ґрунтові водорості, 
дрібні тварини та їхні яйця, сік рослин і кров 
хребетних тварин. Більшість видів А.  к. — 
сапро фаги, які живляться органічними речови-
нами решток померлих істот і відіграють значну 
роль в утворенні гумусу. Серед А. к. багато хи-
жаків, які полюють на ногохвісток чи ін. кліщів, 
а потім за допомогою свого ротового апарату у 
вигляді хоботка висмоктують із них рідкий 
вміст. Таким чином вони також висмоктують 
вміст яєць цих тварин. Невелика частина А.  к. 
належить до паразитів і є збудниками (коростя-
ний кліщ) або переносниками хвороб людини 
(іксодові та панцирні кліщі), однак і досить 
нейт ральні види за великої кількості в повітрі 
чи на тілі можуть спричиняти алергії та подраз-
нення шкіри. Деякі А. к. живляться соком культ. 
рослин і є шкідниками с. г.

Літ.: Миронов С. В., Бочков А. В. Современные пред-
ставления о макрофилогении акариформных клещей 
(Che licerata, Acariformes) // Зоологический журнал. 2009. 
Т. 88. № 8. 

С. В. Межжерін

Акарици ́ди (від грец. ἄϰαρι — кліщ і лат. сae-
dere — вбивати) — хімічні речовини, які вико-
ристовують для боротьби з кліщами — небез-
печними шкідниками рослин. Проти них засто-
совували обкурювання сіркою, мінеральні олії. 
Сучасні А. поділяють на три групи: а) інсектоа-
карициди — ефективні проти кліщів і комах 
(препарати із групи фосфорорганічних сполук, 
деякі піретроїди і препарати неорганіч. cірки); 

Акариформний кліщ
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б) специфічні А. (овоциди) — сполуки і суміші 
сполук, що діють лише на дорослих кліщів, їхні 
личинки або яйця (препарати зі вмістом сірки, 
брому, гетероциклів азоту); в) акарофунгіци-
ди — засоби для знищення кліщів і патогенних 
грибів. А. застосовують переважно у рослинни-
цтві. Використовують також в ін. галузях. Напр., 
А. обробляють вулики для лікування вароатозу 
у бджіл та подібних хвороб, спричинених пара-
зитичними кліщами. Для боротьби з хворобами 
людей і тварин, які передаються через укуси 
кліщів (хвороба Лайма, або кліщовий бореліоз, 
кліщовий енцефаліт), в ендем. районах А. оброб-
ляють лісопаркові зони. Кліщі найчутливіші до 
обробки одразу після виходу з яйця і на стадії 
личинок молодшого віку. Імаго і старші личинки 
стійкіші, тому планувати обробку слід на період 
активного розвитку кліщів.

Літ.: Клименко М. А. та ін. Довідник вибраних термі-
нів з пестицидів. Київ, 2004; Секун М. П., Жеребко В. М. 
та ін. Довідник із пестицидів. Київ, 2007; Федоренко В. П. 
та ін. Стратегія / тактика захисту рослин. Київ, 2012. 

Г. М. Сподаренко

Акароло́гія (від грец. ἄϰαρι — кліщ і λόγος — 
слово, вчення) — наука, що вивчає кліщів (дріб-
ні безхребетні тварини класу павукоподібних, 
налічують понад 10 тис. видів). А. є частиною 
арахнології — вчення про павукоподібних. А. 
поділяють на загальну (вивчає різні аспекти бу-
дови, життєдіяльності й еволюції кліщів) і спеці-
альні та прикладні розділи, зокрема мед., вете-
ринарну, с.-г. А., що вивчають кліщів як парази-
тів, відповідно, людини і тварин, як шкідників 
рослин (павутинні кліщі) та с.-г. продукції (ко-
мірні кліщі). Вивчення кліщів має велике прак-
тичне значення, насамперед у бджільництві. 
В Україні розвиток А. пов’язаний із досліджен-
нями київ. (І. Акімов, Г. Щербак, Л. Колодочка та 
ін.) та ялтин. (І.  Лівшиць, В.  Митрофанов, 
М. Куз нецов) шкіл акарологів, а також осередків 
цієї науки в Одесі (В.  Севостьянов), Полтаві 
(В. Скляр), Донецьку (М. Ярошенко), у закладах 
служб охорони здоров’я, сан. епідеміології, вете-
ринарії та захисту рослин.

Літ.: Колодочка  Л.  А. Руководство по определению 
растениеобитающих клещей-фитосейид. Киев, 1978; 
Оп ре делитель обитающих в почве клещей. Т. 1–2. Мос-
ква, Ленинград, 1978; Акимов И. А. Биологические ос но-
вы вредоносности акароидных клещей. Киев, 1985; 
Evans G. O. Principles of Acarology. Wallingford, 1992; Аки-
мов  И.  А. и др. Пчелиный клещ Varroa jacobsoni. Киев, 
1993; Krantz G. W. A Manuаl of Acarology. New York, 2009; 
Акимов И. А., Жовнерчук О. В. Тетранихоидные клещи-
вредители зеленых насаждений мегаполиса. Киев, 2010; 
Акимов  И.  А., Небогаткин  И.  В. Иксодовые клещи го-
родских ландшафтов г. Киева. Киев, 2016.

І. А. Акімов

Акаса́кі, Іса ́му (япон. 赤崎 勇; 30.01.1929, сели-
ще Тиран, тепер м.  Мінамікюсю, префектура 
Кагосіма, Японія) — вчений, винахідник синіх 
нітрид-галієвих напівпровідникових світлодіо-
дів, лауреат Нобелівської премії з фізики (2014). 
1952 закінчив Кіотський ун-т; з 1959 — займа-
ється дослідницькою та викладацької діяльніс-
тю в ун-ті м. Нагоя (Японія); 1964 отримав док-
тор. ступінь і очолив лаб. фундаментальних до-
сліджень компанії Мацусіта Електрік (Matsushita 
Electric Industrial Co); з 1981 — професор ун-ту 
м.  Нагоя, з 1992 — почесний професор ун-ту 

Мейдзі (м. Токіо). Фундаментальні дослідження 
А. лежать у сфері фізики напівпровідників та на-
півпровідникових джерел світла — світлодіодів і 
лазерів. Від поч. 1970-х А. працює над створен-
ням напівпровідникових джерел світла у бла-
китній та синій областях спектра, які б дозволя-
ли в комбінації зі світлодіодами, що випроміню-
ють червоне й зелене світло, відтворити всі від-
тінки колірної гами і дати світло, що сприйма-
ється людським оком як біле. 1989 А. з колегами 
з ун-ту м. Нагоя продемонстрували перший та-
кий світлодіод на основі нітриду галію (GaN) з 
шаром p-типу провідності. 1992 вони опубліку-
вали статтю про створення першого світлодіода 
на основі GaN з гомогенним p-n-переходом, який 
випромінював світло в ультрафіолетовому та 
синьому спектральних діапазонах. Винахід та-
ких світлодіодів дав можливість створити екра-
ни зі світлодіодним підсвічуванням та світлоді-
одні лампи, що дозволили значно знизити спо-
живання електроенергії в освітленні. 2014 за 
створення енергоощадливих та екологічно не-
шкідливих джерел світла — синіх світлодіодів 
(LED) — А. та його колеги Х. Амано та С. Нака-
мура отримали Нобелівську премію з фізики. 
Серед інших нагород А. — премія Ранка (1998); 
премія Фонду Торей (1999); премія Кіото за пе-
редові технології (2009); медаль Едісона (2011); 
премія Чарльза Старка Дрейпера (2015).

Літ.: Шуберт Ф. Е. Светодиоды / Пер. с англ. под ред. 
проф. А. Э. Юновича. Москва, 2008; Юнович А. Э. Лауре-
ат Премии Киото 2009 года Исаму Акасаки и немного ис-
тории светодиодов // Светотехника. 2010. № 2; Лауреаты 
Нобелевской премии по физике 2014 года: И.  Акасаки, 
Х  Амано и С.  Накамура // Современная электроника. 
2015. № 2.

К. Л. Торопчинова

Акатале́ктика, акаталекти ́чний вірш (від грец. 
ἀκατάληκτος — неусічений) — вірш, у якому 
прикінцева група складів (клаузула) відповідає 
стопі застосованого в творі розміру. Так, в ака-
талектичному ямбічному рядку два останніх 
склади відповідають стопі ямба, в амфібрахіч-
ному — три останніх склади відповідають стопі 
амфібрахія. Рядок «Шлях курний в гарячім 
полі...» (Т. Коломієць) є акаталектичним хоре-
єм: — ∪ / — ∪ / — ∪ / — ∪. Див. також Ката-
лектика.

Акатале́псія (від грец. α… — заперечний пре-
фікс і κατάληψις — схоплення, оволодіння, утри-
мування) — у філософській традиції антич ного 
скептицизму  — усвідомлення непізнаваності 
світу і власного незнання про нього; термін на 
позначення духовного стану людини, в якому 
вона, з огляду на сумнівність усіх знань, уникає 
будь-яких ствердних суджень.
Твердженням про А. передували міркування 
елеатів Ксенофана й Парменіда про нерухоме 
буття (див. Елейська школа), діалектика Гераклі-
та, атомістика Демокрита, учення софістів 
Протагора й Горгія, а також Сократа і стоїків.
А к а т а л е п с і я  у  в ч е н н і  П і р р о н а  з 
Е л і  д и. В античній філософії поняття А. вперше 
вживається у висловлюваннях Піррона. Він вва-
жав: наші відчуття не передають точної суті дов-
колишніх предметів. Не вхоплює її також розум, 
оскільки помиляються його «керівники» — ор-
гани чуття. І розум, і відчуття привносять до 
образу предметів «домішки».

Акасакі Ісаму
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У Сократа є афоризм: «Я знаю, що нічого не 
знаю». Піррон поглибив пізнавальний песимізм: 
«Я не знаю навіть того, що я нічого не знаю». Він 
поставив під абсолютний сумнів будь-яке зна-
ння, навіть те, що людина здатна відрізнити 
життя від смерті. На Пірронове переконання, 
ніщо не доведено: ані істинність, ані хибність 
усіх наших знань; також не доведено як поло-
ження про принципову недосяжність достовір-
ного знання, так і протилежне  — що істинне 
знання приступне. Немає ані прекрасного, ані 
потворного; ані справедливого, ані несправед-
ливого — усе однакове і ніщо не існує.
Піррон дійшов висновку: намагання пізнати іс-
тину — марна справа; людина не годна збагнути 
світ — мудрість і знання є лише в богів. За його 
вченням, людині, щоб бути щасливою, слід усві-
домити власне незнання й незворушно сприй-
мати перебіг життя, не перейматися нічим, а го-
ловне — в усьому сумніватися.
Т и м о н  т а  А р к е с и л а й  п р о  а к а т а -
л е п с і ю. Міркування про А. підтримав Тимон 
із Фліунта (320–230 до  н.  е.)  — учень Піррона. 
Він відомий як автор літ. творів, зокрема сати-
ричної поеми «Силли», у якій критикував того-
часних філософів за прагнення до істини.
Поглибив учення про А. також Аркесилай 
(бл. 315 — бл. 240 до н. е.) у полеміці зі стоїками. 
Він досконало складав «рівносильні» промови 
«за» і «проти» на будь-яку тему; через це дійшов 
висновку про необхідність утримуватися від су-
джень (принцип епохе).
Те о р е т и ч н е  з н а ч е н н я  а к а т а л е п с і ї. 
У міркуваннях античних філософів А. викону-
вала регулятивну функцію: її застосування не 
дозволяло припуститися методологічної помил-
ки, легковажно приймаючи переконливі вра-
ження та роблячи на цій ненадійній основі пос-
пішні висновки.
Міркування про непізнаваність світу згодом 
роз винуто в номіналізмі, агностицизмі тощо.

Літ.: Реале Дж., Антисери Д. Западная философия от 
истоков до наших дней. I.  Античность / Пер. с итал. 
С. Мальцевой. Санкт-Петербург, 1994; Гаспаров М. Л. За-
нимательная Греция: Рассказы о древнегреческой культу-
ре. Москва, 2000; Фишер К. История новой философии // 
Сочинения: в 10-ти т. Москва, 2003. Т. 1.

О. П. Поліщук

Ака ́фіст (від грец. α… — заперечний префікс і 
ϰαθίζω — сидіти) — церковний гімн, у якому 
прославляється Богородиця, Ісус Христос, янго-
ли або святі. Під час співання А. прихожани в 
церкві зобо в’я зані стояти. Найдавнішим А. вва-
жається складений у 6–7 ст. Великий А., що міс-
тить звернення до Богородиці. У А. звучить та-
кож прохання про заступництво («Неперемож-
ній Воєводі…»). Цей текст став зразком для всіх 
ін. А. Форма А. — ритмізована проза або римо-
вана поезія. А. складається з 25 окремих пісень, 
розташованих відповідно до грецького алфавіту. 
13 із цих пісень є короткими (кондаки), 12 — до-
вшими (ікоси). Після кожного кондаку окрім 
останнього співається ікос. Зміст кондаків  — 
прославлення подій із життя Ісуса Христа, Бого-
родиці, янголів або святих, кожен кондак завер-
шується приспівом «Алілуя». Ікоси доповнюють 
кондак, продовжують розкриття його змісту. 
Ікоси завершуються вигуком «Радуйся». Завер-
шальна пісня може містити прохання людини, 
яка молиться. Згідно з Богослужбовим уставом, 

складовою богослужіння є лише Великий А. (ви-
голошується під час ранкової служби в суботу 
п’ятої седмиці Великого посту). 

Літ.: Давыдов И. Православный акафист русским свя-
тым (религиоведческий анализ). Благовещенск, 2004.; 
Коз лов  М., диак. Из истории акафиста. Ч.  1: Византий-
ские и русские досинодальные акафисты // Журнал Мос-
ковской Патриархии. 1992. № 3.

Є. А. Харьковщенко

Ака ́цієва вогні́вка (Etiella zinckenella) — комаха 
ряду лускокрилих, родини плодові вогнівки. Ме-
телик з розмахом крил 22–30 мм; передні крила 
жовтувато-сірі з білою та іржаво-жовтою попереч-
ною смужкою; задні крила світло-сірі, напівпро-
зорі, з темною смужкою по краю. Яйце розміром 
0,7  мм, видовжене овальне із сітчастою оболон-
кою, спочатку молочно-біле, згодом — із черво-
ними плямами. Гусениця завдовжки 15–22  мм, 
блідо-зелена, голова — жовто-бура. Лялечка роз-
міром 7–10  мм, коричнева, блискуча. Зимують 
гусениці, що завершили розвиток, у ґрунті, в 
щільних шовковистих коконах. Поширена по-
всюди. Зони значної шкодочинності — Степ і Пд. 
Лісостепу. Пошкоджує горох, квасолю, сочевицю, 
сою, люпин, білу й жовту акацію, гледичію.

Літ.: Кришталь О. П., Петруха О. Й. Шкідники бобо-
вих та злакових рослин. Київ, 1949. Ч.  1; Загуляев  А.  К. 
Моли и огневки — вредители зерна и продовольственных 
запасов. Москва, Ленинград, 1965; Довідник із захисту 
рослин / За ред. М. П. Лісового. Київ 1999; Пестициди і 
технічні засоби їх застосування / За ред. М. Д. Євтушен-
ко, Ф. М. Марютіна. Харків, 2001; Сільськогосподарська 
ентомологія / За ред. Б. М. Литвинова, М. Д. Євтушенка. 
Київ, 2005.

Ака ́ція (Acacia) — рід рослин родини мімозових. 
Дерева й кущі з двоперистими листками і дріб-
ними білими або жовтими квітками, зібраними 
у суцвіття волоть. Плід — біб. Відомо 750–
800 видів акації, поширених переважно в тропі-
ках і субтропіках обох півкуль, здебільшого в 
Африці й Австралії. В Україні культивують як 
декоративне дерево А. сріблясту (A. dealbata), яку 
часто помилково наз. «мімозою». У австрал. А. 
нерідко спостерігають листки з частково або зо-
всім редукованою пластинкою, її роль виконує 
розширений і сплющений черешок (філодій); у 
деяких видів А. є прилистки, видозмінені на ко-
лючки, іноді досить великі. Серед африк. А. ба-
гато видів із зонтикоподібною кроною; вони є 

характерним ландшафтним елементом саван 
Африки. Деякі А. дають високоякісний гуміара-
бік, дубильні речовини, цінну деревину (австрал. 
чорне дерево, австрал. фіалкове дерево). В Укра-
їні шовковою А. часто називають рослину з роду 
альбіцій, білою А. — з роду робіній, жовтою — з 
роду караган.

Акацієва вогнівка

 Акація срібляста (Acacia 
dealbata)



498

Ака

Ака́ція кате ́ху (Acacia catechu) — рослина роду 
акацій родини бобових, з деревини якої отриму-
ють екстракт — катеху, який використовують у 
пром-сті. Невисоке (10–20  м заввишки) густо 
облистнене дерево. Листки складні, до 30 см зав-
довжки, парноперисті, з численними дрібними 
листочками (30–60 пар), біля основи мають пар-
ні шипи. Дрібні жовті квітки зібрані в колосопо-
дібні суцвіття. Плід — біб, який містить округлі 
сплюснені темно-бурі насінини. А.  к. у дикому 
стані зростає в тропічній Азії: в Китаї, Індії, Бу-
тані, Бангладеш, М’янмі, Непалі, Пакистані, на 
островах Шрі-Ланка, Суматра, Ява. Культиву-
ють і в ін. країнах. У 17 ст. А. к. вперше було ви-
рощено в Європі. Листки і тверда темно-бура 
деревина А.  к. містить багато специфічних ду-
бильних речовин, катехінів, алкалоїдів, серед 
яких диметилтриптамін  — сильнодійна психо-
активна речовина. Місцеве нас. готує екстракт, 
який називають катеху, катха, або японська 
земля, виварюючи подрібнену деревину та ви-
парюючи відвар до загустіння й висушуючи на 

сонці до затвердіння. Катеху залежно від вихід-
ної сировини має вигляд шматків: майже чорно-
го кольору — чорне, або пегу-катеху, із серце-
винної частини деревини, та світлішого мідно-
бурого кольору — біле, або гамбір-катеху, із гі-
лок і листків. Катеху має виражений в’яжучий 
гіркуватий смак, розчиняється у воді і спирті. 
Розчин катеху застосовують у медицині як в’я-
жу чий, жарознижувальний, протизапальний, 
кровоспинний, ранозагоювальний засіб; у пром-
сті — для фарбування тканин у коричневий і 
чорний кольори, дублення шкір; як ароматиза-
тор у харчовій пром-сті та при вир-ві парфумів. 
З тріщин та надрізів кори А. к. виступає гуміара-
бік — тверда прозора смола, відома як харчова 
добавка E414. Гуміарабік раніше широко засто-
совували в багатьох галузях пром-сті як клейку 
речовину; у живописі — як сполучну речовину 
для сухих пігментів; у харчовій пром-сті — як 
емульгатор у безалкогольних напоях (напр., у ді-
єтичній «Кока-колі»), у кондитер. і пекарській 
пром-сті, у вир-ві морозива, йогуртів, кремів, 
збитих вершків; у косметичній пром-сті  — у 
складі кремів для обличчя, засобів для догляду 
за волоссям. У місцях природного зростання 
А. к. її міцну, стійку до гниття деревину з асеп-
тичними властивостями використовують у буд-
ві та для виготовлення меблів. Деревину А.  к. 
використовують у реліг. і траурних церемоніях. 
Гілками годують овець і кіз. Порошок з листків, 
кори і серцевини стовбура місцеві мешканці за-
стосовували для чищення зубів. Катехіни діста-

ли свою назву завдяки А. к., з деревини якої їх 
уперше виділив 1821 нім. біохімік Ф. Рунге.

Літ.: Муравьева Д. А. Тропические и субтропические 
лекарственные растения. Москва, 1983; Ujwala  T.  K., 
Tomy Sh. atc. A Systematic Review of Some Potential Anti-
Diabetic Herbs Used in India Characterized by Its Hypo-
glycemic Activity // International Journal of Pharmaceutical 
Scien ces and Research. 2015. Vol. 6. Iss.12.

Я. О. Межжеріна

Акба ́р Вели ́кий (Джела́ль-ад-Дін Мухамма ́д 
Акба ́р, урду: اکبر اعظم)і (15.10.1542, фортеця Умер-
кот, тепер м. Умеркот провінції Сінд, Пакис-
тан — 27.10.1605, Фатегпур-Сікрі, тепер місто в 
окрузі Агра шт. Уттар-Прадеш, Індія) — пади-
шах династії Великих Моголів. Значно розширив 
кордони д-ви Великих моголів шляхом завою-
вань. Побудував нову столицю імперії — м. Фа-
тегпур-Сікрі. Зосередив довкола свого двору 
численних поетів, митців, науковців. Реалізував 
податкову реформу, яка дозволила впорядкува-
ти фін. систему д-ви, та військ. реформу. Див. 
Великі моголи.

А́ква, Андреа дель (Aqua, Andrea dell’; 1584—
1656?) — військовий інженер-фортифікатор, ар-
хітектор. Походженням із Венеції. Перед 1608 пе-
реїхав до Польщі, жив і працював у низці міст Зх. 
України. Брав участь у проектуванні та буд-ві 
міських укріплень у м. Бродах (1630–1635) і замку 
в с.  Підгірцях (1635–1640; див. Підгорецький за-
мок), обидва — Львів. обл., разом з інж. Г. де Бопла-
ном. Виконав проект фортифікацій Рашкова на 
Дністрі (тепер село Чернів. обл.) та м.  Львова 
(1652, 1655; одна з оборонних башт, споруджених 
за проектом А. за Краківською брамою, наз. ба-
штою Деляквиновою). 1655 працював над спору-
дженням замку для воєводи С. Лянцкоронського 
у Ягільниці (тепер село Терноп. обл.).

В. С. Вуйцик

Акваба ́йк (від. лат. aqua — вода й англ. bike — 
мотоцикл, велосипед) — 1) Вид високотехноло-
гічної плавальної техніки, за змістом і зовн. ви-
глядом схожої з мотоциклом, яка дозволяє до-
лати відстань на воді на високих швидкостях. 
1965 американець К. Джейкобсон II створив 
апарат, схожий на сучасний А. У 1968 компанія 
«Bombardier» у співпраці з ним запустила поді-
бні моделі в масове вир., а 1971 японські фахівці 
стали виробляти гідроцикли під брендом 

Акація катеху (Acacia catechu)

Акбар Великий

Аквабайк

Аквабайк. 
Гран-прі Шарджа, 2016
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«Kawasaki», з об’ємом двигуна 400 см3. В  кін. 
1980-х А. стали використовувати для ігор на воді 
та спортивних змагань. Далі А. розвивалися 
лише в технол. плані. Залежно від використання 
їх поділяють на стоячі й сидячі. Стоячі гідромо-
тоцикли підходять для швидкісного катання по 
воді, а сидячі дозволяють виконувати на воді 
різноманітні трюки та стрибки високої склад-
ності. А. розвиває швидкість до 120 км/год.; 
оснащений двотактним двигуном, який керуєть-
ся вбудованою електронною системою. А. від-
різняється високою стійкістю, має сидіння, кер-
мо й водомет. Корпус виконаний з високотехно-
логічного матеріалу (скловолокно). Розміри гід-
роцикла варіюються від 2 до 4,5 м, вага дорівнює 
90–100 кг. Бензобак вміщує 50 або більше літрів 
палива. Випускаються одномісні, двомісні та 
чотиримісні моделі. За своїм призначенням А. 
бувають прогулянкові, класу люкс і спортивні. 
Вперше змагання з водного виду спорту (аква-
байку) на гідроциклах, в основі яких лягли гонки 
по кільцевій трасі із загального старту, було про-
ведено в США. 
2) Тренажер, спеціальне обладнання для вико-
ристання у відкритих або закритих басейнах, 
глибиною 110–170 см. Це стаціонарний велотре-
нажер із нержавіючої сталі вагою 20–25  кг, у 
якому можна регулювати висоту й винос сідла й 
керма. А. використовують для занять аквааеро-
бікою (аквасайклом) і проведення реабілітацій-
них заходів. На час заняття А. встановлюється 
на дно басейну. Заняття з аквасайклу є групови-
ми й складаються з одночасного виконання пе-
далювання, нахилів тулуба та гребних рухів ру-
ками. Заняття триває від 30 до 90 хв. За умови 
невеликих навантажень учасники занять мо-
жуть виконувати тривалу роботу аеробного ха-
рактеру (аквамарафон). У фізіотерапії А. вико-
ристовується у поєднанні з гідромасажем — тре-
нажер встановлюється у спеціальній ванні з во-
дяними струменями.
3) Різновид водно-моторного спорту, перегони 
спортсменів на гідроциклах. З’явився в 1980-х у 
США. Розвитком А. на міжнар. рівні опікуються 
й регулюють правила цього виду спорту Між-
нар. союз водно-моторного спорту (UIM) і Між-
нар. асоціація водометних спортивних суден 
(IJSBA). Ці орг-ції регулярно організовують про-
фесійний тур із мотокросу на воді (Pro Watercross 
Tour), міжнар. турнір «Королівський кубок», 
чемпіонати світу, етапи кубку світу з А. Змаган-
ня з А. поділяються на три осн. дисципліни: пе-
регони, слалом і фристайл. 
Перегони — швидкісне проходження траси з заг. 
стартом, під час якого маршрут складається з 
багатьох кругів із лівими чи правими поворота-
ми. Під час перегонів на трасі можуть встанов-
люватися перешкоди. Змагання відбуваються за 
будь-яких погодних умов, крім шторму силою 
більш ніж у 6 балів за Бофорта шкалою. Марш-
рути перегонів на великі дистанції можуть не 
мати поворотів.
Слалом — швидкісні перегони складною дис-
танцією, під час якої учасникам доводиться ви-
конувати зигзагоподібні повороти ліворуч і 
праворуч. Слалом відбувається за будь-яких по-
годних умов, крім шторму силою більш ніж у 
2 бали.
Фристайл — змагання, на яких учасники демон-
струють майстерність і досвід у виконанні 
склад них і творчих маневрів упродовж встанов-

леного часу. Їхні результати оцінює в балах коле-
гія суддів. А. належить до екстремальних видів 
спорту, у зв’язку з чим спортсменам із А. слід 
дотримуватися підвищених норм безпеки.
В Україні А. офіційно визнано видом спорту 
2010. До 2012 за розвиток А. в Україні відповіда-
ла Нац. федерація водно-моторного спорту 
України. Від 2012 діє окрема Укр. федерація А. 
(УФА). 

Літ.: Aquabike Rules: Technical Sports. UIM, 1995.
О. В. Андрєєва, С. Ф. Матвєєв

 

Аквакульту ́ра (від лат. aqua — вода і культу-
ра)  — с.-г. діяльність зі штучного розведення, 
утримання та вирощування водних живих ре-
сурсів для одержання продукції та її реалізації, 
вир-ва кормів, відтворення біоресурсів, ведення 
селекційно-племінної роботи, інтродукції, пере-
селення, акліматизації та реакліматизації гідро-
біонтів, а також поповнення запасів водних біо-
ресурсів, збереження їх біорізноманіття та на-
дання рекреаційних послуг. Осн. напрямами А. є 

ставова, випасна (А. природних водойм), інду-
стріальна та марикультура. Ставова А. — це 
культивування риб та ін. водних живих ресурсів 
у ставах, заг. фонд яких в Україні перевищує 
85 тис. га. Ресурс водойм А. випасного типу по-
повнюється запуском об’єктів культивування у 
природні водойми. Це підвищує ефективність 
використання їх біопродукційного потенціалу 
до 1 млн  га. Індустріальна А. передбачає вико-
ристання у рибницьких госп-вах теплих вод із 
систем охолодження енергетичних об’єк тів та 
виробничих підприємств, з метою вирощування 
водних орг-мів у басейнах, лотках, а також уста-
новках замкнутого водопостачання. Марикуль-
тура — діяльність із розведення, утримання та 
вирощування об’єктів А. у мор. воді з застосу-
ванням плавучих садків та ін. пристроїв. Осн. 
об’єктами А. у світі є білий і строкатий товсто-
лобики, короп звичайний, білий амур, нільська 
тиляпія, атлантичний лосось, райдужна фо рель, 
канальний сом, золотистий карась, роху, ханос, 
чорний амур, королівська, тигрова та гігантська 
прісноводна креветки, звичайна та гігантська 
устриці. В Україні це — звичайний короп, білий 
амур, білий та строкатий товстолобики, рай-
дужна та струмкова форелі, канальний сом, 
стер лядь, російський осетер і веслоніс. 

Літ.: Гринжевський  М.  В. Аквакультура України. 
Львів, 1998; Андрющенко А. І., Алимов С. І. Ставове риб-
ництво. Київ, 2008; Гринжевський М. В. та ін. Світові ри-
богосподарські ресурси // Рибогосподарська наука Украї-
ни. 2011. № 3. 

І. І. Грициняк

Аквакультура. Осетр  
в акваріумі
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Аквала ́нг (від лат. aqua — вода й англ. lung — 
легеня) — індивідуальний ранцевий дихальний 
апарат для роботи й перебування людини під 
водою. У А. стиснене повітря знаходиться в ба-
лонах і подається шлангами через клапан, що 
автоматично знижує його тиск. Залежно від гли-
бини занурення запас повітря в А. дозволяє лю-
дині знаходитися під водою від кількох хвилин 
до 1,5 год. 1878 Г. Флюсс винайшов перший ус-
пішно випробуваний підводний апарат із замк-
нутою схемою дихання, наповнений чистим 
киснем Однак використання цього пристрою 
було небезпечним у зв’язку з токсичністю чи-
стого кисню для нервових клітин людського 
орг-му. На поч. 20  ст. вдосконалено регулятор 
постачання кисню й виготовлено балони, здатні 
витримувати тиск газу до 200 атм. 1943 франц. 
науковці Ж.-І. Кусто й Е. Ганьян винайшли пер-
ший безпечний і ефективний апарат для дихан-
ня під водою, який надалі успішно використову-
вався для занурення на глибину. За умови дот-
римання правил безпеки занурення не мало 
жодних шкідливих наслідків для пірнальника. 
Первісно назва «А.» позначала марку апаратів 
для підводного дихання, виготовлених компа-
нією «А.». Ж.-І. Кусто і Е. Ганьян використовува-
ли назву «автономний скафандр» (франц. «le 
sca p handre autonome»), і саме вона застосовуєть-
ся на позначення А. у франц. мові. А. використо-
вуються в підводному спорті, для рятувальних 
робіт, підводних досліджень, фото- та кінозйом-
ки тощо.

Аква́льний ландша ́фт — географічний ланд-
шафт (екосистема), структура і функціонування 
яких визначаються водою, що служить середо-
вищем існування організмів. А. л. є складними 
динамічними системами, які акумулюють тверді 
і розчинені речовини, що виносяться з розташо-
ваних гіпсометрично вище автономних, тран-
зитних і супераквальних ландшафтів. А.  л. 
вклю чають водну масу, живу речовину, донні 
мули і займають різні форми підводного рельє-
фу. А. л. — це кінцеві ланки або блоки каскадних 
систем різного порядку від простих катен, до 
найскладніших — ландшафтно-геохімічних арен. 
Значно впливають на А.  л. великі прибережні 
промислові міста з великою кількістю підпри-
ємств різних галузей. За станом А. л. можна оці-
нити ступінь техногенного навантаження на 
ландшафти всього водозбору.

Літ.: Малишева Л. Л. Геохімія ландшафтів : Навч. по-
сіб. для студ. Київ, 2000. 

О. Г. Голубцов

Аквамари ́н — мінерал класу силікатів, різно-
вид берилу зеленувато-блакитних тонів (назва у 
перекл. з лат. — «морська вода»), алюмосилікат 
берилію кільцевої правильної шестикутної 
структури (Be

3
Al

2
Si

6
O

18
). Походження: магма-

тичне, інтрузивне. Утвор. у гранітних пегмати-
тах, грейзенах і гідротермальних жилах. Хім. 
склад: оксиди берилію (14,1 %), алюмінію (19 %), 
кремнію (66,9 %), домішки натрію, калію, літію, 
цезію, рубідію, заліза, ванадію, іноді хрому. Ко-
лір — світло-голубий, голубувато-зелений, зеле-
нувато-синій або сіро-голубий залежно від ро-
довища; від прозорого до непрозорого; блиск — 
скляний; спаяність — відсутня; злам — раковис-
тий, нерівний; сингонія — гексагональна; твер-
дість за шкалою твердості мінералів 

Моо са  — 7,5–8, щільність — 2,67–2,71. Окремі 
кристали сягають рекордних розмірів. Най-
більший А. знайдено 1910 у Бразилії: важив 
110 кг, мав 48 см у довжину і 42 см у діам. Родо-
вища А. є численними: на о.  Мадагаскар, у 
США, в М’янмі, Індії, Шрі-Ланці, ПАР, Танзанії, 
Аргентині, Китаї, Норвегії, Ірландії. Але най-
більші камені видобувають у Бразилії та РФ. В 
Україні А. знаходили у пегматитах на Волині. 
Напівкоштовний камінь. Використовується у 
ювелірній справі.

Літ.: Самсонов Я. П., Туринге А. П. Самоцветы СССР. 
Москва, 1984.

Н. В. Вергельська

Акваре́ль (італ. acquerello, від лат. aqua — 
вода)  — барвники, що розчиняються водою і 
призначені для акварельного живопису, «водяні 
фарби». Для А. характерні тонко тертий пігмент 
і великий відсоток клейких речовин (здебільшо-
го рослинний клей з домішкою меду, цукру, глі-
церину). Існує тверда, напівм’яка та м’яка аква-
рель. А. називають також живопис акварельни-
ми фарбами переважно на папері, іноді на шов-
ку, слоновій кістці тощо. Часом до А. додають 
білила, що робить її непрозорою, корпусною і 
наближає за властивостями до гуаші. А. відома з 
найдавніших часів. Нею оздоблювали папіруси у 
Стародавньому Єгипті, у суміші з гуашшю ви-
користовували давньогрец. майстри вазопису. А. 
правила за техніку для ілюстраторів середньо-
вічних рукописних книг. Саме від червоної аква-
рельної фарби «мініум» походить назва таких 
творів — мініатюра. Широко використовувалася 
А. у Китаї та Японії. У візант. мист-ві А. оздоб-
лювали церк. книги. В 15–17 ст. А. брали пере-
важно для розфарбовування гравюр, архіт. кре с-
леників, ескізів картин та фресок. Важливою 
влас тивістю А. є прозорість і м’якість тонкого 
фарбового шару, крізь який просвічує колір осно-
ви. Техніка А. вимагає роботи алла прима, що не 
дає можливості суттєво доробляти і переробляти 
деталі. В А. поєднуються властивості живопису 
(багатство тону, побудова форми і простору ко-
льором) і графіки (активна роль паперу в ство-
ренні зображення). Специфічними прийомами 
А. є розмиви й затьоки, які забезпечують ефект 
рухливості й живої трепетності зображення. А. 
буває і монохромною: сепія, бістр, «чорна А.», 
туш. Виконується круглими м’якими пензлями, 
іноді пером або олівцем. Самостійні акварельні 
роботи з’являються в кін. 15 ст. у нім. художника 
А. Дюрера. Широко застосовується А. в пейзаж-
ному живописі з 2-ї пол. 18 ст., особливо в Ан-
глії, де 1805 виникло «Товариство живописців-
акварелістів». Майстрами А. були П.  Сендбі, 
Дж. Р. Козенс, Т. Гертін, С. Котмен, які малювали 
по зволоженому паперу. Тоді ж А. поширюється 
у Франції (Ж.  О.  Фраґонар, Ю.  Робер). В Італії 
виникла манера густого багатошарового живо-
пису на сухому папері, якому властиві різкі 
контрасти світла й тіні, кольору й білого паперу. 
В 19  ст. у техніці А. працювали Е.  Дела круа, 
О. Дом’є, П. Ґаварні у Франції, А. Мен цель — в 
Німеччині, дальшого розвою набуває англ. шко-
ла А. (Р.  Бонінґтон, В.  Тернер). Пізніше до А. 
звертались представники неоімпресіонізму 
(П. Сіньяк), експресіонізму (А. Матісс). У Росії 
А. набуває самостійного характеру в портретних 
мініатюрах (на слоновій кістці, фарфорі або пер-
ламутрі), панорамно-топографіч. ландшафтах, 
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Акваланг. 
1 — Шланг;
2 — Мундштук (загубник); 
3 — Клапан (редуктор); 
4 — Наплечні ремені; 
5 — Наспинний щиток; 
6 — Резервуар (газовий балон)

Аквамарин
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міських і паркових пейзажах (М.  Іванов, 
Ф.  Алексєєв та ін.). Долаючи умовності мініа-
тюрного живопису 18 ст., високої майстерності 
чистого акварельного живопису досяг П. Соко-
лов, портретні роботи якого відзначалися багат-
ством ефектів гри світла й тіні, матеріальністю 
відтворення людського обличчя, коштовних 
тканин, полірованих меблів тощо. Віртуозно 
володіли технікою А. брати О.  та К.  Брюллови, 
О.  Іванов. Виражальні можливості А. викорис-
товували І.  Рєпін, В.  Суриков, Л.  Лагоріо, 
М. Клодт, В. Сєров, художники «Мира искусств». 
Акварельна техніка М. Врубеля почасти нагадує 
мозаїчний набір. У акварелях М. Волошина від-
чутні дух і мова япон. гравюри.
В Україні А. застосовували для розфарбовуван-
ня «перспективних видів», гравюр, панорамно-
топографіч. краєвидів. Наприкін. 18  — на  поч. 
19  ст. поширюються пейзажі із зображенням 
старовини, залишків романтичних руїн. Осо б-
л иве зацікавлення викликали нові пд. міста, а 
також Київ з його численними пам’ятками істо-
рії й культури. Панорамні узагальнені акварель-
ні пейзажі України створив В. Тропінін («Вид на 
садибу Моркових», «Вид на церкву і село Кукав-
ку», «Село Нижня Алчадаївка»). Органічне по-
єднання архіт. і пейзажного мотивів властиве 
акварельним пейзажам О. Кунавіна, який на поч. 
19 ст. створив багато панорамних видів міст і сіл 
Чернігівщини, Полтавщини, Київщини. Працю-
ючи безпосередньо з натури і додержуючись тра-
диційного панорамного трактування, він зас т-
осовує трипланову побудову простору, виявляє 
посилену увагу до деталей («Вид з Миргорода на 
річку Хорол», «Вид Чернігова», «Вид села Ки-
бинці», «Вид Лялича — маєтку графа П. В. Зава-
довського», «Село Вишеньки»). Протягом усього 
свого мист. життя до А. звертався Т. Шевченко. 
В осягненні цієї техніки він спирався на твор-
чість П. Соколова і особливо К. Брюллова, якого 
не раз копіював, пройшов шлях від розфарбову-
вання малюнка в ранніх роботах до впевненого і 
вільного використання пластичних властивос-
тей А. (портрети 1837–1838).
Т.  Шевченко підніс укр. акварельний живопис 
до рівня світових здобутків. Під його впливом 
до техніки А. і мотивів Києва звернувся М. Са-
жин, який залишив численні краєвиди та 
пам’ятні місця давньої столиці («Видубицький 
монастир у Києві», «Щекавиця — місце, де по-
хований князь Олег», «Київ. Андріївська церква 
з західної сторони», «Золоті ворота»). 
Багато акварельних замальовок Києва зробив 
арх.  Ф.  Солнцев. До А. зрідка зверталися І.  Со-
шенко («Битва Александра Македонського з Да-
рієм»), К.  Павлов («Портрет Є.  Ярової»), І.  Со-
колов («Дві селянські дівчини»), Л.  Жемчужни-
ков («Химка-забиячиха»). Ті самі ідейно-змістові 
завдання, що й в олійному живописі, в техніці А. 
успішно реалізовували К.  Трутовський («В мі-
сячну ніч», «Рекрутський набір», «Загравання»), 
С. Васильківський («Село», «Захід сонця», «Руїни 
в Суботові»), Г. Ладиженський («Пейзаж», «Вівці 
на водопої», «Берег моря», «Мобілізація»). Ви-
тонченої краси досяг у своїх невеличких пейза-
жах Вільє де Ліль Адан. Як теоретик і майстер 
реалістич. акварельного живопису виступав 
арх. В. Фельдман, демонструючи багатство коло-
риту, чистоту й прозорість тонів. На поч. 20 ст. 
А. нерідко поєднують із графітним олівцем 
(Г.  Дядченко), тушшю (М.  Яровий), гуашшю 

(П.  Нілус). Для створення ескізів та іл. до А. 
звертався Г. Нарбут, поєднуючи її з тушшю (іл. 
до «Єгорія Хороброго», казок Г.  К.  Андерсена). 
Широким діапазоном засобів і прийомів аква-
рельного живопису володіла О.  Кульчицька, 
працюючи над жанровими композиціями, пей-
зажами, портретами, в яких правдиво відобра-
зила життя селян. Наук. цінність мали А. худож-
ниці, де відтворено понад 200 пам’яток давньої 
архітектури Зх. України.
Різноманітність жанрів, манер і тех. прийомів 
властиві А. рад. художників. А. 1920–1930-х, як 
правило, довершені твори, написані в строгих 
традиціях станковізму. Вони свідчать про пошу-
ки нових тем, образів і худ. вирішень. Це аква-
рельні серії О. Шовкуненка («Одеський суднобу-
дівний завод»; «Дніпробуд»), які започаткували 
жанр індустріального пейзажу в укр. мист-ві. 
Серію (40 аркушів) акварельних портретів на-
писав наприкін. 1920-х А.  Петрицький. Худож-

ник за допомогою пластичних засобів А. зумів 
створити глибоко психологічні і емоційно ви-
разні образи діячів укр. культури. Ліричні пей-
зажі й натюрморти виконав Г.  Світлицький. 
Мист-во А. дедалі активніше виражає світо-
сприйняття й емоційний стан митця. К. Богаєв-
ський працює над пейзажами Сх. Криму, надаю-
чи кожному з мотивів риси героїко-епічного 
стилю. Акварельні пейзажі К.  Трохименка по-
значені глибиною узагальнень, роздумів про ба-
чене. С.  Григор’єв створив жанр. композиції, 
пройняті гострими спостереженнями, точністю 
життєвих реалій. Іст.-худ. значення мають А. 
художників-фронтовиків (Г.  Меліхов, М.  Бази-
лєв, М. Родін), яким властиве поєднання точної 
документальності з безпосередністю враження 
від баченого й пережитого. Класичні за своєю 
завершеністю акварелі В.  Касіяна (цикли «Са-
маркандські пейзажі» і «Люди Самарканда»). 
Значного поширення набула А. у повоєнні часи, 
особливо від 1960-х. Ліричні акварельні пейзажі 
і натюрморти М.  Глущенка характеризуються 
артистичною легкістю і невимушеністю, хвилю-
ючим контрастом кольорових вирішень. Прав-
дивим документом, що образно відтворює спо-
рудження металург. Придніпров’я, є акварелі 
Г.  Чернявського. Свої враження від подорожі 

Акварельні фарби

Акварель. 
Т. Г. Шевченко  Ханга-Баба, 
1851-1857
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республіками кол. СРСР відтворив О. Губарєв. З 
великою силою експресії втілює Я.  Басов мор. 
мотиви. Жанрові композиції В. Голованова, по-
етичні пейзажі Г.  Гавриленка і О.  Фіщенка, по-
значені рисами монументальності композиції 
М. Бережного, Г. Вербицького, вишукані за ко-
льоровими сполученнями натюрморти С.  Лу-
ньова та ін. демонструють різноманітність по-
шуків і високий рівень укр. митців, які працю-
ють в А. Красу карпат. краєвидів, життя сучас-
ників, поетичність нар. легенд, весільних та ін. 
обрядів яскраво відображають А. художників 
Закарпаття — А. Ерделі і Й. Бокшая, їхніх учнів 
та послідовників — А.  Коцки, Ф.  Манайла, 
Е. Контратовича та ін. Актуальність думки, емо-
ційна широта й різноманітність жанрів, тема-
тична серійність і лірична щирість притаманні 
акварельним роботам Н. Лопухової, О. Артамо-

нова, О. Попова, А. Пономаренка, М. Максимен-
ка, С. Адамовича, Г. Польового, Г. Петрова, О. Мі-
щенка, М. Отковича, В. та Т. Купцових та ін.

Літ.: Киплик Д. И. Техника живописи. Москва, Ленин-
град, 1950; Фармаковский  М.  В. Акварель, её техника, 
реставрация и консервация. Ленинград, 1950; Паламар-
чук Г. П. Автопортрети Т. Г. Шевченка. Київ, 1963; Сучас-
на українська акварель: Альбом. Київ, 1978; Соловйов О. 
Республіканська виставка акварелі // Образотворче мис-
тецтво. 1982. № 2.

В. А. Афанасьєв

Аква́ріум (лат. aquarium — водойма, від aqua — 
вода) — 1) Ємність відносно невеликого об’єму 
(зазвичай від 20 до 250 л), зроблена з прозорого 
скла, іноді з використанням металевого каркаса 
і дна. А. призначений для утримання та розве-
дення водних орг-мів: риб, молюсків, ракоподіб-
них, земноводних, вищих водних рослин, водо-
ростей, мохів. За типом середовища проживан-
ня А. поділяють на морські із солоною водою, в 
яких поселяють мор. та океанічних риб, корали, 
креветки, молюски і т. д., й прісноводні — для 
тварин і рослин — мешканців річок і озер. За 
функціями А. поділяють на: а)  декоративні — 
для благоустрою інтер’єру житл. приміщення 
або офісу; б)  промислові — утримання живої 
риби або ракоподібних, яких використовують 
для харчових потреб (у магазинах і ресторанах); 
в)  професійні — для наук. експериментів, про-
мислового розведення та вирощування декора-
тивних риб і рослин. Необхідними умовами іс-
нування в А. водних орг-мів є достатня насиче-
ність води киснем, відповідні температура й 
освітленість, сольовий склад води, що відповідає 
типу А. Для дотримання цих умов використову-
ють спец. обладнання: аератори, фільтри, освіт-
лювальні прилади, обігрівачі з терморегулято-
ром, термометри. Для збагачення води киснем в 
А. висаджують зелені рослини. За складом води 
А. поділяють на: а)  прісноводні — це  голланд-
ський тип А. (гол. мешканці — щільно посадже-
ні різноманітні водні рослини, риби або відсут-
ні, або їх мало) і тип А. псевдо-море (зазвичай не 
містять рослин, оформляють камінням та штуч-
ними виробами, які нагадують корали, заселя-
ють рибами, які витримують високу твердість 
води і мають яскраве забарвлення, нагадують 
риб коралових рифів — найчастіше це цихліди 
африк. озер); б)  солонуваті (напр., тип А. ман-
грові зарості); в) солоні морські (рибні й рифо-
ві). Один з найбільших у світі А. голландського 
типу (об’ємом 6 тонн) розмішений у Київ. місь-
кому Будинку природи. 
2) Спеціальний заклад для утримання водних 
орг-мів з метою вивчення й демонстрування їх. 
Деякі мор. А. наз. океанаріумами.

Літ.: Белов Н. В. 10 000 советов аквариумисту. Минск, 
2000; Лукьянов О. М. Современный аквариум и его оби-
татели. Москва, 2000.

С. В. Межжерін

«Аква́ріум» (рос. «Аквариум») — рок-гурт, 
ство рений у м.  Ленінграді (тепер м.  Санкт-
Петербург, РФ) 1972. Творчість гурту поєднує 
різноманітні музичні жанри: рок, інді-рок, 
блюз-рок, бард-рок, експерим. рок, рок-н-рол, 
джаз-ф’южн, фолк-рок, психоделічний рок, арт-
рок, реггі та дарк-фолк. Тематика пісень охо-
плює сх. філософію, фольклор, перетинається з 
бардівськими піснями і театром абсурду (дра-

Акварель. 
М. Глущенко. Оголена

Акваріум 
в Лоро-парку о. Тенеріфе
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мою абсурду) тощо. «А.» — представник школи 
старого року та один із перших популярних рок-
гуртів часів СРСР.
Осн. склад гурту в 1973–1991: Гр е б е н щ и к о в, 
Борис Борисович [рос. Гребенщиков, Борис Бо-
рисович; псевдонім — БГ, неофіційне прізвись-
ко — «Батько російського року» («Отец русского 
рока»); 27.11.1953, м. Ленінград, тепер м. Санкт-
Петербург, РФ] — засновник та лідер гурту, му-
зикант, композитор, поет, фотограф, письмен-
ник, актор; роль у гурті — вокал, гітара, губна 
гармоніка, тамбура, клавішні (у гурті від 1972); 
нагороди — Орден «За заслуги перед Вітчиз-
ною» — за великий внесок у розвиток муз. мист-
ва (2003), недерж. рос. премія «Тріумф» — за 
високі досягнення у муз. мист-ві (1997) та бага-
тьох ін. рос. і заруб. премій; Гу н и ц ь к и й, Ана-
толій Августович (Гуницкий, Анатолий Августо-
вич; псевдоніми — Джордж, Старий Рокер; 
30.09.1953, м.  Ленінград, тепер м.  Санкт-
Петербург, РФ) — засновник гурту, поет, драма-
тург, письменник, журналіст; роль у гурті — во-
кал, ударні інструменти, автор слів пісень (у 
гурті 1972–1975); Ф а й н ш т е й н - В а с и л ь є в, 
Михайло Борисович (рос. Файнштейн-Васи-
льев, Михаил Борисович; псевдонім — «Фан»; 
12.09.1953, м. Ленінград, тепер м. Санкт-Петер-
бург, РФ — 17.11.2013, м.  Санкт-Петербург, 
РФ) — музикант; роль у гурті — бас-гітара, пер-
кусія (барабани), фін. директор гурту. (у гурті 
1973–1982); Р о м а н о в, Андрій Ігорович (рос. 
Романов, Андрей Игоревич; псевдонім — Дюша 
Романов; 28.07.1956, м. Ленінград, тепер м. Санкт-
Петербург, РФ — 29.06.2000, м. Санкт-Петербург, 
РФ) — музикант, флейтист; роль у гурті: клавіш-
ні (у гурті 1973–1991); Га к к е л ь, Всеволод Яко-
вич (рос. Гаккель, Всеволод Яковлевич; псевдо-
нім — Сева Гаккель; 19.02.1953, м. Ленінград, те-
пер м.  Санкт-Петербург, РФ) — музикант, віо-
лончеліст; роль у гурті — струнний інстру-
мент — віолончель (у гурті 1975–1987). 
Осн. склад гурту від 2015: Гр е б е н щ и к о в Бо-
рис Борисович; Т і т о в  Олександр Валентино-
вич (рос. Титов, Александр Валентинович; 
18.07.1957, м. Ленінград, тепер м. Санкт-Петер-
бург, РФ) — музикант, гітарист; роль у гурті — 
бас-гітара (у гурті 1983–1989, 1992–1996, від 
2008); З у б а р е в, Олексій Павлович (рос. Зуба-
рев, Алексей Павлович; 17.04.1959, м. Ленінград, 
тепер Санкт-Петербург) — музикант, компози-
тор, гітарист, віолончеліст, клавішник; роль у 
гурті — гітара, мандоліна (у гурті 1992–1997, від 
2013); С у р о т д і н о в, Андрій Минханович (рос. 
Суротдинов, Андрей Минханович; 26.04.1960, 
м.  Семипалатинськ, тепер Казахстан) — музи-
кант, кінокомпозитор, скрипаль; роль у гурті — 
скрипка, перкусія (барабани; у гурті від 1995); 
Ф і н н і г а н, Брайан (англ. Finnegan, Brian; 
20.08.1969, м. Арма, Північна Ірландія — музи-
кант, флейтист; роль у гурті — вістл, флейта (у 
гурті від 2008); Гр е б е н щ и к о в, Глеб Борисо-
вич (рос. Гребенщиков, Глеб Борисович; псевдо-
нім — Dr.  Grasshoper; 14.12.1984, м.  Ленінград, 
тепер м. Санкт-Петербург, РФ) — музикант, ді-
джей; син Б. Гребенщикова; роль у гурті — пер-
кусія (барабани); (у гурті від 2014). Б р е д л і, 
Ліам (англ. Bradley, Liam; 1943, м. Мельбурн, шт. 
Вікторія, Австралія) — перкусіоніст, вокаліст, 
ударник, піаніст, композитор; роль у гурті: пер-
кусія, ударні (у гурті від 2011). «А.» створений 
його незмінним лідером Б.  Гребенщиковим та 

А. Гуницьким. На поч. своєї діяльності гурт за-
сновувався як поет.-муз. постмодерністський 
проект. Перший альбом «Искушение святого 
Аквариума» (укр. «Спокуса святого Акваріу-
му»), записаний 1974, вважався загубленим до 
1997 та випущений у 2001. 1976 відбувся перший 
сольний концерт «А.» осн. першим складом. 
1980 гурт виступив зі скандалом на тбіліському 
рок-фестивалі «Весняні ритми. Тбілісі-80». Чле-
ни журі фестивалю не сприйняли ексцентричне 
та епатажне виконання пісень та неналежне для 
рад. часів поводження на сцені соліста гурту, 
який лягав на підлогу, граючи на гітарі, тощо. 
Гурт звинуватили у непристойній поведінці, 
офіційно заборонили, Б.  Гребенщикова виклю-
чили з комсомолу, звільнили з роботи.
1981 «А.» заявив про себе знову, випустивши 
перший студійний альбом «Синий альбом» 
(«Си ній альбом»), написаний у стилі реггі. У 
тому ж році випустили альбом «Треугольник» 
(«Трикутник»), який значно відрізнявся від по-
переднього, записаний у стилі абсурдизму та 
психоделічного року. Від 1982 «А.» розпочав ак-
тивну концертну діяльність. Велику популяр-
ність гурт отримав після випуску комерційно 
неуспішних альбомів «Табу» (1982), «Радіо Аф-
рика» (1983). Наприкін. 1983 за версією журн. 
«Комсомолєц» у СРСР гурт потрапив у трійку 
кращих рок-гуртів. 1988 «А.» зіграв перший кон-

церт за кордоном (м. Монреаль, провінція Кве-
бек, Канада). 1991 гурт оголосив про завершення 
своєї діяльності. 1991 Б.  Гребенщиков створив 
гурт «БГ-Бэнд» за прототипом «А.». Проте 1992 
був зібраний новий «А.», т. з. «А. 2.0», учасника-
ми якого стали музиканти з «А.» рад. часів та 
«БГ-Бэнд». 1997 після відзначення 25-річчя 
діяль ності гурту, Б. Гребенщиков розпустив дру-
гий склад «А.» та створив гурт «Ліліт Блюз Бенд» 
разом із канад.-амер. фолк-рок-гуртом «Бенд». 
1997 випущений однойменний студійний аль-
бом «Лилит» («Ліліт»), написаний у жанрі блюз-
рок. 2000 розпочав свою діяльність новий «А. 
3.0». За час нового складу створено альбоми: «Ψ» 
(«Пси»; «Псі»; 1999), «Пятиугольный грех — Тер-
рариум» («П’ятикутний гріх — Тераріум»), аль-
бом-збірник «Территория» («Територія», оби-
два  — 2000) та ін. Осн. склад гурту з моменту 
його створення до 2016 змінювався сім разів. 
Дискографія «А.» складається з 31  студійного 
альбому, 19 синглів, 5 антологій, 18 концертних 
альбомів, 5 кооперацій, 15 компіляцій, 14 вініло-

«Акваріум»
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вих альбомів, 20  триб’ютів, 7  бутлетів, 8  MP3 
збірників, 13 DVD видань, 14 інтернет-видань. 
«А.» має значний вплив на ін. рок-виконавців. 
Слова пісень гурту цитуються в л-рі, піснях ін. 
авторів, зокрема в алегоричній повісті «Жовта 
стріла» («Жёлтая стрела»), романі «Чапаєв і По-
рожнеча» («Чапаев и Пустота») та ін. творах 
В. Пелевіна, театральній п’єсі «Жиди міста Піте-
ра, або Невеселі розмови при свічках» («Жиды 
города Питера, или Невесёлые беседы при све-
чах») А. і Б. Стругацьких тощо.

Літ.: Троицкий А. Рок в Союзе: 60-е, 70-е, 80-е… Моск-
ва, 1991; Романов А. История «Аквариума». Книга флей-
тиста. Москва, 2006; Алексеев А. Кто есть кто в россий-
ской рок-музыке. Москва, 2009; Гуницкий  А. Мой 
«Аква риум». Санкт-Петербург, 2015; Рыбин А. Аквариум. 
Санкт-Петербург, 2015. 

 І. П .Волинець

Аква́ріумні ри ́би — декоративні, найчастіше 
дрібні представники класу кісткових риб, яким 
властиві яскраве забарвлення і химерна форма 
тіла, часто незвичайна поведінка. За винятком 
золотих рибок, які є різновидами карася китай-
ського (Carassius auratus), це тропічні види, яких 
відносно легко утримувати в домашніх умовах 
за досить високої температури і можна розводи-
ти в умовах акваріума. Зазвичай це озерні й мор. 
види, стійкі до дефіциту кисню, які не потребу-
ють швидкої течії. А. р. завжди досягають роз-
мірів менших, ніж у природних умовах, причому 
що менший акваріум за об’ємом, то дрібніші 
особини. Слід розрізняти власне А. р. та басей-
нових риб. До останніх належать одомашнені 
риби-хромісти, тіло яких вкрите яскравими 
червоними, білими, сірими і чорними плямами, 
розкиданими по тілу, як, напр., у коропів-кої. 

Таких риб тримають у непрозорих ємкостях у 
формі чаші. На відміну від А.  р., на яких див-
ляться збоку, естетика басейнових риб розкри-
вається під час спостереження за ними зверху. 
Тому в процесі селекції відбирали риб з чітко 
симетричним тілом, химерною формою тіла і 
плавців, строкатим і різноманітним забарвлен-
ням. Крім кої, в декоративних басейнах трима-
ють золотих рибок (комети, вуалехвости, теле-
скопи, звіздарі та ін.). До А.  р. формально від-
носять бл. 210 видів, не менше, ніж 30 род. (це не 
враховуючи міжвидових гібридів, різних кольо-
рових морф і генетично-модифікованих ліній, з 
урахуванням яких число об’єктів розведення 
зростає в кілька разів). При цьому через відсут-
ність у риб строгих критеріїв породи їхнє оста-
точне число встановити майже неможливо. 
Найпопулярніші види А. р. належать до багатьох 

род. Анабасові, або плазуючі гурамі (Anaban ti-
dae) — ряд видів ктеном і анабасів; поширені в 
тропіках від Африки до Філіппін. Риби розмі-
ром від 4 до 60 см; їм властива турбота про по-
томство і здатність пересуватися по суші, диха-
ючи киснем повітря; улюбленими об’єктами ак-
варіумного розведення серед в’юнових (Cobiti-
dae) є види тропічного роду Botia, цікаві своєю 
рухливістю, зграйністю і яскравим забарвлен-
ням. Скелезубові (Tetraodontidae) — мор. та 
пріс новодні тропічні риби, що місять сильну 
отруту; тіло кулеподібної форми, можуть руха-
тися як назад, так і вперед; для них характерний 
особливий спосіб самозахисту: від шлунка від-
ходять мішкоподібні вирости, які за небезпеки 
наповнюються повітрям або водою, риба при 
цьому набуває форми роздутої (зазвичай колю-
чої через наявність на шкірі шипів) кулі, яка 
майже невразлива для хижаків. Саме до цієї ро-
дини належить добре відома риба-фугу. Коропо-
ві (Cyprinidae) — наймасовіші за числом видів і 
форм серед А. р. Крім золотої рибки, популярни-
ми об’єктами акваріумного розведення є різно-
манітні барбуси, расбори, кардинали, лябео і 
даніо (даніо-реріо — об’єкт численних ген.-інж. 
маніпуляцій, за допомогою яких виведено яс-
краві кольорові варіації). Найпоширеніші види 
риб в аматорський акваріумістиці — представ-
ники род. пецилієвих (Poeciliidae). Це здебіль-
шого живородні риби (гупі, пецилії, меченосці, 
молінезії), яких легко розводити в умовах аква-
ріума і які представлені сотнями різноманітно 
забарвлених штучно виведених форм. Макро-
подові (Osphronemidae) — дуже популярні 
об’єк ти акваріумного розведення, походять з 
тропічних водойм Пд.-Сх. Азії. До цієї родини 
належать бійцівські рибки, макроподи та гурамі. 
Багато серед А. р. харацинових (Characidae), які 
живуть в екваторіальних і тропічних регіонах 
Америки. Серед них популярні неони, орнатуси, 
тетри, піраньї. Високо цінуються серед акваріу-
містів представники родини цихлідових (Cichli-
dae), що в природі поширені майже по всьому 
тропічному регіону. Це хижі та досить великі за 
розмірами риби: скалярії, оскари, дискуси, цих-
лозоми та ін. Особливу екол. групу становлять різ-
номанітні представники ряду сомоподібних. Вони 
представлені кількома род.: броняковими (Do ra-
didae), найпопулярніші види — агаміксиси та амблі-
дораси; пір’явусими сомами (Mochokidae) — сино-
дронтиси; лорікарієві (Loricariidae) — анциструси, 
отоцинклюси; панцирними сомами (Callich thyi dae), 
що представлені видами роду Сoridoras.

Літ.: Белов Н. В. 10 000 советов аквариумисту. Минск, 
2000; Лукьянов О. М. Современный аквариум и его оби-
татели. Москва, 2000; Gong Zhiyuan, Lam Toong Jin, Ju 
Ben sheng. Chimeric gene constructs for generation of fluo-
rescent transgenic ornamental. Singapore, 2000; Нельсон 
Джозеф С. Рыбы мировой фауны / Пер. с англ. Москва, 
2009.

С. В. Межжерін

Аквати ́нта (італ. acquatinta, від acquaforte — 
офорт і tinto — пофарбований, тонований) — 
різновид гравюри, що ґрунтується на протрав-
люванні кислотою металевої дошки крізь ас-
фальтовий або каніфольний порошок. А. ство-
рює ефект, близький до тонового малюнка; 
може служити і для кольорового друку. Засто-
совують також у поєднанні з технікою штрихо-
вого офорту.

Акваріумні риби. 
Мелонітанія Боесмана 

(Melanotaenia boesemani) 
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Аквато́рія (від лат. аqua — вода, territorium — 
територія) — ділянка водної поверхні, обмеже-
на природними, штучними або умовними кор-
донами. Розрізняють природні (океани, моря, 
затоки, бухти, озера) і штучні (порти, водосхо-
вища, канали) А. Найбільші за А.: океан — Ти-
хий (пл. 178,6  млн  км2, тобто майже 50 % пл. 
Світового ок.); море — Філіппінське (5,7 млн км2); 
озеро — Каспійське море (376 тис. км2, при поз-
начці 28  м); прісне озеро — Верхнє в Північній 
Америці (82,4 тис. км2); водосховище — Вікторія 
(76 тис. км2 разом з оз. Вікторія). Всі А. відрізня-
ються істотною неоднорідністю просторового 
розподілу в межах осн. характеристик — морфо-
логічних, морфометричних, гідрологічних, гід-
рохімічних, біологічних (напр., у водосховищах 
значення багатьох показників різняться в 10–
100 разів). А. також поділяються за призначен-
ням окремих їх частин (напр., до складу аквато-
рії порту входять водні підходи до нього, рейд і 

внутр. гавань або басейни, в межах яких розмі-
щені причальні споруди і відбуваються розван-
таження / вантаження судів). А. портів служать 
для стоянки судів (портова А.); буд-ва та ремон-
ту суден (заводська А.); зльоту і посадки гідро-
літаків; випробування військ. техніки (водний 
полігон, мінний полігон); проведення гонок 
спортивних суден та ін.

Літ.: Акватория // Горная энциклопедия. Москва, 
1984. 

А. С. Івченко

Аквафо ́бія (від лат. аqua — вода і грец. 
φόβος — страх) — необґрунтований хворобли-
вий страх, що виникає при погляді на воду, пе-
ребуванні біля неї або при питті рідини. Симп-
томами А. є посилене хвилювання та м’язова 
напруга, нервозність, запаморочення, приско-
рене серцебиття, раптова паніка, втрата само-
контролю, неможливість логічного мислення. 
Нав’язли вість, характерна А., не пов’язана з 
небезпекою для життя, але страх води здатний 
завдати людині значного дискомфорту з погля-
ду психіки і фізіології. Причини А. можуть 
бути різними; найчастіше вони зводяться до 
негативного дитячого досвіду або виникають у 
результаті стресових ситуацій, зумовлених ава-
рією корабля, повінню, цунамі тощо. При цьо-
му людина може бути як учасником таких об-
ставин, так і їх свідком.
Існує багато різновидів А. залежно від джерела 
страху: аблютофобія — постійний страх будь-
якого контакту з водою: купання, прання тощо; 
лімнофобія — страх озер та глибоких водойм, 
ставків і боліт; таласофобія — нав’язливий страх 
купання і плавання в морі, страх мор. подорожей; 
потамофобія — страх, що виникає при спог-
ляданні стрімкого потоку води, водоспадів, ви-
рів; батофобія — нав’язливий страх перед гли-
биною; омброфобія — панічний страх дощу; 
ант лофобія — страх повеней, який часто з’явля-
ється після реальних повеней з постраждалими. 
А. може також проявлятися як синдром, що суп-
роводжує соматичні захворювання (сказ, пра-
вець).

Літ.: Основи психології  / За ред. О.  В.  Киричука, 
В. А. Роменця. Київ, 1996; Панок В., Чепелєва Н., Титарен-
ко  Т. Основи практичної психології. Київ, 2001; Дутке-
вич  Т.  В., Савицька  О.  В. Практична психологія. Київ, 
2010; Калганов В. А., Белов В. Г., Парфенов Ю. А. Основы 
клинической психологи. Санкт-Петербург, 2013.

Аквафо ́рте (італ. acquaforte) — див. Офорт.

Акведу ́к (від лат. aqua — вода і ducere — вес-
ти) — мостова споруда у верхній частині з жо-
лобом, лотком, каналом або трубою для прове-
дення водоводу, що прокладався від віддалено-
го і високо розташованого джерела через яри, 
міжгір’я, річки, дороги до населеного пункту чи 
зрошувальної системи. Спорудження А. поча-
лося у 2-му тис. до н. е. у країнах Стародавнього 
Сходу та Давній Греції (о. Самос, Мікени та ін.), 
а потім у Давньому Римі. На тер. України відо-
мий А. з арковим мостом у м. Севастополі 
(1840-і). Серед давньорим. А., що збереглися, 
найвищим є А. Пон-дю-Гар (Pont du Gard), пе-
рекинутий через річку Гардон у Франції (47 м), 
а найдовшим — акведук у м. Сеговії (Іспанія; 
17 км). У нові часи найбільші А. були побудовані 

Акватинта. Франсиско 
Гойя. Сон розуму породжує 

чудовиськ. З серії «Капричос». 
1797. Офорт, акватинта

Акведук Пон-дю-Гар 
(департамент Гар, Франція)
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у Сполучених Штатах Америки; з них найдов-
ший — Каліфорнійський акведук (Cali fornia 
Aque duct) протяжністю 1129 км, побудований в 
1997.
Мостові частини А. — аркової, балкової чи рам-
ної конструкції — роблять з бетону, залізобето-
ну, металу, каменю або (іноді) дерева. Поширені 
А., в яких стінки лотка або труби є несучими 
прогоновими конструкціями мосту.

Літ.: Тимофієнко В. Архітектура і монументальне 
мис тецтво. Київ, 2002; 70 чудес зодчества Древнего мира: 
Как они создавались? / Пер.с англ. Москва, 2004; Никола-
ев И. С. Акведуки античного Рима. Киев, 2011.

Аквізи́тор (лат. acquisitor — набувач) — 1) Робіт-
ник страхової компанії, страховий агент, який 
укладає або поновлює страхові контракти, дого-
вори страхування. 2) Агент транспортної конто-
ри, який залучає нових перевізників вантажу, 
поновлює достроково припинені договори.

Аквізи́ція (лат. acquisitio — додавання, здобу-
вання)  — 1)  Скуповування особою чи групою 
осіб всіх акцій компанії для володіння нею. А. 
називають ворожою, якщо вона відбувається 
без згоди керівників та працівників (акціонерів) 
компанії. 2) Комплекс орг. заходів із залучення 
аквізитором страхової чи транспортної компа-
нії нових клієнтів, вантажів, укладення догово-
рів страхування. 3) У маркетингу — збирання в 
клієнтів замовлень на поставку продуктів чи 
надання послуг, який здійснюється безпосеред-
ньо виробником чи його торг. представниками 
(агентами).

Літ.: Терещенко О. О. Фінансова діяльність суб’єктів 
господарювання. Київ, 2003.

Аквіле́гія, орлики, водозбір (Aquilеgia) — рід 
рослин родини жовтецевих. Включає бл. 100 ви-
дів, широко розповсюджених у Пн. півкулі. Ба-
гаторічні трав’янисті рослини. Корінь товстий 
стрижневий. Листки сизо-зелені трійчасто-
складні, мають довгий черешок. Назва рослини 
пов’язана зі здатністю листків не змочуватися 
водою, що збирається на них в округлі краплі 
подібно до ртуті — т. з. ефект лотоса. Із центра 
листкової розетки в кін. весни — на поч. літа 
формуються стебла, що несуть стеблові листки й 
квітки синього, фіолетового, малинового, черво-
ного, білого, жовтого, помаранчевого або дво-
колірного забарвлення особливої форми: віно-
чок складається з 5 окремих пелюсток лійчастої 
форми з косо зрізаним широким отвором, які 
зазвичай мають дещо загнуті на кінці шпорки, 
що дали другу назву рослині — орлики — через 
схожість шпорок з кігтями орла. Довжина і фор-
ма шпорок є ознакою, за якою розрізняють єв-
роп. види (шпорка загнута гачком або кільцепо-
дібна), амер. види (шпорка довга і пряма) і дале-
косхідні японські та китайські види (не мають 
шпорок). Плід багатолистянка, що містить чор-
ні, блискучі насінини.
Завдяки високій декоративності квіток бл. 
35  ви дів використовують у садівництві як гіб-
ридні форми з великими квітками. Усі частини 
рослин роду А. отруйні. В Україні поширені 
орлики звичайні (A. vulgaris); два види А., орлики 
чорніючі (A. nigricans) та орлики трансильванські 
(A. transsilvanica), занесено до ЧКУ. Орлики чорні-
ючі в Україні — рідкісна високогірна рослина з 
темно-фіолетовими квітками, зростає в Карпа-

тах невеличкими популяціями, охороняють в 
Карпат. біосферному заповіднику, нац. природ-
ному парку «Синевир» та у ландшафтному за-
казнику «Чорний Діл». Орлики трансильван-
ські — ендемічний вид Карпат, зникаюча висо-
когірна рослина з темно-фіолетовими квітками, 
охороняють у нац. природному парку «Сине-
вир».
В середньовічній європ. культурі А. символізу-
вала подружню невірність. 

Літ.: Головкина Б. Н. Аквилегия. Москва, 2001; Nold R. 
Columbines: Aquilegia, Paraquilegia and Semiaquilegia. Port-
land, 2003.

Я. О. Межжеріна

Аквіле́я (італ. Aquileia), Археологічні пам’ятки 
та Патріарша базиліка в Аквілеї — археологіч-
ний комплекс на основі руїн Аквілеї (одного з 
найбільших міст Римської імперії 2 ст. до н. е. — 
5 ст. н. е.) та базиліка 11 ст., розташовані в кому-
ні Аквілея (рег. Фріулі — Венеція — Джулія, 
Іта лія), об’єкт Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО 
(з 1998). Значна частина тер. стародавньої А. 
все ще залишається незабудованою, оскільки є 
місцем археол. розкопок й наук. досліджень. 
Розкопки А. дозволили виявити руїни рим. фо-
руму з колонами, базиліки, мавзолей, підлогову 
мозаїку, фундаменти будівель, статуї, залишки 
площ, річковий порт тощо. Завдяки праці 
архео логів для відвідувачів А. відкрито кілька 
археол. парків.
А. — стародавнє місто на Пн. Італії. Засн. римля-
нами 183–181 до н. е. як військ. форпост для бо-
ротьби з набігами варварів; один із найважливі-
ших торг. центрів. Місто успішно розвивалося, 
багатіючи та зміцнюючи кордони. Нас. А. стано-
вило кількасот тисяч осіб. За стратегічним і торг. 
значенням А. була четвертим містом у Рим. ім-
перії. Племена германців і сарматів неодноразо-
во штурмували А. 179 н. е. війська варварів роз-
громлено й витіснено з тер. Рим. імперії. 180 н. е. 
між Рим. імперією і племенами укладено мир. 
Після цього римляни побудували на дунайсько-
му кордоні нові оборонні споруди. 3 ст. А. стала 
центром єпархії. З 4 ст. її влада поширювалася на 
значну частину Пн. Італії. З 5  ст. єпископи А. 
прийняли на себе сан патріархів (не був визна-
ний іншими церквами), А. перетворилася на 
центр Аквілейського патріархату. Кінцем роз-
квіту А. стало її руйнування Аттілою 452. Оста-
точно місто знищене 568 германськими племе-
нами лангобардів (довгобородих). Мешканці А. 
втекли зі зруйнованого міста до лагуни р. По, де 
пізніше заснували м. Венецію. Інша частина ви-
хідців із А. виїхала до м.  Градо (10  км від А.). 
Туди було перенесено престол Аквілейського 
патріарха (від 700 називався патріархатом Градо, 
пізніше визнав владу Папи Римського, пара-
лельно з ним із 607 діяв ще один Аквілейський 
патріархат, що виник унаслідок розколу, місцем 
перебування його патріарха було м.  Кормонс 
(тепер комуна Кормонс у рег. Фріулі — Вене-
ція — Джулія, Італія), який зберігав назву «Акві-
лейський». Порт А. також було повністю знище-
но, завдяки чому невеликий порт у Градо отри-
мав стратегічне значення. 
Попри зруйнування А., через кілька століть від-
новилося реліг. життя. 1031 Аквілейський пат-
ріарх Поппо побудував на місці зруйнованої 
церкви 4 ст. базиліку Успіння Пресвятої Богоро-
диці (Santa Maria Assunta), яку після часткових 

Аквілегія. Орлики чорніючі 
(Aquilegia nigricans)
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руйнувань згодом кілька разів розширювали й 
відбудовували. Розміри базиліки на час завер-
шення буд-ва становили: 65,5 м (довжина), 30 м 
(ширина) і 23  м (висота). Збережену дотепер 
дерев’яну стелю встановлено 1526, мозаїки — 
4  ст., фрески походять із різних епох від доби 
раннього християнства до 12 ст. У будівлі Акві-
лейської базиліки поєднано риси кількох архіт. 
стилів: романського, готичного й архітектури 
ренесансу. 1379 храм частково перебудовано в 
готичному стилі патріархом Марквадом. Дзві-
ницю Патріаршої базиліки висотою 73 м збудо-
вано 1030 як сторожову вежу з гвинтовими схо-
дами. Притвор дзвіниці датується 9 ст. Її фасад 
виконано у стилі романської готики з особливо 
маленькими вікнами. Для буд-ва дзвіниці вико-
ристано масивні мармурові блоки стародавньо-
го амфітеатру. Для свого часу дзвіниця була по-
мітною архіт. спорудою й стала прототипом для 
дзвіниць храмів у багатьох італ. містах. 
Форум А. (2–3  ст.) розташовувався на центр. 
площі, де відбувалися збори й торг. операції. 
Його розміри складали 130 на 70 м. Колони фо-
руму датовано 3  ст. н.  е., сам форум закладено 
наприкін. 1 ст. до н. е. Як і в інших містах Рим. 
імперії, форум був центром сусп. життя А., по-
літ., правовим, екон. і реліг. центром на зразок 
грец. агори, де вирішувались важливі питання 
діяльності д-ви. Неподалік від міста відбулася 
битва рим. імп. Марка Аврелія проти союзу вар-
варських племен маркоманів і квадів.

Річковий порт А. на повноводній у минулому 
р. Натісо (тепер р. Натісоне) дозволяв кораблям 
підходити до меж міста. Набережні було обкла-
дено стійким до впливу води істрським каменем. 

Східна набережна була вища за західну. На бере-
зі розташовувалися склади, до порту вели троє 
воріт. Завдяки зручному географ. розташуван-
ню річкового порту А. упродовж кількох століть 
була одним із найважливіших екон. центрів пн.-
сх. Італії.
Археол. музей в А. є одним із найбагатших у пн. 
Італії. Офіційно відкрито 1882, хоча функціону-
вати він почав значно раніше (1807), а колекцію 
археол. знахідок, що зберігаються в ньому, запо-
чатковано наприкінці 17 ст. Базою для музею є 
колекція археол. предметів із А., зібрана Г. Бер-
толі у 18 ст. Експозицію розміщено на 3 поверхах 
у 12 залах. У ній зібрано як твори давньорим. 
скульптури, так і побутові предмети й твори де-
коративно-прикладного мист-ва. Серед найцін-
ніших експонатів — предмети зі скла, бурштину, 
гравіровані камені й монети 1–3 ст. В одному із 
залів експонуються ювелірні прикраси й геми, 
знайдені на тер. розкопок А. Поряд із гемами в 
А. виготовляли вироби з бурштину, що надхо-
див із Балтики.
В археол. музеї представлено місцеві вироби зі 
скла, скульптури, барельєфи, поховальні урни, 
надгробні статуї, мозаїки з вілл багатих патри-
ціїв, зібрано багату колекцію підлогових мозаїк. 
Зокрема, під підлогою базиліки виявлено добре 
збережену вишукану мозаїку пл. понад 700  м2, 
що належить до числа найбільших у Європі. Се-
ред мозаїк базиліки помітним є також велике 
панно з зображенням недоїдків: різних видів 
риби, молюсків, рибних кісток, фруктів, датова-
не кінцем 1 ст. до н. е. Пізніші мозаїки багаті на 
христ. символіку, на деяких із них зображено 
сцени з життя Христа. Біля базиліки розташова-
но круглу споруду з конусоподібним дахом 1-ї 
пол. 11  ст. Це копія з гаданої гробниці Христа, 
ори гінал якої зберігається в церкві Воскресіння 
в Єрусалимі.
Музей раннього християнства містить велику 
колекцію написів грец. і лат. мовами (більше 
130) на артефактах, а також інші раритети ран-
нього християнства й раннього Середньовіччя.

Літ.: Buora M. Aquileia dalla fondazione all’alto medioevo: 
atti dei seminari storico-archeologici. Aquileia, 1981; Норвич 
Дж. История венецианской республики / Пер. с англ. Мо-
сква, 2010.

С. В. Оборська

Аквіло ́н (Aquilo) —1) У давньорим. міфології — 
бог північного вітру. Відповідає у давньогрец. 
міфології Борею — синові бога вітрів Еола (за ін. 
джерелами — бога зоряного неба Астрея) і боги-
ні вранішньої зорі Еос. А. — батько дощу, снігу, 
граду, бурі. Зображувався старим із сивим во-
лоссям, загорнутим у грізні хмари. Вирізнявся 
різким норовом і нестерпним характером. Че-
рез це батько тримав його разом з братами — 
богами інших вітрів, зачиненим у печері у своє-
му царстві на міфічному острові Еолії, щоб 
буйні вітри не спричинили значних руйнацій, 
випускаючи лише по одному на прогулянку або 
ж наказуючи здіймати на морі хвилі до небес, 
рвати паруси та ламати щогли кораблів, вири-
вати дерева з корінням, зривати дахи з будівель 
тощо. 2) Сильний холодний пн. чи пн.-сх. вітер. 
3) У переносному значенні — недоля, рок, фа-
тум.

Літ.: Підлісна  Г. Антична література. Київ, 1992; Гер-
бер Х. Мифы Греции и Рима. Москва, 2007.

О. В. Наумовська

Аквілея. Патріарша базиліка

Аквілея. Римський форум
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Аквіта́нія (лат. Aquitania) — територія між Пі-
ренеями і р.  Луарою (у часи Юлія Цезаря — Га-
ронною); спочатку була заселена іберами, пізні-
ше  — кельтами. Завойована Цезарем (56 р. 
до н. е.), стала однією з чотирьох римських про-
вінцій Галлії. У 419 тут виникло Тулузьке коро-
лівство вестготів, яких на початку 6 ст. витісни-
ли франки. У 507 А. стала частиною Франкського 
королівства. У 7 ст. А. була майже самостійним 
герцогством. У 8 ст. її було підкорено Каролінга-
ми. Відтоді А. вона стала васальним королів-
ством, потім герцогством, із якого з часом вио-
кремилося графство Тулузьке і Септиманія. 
У період феодальної роздробленості А. володіли 
графи Пуату, які 1058 приєднали до неї Гасконь. 
1137 внаслідок шлюбу Алієнор Аквітанської, 
спадкоємиці останнього герцога А. Гільома Х, з 
майбутнім франц. королем Людовіком  VII, А. 
стала частиною Франції. Внаслідок другого 
шлюбу (1152) Алієнор (із Генріхом Плантагене-
том) А. стала володінням англ. королів з динас-
тії Плантагенетів (за Паризьким договором 
1259). З 13 ст. назва А. поступово витісняється 
терміном Гієнь (для частини території колиш-
ньої А.).
Унаслідок Столітньої війни англійців було витіс-
нено з Гієні, а 1453 її остаточно включено до складу 
Франції. А. відома завдяки виноробству, мор. ку-
рортам, портам, пам’яткам історії і природи.

Літ.: Дюби Ж. История Франции. Средние века. От 
Гуго Капета до Жанны д’Арк. 987–1460. Москва, 2000; 
Поло до Болье М.А. Средневековая Франция. Москва, 
2006; Ададуров В. Історія Франції. Королівська держава 
та створення нації (від початків до кінця XVIII ст.). 
Львів, 2012.

М. О. Рудь

Аквіта́нія — Лімузе ́н — Пуату ́-Шара ́нта 
(франц. Aquitaine  — Limousin  —Poitou-Charen-
tes) — адміністративний регіон Франції. Утв. 
01.01.2016 об’єднанням 3 регіонів: Аквітанії, Лі-
музена і Пуату-Шаранти. Адм. ц. — м. Бордо. За 
рішенням регіон. ради від 27.06.2016, ухваленим 
декретом Держ. ради Франції від 28.09.2016, ре-
гіон перейменовано на Нову Аквітанію.

Аквіта́нська низовина́, Гаро́ннська низови-
на́ — низинна рівнина на Пд. Зх. Франції, в се-
редній і нижній течії р.  Гаронна, розташована 
між Піренеями, Центральним Французьким ма-
сивом і Біскайською зат. Атлантичного океану, 
на місці передгірного тектонічного прогину. 
Складена переважно пухкими відкладами кай-
нозойського віку. Висота поступово збільшуєть-
ся від узбережжя Біскайської зат. на Сх. і з Пн. на 
Пд. (до 200–300  м). Для її поверхні характерне 
чергування широких річкових долин і плоских 
(місцями горбистих) межиріч. Нижче м.  Бордо 
р. Гаронна приймає свою найбільшу праву при-
току — р. Дордонь — та утворює естуарій Жирон-
да завдовжки близько 75 км. Уздовж Біскайської 
зат. розташована піщана заболочена низовина 
Ланди (лісовий масив пл. бл. 10 тис. км2, найбіль-
ший на тер. Зх.  Європи) з великою кількістю 
озер. Складається з масивів широколистяних 
(переважно дубових) лісів, штучно насаджених 
соснових борів (висадка сосен розпочата у 18 ст. 
з метою зупинення просування сипучих пісків 
та осушення ґрунту) і чагарників. На відкритих 
рівнинних ділянках вирощуються тютюн, зер-
нові, поширені фруктові сади і виноградники.

Літ.: Lewis A. R. The Development of Southern French 
and Catalan Society. Austin, 1965; Maizeret C. Les Landes 
de Gascogne, Delachaux et Niestlé. Paris, 2005; Sargos  F. 
Forêt des landes de Gascogne, une nature secrète. Bor-
deaux, 2008.

А. С. Івченко

Аквіта́нський нафтогазоно́сний басе́йн — 
басейн, що знаходиться на Пд. Франції та в аква-
торії Біскайської зат. Перше відкрите нафтогазо-
ве родовище — Сен-Марсе (1939, закрите 2009). 
Осн. нафтове родовище — Парантіс (муніципа-
літет Парантіс-ан-Борн), відкрите 1954, має най-
більші запаси нафти на континент. тер. Франції. 
Осн. газове — Лак (регіон Нова Аквітанія), є 
осн. газовим родовищем у Франції. 1949 у Лак 
відкрито родовище нафти («Lacq-Supérieur»), а 
1951 знайдено поклади газу («Lacq-Profond») з 
високим вмістом сірководню та діоксиду вугле-
цю, що дозволило промислово використовувати 
родовище тільки в 1957. У зв’язку з розробкою 
родовища 1969 стався перший землетрус, а 1981 
найсильніший із зафіксованих магнітудою в 
4,4  бали. Видобуток газу досягнув піку 1982 та 
склав 12 млрд м3/рік, після чого видобуток змен-
шувався. Комерційна експлуатація родовища 
припинена 2013 та розпочалося закриття сверд-
ловин при оцінці запасів у 3 %. Видобуток здій-
снюється тільки для локальних потреб навко-
лишніх підприємств з метою підтримки промис-
лового району Лак.

Аквіте́нс (англ. acquitance — розписка про спла-
ту борга, від acquit — звільнення) — документ, 
що знімає з юридичної або фізичної особи фі-
нансову відповідальність.

А́керлоф, Джордж (17.06.1940, м.  Нью-Гейвен, 
шт. Коннектикут, США) — економіст, представ-
ник школи неокенсіанства, лауреат Нобелівської 
премії з економіки (2001), автор інформаційної 
економічної теорії. В Єльському ун-ті отримав 
ступінь бакалавра економіки (1962), доктор еко-
номіки Масачусетського технол. ін-ту (1966). 
З 1966 більшу частину кар’єри працював профе-
сором економіки в Каліфорнійському ун-ті в 
Берклі. 1967–1968 — професор Індійського ста-
тистичного ін-ту; 1973 — провідний співробіт-
ник комітету екон. радників при президенті 
Р. Ніксоні; 1977–1978 — працював у Федеральній 
резервній системі; 1978–1980 А. викладав у Лон-
донській школі економіки та політ. наук; з 
1980  — у Каліфорнійському ун-ті в Берклі; з 
2010 — запрошений старший наук. співробітник 
в Дослідницькому департаменті Міжнар. валют-
ного фонду (МВФ).
А. вивчав порушення роботи ринку при наяв-
ності асиметричної інформації, вперше запро-
понував структурну модель аналізу «проблеми 
помилкового вибору». А. як приклад проблеми 
асиметричної інформації наводив продаж вжи-
ваних автомобілів з дефектами, які в США на-
зивають «лимонами». При цьому інформація 
про справжню якість авто є асиметричною, ос-
кільки вона відома власнику та невідома покуп-
цю. Вчений зробив висновок, що більшість влас-
ників хороших вживаних авто не будуть їх про-
давати на ринку старих автомобілів, оскільки за 
наявності якісних та неякісних авто на ринку 
встановлюється середня ціна, яка нижча за ціну 
якісного автомобіля. Результати дослідження 

Герб Аквітанії

Акерлоф Джордж
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опубл. у статті «Ринок “лимонів”: невизначе-
ність якості та ринковий механізм» (1970). Та-
кож досліджував проблеми безробіття, дискри-
мінації нац. меншин на ринку праці. Іншим 
наук. напрямом А. було вивчення кастової сис-
теми та її негативного впливу на екон. ефектив-
ність.
2001 А. разом з М.  Спенсом та Дж.  Стігліцом 
отримав Нобелівську премію за дослідження 
проблеми ринків з асиметричною інформацією.

Тв.: The Market for «Lemons»: Quality Uncertainty and the 
Market Mechanism // The Quarterly Journal of Economics. 
1970. Vol.  84; Р о с.  п е р е к л.  — Рынок «лимонов»: нео-
пределенность качества и рыночный механизм // THESIS. 
1994. Вып. 5; Акерлоф Дж., Крэнтон Р. Экономика иден-
тичности: Как наши идеалы и социальные нормы опреде-
ляют кем мы работаем, сколько зарабатываем и насколь-
ко несчастны. Москва, 2010; Акерлоф  Дж., Шиллер  Р. 
Spiritus Animalis, или Как человеческая психология уп-
равляет экономикой и почему это важно для мирового 
ка питализма. Москва, 2010; Акерлоф  Дж.  А., Крэн-
тон Р. И. Идентичность и экономика организаций // Рос-
сийский журнал менеджмента. 2010. Т. 8. № 2.

Аки ́менко, Владисла́в Іва ́нович (05.03.1953, 
м.  Київ, тепер Україна) — спортсмен, яхтсмен, 
срібний олімпійський призер (1976), заслуже-
ний майстер спорту СРСР, кандидат педагогіч-
них наук (1986). 1974 закінчив Київ. ін-т фіз. 
культури (тепер Нац. ун-т фіз. виховання і спор-
ту України), 1986 — ад’юнктуру Військ. ін-ту фіз. 
культури (м.  Ленінград, тепер м.  Санкт-Петер-
бург, РФ). Виступав у регатах у класах «Темпест», 
«Летючий голландець», «Солінг» і «Фінн». Сріб-
ний призер Літніх Олімпійських ігор 1976 у класі 
«Темпест» разом із В.  Манкіним, переможець 
Кубка світу, бронзовий призер чемпіонату світу 
у класі «Летючий голландець» (1983), чемпіон 
України у класі «Фінн» (1978), чемпіон світу та 
Європи у класі «Темпест» (1973). 
1978–1985 — тренер і учасник екіпажу у класі 
«Летючий Голландець» (у екіпажі виступав у 
парі з С. Бородіновим). У складі цього екіпажу з 
1979 входив до збірної команди СРСР із вітриль-
ного спорту. Екіпаж А. і С. Бородінова неодно-
разово вигравав чемпіонат СРСР, ставав призе-
ром чемпіонатів світу та Європи, володарем 
Кубка світу. 1989–1991 А. — старший тренер 
кла су «Летючий Голландець» збірної команди 
СРСР. 2001–2005 — гол. тренер олімпійської 
збірної команди Росії з вітрильного спорту. 
2002–2011  — зав. каф. теорії й методики ві-
трильного спорту Нац. держ. ун-ту фіз. культу-
ри, спорту і здоров’я ім.  П.  Ф. Лесгафта 
(м. Санкт-Петербург, Росія).

Пр.: Методические рекомендации по оптимизации уп-
равления подготовкой высококвалифицированных яхт-
сменов. Киев, 1986; Тактика коллективной безответствен-
ности // Катера и яхты. 2004. Т. 5 (192).

Аки ́н, Фаті ́х (Akın, Fatih; 25.08.1973, м. Гамбурґ, 
ФРН) — кінорежисер, сценарист, актор і продю-
сер. Батьки А. іммігрували з Туреччини до Ні-
меччини. 2000 закінчив Школу мист-в у м. Гам-
бурзі. Дебютував як режисер і сценарист фільму 
«Швидко й не боляче» (1998), за який отримав 
«Бронзового леопарда» на МКФ у Локарно. Для 
екранізації обирає насамперед сюжети, пов’язані 
з різними драматичними аспектами міжетніч-
них стосунків. Серед них: ігрові фільми «Голо-
вою об стіну» (2004; «Золотий ведмідь» Берлін-

ського МКФ) та «На краю раю» (2007; приз 
Каннського МКФ за найкращий сценарій), які 
розглядають проблеми асиміляції турків у ФРН; 
документальна стрічка «По той бік Босфора» 
(2005) — про Стамбул крізь призму різноманіт-
них муз. течій, від популярних комерційних ви-
конавців до вуличних артистів та музикантів, 
що грають заборонену в Туреччині курдську 
музику; ігровий фільм «Шрам» про трагедію ге-
ноциду вірмен 1915 (2014). Також нагороджений 
спец. призом журі Венец. МКФ за комедію «Ду-
шевна кухня» (2009).

Літ.: Тыркин С. Гамбургский счет. «Душевная кухня», 
режиссер Фатих Акин // Искусство кино. 2009. №11; Ко-
валенко О. Дети Маркса и кока-колы. Подросток как ре-
бенок // Сеанс. 2010. № 41/42.

В. М. Войтенко

Аки ́ни — поети-імпровізатори й виконавці пі-
сень у казахів, киргизів та деяких ін. тюркських 
народів. Розрізняють А.-імпровізаторів, вико-
навців (жирші, оленші), композиторів-мелодис-
тів. А. виконують пісенні речитативи під аком-
панемент домбри, комуза. Визнання А. отриму-
вали після перемоги в пісенних змаганнях  — 
айти сах (у казахів) або айтишах (у киргизів). А. у 
башкирів традиційно наз. сесенами. Вони чита-
ють вірші під звуки башкир. триструнної думби-
ри. Велику роль А. відіграли в умовах кочового 
способу життя й майже суцільної неписьмен-
ності. Вони зберігали й розвивали пісенні тра-
диції, виражали нар. думки й почуття, викрива-
ли соц. вади, оспівували героїв. Видатними А. 
були Джамбул Джабаєв, Тоголок Молдо, Токто-
гул Сатилганов та ін.

Акі ́ва бен Йо́сеф [рав Аківа, рабі Аківа; івр. 
-у європ. мовах іноді вжи ,(רבי עקיבא)яעקיבא בן יוסף
вається варіант транслітерації «Акіба»; бл. 40–
50 н. е., м. Лод, тепер Ізраїль — бл. 137 н. е., м. Ке-
сарія, тепер Національний парк Кесарія (Кейса-
рія), Ізраїль] — юдейський філософ періоду 
таннаїм (див. Таннаї). Вважається одним із за-
сновників рабиністичного юдаїзму. Створив 
шко лу в м. Бней-Браку (тепер у складі одной-
менного міста, засн. 1924, передмістя м. Тель-
Авіва). Брав участь у діяльності академії в м. Ям-
нії (тепер м. Явне, Ізраїль). У повстанні юдеїв 
проти римлян підтримав Шимона Бар-Кохбу, в 
якому вбачав юдейського Месію. Страчений піс-
ля поразки повстання. А. б. Й. розробив власний 
спосіб тлумачення біблійних текстів, згідно з 
яким кожен їхній компонент міг бути основою 
реліг. настанов. Він пояснював не лише слова біб-
лійних книг, а й літери та знаки, вбачаючи в них 
приховані сенси. А. б. Й. упорядкував законо-
давчі правила реліг. життя юдеїв (див. Галаха), 
доповнивши їх своїми зауваженнями. Серед 
талмудистів відомий також як «батько Мішни». 
Імовірно, саме А. б. Й. належить перша втрачена 
редакція Мішни, яку взяв за основу остаточної 
редакції Єгуда га-Насі. Твори А. б. Й. не збере-
глися. Його вислови у вигляді цитат містяться в 
окремих трактатах Талмуду (трактати Авот, 
Бра хот та ін.).

Літ.: Финкелстайн Л. Рабби Акива / Пер. с англ. 
Иеру салим, 1990; Hammer R. Akiva: Life, Legend, Legacy. 
Lin coln, 2015; Yadin-Israel  A. Scripture and Tradition: 
Rabbi Akiva and the Triumph of Midrash. Philadelphia, 
2015.

О. В. Сарапін

Акин Фатіх

Акименко Владислав 
Іванович

Аківа бен Йосеф
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Акі ́да (араб. عقيدة — переконання, віра, дог-
мат) — 1) Ісламське віропереконання; фонд дог-
матів, ідей, уявлень, який є основою мусульм. 
світогляду. 2) Масив літератури іслам. бого-
слов’я. Коротка А. є обов’язковим елементом 
традиційної мусульм. освіти.
А., як основа іслам. віровчення, має такі осн. по-
стулати: а) віра в єдиного, вічного та всемогут-
нього Аллаха; б) віра в святість і несотвореність 
Корану; в) віра в безсмертя душі; г) віра в існу-
вання раю та пекла; ґ) віра у воскресіння мерт-
вих у Судний день; д)  віра в ангелів, демонів 
(шайтанів) і диявола (Ібліса); е) віра в пророків 
Аллаха: Адам, Нух (Ной), Ібрагім (Авраам), Муса 
(Мойсей), Давуд (Давид), Іса (Ісус) та Мухаммад; 
є)  віра в те, що Аллах передвизначає долі всіх 
людей (кадар).
А. сформувалася в період активного складання 
іслам. догматики правової системи (8 ст.). А. — 
текст звертального, закличного характеру, в 
якому викладено позицію догматичної школи 
або окремого автора. Стислі та чіткі положення 
розпочинаються з формул: «Слід увірувати в...», 
«Ми переконані, що...». Найвідоміші твори із 
сунітської А. належать авторам: Абу Ханіфа, ат-
Тахаві, Абу Мансур аль-Матуріді, Ахмад ібн 
Хан баль, Аль-Газалі, Ібн Таймія та ін. Кожен із 
них витлумачив принципові питання віровчен-
ня мусульман, виклавши власні погляди, залу-
чивши праці ідейних попередників, полемізую-
чи з ідейними опонентами. Тож різночитання в 
їхніх текстах засвідчують дискусії довкола реліг. 
догматів. 
В іслам. традиції склалося уявлення про пра-
вильну й хибну А., засноване на тому, що А. — 
це те, в що вірить людина і чого дотримується в 
житті. Якщо А.  відповідає догматам, які Аллах 
передав через пророків і послав в Своїх Писан-
нях, то вона є справжньою і правильною. Якщо 
ж А. людини суперечить Аллаховим догматам, 
то вона хибна — й неминуче призведе до тяжко-
го становища і справедливого покарання. Му-
сульманин повинен читати й глибоко розуміти 
тексти А.

Літ.: Фрейджер  Р. Мудрость ислама: Знакомство с 
жиз ненным опытом исламской веры и практики / Пер. с 
англ. Москва, 2005; Батров Р. Г. Абу-Ханифа: жизнь и на-
следие. Нижний Новгород, Ярославль, 2007.

О. І. Предко

Акі ́мов, Іго́р Андрі́йович (19.07.1937, м. Київ) — 
зоолог, доктор біологічних наук, (1979), профе-
сор (1987), чл.-кор. НАНУ (1990). Засл. діяч нау-
ки і техніки України (1997). Закінчив Київ. ун-т 
(1960). Працював у лаб. арахно-ентомології 
Київ. ун-ту: 1963–1964 — старший наук. співро-
бітник, 1964–1966 — зав. лаб. Від 1966 працює в 
Ін-ті зоології ім. І.  І.  Шмальгаузена НАНУ: 
1966–1967 — молодший наук. співробітник, 
1967–1968 — науковий секретар Ін-ту, 1968–
1987  — старший наук. співробітник, 1978–
1987 — зав. відділу, від 1987 — директор. А. — 
фахівець з морфології, екології та еволюції без-
хребетних, зокрема, кліщів, з проблем охорони 
природи. Засновник укр. школи акарологів, до-
слідник і організатор фундаментальних дослі-
джень практично важливих груп кліщів (шкід-
ників, паразитів, хижаків-акарофагів тощо). 
Ство рив концепцію еволюційної та адаптивної 
тотожності ефектів, що виникають на різній 
морфологічній основі і при різних модусах онто-

генезу. Уперше обґрунтував морфоекологічні 
на прями еволюції низки груп кліщів, принципи 
добору і біоценотичні принципи застосування 
хижих кліщів у біометоді захисту рослин. Важ-
ливе значення мали комплексні дослідження 
небезпечного для бджільництва кліща паразита 
Varroa jacobsoni (V. destructor).

Пр.: Биологические основы вредоносности акароидных 
клещей. Киев, 1985; Клещ Varroa — возбудитель варроа-
тоза пчел. Киев, 1988; Хищные и паразитические клещи-
хейлетиды. Киев, 1990 (співавтори); Хищные клещи в 
закрытом грунте. Киев, 1991 (співавтори); Пчелиный 
клещ Varroa jacobsoni. Киев, 1993; Тетранихоидные кле-
щи-вредители зеленых насаждений мегаполиса. Киев, 
2010 (співавтори); Иксодовые клещи городских ланд-
шафтов г. Киева. Киев, 2016 (співавтори).

Акі ́мов, Мико́ла Па ́влович (рос. Акимов, Нико-
лай Павлович; 16.04 1901, м. Харків, тепер Украї-
на — 06.09.1968, м. Москва, тепер РФ, похований 
у Ленінграді, тепер Санкт-Петербург, РФ) — ре-
жисер і художник, нар. артист СРСР (з 1960). 
Навч. 1922–1924 у Вищому держ. худ.-тех. ін-ті 
(м.  Ленінград; педагоги М.  Добужинський, 
О.  Яковлєв, В.  Шухаєв). 1919–1922 працював у 
м. Харкові. Експонував твори на 1-й Всеукр. худ. 
виставці (1919). Брав участь в оформленні 
театра лізованих свят на площах міста (1919), 
вик ладав малюнок на курсах політосвіт. праців-
ників (1920–1922). Оформив вистави «Подвиги 
Геркулеса» О.  Білецького (1921), «Снігуронька» 
О.  Островського та «Алінур» В.  Мейєрхольда і 
Ю. Бонді (обидві — 1922) в харків. дит. «Театрі 
казки». З 1922 — у Петрограді. Працював як ре-
жисер («Гамлет» В. Шекспіра, 1932, Театр ім. Вах-
тангова, Москва), як художник («Бронепоїзд 
14–69» Вс. Іванова, 1927, Ленінград. академічний 
театр драми; «Любов Ярова» К. Треньова, 1936, 
МХАТ). 1933–1935 працював гол. режисером 
Ленінград. мюзик-холу, де організував експе-
рим. майстерню.
1935–1968 (з перервами) — худ. керівник Ленін-
град. театру комедії (тепер — Санкт-Петербур. 
академічний театр Комедії; з 1986 — ім. А.). Ре-
жисер і художник поставлених там п’єс: «Собака 
на сіні» (1936) та «Валенсіанська вдова» (1939) 
Лопе де Вега, «Школа лихослів’я» Р. Б. Шерідана 
(1937), «Дванадцята ніч» В.  Шекспіра (1938), 
«Страш ний суд» В.  Шкваркіна (1939), «Помер 
пан Пік» Ш. Пейре-Шапюї (1940), «Тінь» (1940; 
1960), «Дракон» (1944, 1962), «Повість про моло-
де подружжя» і «Звичайне диво» (обидві — 1957) 
Є. Шварца, «Ревізор» М. Гоголя (1958), «Барвисті 
оповідання» за А.  Чеховим (1961), «Дон Жуан» 
Дж. Г. Байрона (1963) та ін. Сам створював пла-
кати-афіші до своїх спектаклів, які тепер демон-
струються в театрі. Іронічність, яскравість сце-
нічних образів, видовищність, метафоричність, 
незаангажованість у виборі п’єс і постановці 
спектаклів вирізняла театр А. У 1950-х А. ство-
рив при театрі літ. об’єднання — лаб. сучасної 
комедії.
1951–1955 А. — гол. режисер Ленінград. Нового 
театру (тепер Санкт-Петербур. держ. академіч-
ний театр ім. Ленради). У цей період на сцені 
театру з’явилися у постановці А. перший рад. 
мюзикл «Весна в Москві» В. Гусєва (1953), напів-
забуті твори рос. класики «Тіні» М. Салтикова-
Щедріна (1953) та «Справа» О. Сухово-Кобиліна 
(1955).  Ставив спектаклі в укр. театрах: у Харко-
ві — «Брехня» О.  Афіногенова (Харків. театр 

Акімов Ігор Андрійович

Акімов Микола Павлович
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рос. драми, 1933), «Солом’яний капелюшок» 
Е. Лабіша (Харків. студія сцен. мист-в при теа-
трі рос. драми, 1936); у Києві — «Весна в Мос-
кві» В.  Гусєва (Київ. театр рос. драми ім.  Лесі 
Українки, 1953). Виступав як художник кіно, 
зокрема, костюмів і декорацій фільмів-казок 
«Кощій Безсмертний» (1944), «Попелюшка» 
(1947). Працював у галузі живопису («Дівчина 
з Чернівців», 1968; портрети Ю. Лаврова, 1929, 
1968), графіки, плаката. 1958 отримав срібну 
медаль на Всесвітній виставці в Брюсселі. 1963 і 
1965 відбулися персональні виставки А. у Ле-
нінграді та Москві. 
З 1955 викладав у Ленінград. театр. ін-ті, керу-
вав худ.-постановочним ф-том, з 1960 — про-
фесор. Автор книг «Про театр» (1962), «Не 
лише про театр» (1966).

Тв.: Театральное наследие: в 2-х кн. Москва, Ленинград, 
1978.

С. В. Глухова

Акі ́мушкін, І́гор Іва ́нович (рос. Акимушкин, 
Игорь Иванович; 01.05.1929, Москва, тепер 
РФ — 01.01.1993, Москва, РФ) — популяризатор 
зоології та охорони природи, письменник, уче-
ний-біолог, автор наук.-популяр. книг про жит-
тя тварин, сценаріїв до наук.-популяр. фільмів. З 
дитинства цікавився біологією, відвідував гур-
ток юних біологів при Моск. зоопарку. Освіту 
здобув на біолого-ґрунтознавчому ф-ті Моск. 
держ. ун-ту ім. М. Ломоносова (1947–1952). Пра-
цював в Ін-ті океанології АН СРСР, отримав 
вчене звання канд. біол. наук. Почав публікува-
тись 1956. 1961 були видані перші книж ки: 
«Следы невиданных зверей» і «Тропою легенд: 
Рассказы о единорогах и василисках». 1979 А. 
вступив до Спілки письменників СРСР. Загалом 
А. написав 96 дитячих, худ. і наук.-попул. творів 
про тваринний світ, найвідоміші серед яких: 
«Мир животных», «Тропою легенд», «Причуды 
природы», «Следы невиданных зверей», «При-
маты моря», «Занимательная биология». Твори 
А. написано живою мовою, яка робить зрозумі-
лими навіть складні питання біології. Книжки 
А. перекладено ін. мовами, їх порівнювали з 
творами відомих натуралістів: А.  Брема, 
Дж. Дар релла, М. Пришвіна, В. Біанкі. А. похова-
ний у Москві на Ніколо-Архангел. цвин тарі. На 
честь А. названо вид кальмарів Cyc lo teuthis aki
mushkini.

Тв.: Следы невиданных зверей. Москва, 1961; Тропою 
легенд. Москва, 1961; Занимательная биология. Москва, 
1967; Первопоселенцы суши. Москва, 1972; Исчезающие 
животные. Москва, 1976; Причуды природы. Москва, 
1981; Мир животных: В 6 т. Изд. 1. Москва, 1971–1981; 
Исчезнувший мир. Москва, 1982. 

Я. О. Межжеріна

Акіна ́к (грец. ἀϰινάϰπης) — короткий меч пер-
сів та скіфів. Відомо понад 500 археол. знахідок 
скіфських А., які датуються 7–4 ст. до н. е. Скла-
далися з клинка і ефеса, які розділялись перех-
рестям, ефес закінчувався навершям. Виготов-
лялися з високоякісного заліза або сталі. За 
формою мали вигляд витягнутого трикутника. 
Як правило, скіфські А. — дволезові, залізні, 
куті, при цьому клинок і стрижень рукояті ви-
кувані з одного шматка металу. Серед. довжина 
скіфського А. — 40–60 см, ширина — 4,5–6 см. 
Меч носили у піхвах із дерева, обтягнутих шкі-
рою; піхви парадних мечів скіфських царів та 

знаті оздоблювалися золотими накладками. 
Зоб раження у торевтиці та на кам’яних стелах 
свідчать, що А. носили при поясі на животі по 
центру корпуса або трохи лівіше чи правіше від 
центра. Ці мечі дозволяли ефективно діяти як у 
кінному, так і в пішому порядках. А. приносили-
ся жертви, на ньому давалися клятви.

Літ.: Мелюкова  А.  И. Вооружение скифов. Москва, 
1964; Черненко  Е.  В. Персидские акинаки и скифские 
мечи // Искусство и археология Ирана и его связь с искус-
ством народов СССР с древнейших времен. Москва, 1979; 
Грицюк В. М. Військо скіфів (озброєння, організація, ві-
йни та воєнне мистецтво). Чернівці, 2009.

В. М. Грицюк

Акінезі́я (грец. άϰινησία — нерухомість) — не-
можливість довільних рухів або їх зміни за си-
лою, об’ємом, швидкістю внаслідок паралічів, 
нерухомості суглобів або болів. А. психогенного 
характеру може бути симптомом істерії, психа-
стенії (як один із проявів нав’язливих явищ, зо-
крема боязнів) та ін.

П. І. Червяк

Акіургі ́я (від грец. ἀϰίς — вістря і ἔργον — 
дія) — 1) Термін, який вживався в минулому для 
позначення кривавих оперативних втручань. 
2)  Наука про оперативні втручання, які супро-
воджуються значним виділенням крові; частина 
хірургії.

Акка́ (п. саам. Áhkká, швед. Akka) — гірський 
масив на Пн. Швеції у складі Скандинавських 
гір, в пн.-зх. частині лену (губ.) Норрботтен, у 
межах комуни Йоккмокк, розташований за по-
лярним колом, в пн.-зх. шведській частині Лап-
ландії. Масив А. складений докембрійськими 
породами (гранітами, гнейсами і кварцитами), 
утворився в палеозої під час каледонської склад-
частості; рельєф згладжений діяльністю льодо-
виків, нижні частини схилів вкриті тайговим 
рідколіссям, чагарниками, торфовищами, гір-
ською тундрою і луками. Компактний гірський 
масив має овальну в плані форму (бл. 12 × 7 км) 
широтного простягання, включає 11 окремих 
згладжених денудацією вершин і 10 льодовиків, 
найвища точка — Акка (2015 м над рів. м.). Акка 
вважається найвищою горою в Швеції за віднос-
ною висотою — перевищення вершини гори над 
її підніжжям на березі водосховища Аккаяуре 
(найнижчий рівень — 423 м), створеного у вер-
хів’ях річки Луле в 1923, складає 1592  м. Через 
значне перевищення висот, ізольованість гір-
ського масиву та величність постави А. отримав 
поважне прізвисько — Королева Лапландії. Ма-
сив перебуває (з 1909) у межах Нац. парку Стура-
Шефаллет (пл. — 1278 км2), що є складовою час-
тиною об’єкту Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО 
(1996, пл. — 9334  км2) Лапонія або Шведська 
Лап ландія — природного та іст. осередку саамів, 
що зберегли традиційний, заснований на оле-
нярстві, кочовий спосіб життя.

Літ.: Hanneberg P., Löfgren R. Nationalparkerna i Sverige. 
Stockholm, 2001; Скандинавские горы // Словарь совре-
менных географических названий. Екатеринбург, 2006.

А. С. Івченко

Акка́д — держава з центром у місті Аккад (Ак-
каде) в басейні середньої течії р.  Євфрат (хоча 
точне місцезнаходження невідоме), існувала у 
24–22 ст. до н. е. А. — перша централізована д-ва 

Акімушкін Ігор Іванович

Акінак

Акка. Вершина
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Стародавнього Межиріччя, створена семітськи-
ми племенами аккадців на місці шумерських 
міст-держав (номів) Ранньодинастичного періо-
ду. До виникнення Аккадського царства бороть-
ба шумерських номів за гегемонію над усім 
Нижнім Межиріччям (Шумером) закінчувалася 
домінуванням наймогутнішого з номів. Його 
верховенство підтримувалося жрецтвом свя-
щенного шумерського міста Ніппур. Проте пра-
витель (енсі) такого ному не мав цілковитої вла-
ди ані над Шумером узагалі, ані над власним 
номом, перебуваючи в стані постійного супер-
ництва з жрецькою аристократією.
Близько 2316 до н. е. енсі ному Умма на ім’я Лу-
гальзагесі переміг правителів Нижнього Межи-
річчя та царя міста-держави Кіш на Пн. від Шу-
меру (населеного переважно семітами), розгро-
мив енсі Кіша на ім’я Ур-Забаба. Останнього 
було скинуто внаслідок перевороту, вчиненого 
його садівником і чашником. Кравець і чашник, 
справжнє ім’я якого невідоме, став царем Кіша і 
взяв собі ім’я Šarrum-ken  («Цар істинний»), у 
сучасній історіографії він відомий як Саргон Ак-
кадський. Саргон захопив владу близько 
2316 до н. е., спираючись на простих селян-об-
щинників, які зазнавали гніту родової знаті та 
жрецтва, обмежив владу жерців, почав призна-
чати на жрецькі посади своїх родичів та набли-
жених, замінював представників номової олі-
гархії чиновниками, яких призначав особисто, 
сприяв розвитку ремесел та торгівлі, створив 
значний земельний фонд, до якого увійшли зем-
лі храмової знаті. У мист-ві, на відміну від шу-
мерських витворів, де людей зображували схе-
матично, поширилася тенденція до реалістично-
го зображення особистості, героя, що здійснює 
подвиги. Згідно з джерелами, упродовж 55 років 
свого правління Саргон провів 34 битви, завою-
вав землі від Верхнього (Середземного) м. до 
Нижнього м. (Перської зат.), розгромивши бл. 
2312 коаліцію з 50 шумерських енсі на чолі з Лу-
гальзагесі, якого, імовірно, було страчено. Після 
цього ніппурські жерці визнали Саргона «царем 
Країни» (тобто Межиріччя). На четвертий рік 
свого правління Саргон переніс столицю д-ви до 
маленького м. Аккаде. Наприкінці 24 ст. до н. е. 
Саргон продовжив походи на Сирію; здійснив 
похід на Елам, хоча й не зміг його завоювати. 
Обмеження влади родової знаті та жерців, а та-
кож підкорення інших країн призводили до по-
встань проти Саргона на підкорених тер. Джере-
ла також інформують про нар. бунти проти 
Саргона наприкінці його правління.
Наступники Саргона — Рімуш, Маніштусу, На-
рам-Суен, Шаркалішаррі та ін. — здійснювали по-
літику злиття царської й храмової знаті та обме-
ження влади шумерської родової олігархії, а також 
продовжували завоювання інших країн. Більшість 
із них загинули насильницькою смертю внаслідок 
змов. Невдоволення населення викликала політи-
ка власного обожнення правителів. 
Найбільшої могутності А. досяг під час правлін-
ня Нарам-Суена (близько 2237–2200 до  н.  е.), 
який отримав титул «царя чотирьох сторін сві-
ту». Він здійснював походи на давньоеламське 
царство Аван, із яким уклав найдавнішу мирну 
угоду (хоча правитель Авану залишився залеж-
ним від Нарам-Суена), а також інші області на 
тер. сучас. Ірану.
Аккадське царство було ослаблене й розгромле-
не наприкінці 22 ст. до н. е. внаслідок повстань 

на його тер. та через вторгнення семітських пле-
мен амореїв, а також хурритських племен із 
Пн. Зх. та гутіїв, що мешкали на тер. нагір’я За-
грос у Ірані.

Літ.: Hinz W. Das Reich Elam. Stuttgart, 1964; История 
Древнего Востока. Москва, 1983. Т.  1; Емельянов  В.  В. 
Древ ний Шумер. Санкт-Петербург, 2003.

В. А. Храновський

Акка́дська мо ́ва — мертва мова, належала до 
східносемітської групи семітської сім’ї мов. Ви-
никла в р-ні м. Аккад на Пд. Межиріччя. Найдав-
ніша писемно зафіксована семіт. мова. Перші 
писемні свідчення про існування А. м. — аккад. 
власні назви, згадані на шумер. клинописних 
табличках (межа 4–3 тис. до н. е.). У 24–22 ст. до 
н. е., після захоплення Шумеру аккадцями, А. м. 
поступово поширилася всією тер. Межиріччя, 
виконуючи роль офіційної мови. Вона була осн. 
писемною мовою регіону й міжнар. мовою на 
Бл. Сході до межі 2–1 тис. до н. е. Унаслідок міг-
рації семіт. племен із Зх. А. м. поступово витіс-
нила арамейська мова. До сер. 1 тис. до н. е. усна 
А.  м. вимерла. Найновіші написи цією мовою 
датують 3 ст. до н. е. А. м. ділять на староаккад. 
(3  тис. до н.  е.) і вавилоно-ассир. (2–1  тис. до 
н.  е.). Вавилоно-ассир. мова мала два діалекти 
(вавилон. і ассир.), кожен із яких вважали окре-
мою літ. мовою. Більшість писемних пам’яток 
А. м. написано вавилон. варіантом. Частина дос-
лідників вважає діалектом А.  м. також еблаїт-
ську мову (функціонувала в 3 тис. до н. е. в р-ні 
м.  Ебла, тепер Зх. Сирії), яка, однак, має низку 
фонетичних рис, властивих західносеміт. мовам. 
Писемність А. м. ґрунтувалася на запозиченому 
в шумерів клинописі, модифікованому відповід-
но до особливостей семіт. мов. Фонетику А.  м. 
досліджено нерівномірно у зв’язку зі специфі-
кою передавання звуків у клинописі. Консонан-
тизм А. м. типовий для семіт. мов, у системі була 
опозиція глухих, дзвінких та емфатичних при-
голосних. У вокалізмі, припускають, функціону-
вали короткі, довгі та наддовгі голосні. А. м. на-
лежить до номінативних і флективних мов. 
У граматиці А. м. виокремлено категорії числа, 
особи й роду. Іменники й прикметники в однині 
відмінювалися за трьома відмінками (називний, 
родовий, знахідний), у множині — за двома [на-
зивний (прямий) і непрямий]. Порядок слів у 
реченні фіксований. Осн. способи словотвору — 
префіксація, суфіксація, редуплікація. Більшість 
слів, зафіксованих у пам’ятках А. м., належать до 
питомої семіт. лексики. У 3 тис. до н. е. до її лек-
сичного складу потрапили численні запозичен-
ня з шумерської мови, у 1 тис. до н.е. — з арамей. 
й давньоперс. мов. Менше запозичень з елам-
ської (3–2 тис. до н. е.), та хуритської (2–1 тис. до 
н. е.) мов.

Літ.: Липин  Л.  А. Аккадский язык. Москва, 1964; 
Hueh nergard  J.  A Grammar of Akkadian. Atlanta, 1997; 
Black J. G., George A., Postgate N. A Concise Dictionary of 
Accadian. Wiesbaden, 2000; Каплан  Г. Очерк грамматики 
аккадского языка. Санкт-Петербург, 2006.

Акка́йська культу́ра — археологічна культура 
мустьєрської доби раннього палеоліту. А. к. 
представлено майже 20 здебільшого печерними 
стоянками, зосередженими в сх. частині п-ова 
Крим. Найкраще вивчено стоянки Заскельне V 
та VI, Сари-Кая I, Червона Балка, Пролом II та 
ін. Датується 100–110 — 30–35 тис. років тому. 

Аккад. Скульптура царя, 
ймовірно, Саргона
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Розкопано кам’яні знаряддя, серед яких харак-
терні двобічно оброблені ножі, нечисленні зна-
ряддя з кістки та унікальні вироби з різьбленої 
кістки (Пролом II). Серед тваринних останків 
переважають кістки мамонта, коня, бізона, сай-
ги, що вказує на певну спеціалізацію в мислив-
стві. На деяких стоянках відкрито скелетні 
рештки неандертальців (до 7 особин), частина з 
яких була у спец. похованнях. Близькі за аналогі-
єю пам’ятки відомі на тер. Центр. Європи, але 
багато даних свідчить на користь місцевого по-
ходження А. к.

Літ.: Колосов Ю. Аккайская мустьерская культура. 
Киев, 1986; Колосов Ю. Мустьерские культуры района Бе-
логорска. Киев, 1986; Колосов Ю. и др. Ранний палеолит 
Крыма. Киев, 1993.

В. М. Степанчук

Ак-Ка ́я, Біла Скеля — 1) Скеляста гора на Сх. 
Внутрішнього пасма Кримських гір, біля м. Бі-
логірська. Підноситься у вигляді стрімчака зав-

вишки до 325 м. Складається з вапняків та мер-
гелів. У результаті ерозії й вивітрювання утво-
рилися гроти, ніши й окремості, біля підніж-
жя  — осипища, скупчення брил (хаоси). 
2) Комплексна пам’ятка природи загальнодерж. 
значення (з 1981). Пл. — 30 га. Охороняється як 
унікальна ландшафтно-археологічна пам’ятка 
Криму, де виявлено бл. 20 стоянок первісної лю-
дини. Зарості граба східного, шипшини, кизилу 
та ін.; всього понад 400 видів рослин, 7 з яких — 
вузькі ендеміки (ушанка кримська, астрагал 
кримський та ін.).

О. В. Єна

Аккерма ́н — колишня назва м. Білгород-Дніст-
ровського, розташованого на правому (зх.) бе-
резі Дністровського лиману в Одес. обл. України. 
Див. Білгород-Дністровський.

Аккерма ́н, Луї́за-Вікторі́на [франц. Ackermann, 
Louise-Victorine; уроджена Шоке (Choquet) 
30.11.1813, м. Париж, Франція — 03.08.1890, 
м. Ніцца, тепер рег. Прованс — Альпи — Лазуро-
вий берег, Франція] — поетеса. Писала франц. 
мовою. Навчалася у пансіоні у м. Мондідьє (те-
пер рег. Гранд Ест, Франція), а згодом у м. Пари-
жі, де почала складати вірші. 1838 після смерті 
батька, який був літератором і прихильником 
енциклопедистів, виїхала до м. Берліна. Через 
3 роки повернулася до м. Парижа, де познайоми-
лася з франц. лінгвістом П. Аккерманом і 1843 
вийшла за нього заміж. Через 3 роки, після смер-
ті чоловіка, поселилася у м. Ніцці, де купила ма-
єток. У 1855 опублікувала збірку «Казки» («Con-
tes»), 1862 — «Казки і поезії» («Contes et Poésies»). 
Збірка «Поезії, перші поезії, філософські поезії» 
(«Poésies. Premières poésies. Poésies philoso phi-

ques»,1874) привернула увагу літ. критиків. 1883 
вийшла збірка поезій «Думки самотньої жінки» 
(«Pensées d’une solitaire»), сповнена сумних на-
строїв. Вірші А. позначені романтичним песи-
мізмом. Тяжіла до філос. лірики. Написала ко-
ротку автобіографію «Моє життя» («Ma vie», 
1885). 
Укр. мовою окремі поезії А. переклав М. Тере-
щенко.
Тв.: Poésies philosophique. Paris, 2014; Ук р. п е р е к л. — 
Від’їзд // Сузір’я французької поезії. Київ, 1971. Т. 2.

Аккерма́нська конве ́нція 1826  — домовле-
ність між Рос. імперією й Османською імперією, 
укладена 07.10. (28.09.) 1826 у м. Аккерман (те-
пер  — м.  Білгород-Дністровський Одеської 
обл.). Складалася з однієї загальної й двох до-
даткових угод. Укладенню А. к. передувало вру-
чення ультиматуму від Миколи І від 27.  (15)  03. 
1826 з вимогою вивести війська Османської ім-
перії з Молдови й Валахії й дотримуватися авто-
номії Сербії. Османська імперія погодилася ви-
конати ці вимоги 4 травня (22 квітня). Перемо-
вини щодо нової угоди тривали з липня до ве-
ресня 1826. Осн. частина угоди передбачала під-
твердження дії Бухарестської мирної угоди 1812, 
санкціонувала передачу Росії турецьких міст на 
пн.-сх. узбережжі Чорного м. (Сухум-кале, те-
пер — м. Сухумі, Редут-кале, тепер  селище Куле-
ві Хобського муніципалітету, Анаклія, тепер — 
селище у складі Зугдідського муніципалітету, 
усі  — Грузія), надавала право вільної торгівлі 
рос. купців на всій тер. Османської імперії й 
безперешкодного плавання рос. торговельних 
кораблів у її водах, зокрема, гарантувалося 
вільне проходження торговельних суден через 
Босфор і Дарданелли. Додатковими угодами 
(«Російсько-турецький окремий акт про Сер-
бію» й «Російсько-турецький окремий акт про 
Молдову й Валахію») гарантувалися права ши-
рокої автономії Сербії, Молдови та Валахії. 
У  грудні 1827 султан Магмуд ІІ оголосив про 
нечинність А. к., обвинувативши Рос. імперію в 
організації повстання у Греції. У січні 1828 Рос. 
імперія заявила про намір ввести війська до 
Молдови й Валахії. 26 (14). 04. 1828 Микола І 
оголосив війну Османській імперії (див. Росій-
сько-турецька війна 1828–1829), остаточно ро-
зірвавши А. к. 

Літ.: Фадеев А. Россия и Восточный кризис 20-х годов 
XIX века. Москва, 1958; Jelavich C., Jelavich B. The Estab-
lish ment of the Balkan National States, 1804-1920. Seattle, 
1986.

А́ккерма ́нська форте ́ця — фортеця у м. Білго-
роді-Дністровському Одеської обл., пам’ятка іс-
торії й містобудування національного значення. 
Точна дата початку буд-ва невідома. Більшість 
стін і веж сучас. фортеці споруджено у 14–15 ст., 
стіни портового двору — у 16 ст. У 13–14 ст. міс-
то було генуезькою колонією, згодом перейшло 
під владу Великого князівства Литовського. На-
прикінці 14 ст. місто увійшло до складу Молдав-
ського господарства (князівства). У цей час збу-
довано більшість споруд фортеці. Наприкінці 
15  ст. А. ф. захоплено Османською імперією, з 
1812 — у складі Рос. імперії. А. ф. мала стратегіч-
не значення до 1832, після чого не використову-
валася як оборонний об’єкт. 1896 впер ше отри-
мала статус пам’ятки історії та архітектури. 
З  1963 згідно з рішенням Ради міністрів УРСР 

Ак-Кая

 Аккерман Луїза-Вікторіна
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А. ф. — пам’ятка архітектури республіканського 
значення. 
Заг. пл. А. ф. — бл. 9 га, довжина стін за периме-
тром — бл. 2,5 км, товщина стін — від 1,5 до 5 м, 
висота веж — 5–15 м. Тер. фортеці розділено на 
чотири двори. Центр. елементом А. ф. є розта-
шована з пн. боку фортеці цитадель, побудована 
у генуезький період. Збережено 26 веж і чотири 
брами. Пн. і пн.-зх. стіни А. ф. знаходяться без-
посередньо над береговою лінією Дністровсько-
го лиману. У 1950-х–1990-х тер. А. ф. неоднора-
зово використовувалася під час зйомок кіно-
фільмів.

Літ.: Рутинський М. Й. Замковий туризм в Україні. К., 
2007; Красножон А. Крепость Белгород (Аккерман) на 
Днестре. История строительства. Кишинёв, 2012; Крас-
ножон А. Крепость Белгород (Аккерман) в исторических 
изображениях. Кишинёв, 2016.

А́кко, старе́ мі́сто (іврит העיר העתיקה של עכו) — 
історична частина м. Акко (у давнину більш ві-
доме як Аккра; тепер у Ізраїлі); об’єкт Світової 
спадщини ЮНЕСКО (з 2001). Місту понад 4 тис. 
років, згадується від 19 ст. до н. е. Розташоване 

на перехресті торгових шляхів на березі Серед-
земного м., на Пн. від м. Хайфи. Входило до 
скла ду багатьох д-в: Єгипту Стародавнього, 
Хеттського царства, Ассирії, Перської д-ви 
Ахе менідів, імперії Александра Македонського, 

Римської імперії, Арабського халіфату. Впро-
довж 1104–1291 м. Акко неодноразово завойову-
вали хрестоносці. 1191–1229 та 1244–1291 — 
столиця Єрусалимського королівства під назвою 
Сeн-Жaн д’Акр. Багато пам’яток хрестоносців 
збереглося до наших днів. 1291 місто завоювали 
мамлюки, внаслідок чого багато будівель міста 
хрестоносців було зруйновано чи засипано піс-
ком. 1517–1917 — у складі Османської імперії. 
В цей час відбувалась активна фортифікація та 
розбудова міста. 1799 — невдала облога міста вій-
ськами Наполеона Бонапарта. В 19 ст. з розвит-
ком м. Хайфи Акко втратило своє стратегічне 
значення. Після утворення д-ви Ізраїль почалися 
розкопки в старому місті, які тривають. У 1960-х 
мешканці переселилися до нової частини міста, 
після чого А., с. м. стає центром туризму.
В А., с. м. є багато іст., археол. та архіт. пам’яток. 
Осн. з них: «Місто хрестоносців» (цитадель ор-

дена госпітальєрів) і тунель хрестоносців; мо-
настир Св. Франциска (17 ст.); мечеть Аль-Джа-
зара, відома також як Біла Мечеть, одна з най-
більших в Ізраїлі (1781); цитадель (1785), пізніше 
перетворена на в’язницю; сторожова вежа 
Бурдж Ель-султан; будівля турецької лазні  — 
Хaмaм aль-Бaшa (18 ст.); караван-сарай Хан ель-
Умдан (1785); годинникова вежа (1906); бахрай-
ський парк; акведук Кабрі та ін.

А́ккра (англ. Аccra) — столиця та найбільше 
місто Ґани, центр однойменного адм. округу. 
Розташоване на Пд. країни у межах вкритої са-
ванною рослинністю горбистої рівнини на пн. 
узбережжі Ґвінейської затоки Атлантичного ок., 
на Зх. від гирла р. Вольти. Тер. — 173 км2. Нас. — 
2291,4  тис. осіб (2013, оцінка), густота нас.  — 
13244 особи/км2. Висота центру міста — 61 м над 
рів. м. 
Клімат тропічний мусонний, з помітно вираже-
ними великим (квітень–червень) і малим (вере-
сень–жовтень) дощовими сезонами (під час 
яких вологість сягає 95 %), середньорічна норма 
опадів — 725 мм. Хоча А. розташована у Пн. пів-
кулі, зимові місяці спекотніші, ніж літні (серед. 
т-ра березня  — +27  °C, серед. т-ра серпня  — 
+23 °C). Це пояснюється вітрами, що переважа-
ють: прохолоду й дощі влітку приносять вітри з 
Атлантики, а спеку взимку — сухі та пилові віт-
ри з Сахари.
А. засн. 16 ст. як поселення племені народності 
га, столиця об’єднання племен га (бл.  1600). 
З появою купців з Європи А. перетворилася на 
торговий осередок, згодом стала центром рабо-
торгівлі, жвавої торгівлі золотом, пальмовою 

Аккерманська фортеця

Акко, старе місто. Фортеця 
госпітальєрів

Акко, старе місто. Тунель тамплієрів
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олією, какао. Європейці побудували тут низку 
фортів і фортець: голландський Кревкер (Ушер; 
1605), датський із замком Кристіансборг (1659), 
англ. Джеймс (1673). Британці захопили А. 1874. 
З 1877 А. — адм. ц. брит. колоніальних володінь 
Золотий Берег. 1957 місто стало столицею неза-
лежної Гани. 
Міська тер. характеризується незамкненим ра-
діально-кільцевим плануванням з ядром поблизу 
форту Джеймс, від якого розходяться гол. магі-
стралі. На березі моря знаходиться адм. ц. — ан-
самбль площі Чорної зірки з меморіалом Невідо-
мому солдату. У цих р-нах розташовані упорядко-
вані квартали з офісними будинками та урядови-
ми установами, пам’ятниками і монументами. У 
старих р-нах — складний лабіринт вулиць. 
А. — фін.-промисловий, торговий, культ. і транс-
портний центр країни (вузол з-ць і автодоріг, 
міжнар. порт та аеропорт). У місті працюють 
підприємства нафтопереробної, металооброб-
ної, автомобілебудівної, деревообробної, фар-
мацевтичної, текстильної, харчової пром-сті 
(понад 70 % виробничих потужностей країни 
розташовано у столичному регіоні). Переважна 
більшість мешканців займається кустарним 
юве лірним вир-вом із золота та срібла, прода-
жем фруктів та овочів. 
У місті та передмісті розташовується низка навч. 
закладів, серед яких Ун-т Ґани (засн. 1948), Регі-
он. мор. ун-т та ін. Гол. об’єкти культури: Нац. 
музей Ґани (засн. 1957)  — найбільший музей 
країни з археол., етнограф. та худ. колекціями; 
Нац. театр Ґани (засн. 1992) займає величезну 
споруду (загальною площею 11,9 тис. м2), що на-

гадує корабель. На сцені театру виступають тру-
пи Нац. танцювальної компанії та драм. театру, а 
також симф. оркестр. Спортивний стадіон А. 
«Охене Джан» (1960; реконструкція 2007) вмі-
щує 40 тис. глядачів, тут проводилися матчі Аф-
риканського Кубку націй з футболу (2000, 2008).

Літ.: MacLean E. N. Accra City Guide: The Indispensab le 
Companion. Bloomington, 2012.

Аклама ́ція (лат. acclamatio, букв. — вигук) — 
1) Спрощений порядок прийняття або відхилен-
ня будь-якого рішення на основі реакції учасни-
ків у формі безпосереднього висловлення своєї 
думки. 2)  Ухвалення чи спростування зборами 
певної пропозиції без підрахунку голосів на 
основі реакції учасників даного зібрання, що ви-
являється у їх вигуках, репліках, аплодисментах 

тощо. Інколи прийняття рішень у порядку А. 
проводиться від противного, тобто рішення вва-
жається прийнятим, якщо в перебігу його обго-
ворення не висловленно жодних заперечень.

М. В. Туленков 

Акліматиза́ція (від лат. ad — при, до і клімат) — 
1) А. людини — процес пристосування до нових 
природно-клімат., соц.-економ., гігієнічних та 
психол. чинників. А. характеризується заг. і спе-
циф. ознаками пристосування в залежності від 
типу клімату та тими природними чинниками 
середовища, що суттєво відрізняються від звич-
них для конкретної людини (різниця температу-
ри, ультрафіолетового випромінювання, тиску, 
вологості повітря та ін.). А. часто призводить до 
погіршення здоров’я людини, тому для полег-
шення А. використовують адаптогени.
2) Пристосування орг-мів до нових умов, в які 
вони потрапили природним шляхом або пере-
несені людиною з метою збагачення флори й 
фауни певних районів цінними видами. Росли-
ни і тварини, що в нових умовах проходять всі 
фази розвитку і дають життєздатне потомство, 
вважаються акліматизованими. А. відбувається 
при переселенні орг-мів і в зовсім нові для них 
місця, а також у райони, де вони раніше існува-
ли, але з різних причин повністю зникли, якщо в 
цих районах різко змінились умови існування 
порівняно з тим, коли там існував інтродукова-
ний вид. А. включає пристосування до кліма-
тич., фіз.-хім. і ґрунтових умов нового середови-
ща та до нових біоценозів. Акліматизованими 
можуть бути як одомашнені тварини і культурні 
види рослин у процесі їх інтродукції, так і дикі 
види шляхом переселення у нові області (мігра-
ції тварин, перенесення насіння вітром чи вод-
ними течіями тощо). Завдяки А. в Україні фауна 
збагатилася цінними видами тварин (ондатра, 
норка американська, муфлон, олень плямистий, 
товстолобик, амур білий та ін.). Із свійських тва-
рин в Україні здійснено А. овець породи рамбу-
льє, швіцької породи великої рогатої худоби 
тощо. Акліматизовано види рослин: гіркокаш-
тан, тую, гледичію, акацію білу та акацію жовту; 
з с.-г. культур — кукурудзу, цукр. буряки, со-
няшник, картоплю та ін. Проводячи А., обо-
в’яз ково враховують біол. особливості виду, 
характер його відносин з хижаками і спорідне-
ними видами, а також можливий біол. та екон. 
успіх акліматизаційного заходу. Роботу по А. 
рослин провадять бот. сади, дендропарки, н.-д. 
установи.
В останні часи збільшення масштабів А. пов’я-
зане з розвитком комунікації і транспорту. 
Прик ладом цього може бути європеїзація флори 
і фауни Нової Зеландії.

Акліма́ція — на практиці те саме, що й акліма-
тизація, однак інколи під А. розуміють процеси 
адаптації орг-мів до зміни факторів навколиш-
нього середовища у лаб. чи штучних умовах.

Акмеї ́зм (від грец. άκμη — найвища точка цві-
тіння, пік, вершина)  — модерністська течія у 
російській поезії епохи Срібної доби (див. Сріб-
на доба російської поезії). А.  виник у петербур. 
літ. середовищі на поч. 1910-х. Його появу було 
викликано кризою символізму й потребою по-
шуку нової — несимволістської — творчої стра-
тегії. Представниками А. були поети неотради-

Аккра. Арка незалежності
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ціоналістського напряму (А. Ахматова, М. Гумі-
льов та О.  Мандельштам), а також близькі до 
авангардистських течій В. Нарбут і М. Зенкевич 
(«ліві акмеїсти») і колишній символіст С.  Горо-
децький.
Перші декларації А. — статті М. Гумільова «Спа-
док символізму й акмеїзм» («Наследие симво-
лизма и акмеизм») і С. Городецького «Деякі течії 
в сучасній російській поезії» («Некоторые тече-
ния в современной русской поэзии») — було 
надруковано 1913 в літ.-худ. журн. «Аполлон», 
який став органом акмеїстів. Збіг естет. спрямо-
ваності видання з принципами А. зумовив сис-
тематичну співпрацю акмеїстів із цим виданням. 
Трибуною А. був також засн. М.  Гумільовим 
журн. «Гиперборей» (1912–1914). Концептуальні 
засади А. розвинув О.  Мандельштам у статті 
«Ранок акмеїзму» («Утро акмеизма»; 1915).
Акмеїсти позиціонували себе як опонентів і вод-
ночас спадкоємців символізму. У зв’язку з цим, 
самовизначення А. спершу оприявнювало дек-
ларативне відштовхування від символізму як 
точки відліку й об’єкту подолання. Головним 
гаслом «лівих» і «правих» акмеїстів стала ідея 
«повернення на землю», відмова від містичної 
умовності символістської картини світу. А. ба-
чив мету поета не в перетворенні світу у своїх 
поезіях, а в оспівуванні реального світу. На дум-
ку акмеїстів, поет — смиренний «майстер», який 
виявляє красу й глибинну сутність кожної речі 
через точне й виразне слово. Ці ідеї зумовлюва-
ли особливу увагу акмеїстів (особливо М. Гумі-
льова) до питань творчої майстерності, професі-
оналізму.
Решта програмних принципів А. пов’язано з гас-
лом повернення до реального світу. Замість сим-
волістського бажання вийти за межі реально-іс-
торичного часу у акмеїстів виникло бажання 
«жити в історії» (О.  Мандельштам), осмислити 
катастрофічний досвід сучасності. Відмова від 
містики супроводжувалася поверненням акме-
їстів до традиційних форм реліг. досвіду. Відмо-
ва зображувати «непізнаванне» супроводжува-
лася проголошенням необхідності зануритися у 
внутр. світ людини. Звідси витікає поглиблений 
психологізм акмеїстів, які намагалися розкрити 
багатомірність людини в єдності свідомого і під-
свідомого, особистої інтуїції і надособистісної 
«прапам’яті». З відмовою від символістського 
містицизму пов’язано й акмеїстську концепцію 
культури. У А. культура сприймається як єдина 
доступна для людського розуміння форма віч-
ності. Акмеїсти обирають творчу стратегію, 
спрямовану на збереження культ. спадковості, 
на діалог із великими попередниками, на «учнів-
ство» у вічної класики. Наслідком цього стала 
неотрадиціоналістська домінанта поетики трьох 
«великих акмеїстів» та акцентована діалогіч-
ність, інтертекстуальна насиченість акмеїст-
ських текстів. 
А. як оформлена поет. течія припинив існуван-
ня після поч. Першої світової війни. Спроба 
М. Гумільова відновити її на поч. 1920-х вияви-
лася невдалою. Після страти М. Гумільова (1921) 
цехова єдність А. остаточно поступилася місцем 
індивідуальним пошукам кожного з поетів-ак-
меїстів. Поряд із тим, у всіх колишніх акмеїстів 
окремі риси цієї течії виявлялися й пізніше. Так, 
у зрілій творчості А.  Ахматової й О.  Мандель-
штама було сформовано так звану «семантичну 
поетику», яка є пізньою модифікацією поетики 

акмеїзму. А. суттєво вплинув на рос. поезію 
20 ст. («неоакмеїзм» А. Тарковського, С. Ліпкіна, 
М. Петрових, інтелектуальна поезія 1960–1980-х). 
В укр. л-рі типологічно спорідненою з А. є поезія 
«неокласиків».

Літ.: Жирмунский В.  Теория литературы. Поэтика. 
Стилистика. Ленинград, 1977; Тименчик Р. Заметки об ак-
меизме // Russian Literature. 1974. Vol.  3. №  2–3; 1977. 
Vol. 5. № 3; Лекманов О. Книга об акмеизме и другие ра-
боты. Томск, 2000.

Т. А. Пахарєва

Акмі ́т — мінерал, силікат групи моноклінних 
піроксенів, темно-зелений або темно-коричне-
вий голчастий різновид егірину, [NaFe(Si

2
O

6
)]. 

Для А. характерні шпилясті кристали, від інших 
авгітів відрізняється плеохроїзмом. Злам — схід-
часто-раковистий до скалкуватого у тонкогол-
кових агрегатів і сферолітів. Твердість за шка-
лою твердості мінералів Мооса — 6,0–6,5. 
Риса  — світло-зелена. Питома вага — 3,4–3,6. 
Зустрічається у вигляді: окремих довгопризма-
тичних або тонкоголкових кристалів, витягну-
тих уздовж; окремих голок; довгопризматичних 
кристалів-вкраплень у породах; радіально-про-
менистих агрегатів; сплутановолокнистих утво-
рень або сферолітів. Вирізняють А. ванадіє-
вий — різновид егірину, у якого частина Fe3+ за-
міщена V3+. А. зустрічається переважно у бага-
тих натрієм породах на Пд. Норвегії, в Канаді та 
Гренландії. Використовується як матеріал для 
кам’янорізних робіт, виробництва плитки та 
синтетичної глазурі; окремі зразки можуть ви-
користовуватися як самоцвіти.

Літ.: Годовиков А. А. Минералогия. Москва, 1983.
Н. В. Вергельська

Акмола́ — колишня назва столиці Казахстану 
(1992–1998). Див. Астана.

Акмона́йський переши ́йок, Ак-Мона́йський 
переши́йок — смуга суходолу між Арабатською 
зат. (на Пд. Зх. Азовського м.) та Феодосійською 
зат. (на Пн. Чорного  м.), що сполучає Керчен-
ський п-ів (на Сх.) з осн. частиною Криму (на 
Зх.). Довжина перешийка (з Зх. на Сх.) складає 
бл. 15 км, ширина в найвужчому місці (з Пн. на 
Пд.) — 17  км. Названий на честь с.  Ак-Монай 
(тепер Кам’янське, з 1945), розташованого на 
перешийку. Поверхня — хвиляста рівнина зав-
вишки до 60 м, складена з вапняків, глин та су-
глинків кайнозойського віку. А.  п. заселений 
що найменше з 1–3  ст., по ньому проходила зх. 
межа Боспорського царства. У пн. частині пере-
шийка від нього починається коса Арабатська 
стрілка, в основі якої збереглися залишки обо-
ронного валу та рештки турецької фортеці Ара-
бат (16–17 ст.). На перешийку розташовані села 
Кам’янське, Львове, Петрове, Семисотка, Фрон-
тове, Ячмінне (Ленінський р-н) та смт Примор-
ський (Феодосійська міськрада), Фронтове во-
досховище та оз. Камишинський Луг. Переший-
ком прокладені автодорога, з-ця, лінії електро-
передачі та Північнокримський канал, що зв’я-
зу ють осн. частину Криму з Керченським 
п-овом.

Літ.: Єна В. Г. Акмонайський перешийок // Географіч-
на енциклопедія України. Київ, 1989. Т.  1; Гриневец-
кий  С.  Р., Зонн  И.  С., Жильцов  С.  С. Черноморская 
энциклопедия. Москва, 2006.

А. С. Івченко

Акмеїзм. Журнал 
«Гиперборей»

Акміт
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Акола ́да (франц. accolade, букв. — обійми) — 
музичний термін, що означає дужку, яка слу-
жить для з’єднання. Дужка може бути прямою 
або фігурною і з’єднувати 2 або більше нотних 
станів (нотоносців).

Н. М. Кушка

Акомодаці ́йна полі́тика — економічна полі-
тика, спрямована на пом’якшення наслідків 
економічних шоків, мінімізацію їх негативних 
впливів. Складниками А.  п. часто розглядають 
стабілізаційну політику, антиінфляційну полі-
тику, держ. регулювання зайнятості, політику 
стабілізації грошей, політику регуляції грошей, 
політику раціоналізації, політику регулювання 
держ. боргу, політику управління зовн. боргом, 
програми зовн. запозичень, грошово-кредитну 
політику, фіскальну політику, валютну політику, 
торг. політику. Напр., А.  п. може проводитися 
шляхом розширення сукупного попиту за раху-
нок зростання при збереженні обсягів вир-ва. 
Так, країни, що розвиваються, які здійснюють 
інтеграцію з розвинутими країнами, проводять 
А.  п., спрямовану на послаблення негативного 
впливу конвергенційних шоків, пов’язаних з не-
рівномірним рівнем розвитку їх економік.

Літ.: Бабашкина  А.  М. Государственное регулирова-
ние национальной экономики. Москва, 2003; Базиле-
вич В. Д. Економічна теорія: Політекономія. Київ, 2014.

Акомода ́ція (від лат. accommodatio — присто-
сування) — 1) У біології та медицині — присто-
сування органа або тканини до зміни умов їхньої 
діяльності. Виділяють фізіологічну, гістологічну 
та А. ока.
Фізіологічна А. — пристосування збудливих 
тканин (нервової та м’язової) до дії подразника, 
що повільно наростає; при цьому поступово 
знижується збудливість тканини. Збудження 
тканини залежить від градієнта (крутизна на-
ростання сили) подразника. За повільного на-
ростання сили подразника поріг подразливості 
постійно підвищується, реакції тканини на по-
дразник може і не бути. А. фізіологічна поясню-
ється виникненням у тканині активних змін, які 
підвищують поріг подразливості внаслідок змі-
ни йонних потоків через клітинну мембрану. 
Потенціал дії збудливих тканин спричиняє рух 
йонів Натрію всередину клітини, що змінює 
мембранний потенціал. Припинення розвитку 
по тенціалу дії пов’язане з врівноваженням мем-
бранного потенціалу через потік йонів Калію 
зсередини клітини назовні. Якщо градієнт под-
разника наростає повільно, мембранний потен-
ціал врівноважується раніше, ніж він досягне 
порогової величини, і потенціал дії не виникає. 
Швидкість А. рухових нервових волокон значно 
перевищує швидкість А. чутливих. Найнижча 
швидкість А. тканин і органів, яким притаман-
ний автоматизм (напр., волокон серцевого 
м’яза), гладеньких м’язів сечоводів, шлунка, ки-
шечника та ін. Швидкість фізіологічної А. зростає 
за збільшення концентрації в тканинах Кальцію і 
Калію, підвищення температури тканин.
Гістологічна А. — зміна форми окремих клітин у 
тканинах і співвідношень між кількістю їх без 
втрати ними функціональних властивостей. Від-
бувається під впливом зовнішніх умов (зазви-
чай це запальні, гіперпластичні процеси) як 
пристосування до них. Ін. назва — псевдомета-
плазія. За А. гістологічної не змінюється специ-

фічна структура клітин та їхні фізіологічні 
функції. Приклади А. гістологічної: за падіння 
внутрішньоальвеолярного тиску альвеолярний 
епітелій легенів перетворюється на високі ци-
ліндричні клітини або за значного зниження 
тиску кровоносної судини клітини ендотелію 
набувають кубічної форми; і навпаки: в кисті за 
підвищення внутрішнього тиску сплощується 
циліндричний епітелій. 
А. ока — пристосування ока до фокусування на 
сітківці предметів, розташованих на різній від-
стані, що досягається зміною кривини і, відпо-
відно, заломлювальної сили кришталика. У риб 
та амфібій фокусування досягається переміщен-
ням кришталика відносно сітківки, причому в 
риб око в розслабленому стані чітко бачить наб-
лижені предмети, підтягування кришталика до 
сітківки дає можливість фокусуватися на відда-
лених предметах, а у рептилій у розслаблено-
му  — віддаленні, для близького бачення кри-
шталик віддаляється від сітківки. У рептилій, 
птахів і ссавців (у людини також) А. здійснюєть-
ся за допомогою м’язів, які змінюють кривину 
пружного кришталика. Фізіологічний механізм 
А. ока полягає в скороченні волокон акомода-
ційного м’яза, за допомогою якого кришталик 
«розтягується» і стає більш пласким, розслаб-
лення м’яза надає кришталику опуклішої фор-
ми. А. ока можлива в межах, які визначаються 

двома параметрами: найближчою точкою ясно-
го зору і найдальшою точкою ясного зору. Ско-
рочення м’яза кришталика ока і, відповідно, А. 
ока контролюються переважно парасимпатич-
ними волокнами окорухового нерва. А.  ока за-
лежить від еластичності кришталика, вона най-
вища у дитинстві і молодому віці; з віком елас-
тичність кришталика зменшується. Після 40 ро-
ків починаються вікові порушення А. ока, пере-
довсім, це вікова далекозорість. У дитинстві 
еластичний кришталик здатний набувати такої 
опуклості, що дає змогу фокусувати на сітківці 
предмети, розташовані на відстані 5–6 см (т. з. 
найближча точка ясного бачення), з віком най-
ближча точка ясного бачення відсувається від 
ока: у молодої людини вона в середньому на від-
стані 10 см від ока, у віці 45 р. — 30–33 см, 
70 р. — 100–120 см. 

Літ.: Чайченко Г. М., Цибенко В.О., Сокур В.Д. Фізіо-
логія людини і тварин. Київ, 2004. 

Я. О. Межжеріна
2) У фонетиці — різновид комбінаторної зміни 
звуків різних категорій (голосних і приголосних), 

Аколада

М’яз

Зіниця

Кришталик
Акомодація ока
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що виявляється в частковому пристосуванні 
артикуляції сусідніх звуків. А. буває консонант-
ною (А. під впливом приголосних звуків) та во-
калічною (А. під впливом голосних звуків). Вва-
жають, що вплив голосних і приголосних різний: 
голосні модифікуються лише на ділянці приєд-
нання до приголосного, а приголосні можуть 
змінювати свою якість на всіх етапах вимовлян-
ня. Різновидами А. є назалізація, лабіалізація, 
веляризація, палаталізація. 
Найсуттєвіших комбінаторних змін зазнають 
голосні в результаті А. до м’яких приголосних: 
відбувається переміщення тіла язика вперед і 
вгору, а залежно від позиції щодо м’якого при-
голосного на початку, в кінці або з обох боків 
голосного з’являється і-подібний елемент. А. 
при голосних до голосних в укр., як і в ін. слов’ян. 
мовах, виявляється в тому, що всі тверді фоне-
ми, які не вступають в кореляцію за м’якістю, 
палаталізуються перед звуком [і]. Перед лабіалі-
зованими голосними [о], [у] приголосні огублю-
ються. На А. приголосних голосними ґрунтував-
ся перехід [ґ], [к], [х] у [ж], [ч], [ш] і [з], [ц], [с] 
(перша, друга і третя палаталізації) перед голос-
ними переднього ряду в праслов’ян. мові, а на А. 
голосних приголосними — перехід [е] в [о] після 
стверділих шиплячих у давньоукр. мові. Розріз-
няють А. прогресивну, коли на екскурсії (почат-
ку артикуляції) наступного звука позначається 
вплив рекурсії (кінцевої фази артикуляції) по-
переднього звука, та регресивну — рекурсія по-
переднього звука пристосовується до екскурсії 
наступного. 

Літ.: Сучасна українська мова. Фонетика. Київ, 1969; 
Тоцька Н.  І. Сучасна українська мова. Фонетика. Орфо-
епія. Графіка. Орфографія. Київ, 1995; Плющ Н. та ін. Су-
часна українська літературна мова. Фонетика. Київ, 2002; 
Шевельов Ю. Історична фонологія української мови. Хар-
ків, 2002.

Н. С. Вербич

Акомода́ція лінгвокульту́рна  — пристосу-
вання співрозмовників як носіїв різних мов і 
культур одне до одного, внаслідок чого зміню-
ється їхня комунікаційна конгруентність та дис-
танція між ними.
А.  л. відбувається в процесі опанування іноз. 
мови, цінностей іншої культури. А. л. — важли-
вий чинник інтеграції в сусп-во емігрантів, роз-
витку туризму як індустрії гостинності тощо. У 
процесі А. л. розв’язуються (рідше загострюють-
ся) проблемні ситуації, що виникають у процесі 
адаптації лінгвокультурної суб’єкта, що має не-
схожі, розбіжні нац.-культ. стереотипи, моделі 
поведінки, уявлення про мовний етикет, порів-
няно з носіями чужої для нього культури, до 
якої він адаптується.
Залежно від обраної комунікаційної стратегії, 
розрізняють А.  л. позитивну і негативну. А.  л. 
позитивна є конвергентною: учасники діалогу 
зближуються. У процесі міжкульт. діалогу мо-
вець, вдаючись до стратегії згладжування супе-
речностей, максимально пристосовується до 
парт нера, наближуючись до прийнятного для 
того стилю спілкування. Він підлаштовується 
під інтонацію, акцент, темп мовлення співроз-
мовника, повторює вживані ним діалектні слова 
тощо. А. л. негативна є дивергентною: учасники 
діалогу віддаляються. Учасник, вдаючись до 
стра тегій конкуренції, уникнення, втечі, відхо-
дить на максимальну дистанцію від партнера. 

Він акцентує на тому, що його мова і мовлення, а 
також культура є несхожими співрозмовникові, 
чим підкреслює соц. дистанцію або висловлює 
несхвалення. А.  л.  негативна в процесах між-
культ. комунікації зазвичай спостерігається рід-
ше. Спрямованість А.  л. при спілкуванні пред-
ставників різних груп залежить від того, як одна 
група ставиться до іншої.

Літ.: Giles H., Coupland N. Accommodating language // 
Language: contexts and consequences 1991. Milton Keynes, 
2001; Boylan  P. Cross-cultural Accommodation through a 
Transformation of Consciousness // Cultus: the Journal of In-
tercultural Mediation and Communication. London, 2009. 
Vol. 2. 

С. В. Оборська

Акомода ́ція політи́чна  — процес пристосу-
вання суб’єкта політики до вимог, які висуває 
об’єкт; одна із форм адаптації політичної. А. п. 
спричиняє бажання зберегти або збільшити по-
літ. вплив, навіть відмовляючись від основопо-
ложних ідеол. цінностей і принципів своєї політ. 
діяльності. Вірогідність того, що суб’єкт політи-
ки змінюватиме свої базові принципи (якщо їх 
дотримання потенційно загрожує досягнутому 
статусу), зростає пропорційно зі збільшенням 
впливу відповідної політ. орг-ції і розвитку її 
структури. Переважна більшість сучас. політ. ді-
ячів схильна до А. п. Напр., формуючи свої пе-
редвиборчі програми, вони орієнтуються на до-
слідження громад. думки та очікування електо-
рату.

Літ.: Lijphart  A.The Politics of Accommodation:  Plura-
lism and Democracy in the Netherlands. Berkeley, 1975; Wen-
gert  N. Political and Social Accommodations: The Political 
Pro cess and Environmental Preservation // Natural Resources 
Journal. 1971. Vol. 11. No. 3.

О. В. Михайлич 

Акомпанеме ́нт (франц. accompagnement — су-
провід) — 1) Музичний супровід осн. партії (со-
лістів) або гол. мелодії (соло) вокального чи ін-

струментального твору. Виконується оркестром, 
ансамблем, хором або на окремому інструменті 
(фортепіано, бандурі, баяні тощо). 2) П е р е н о с -
н о  — дії, що супроводжують якусь подію, ство-
рюють обстановку для того, що відбувається.

Аконі́т (Aconitum), боре́ць, то ́я — рід рослин ро-
дини жовтецевих. Рід А. налічує бл. 300 видів 
рослин, розповсюджених по Пн. півкулі Землі. 
Багаторічні трав’янисті рослини з високим (50–
150 см) стеблом, пальчастороздільними листка-
ми. Квітки фіолетові, сині, білі, жовті, зрідка 
строкаті, неправильної форми, що нагадують 
шолом з опущеним забралом. Цвітіння — з лип-
ня до кін. вересня. Плід — листянка. Рослини 
роду А. отруйні, всі частини рослини містять 
алкалоїд аконітин (надає кореням рослин харак-
терного запаху, що нагадує запах хрону або селе-
ри), отруйні також пилок, нектар і мед бджіл, які 
брали взяток з А., який нерідко спричиняє отру-

Типовий акомпанемент для 
арії або концерту Моцарта
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єння бджіл. Отрута А. проникає крізь шкіру, 
тому під час роботи з представниками роду А. 
рекомендують використовувати гумові рука-
вички. Отруйність А. залежить від місця зрос-
тання, посилюється з Пн. на Пд. Незважаючи на 
отруйність, деякі види А. вирощують як декора-
тивні. Рослини роду А. використовують у меди-
цині. Часто А. входить до складу рецептів нар. 
медицини, що є дуже небезпечним через високу 
отруйність рослин. В Україні в Лісостепу зрос-
тає 17 видів, більшість — у Карпатах і Прикар-
патті. Чотири види роду А. занесено до ЧКУ: А. 
опушеноплодий (A. lasiocarpum), А. Бессера (A. bes
serianum), А. Жакена (A. jacquinii), А. несправж-
ньо-протиотруйний (A. pseudanthora). За давньо-
грец. міфом, А. виріс з крапель отруйної слини 
триголового стража пекла пса Цербера, якого 
Геракл вивів з підземного царства Аїда на землю. 
Назва «борець» походить від скандинав. легенди 
про те, що рослина виникла на місці загибелі 
бога Тора від укусів отруйного змія. У давнину 
мисливці змащували соком А. стріли під час по-
лювання на великих хижаків: вовків, пантер, 
барсів; звідси походять народні назви: «вовчий 
корінь», «вовкобій». У Стародавніх Греції і Римі 
А. отруювали засуджених до смерті. Існує леген-
да, що Тамерлан був отруєний соком А., яким 
просочили його тюбетейку. 

Літ.: Мазнев Н. И. Энциклопедия лекарственных рас-
тений.  Изд. 3-е. Москва, 2004; Андреева  И.  И., Род-
ман Л. С. Ботаника. Изд. 3. Москва, 2005; Chan TY. Aconite 
poisoning // Clin Toxicol (Phila). 2009. April. Vol. 47. Iss. 4.

Аконка ́гуа — найвища гора в Америці (висо-
та — 6962 м, найвища точка за межами Азії, в пд. 
і зх. півкулі), розташована в центр. частині Анд 
(Головна Кордильєра) у провінції Мендоса на Зх. 
Аргентини на кордоні з Чилі в Південній Амери-
ці. Утворилася в результаті субдукції (підсуван-
ня) літосферної плити Наска (розташованої в сх. 
частині Тихого ок.) під Південноамериканську 
плиту (включає континент Південна Америка і 
Пд.-Зх. частину Атлантичного ок.) протягом ге-
ологічно недавнього альпійського орогенезу 
(кінець мезозою — кайнозой). Гора є найвищим 
в світі батолітом — великим інтрузивним маси-
вом. А. обмежена гірськими хребтами Вальє-де-
лас-Вакас (на Пн. і Сх.) та Вальє-де-лос-Орконес-
Інферіоре (на Пд. та Зх.). Складену з андезитів 
(магматичних вулканічних гірських порід серед. 
складу) гору оточують сім льодовиків (загальна 
площа зледеніння  — 80  км2), найбільшими з 

яких є пн.-сх. (або Льодовик Поляків) і сх. (Льо-
довик Англійців). Пн. і зх. схили А. відносно 
пологі, а пд. бік — стрімка скеляста вкрита кри-
гою стіна. Гора перебуває на тер. «Провінційно-
го парку А.», перед сходженням на неї альпіністи 
повинні придбати пропуск у місцевої влади 
парку; за сезон (грудень–березень) вершину за-
звичай штурмують 6–7 тис. туристів. Пік впер-
ше був підкорений (14.01.1897) швейц. альпініс-
том М. Зурбріґґеном (1856–1917). На А. загину-
ли близь ко 140 альпіністів, переважно через ус-
клад нення висотної хвороби, падіння, серцеві 
напади і гіпотермію (переохолодження).

Літ.: Fitzgerald E. A. On Top of Aconcagua and Tupanga-
to // McClure’s magazine. 1898. Vol. 12. No. 1.

А. С. Івченко

А-ко́нто (італ. a conto — в рахунок платежу) — 
1) Вид попереднього розрахунку, що є авансо-
вою оплатою імпортером рахунків експортера за 
продані товари. 2) Часткова виплата боргу, для 
якого настав термін погашення.

Ако ́п Мегапа ́рт (15–16 ст.) — вірменський пер-
шодрукар. Біографічних відомостей про А.  М. 
бракує. Припускають, був священиком або куп-
цем. Назвав себе «Мегапарт» (грішний). Видав-
нича діяльність  А. тривала менше трьох років. 
1512 надрукував у Венеції «Урбатагирк» («Книга 

п’ят ниці»), з якої розпочинається історія вірм. 
книгодрукарства. «Урбатагирк» — збірник із ме-
дицини, до якого увійшли рецепти та молитви за 
хворих, стародавні писання, міфи, цитати філо-
софа Григора Нарекаці тощо. Книга складається 
із 124  ненумерованих сторінок, 4  ілюстрацій; 
надрукована у дві фарби — чорною та червоною. 
1513 А.  М. видав ще 4  книги: «Патарагатетр» 
(«Служебник»), «Парзатумар» (церк. календар із 
передбаченнями на 36 років), «Ахтарк» (астрол. 
трактат), «Тагаран» («Пісенник»). Останній — 
один із найвідоміших першодруків А., де зібрано 
твори популярних середньовічних вірм. поетів 
Ованеса Тлкуранці, Фріка, Мкртича Нагаша та 
ін. А. М. виготовляв книги з якісних матеріалів; 
сторінки прикрашав орнаментами. На прикін-
цевих сторінках друкував власну марку — хрес-
топодібний знак із лат. літерами D. I. Z. A.
До виявлення книг А. М. вірм. першодрукарем 
вважався Абгар Дпір.

Літ.: Hacikyan A. J., Basmajian G., Franchuk E. S. The He-
ritage of Armenian Literature: From the eighteenth century to 
modern times. Detroit, 2005.

Ако ́рд (італ. accórdo — узгодженість, злагодже-
ність) — одночасне звучання кількох (не менше 

Аконкагуа

Аконіт Жакена  
(Aconitum jacquinii)

Акоп Мегапарт. «Ахтарк» (м. Венеція, 1513)
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трьох) різних за висотою звуків. Найпоширені-
шими є А. терцевої побудови, складові звуки 
яких розташовані (або можуть бути розташова-
ними) за терціями. А. терцевої побудови, який 
складається з трьох звуків, зветься тризвук, з 
чотирьох — септакорд, з п’яти — нонакорд, з 
шести — ундецимакорд (зустрічається рідко, як 
і А. з 7 звуків). Кожний звук А. має свою назву: 
нижній — основний тон, або прима. Решта 
звуків розташовується терціями вгору і зветь-
ся — терцевий тон (терція), квінтовий тон 
(квінта), септимовий тон (септима), ноновий 
тон (нона). Кожний звук А. можна перенести в 
іншу октаву, подвоїти, потроїти. При цьому А. 
зберігає свою назву, крім тих випадків, коли 
основний тон переходить в середній або верх-
ній голос (обертання акорду). А. терцевої по-
будови є основною складовою гармонії. Най-
простішим видом А. є тризвук. Існують 4 види 
тризвуків: мажорний, мінорний, збільшений, 
зменшений.

«Ако́рди» — перша антологія української ліри-
ки 2-ї  пол. 19  ст. Видані «Українсько-руською 
видавничою спілкою» 1903 у м. Львові, в друкар-
ні Наукового товариства імені Тараса Шевчен-
ка. Упорядник і редактор І.  Франко. Містить 
тво ри 88 поетів пошевченківської доби. Ілю-
стрував «А.» Ю. Панкевич. У доборі та упоряд-
куванні ілюстратив. матеріалу брав участь 
І. Труш. Кліше для друку іл. виготовлено у фото-
літографічному закладі Е. Тжемеського (Львів). 
Спеціально для «А.» створено кілька великих 
ілюстрацій. «А.» оправлено в полотно із золотим 
тисненням. Мист. цінність становлять форзаци 
й заставки з рослинними мотивами, віньєтки та 
кінцівки з мініатюрними краєвидами, сценами 
на побутові теми, геом. орнаментами. Під впли-
вом львів. сецесіону виконано ініціали, якими 
оформлено бл. половини поезій. 

Б. З. Якимович

Акордео ́н (франц. accordéon, нім. Akkordеon, 
від Akkord — акорд, співзвучність) — загальна 
назва пневматичних язичкових інструментів 
різноманітних конструкцій, що мають з правого 
боку клавіатуру клавішного типу, рідко — кно-
почну, діапазон якої сягає 4 октав у середньому й 

високому регістрах. З лівого боку у А. розташо-
вана кнопочна система готового акордового 
акомпанементу в усіх тональностях, де 1-й ряд — 
допоміжний бас, 2-й ряд — осн. бас, 3-й — ма-
жорні тризвуки, 4-й — мінорні тризвуки, 5-й — 
домінантсептакорди, 6-й — зменшені септакор-
ди. Назва А. відома з 1829, коли віденський ор-
ганний майстер К.  Даміан дав її удосконаленій 
ним гармоніці. У процесі еволюції А. набув роз-
галуженої системи регістрів (бл. 40), що надають 

звучанню різнотембрового забарвлення. Від 
1830-х інструмент поширився в усій Європі та 
Пн. Америці. У Росії на базі кнопочної версії А. 
1907 моск. майстром П. Стерліговим виготовле-
но інструмент з 4 рядами клавішів для правої 
руки, який названо «баян» (на честь легендарно-
го співця Бояна зі «Слова про Ігорів похід»). А. 
широко використовується у самодіяльному та 
профес. мист-ві.

Літ.: Charuhas  T. The accordion. New  York, 1955; Das-
tych  J., Pomykajczyk  M., Akordeon. Warszawa, 1959; Das 
Akkordeon. Leipzig, 1964; Akkordeon od A do Z. Kraków, 
1966; Мирек А. Из истории аккордеона и баяна. Москва, 
1967; Мирек  А. Гармоника. Прошлое и настоящее. Мо-
сква, 1994; Давидов М. Київська академічна школа народ-
но-інструментального мистецтва. Київ, 1998.

М. Я. Кузик

Акосмі́зм — 1) Теологічне та філософське вчен-
ня, що ґрунтується на твердженні про нікчем-
ність навколишнього світу. 2)  Концепція неіс-
нування фізичного світу (в цьому значенні А. 
часто ототожнюють із спіритуалізмом).
Згідно з А., світ не має самостійного буття поза 
Божеством. На думку Ґ. Геґеля, пантеїзм Б. Спі-
нози може бути названим А., оскільки Б. Спіно-
за вірить лише в Бога і стверджує: «Чим більше 
ми пізнаємо одиничні речі, тим більше пізнаємо 
Бога».
А. постає в новозавітних книгах, зокрема, в Од-
кровенні Іоанна Богослова протиставляється 
світ та Отець, минущість світу і вічність Божої 
любові: «Не любіть світу, ані того, що в світі. 
Коли любить хто світ, у тім немає любові Отців-
ської, бо все, що в світі: пожадливість тілесна, і 
пожадливість очам, і пиха життєва — це не від 
Отця, а від світу. Минається і світ, і його пожад-
ливість, а хто Божу волю виконує, той повік про-
буває!» (1 Івана 2:15-17).
А. сповна розкрився в індійській філософії (ве-
данті); елементи  А. виявилися в  гностицизмі, 
неоплатонізмі.

Є. А. Харьковщенко

Ако ́ста, Уріе́ль (лат. Acosta, Uriel; справжнє 
ім’я  — Габріель да Коста, Адам Ромес; 1585, 
м. Порту, Португалія — 1640, м. Амстердам, Гол-
ландія) — філософ, раціоналіст, скептик, теоло-
гічний критик і вільнодумець. Нар. у сім’ї мара-
нів (євреїв, які переважно під політ. тиском 
прийняли християнство), отримав католицьку 
освіту й виховання, але у 29-річному віці оголо-
сив про намір повернутися до іудаїзму як віри 
пращурів, для чого переїхав у Нідерланди, де 
панувала віротерпимість. 1616 пише як послан-
ня венец. раввінам «Тези проти традиції», у яких 
виступає проти низки раввін. настанов, а зре-
штою і проти встановлення будь-яких нових 
реліг. законів після утвердження Мойсеєвих. За 
цю працю був підданий херему («малому» від-
лученню від общини). 1624 опубл. працю «Дос-
лідження традиції фарисеїв у порівнянні з писа-
ним законом та відповідь брехливому наклепни-
ку Самуїлу да Сільва», у якій проголошує смерт-
ність людської душі, заперечуючи загробне 
життя, визначає смисл людського існування із 
земного. На його думку, душа — це «тваринні 
духи» у крові людини, вона має природне похо-
дження. За цю працю А. засуджено до офіційно-
го відлучення від общини, усі його книги знище-
но. 1633 на прохання А. відлучення знімають. 

Акордеон
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Однак філософ не відрікся від своїх ідей, за що у 
цьому ж році його вдруге офіційно відлучено від 
общини. 1640 відлучення знято, А. пройшов 
принизливий обряд каяття, після якого покін-
чив життя самогубством. Філософ визнавав 
зверхність законів сусп-ва («законів людської 
природи») на основі природного розуму над ре-
ліг., вроджений закон любові над ближнім є за-
гальнолюдським і не залежить від реліг. наста-
нов. Божество — це лише найвищий принцип, 
закладений у природі. Висловив сумнів у боже-
ственному походженні Біблії, заперечував релі-
гії Одкровення, які спотворили й замінили со-
бою природну релігію. Ідеї А. знайшли прод ов-
ження у філософії Б. Спінози.

Літ.: Луппол И. Уриэль Дакоста . О смертности души 
человеческой. и др. произв.  Москва, 1958; Tradizione e 
illuminismo in Uriel da Costa. Fonti, temi, questioni del-
l’Exame das tradiçoẽs phariseas. Macerata, 2016.

В. М. Слюсар

А́кр (англ. acre, від староангл. æcer — зоране 
поле) — земельна міра, яка застосовується в низ-
ці країн, що використовують англійську систему 
мір (у Великій Британії, США, Канаді, Австралії, 
Ірландії, Індії та ін.), і становить 4840 кв. ярдів 
або 43560 кв. футів. Історично А. позначав пло-
щу землі, яку обробляв за день однин селянин з 
одним волом. Міжнар. символ А. — ac. Як оди-
ниця виміру А. не має встановленої форми. До 
прийняття метричної системи мір низка країн в 
землемірстві послуговувались власними офіцій-
ними А., які відрізнялись за розміром. 1959 США 
та п’ять країн Співдружності Націй домовились 
вважати, що ярд становить 0,9144 м, а отже, А., 
названий міжнар., складає 4046,8564224  кв.  м 
(бл. 40 % га). В США також застосовують амер. 
А. (US survey acre), який несуттєво відрізняється 
від міжнар., та для спрощення обрахунків і мар-
кетингу — т.  з. будівельний А. (Builder’s acre) 
площею 40000 кв. футів ( ≈ 3716 кв. м). 

Літ.: Величко О. М., Віткін Л. М., Гордієнко Т. Б. Осно-
ви метрології. Київ, 2010.

Акредита ́ція (франц. accreditation, від лат. 
accre dere — довіряти) — 1) Процедура, за якою 
держ. акредитаційний орган (орг-ція) в доку-
ментальній формі засвідчує правочинність і 
компетентність конкретної юрид. або фіз. особи 
здійснювати певний вид діяльності (проведення 
експертиз, спец. досліджень, вимірювань, оці-
нювання нерухомого майна, оцінка відповіднос-
ті тощо). Правові, орг. та екон. засади акредита-
ції органів з оцінки відповідності в Україні ви-
значає Закон «Про акредитацію органів з оцінки 
відповідності» (2001).
2) У міжнародному праві — сукупність дій, по-
в’я заних із наданням особі повноважень пред-
ставляти д-ву в іншій д-ві в статусі керівника 
дипломатичної установи (посольства, консуль-
ства) або представляти д-ву в міжнар. орг-ції. 
Зак-вом України передбачена А. представництва 
дипломатичної установи — процедура отриман-
ня в МЗС України посвідчення про акредитацію 
представництва на тер. України, а також А. пер-
соналу, членів сімей і видачі дипломатичної або 
службової картки.

В. П. Нагребельний
3) У медіадіяльності — реєстрація представни-
ків засобів масової інформації, незалежних жур-
налістів при органах держ. влади, керівних орга-

нах політ. партій або інших об’єднань громадян. 
А. сприяє виконанню професійних журналіст-
ських обов’язків, зокрема гарантує можливості 
безперешкодно записувати й передавати інфор-
мацію, проводити інтерв’ю, отримувати комен-
тарі тощо. Якщо журналіст перевищує свої пра-
ва або не виконує обов’язків, його А. може бути 
припинена за рішенням органу, який його акре-
дитував. А. журналістів та ін. працівників ЗМІ 
регулюється Законами України «Про інформа-
цію», «Про порядок висвітлення діяльності ор-
ганів державної влади та органів місцевого са-
моврядування в Україні засобами масової ін-
формації», іншими нормативно-правовими ак-
тами.
4) А. освітньої програми — процедура, в резуль-
таті якої офіційно підтверджується відповід-
ність якості освітніх послуг, що надаються ви-
шем за розробленою ним програмою, чинним 
держ. вимогам, освітнім стандартам. А. освітніх 
програм провадить Нац. агентство із забезпе-
чення якості вищої освіти  — колегіальний ор-
ган, уповноважений на реалізацію держ. політи-
ки у сфері забезпечення якості вищої освіти. Рі-
шення щодо А. освітньої програми ухвалюється 
за результатами акредитаційної експертизи та 
на підставі експертного висновку. Сертифікат 
про первинну А.  освітньої програми видається 
строком на 5  років, при другій та наступних 
А. — строком на 10 років.
А. освітніх програм регулюється Законом Украї-
ни «Про вищу освіту» (2014), Постановою КМ 
України №  1117 (від 23.12.2015) «Про затвер-
дження форми сертифіката про акредитацію 
освітньої програми, порядку оформлення, пере-
оформлення, видачі, зберігання та обліку таких 
сертифікатів», ін. документами.

Т. С. Крайнікова

Акредити́в (франц. accreditif, від лат. асcredi-
tivus — довірчий) — письмове доручення однієї 
кредитної установи (банку) ін. установі про ви-
плату певної грошової суми фіз. або юрид. особі. 
А. бувають грошові й товарні. Грошовий А. є 
іменним документом, який видається банком 
особі, що внесла певну суму і бажає одержати її 
повністю або частинами в ін. нас. пункті чи за 
кордоном протягом певного строку. Товарний 
А. використовується як форма безготівкових 
розрахунків за товари, роботи і послуги як у 
внутр., так і в міжнар. торговому обігу. Розра-
хунки за зовн.-екон. договорами, укладеними 
суб’єктами підприємницької діяльності України 
всіх форм власності, предметом яких є товари, 
роботи або послуги, здійснюються відповідно до 
Уніфікованих правил та звичаїв для докумен-
тарних акредитивів Міжнар. торгової палати (в 
ред. 1993). 

В. В. Луць

Акредитува ́ння (від лат. accredere — довіря-
ти)  — у міжнар. праві процес призначення і 
вступ на посаду глави дипломатичного пред-
ставництва. Його найважливіші етапи — запит 
агремана (згоди країни перебування) і вручення 
вірчих грамот. Дипломатичні представники 
прис тупають до офіційного виконання своїх 
обо в’язків і вважаються акредитованими при 
главі іноз. д-ви або її міністрі закорд. справ з 
моменту вручення вірчих грамот (для послів та 
посланників) чи листів від своїх міністрів за-
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корд. справ (для повірених у цих справах). Про-
те ще до призначення акредитуюча д-ва має, як 
це передбачено Віденською конвенцією про ди-
пломатичні зносини 1961 (ст. 4), «переконатися 
у тому, що держава перебування дала агреман на 
ту особу, яку вона має намір акредитувати як 
главу представництва в цій державі». Агреман 
необхідний лише для глави дипломатичного 
представництва, решту його членів акредитую-
ча д-ва призначає на свій розсуд, але за умови 
необхідної нотифікації країни перебування про 
прибуття цих осіб у присвоєному їм званні. 
Щодо призначення військ., військ.-мор. та 
війск.-повітр. аташе у багатьох країнах існує по-
рядок, який, власне, означає вимогу одержання 
агремана, оскільки д-ви перебування часто про-
сять, щоб прізвища цих аташе їм повідомлялися 
завчасно. В Україні постановою ВР «Про поря-
док призначення глав представництв України в 
іноземних державах та при міжнародних органі-
заціях» від 15.07.1994 встановлено такий поря-
док призначення глав її представництв в іноз. 
д-вах та при міжнар. орг-ціях: глави представ-
ництв призначаються Указом Президента Украї-
ни за поданням міністра закорд. справ, погодже-
ним з К-том ВР України у закорд. справах і зв’яз-
ках із СНД; керівники торг.-екон. місій при дип-
ломатичних представництвах в іноз. д-вах при-
значаються наказом міністра зовн.-екон. зв’яз ків 
і торгівлі, погодженим з К-том ВР Украї ни у за-
корд. справах і зв’язках із СНД та з мініс тром 
закорд. справ; МЗС інформує К-т ВР у закорд. 
справах і зв’язках із СНД про кандидатури на 
посади глав консул. представництв України та 
глав військ, аташатів при дипломатичних пред-
ставництвах України в іноз. д-вах.
У розширеному розумінні термін «А.» застосо-
вується у практиці реєстрації та прикріплення 
журналістів, які висвітлюють роботу міжнар. 
або внутрідерж. форумів, установ тощо.

К. К. Сандровський

Акре́ція (лат. accretio — приріст, збільшення) — 
процес збільшення розмірів неорганічного тіла 
шляхом його нарощування по периферії роз-
дробленою або деформованою, розплавленою, 
розчиненою речовиною з навколишнього про-
стору. 
1) В астрофізиці — процес падіння речовини на 
масивне космічне тіло з навколишнього середо-
вища під дією сили тяжіння. А. є обов’язковою 

стадією формування зір, планет та ін. небесних 
тіл. При утворенні зорі А. відбувається із навко-
лишнього середовища (газопилової хмари) на 
згущення — центр конденсації, з якого форму-
ється протозоря. За умов достатньої маси наро-
джується зоря. Залежно від режиму течії речо-
вини до центру тяжіння виділяють такі типи А.: 
а)  cферично-симетрична А. — виникає, коли 
масивне тіло практично не рухається щодо нав-
колишнього середовища й речовина середовища 
не має значного моменту обертання, тобто 
швидкість у напрямі гравітуючого тіла значно 
перевищує тангенціальну (у перпендикулярно-
му напрямі) швидкість. Оскільки відхилення від 
сферичної симетрії можуть бути суттєві, таку А. 
часто називають квазісферічною; б) циліндрич-
на А. — відбувається, коли швидкість масивного 
тіла відносно середовища дорівнює або переви-
щує швидкість звуку й речовина середовища не 
має моменту обертання. За таких умов процес А. 
відбувається в конусі, розташованому позаду 
тіла й обмеженому ударною хвилею. Цей конус 
значно більший за зорю, тому доля речовини, 
що стикається з об’єктом безпосередньо, дуже 
мала; в) дискова А. — виникає у разі А. речови-
ни, що має певний момент обертання, достат-
нього для утворення акреційного диску навколо 
зорі-акретора. Напр., перетікання речовини на 
акретор — компактний об’єкт (білий карлик, 
нейт ронна зоря, чорна діра). Такі об’єкти відпо-
відно класифікують як немагнітні катаклізмічні, 
мало-масивні рентгенівські та масивні рентге-
нівські подвійні системи. Ці осн. типи А. можуть 
бути присутніми у комбінаціях. Двохпотокова 
А. здійснюється, коли спостерігається й дискова, 
і квазісферична А. одночасно. 

Літ.: Липунов В. М. Астрофизика нейтронных звезд. 
Москва, 1987; Andronov I. L., Richter G. A. V 361 Lyrae — 
an exotic binary system with a ‘hot spot’ between the com po-
nents? // Astronomische Nachrichten. 1987. Vol. 308. No. 4; 
Андронов  I.  Л. Ґравiмагнiтнi ротатори в катаклiзмiчних 
подвiйних системах // Журнал фізичних досліджень. 
2008. Т. 12. № 2. 

І. Л. Андронов, Л. Л. Чінарова
2) У вулканології — злипання лавових бомб при 
вулканічних викидах або нарощування лавових 
куль на поверхні лавового потоку (напр., лави 
Гавайських о-вів) при налипанні нових кількос-
тей лави навколо затверділого її уламка.
3) У геології — розростання континенту шляхом 
додавання і матеріально-структурних перетво-
рень кори океанічних сегментів у кору континен-
тальну. Розрізняють: концентричну А. з послідов-
ним нарощуванням з околиць старого континент. 
ядра все більш молодими оболонками — Пн. Аме-
рика, Австралія; агломераційну А. з об’єднанням 
в моноліт різних за віком і розміром континент. 
мас з авт. внутр. структурою — Євразія.
4) У літології — мінеральне новоутворення в 
осадовій породі (осаді), що зростає від центру 
зародження до периферії в результаті послідов-
ного додавання ззовні або перерозподілу в на-
вколишній породі (осаді) речовини, що утворює 
конкреції (крем’яні, фосфоритові, залізо-мар-
ганцеві та ін.)

Літ.: Вертикальная аккреция земной коры: факторы и 
механизмы / Ред. М. Леонов. Москва, 2002; Свинко Й. М., 
Сивий М. Я. Геологія. Київ, 2003.

А. С. Івченко
5) У міжнародному праві — природне збільшен-
ня території держави шляхом тривалого проце-
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Акреція. 
1 — Сферична; 
2 — Дискова; 
3 — Циліндрична; 
4 — Двохпотокова
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су нагромадження (під впливом течії води) піску 
у дельті ріки чи внаслідок появи острова вулка-
нічного походження у межах територіальних 
вод. У відкритому морі такі острови (вони ма-
ють підніматися над рівнем води, тобто не по-
криватися нею під час припливу) включаються 
до тер. д-ви, яка першою нотифікувала про це ін. 
д-ви, за умови, що останні не висловили істот-
них заперечень. Надалі щодо таких нових тер. 
діє доктрина т. з. іст. правопідстав. При цьому за 
Конвенцією ООН по мор. праву 1982 острови, 
які є непридатними для підтримання життя лю-
дини чи для самостійної госп. діяльності (скелі), 
не мають своїх виключних (мор.) екон. зон і кон-
тинент. шельфу (ст. 121). Якщо ж явище А. спо-
стерігається у межах тер. вод, воно може вплива-
ти на переміщення уперед мор. кордону прибе-
режної д-ви. Можливе також природне збіль-
шення тер. однієї д-ви за рахунок іншої внаслі-
док, напр., зміни русла ріки чи нагромадження 
ґрунту новою течією. Проте це потребує врегу-
лювання між суміжними д-вами. З погляду між-
нар. права і практики (зокрема, України) держ. 
кордон проходить, як правило, на судноплавних 
річках по середині гол. фарватеру, або тальвегу, а 
на несудноплавних — по їх середині. У разі змі-
ни тальвегу відбувається відповідна зміна лінії 
кордону, тоді як при відхиленні в той чи той бік 
русла несудноплавної річки кордон залишається 
на середині старого русла, навіть коли воно ви-
сохло. Для того щоб кордон пролягав по новому 
руслу, треба заздалегідь передбачити це угодою 
або укласти таку угоду за фактом природних 
змін. 

Літ.: Міжнародне право / Ред. М. В. Буроменський. 
Київ, 2006.

К. К. Сандровський

Акри ́вія (від грец. ἀκρίβεια — точність, ретель-
ність) — принцип вирішення церковних питань 
із позиції точної відповідності рішення букві 
догмату, що застосовується у православ’ї. А. пе-
редбачає незмінність догматів віри. Принцип А. 
означає, що всі питання, пов’язані з внутрішнім 
змістом віри, сутністю існування церкви як ін-
ституції, повинні вирішуватися відповідно до 
незмінної букви церк. віровчення. Натомість, 
питання ритуалів, зовн. боку реліг. життя, за-
лежно від обставин може вирішуватися як від-
повідно до принципів А., так і згідно з принци-
пом ікономії (відмови від точного виконання 
канонічних приписів у реліг. практиці з метою 
фіз. порятунку членів церкви).
У церк. праві (див. Канонічне право) поєднання 
А. і ікономії є базовим методом правового регу-
лювання. Поєднання А. та ікономії можна вва-
жати аналогічним до поєднання принципів за-
конності й доцільності відповідно у праві. Вибір 
А. або ікономії як методу правового регулюван-
ня залежить як від характеру питання, що під-
лягає регулюванню, так і від волі осіб, які здійс-
нюють застосування норм церк. права. 

Літ.: Давыденков О. Догматическое богословие. Моск-
ва, 1997.

О. І. Предко

Акри ́лова кислота ́ — найпростіша ненасичена 
карбонова кислота СН

2
 = СН − СООН. Безбарв-

на рідина з різким запахом, густ. ρ = 1049 кг/м3, 
t

кип
 = 141 °С; легко полімеризується з утв. поліа-

крилової к-ти; змішується з водою, спиртом і 

ефіром. У пром-сті А. к. добувають з ацетилену, 
а також з етиленціангідрину. А.  к. та її похідні 
використовуються на вир-ві суперабсорбентів, 
акрилових емульсій, для просочення тканин і 
шкіри, як сировина для штучних волокон і акри-
латних каучуків, буд. сумішей та клеїв тощо. 
У вир-ві скла органічного та інших пластичних 
мас широко застосовуються поліакрилати — по-
лімери ефірів А. к. 

Літ.: Ластухін  Ю.  О., Воронов  С.  А. Органічна хімія. 
Львів, 2006; Черних  В.  П., Зіменковський  Б.  С., Грицен-
ко І. С. Органічна хімія. Харків, 2008; Гупало О. П., Туш-
ницький О. П. Органічна хімія. Київ, 2010. 
 
Акри ́лонітри́л — органічна сполука, 

СН
2
 = СН – C = N, 

нітрил акрилової кислоти. Безбарвна рідина з 
характерним запахом, отруйна, t

кип
 = 77,3 °С. А. 

розчинний у воді, змішується з більшістю орга-
нічних розчинників, легко полімеризується. 
Одержують А. взаємодією ацетилену з ціаніс-
то-водневою к-тою або при сумісному каталі-
тичному окисленні пропілену й аміаку. Вико-
ристовують для вир-ва хім. волокон (нітрону), 
пластичних мас, синтетичних каучуків тощо.

Акри́това, Е́лла Олексії ́вна (12.08.1934, с. Ялта, 
тепер смт Первомайського р-ну Донец.  обл., 
Україна) — концертно-камерна співачка (ліри-
ко-колоратурне сопрано), педагог, засл. арт. 
України (з 1993). Закінчила вокальний ф-т Київ. 
держ. консерваторії (тепер Нац. муз. академія) 
ім. П. Чайковського (клас Н. Захарченко, 1963). 
Солістка Київ. держ. філармонії (1963–1968), ка-
пели Укр. респ. телебачення і радіо (1968–1971). 
З 1972 — асистент, з 1974 — викладач класу ка-
мерного співу, з 1988 — доцент Київ. консерва-
торії. З 1995 проживає у м. Ашкелон (Ізраїль). Як 
співачка і педагог мала значний вплив на розви-
ток укр. камерного вокального мист-ва (1965–
1995). Її концерт. репертуар охоплював твори 
(понад 1000) композиторів різних епох і стилів. 
Притаманні співачці широта естет. поглядів, 
висока загальна й муз. культура надали її твор-
чості чіткої концепційної спрямованості — по-
пуляризувати маловідому й забуту класику та 
найкращі твори сучас. укр. композиторів. 
Уперше в Україні брала участь у виконанні кан-
тат Й.  С.  Баха, творів Дж.  Каччіні, Г.  Перселла, 
Ф.  Луцаскі, Ф.  Шуберта, К.  Дебюссі, М.  Равеля, 
Б. Бріт тена, сучас. композиторів Росії, Болгарії, 
Польщі, Чехії, Угорщини та ін., інтерпретувала 
сучас. музику, проспівала практично весь укр. 
камерний репертуар для сопрано. Багато компо-
зиторів писали музику, розраховуючи на її ви-
конання, — Л.  Дичко, Ю.  Іщенко, І.  Карабиць, 
В.  Кирейко, Л.  Колодуб, М.  Скорик, М.  Жербін, 
О. Костін, О. Ківа, Б. Фільц, М. Сильванський та 
ін. А. — постійна учасниця автор. концертів, 
концертних програм, пленумів, з’їздів, декад 
мист-ва тощо, гастролювала в різних містах кол. 
СРСР, Болгарії, Німеччини. Характерні риси її 
виконавського стилю полягають у музикальнос-
ті, культурі співу, досконалому володінні голо-
сом, особливій чутливості до поет. слова, гли-
бинному психологізмі, гнучкому володінні муз. 
декламацією, а також у витонченій барвистості 
звукоутворень. Частина виконавського репертуа-
ру зберігається у фонд. записах Укртелерадіо 
(понад 150 творів), на 9 платівках всесоюз. фір-
ми грамзапису «Мелодія». Поміж учнів А. — 

Акритова Елла Олексіївна
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В. Лук’янець, В. Гришко та ін. Упорядкувала 4 збір-
ки вокальних творів. Дипломант Респ. конкурсу 
вокалістів ім. М. Лисенка (1963). Лауреат премії 
ім. М. Лисенка (1988). 

Г. В. Карась

А́крі (португал. Acre) — штат на Пн. Зх. Брази-
лії. Адм. ц. — м. Ріу-Бранку. Пл. — 164 124 км2. 
Нас. — 804 тис. осіб (2015, оцінка), густота 
нас. — 4,5 особи/км2. Назва штату походить від 
назви р.  Акрі, що в перекл. з мови індіанців 
означає «ріка кайманів». Спочатку тер. штату 
належала Болівії, проте після низки військ. конф-
ліктів 1903 тер. відійшла до Бразилії. 1962 феде-
ральній тер. А. надано статус штату. Поділяється 
на 2 мезорегіони, 5 мікрорегіонів і 22 муніципа-
літети. 
Штат розміщений у Пн. регіоні країни, межує зі 
шт. Амазонас на Пн. та Рондонія на Сх., а також 
із Болівією на Пд. Зх. й Перу на Пн. Зх. Рельєф — 
переважно рівнинний у межах Амазонської ни-
зовини. На кордоні з Перу розміщені гори Сер-
ра-ду-Дівізор (Контамана), максимальна висота 
яких досягає 609 м. Осн. ріки — Журуа, Пурус, 
Акрі. 

Клімат — екваторіальний із дощовим жарким 
літом і менш дощовою зимою. Середньорічна 
т-ра — +26 ºС. Кількість опадів — 1800–2400 мм. 
На тер. А. ростуть вічнозелені тропічні ліси. 
А. — один із найменш заселених штатів Бразилії. 
Нас. розміщено нерівномірно, переважно в до-
линах рік. Місцеве індіанське нас. проживає в 

резерваціях. Найбільші міста — Ріу-Бранку 
(308,5  тис., 2010), Крузейру-ду-Сул (55,3  тис., 
2010), Сена-Мадурейра (25 тис., 2010), Тарауака 
(19,3 тис., 2010).
У А. видобувають золото. Вирощують маніок, 
кукурудзу, цукрову тростину, рис, сою, квасолю, 

бавовну, арахіс, ананаси, томати, цитрусові. Зби-
рають натуральний каучук, бразильські горіхи, 
плоди пальми асаї. Також у А. займаються роз-
ведення великої рогатої худоби, свиней, овець, 
коней. Популярними заняттями є лісозаготівля, 
рибальство, полювання. Судноплавство на ріках 
Журуа й Акрі.
Пам’ятки: Нац. парк Serra do Divisor (1989); в 
м.  Ріу-Бранку:  Площа Placido de Castro, відома 
як Площа революції; Старий ринок (1920-ті); 
Палац Ріу-Бранку, сучасний іст. музей (1930); 
собор Бороматері із Назарету (1959); Федераль-
ний ун-т А. (1971); міжнар. аеропорт «Presidente 
Medici» (1999); Парк материнства (2002); підвіс-
ний пішохідний міст Жоакіма Меседо (2006); у 
м. Крузейру-ду-Сул: портова станція (1912); Со-
бор Богоматері Слави, Catedral de Nossa Senhora 
da Glória (1957); міжнар. аеропорт Крузейру-ду-
Сул (1970).

Літ.: Tocantins  L. Estado do Acre: geografia, história e 
sociedade. Rio de Janeiro, 1984; Гомеш Ж. Кто спасет ама-
зонскую сельву? // Вокруг света. 1989. № 7; ACRE. Governo 
do Estado do Acre. Programa Estadual de Zoneamento Eco ló-
gico-Econômico do Estado do Acre. Zoneamento Ecológico-
Econômico do Acre Fase II : documento Síntese — Escala 
1:250.000. Rio Branco, 2006; Acre em Números 2013. Rio 
Bran co, 2013. 

В. Й. Лажник

Акроба́тика (від грец. αϰροβατεω — ходити на-
вшпиньки) — 1) Вид спорту, який об’єднує кіль-
ка груп вправ, зокрема 2 основні: стрибкову А. 
(різноманітні акробатичні стрибки) і силову А. 
(стійки, мости, піраміди). Акробатичні вправи 
виконують поодинці, з партнером і групами, з 
використанням спец. приладів (трамплін, батут 
тощо) або без них.
A. була відома вже у Стародавньому Єгипті, Гре-
ції, Римі, Китаї, Японії. Як вид спорту розвива-
ється в Україні з 1938. Звання «Заслужений 
майстер спорту» з А. першим в СРСР було при-
своєно укр. спортсменам — неодноразовим чем-
піонам СРСР — братам А., В., B. Тишлерам та 
В. Мотузенкові. У 1976 проведено перший чем-
піонат світу з А.; серед чемпіонів — жіноча пара 
(Н. Тищенко і М. Кухаренко, м. Київ). 
Спортивна А. в Україні має офіційне визнання. 
Федерація спортивної А. України (засн. 1948) 
входить до складу Укр. федерації гімнастики (з 
1991). А. — неолімпійський вид спорту. Команда 
України бере участь у міжнар. змаганнях, вибо-
рюючи провідні місця. Серед її здобутків, зокре-
ма: третє місце на чемпіонатах світу 1994 (м. Пе-
кін, КНР), 1995 (м. Зелена Гура, Польща), 1996 
(м. Риза, Німеччина), 1999 (м.  Гент, Бельгія), 
2008 (м. Глазго, Шотландія), 2010 (м. Вроцлав, 
Польща); друге місце на чемпіонатах світу 1997 
(м. Манчестер, Велика Британія), 1998 (Мінськ, 
Білорусь); перше місце на чемпіонатах Європи 
1993 (м. Антверпен, Бельгія), 1997 (м. Баунатал, 
Німеччина), друге місце на чемпіонатах Європи 
1994 (Зелена Ґура), 1995, 1996 (м. Риза, Німеччи-
на); 1999 (м. Зелена Ґура, Польща). Серед провід-
них спортсменів-акробатів України: Д. Баїн, 
Г. Демиденко, В. Жердєва, Ю. Заверюха, А. Ков-
поша, О. Косенко, В. Ляпунов, О. Мойсейчева, 
С. Павлов, С. Петров, А. Сафонов, Ю. Степчен-
ков, Н. Суріна, Ю. Тишлер, О. Чабаненко, С. Чи-
жевський, Г. Церишенко.
2) Вид фізичних вправ типу гімнастичних, які 
широко застосовують як спеціальні допоміжні 

Акрі. Собор Богаматері Слави 
з м. Крузейру-ду-Сул

Акрі. Пам’ятник Хосе Пласідо 
де Кастро (м. Ріу-Бранку) 
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засоби в багатьох ін. видах спорту — у спортив-
ній гімнастиці, стрибках у воду, у футболі, во-
лейболі, баскетболі, фігурному катанні на ковза-
нах та ін.; для тренування льотчиків та космо-
навтів. 
3) Акробатичне мистецтво — один із жанрів 
циркового та естрад. мист-ва; демонстрування 
номерів, що ґрунтуються на майстерному воло-
дінні тілом, високому розвитку сили та сприт-
ності. Акробатичне мист-во було відоме у старо-
давніх Єгипті, Греції, Римі, Візантії. За часів 
Київ. Русі акробат. етюди, вправи тощо викорис-
товували скоморохи. Починаючи з 18 ст. поши-
рилася в цирках. А. поділяється на партерну, 
повітряну та еквілібристику. Характерними на-
прямами А. є динамічна А. (темпова), в основі 
якої — прийоми перевертання тіла (сальто, пі-
руети, перекати тощо) і статична А., що будуєть-
ся на принципі збереження рівноваги тіла в різ-
них положеннях. На практиці часто обидва різ-
новиди органічно поєднуються, утворюючи 
єдину худ. композицію. Партерна А. об’єднує усі 
різновиди, виконувані в партері: стрибкову  — 
сукупність індивід., парних та групових стриб-
ків у різних конфігураціях, зокрема через пере-
шкоди (бар’єри, машини, людей тощо), та за до-
помогою спец. пристосувань (батут, трамплін); 
плечову — участь у номері щонайменше трьох 
виконавців, які стрибають на плечі один одно-
му; силову — переважно силові трюки (стій ки 
на руках, балансування на голові, силова рівно-
вага); пластичну (найдавніший різновид А.) — 
поєднання силових, скульптурно-пластичних та 
фігурно-композиційних елементів завдяки осо-
бливій гнучкості тіла; вольтижну — перекиданні 
нижніми партнерами верхніх, які роблять різні 
стійки і сальто; кінну — виконання артистами 
трюків, комбінацій на конях. Повітряна А. має 
два різновиди: акробати на рамці та акробати на 
штамберті. Рамку або штамберт використову-
ють як опору для елементів силової акробатики. 
Еквілібристика поділяєтьсі на партерну (ручний 
еквілібр, еквілібр на першах, драбинах, перехід-
ній драбині, вільностоячій драбині, кулі, котуш-
ках, дроті, канаті, велосипеді) і повітряну 
(штейн-трапе і еквілібристика на канаті під ку-
полом). Залежно від профілю і використовува-

них засобів артисти поділяються на акробатів-
вольтижерів, плечових, стрибунів-ексцентриків, 
акробатів «ікарійських ігор», каскадерів, кінних, 
силових, темпових, повітряних, акробатів з під-
кидними дошками, велофігуристів, канатохід-
ців, клоунів-стрибунів тощо. Серед відомих 

українських артистів цирку та естради — акро-
бати В. Ю. і В. В. Лазаренки, В. В. Довейко, 
В. М. Максимов, А. А. Мозговий, А. Г. Стеценко, 
С. С. і О. С Ялові, В. Г. і М. Г. Французови. Еле-
менти А. використовують і усіх ін. жанрах цирку 
та їх різновидах (гімнастика, жонглювання, кло-
унада, дресирування тощо), а також як постано-
вочний прийом у театрі.

Літ.: Прокопюк С. П. Вдосконалення структури та 
змісту музично-акробатичних композицій у процесі ба-
гаторічної підготовки спортсменів. Київ, 1999. Игнашен-
ко А. М. Акробатика. Москва, 2013; Сосина В. Ю., Нетоля 
В. А. Акробатика для всех. Киев, 2014.

Акробати́чний рок-н-ро́л — вид спорту, що 
поєднує елементи спортивного танцю, спортив-
ної акробатики, високий темп і технічно складну 
форму рухів. Не входить до програми Олімпій-
ських iгор. А. р. створено на поч. 1970-х швейц. 
хореографом Р. Сагаррою, який об’єднав специ-
фічні рок-н-рольні танцювальні рухи зі спор-
тивною акробатикою. В 1974 4 країни (Італія, 
Франція, Німеччина та Швейцарія) заснували 
Європейську рок-н-рольну асоціацію (ЄРРА), до 
якої згодом приєдналися Австрія, Голландія, Да-
нія та Швеція. Після приєднання Канади до Єв-
роп. асоціації рок-н-ролу, вона була переймено-
вана у Всесвітню асоціацію рок-н-ролу (WRRA). 
З 1977 А. р. став окремим видом спорту. 1984 
шляхом об’єднання WRRA з Всесвітньою асоціа-
цією джазового танцю (FMDJ) утв. Всесвітню 
конфедерацію рок-н-ролу (WRRC). Від 1994 
WRRC — асоційований член Міжнар. федерації 
спортивного танцю. 1995 її визнано Виконавчим 
комітетом Міжнародного олімпійського коміте-
ту. Всесвітня конфедерація рок-н-ролу щороку 
організовує чемпіонати Європи, світу, кубки сві-
ту з А. р. та бугі-вугі, чемпіонати Європи та світу 
з лінді-хоп. До складу Всесвітньої конфедерації 
рок-н-ролу входить 36 країн. Україну в ній пред-
ставляє Федерація А. р. України (ФАРРУ) (засн. 
1991, член WRRC з 1992). 
В Україні змагання відбуваються за «Всеукраїн-
ськими правилами (регламентом) з А. р.». Відпо-
відно до них учасників змагань розподіляють на 
три категорії за рівнем складності програми 
(«А» — найскладніша, «С»  — найпростіша). 
Між нар. офіційні змагання відбуваються за пра-
вилами WRRC. Згідно з ними учасників розподі-
ляють на вікові категорії («юнаки» — від 8 до 14; 
«юніори» — від 12 до 17; «В» — партнерка від 
14  років, партнер — від 14 років; «основний 
клас» — партнерка від 15 років, партнер від 
16  років). Окремо організовуються змагання з 
особисто-командного заліку — серед команд-
формейшн (категорія «юніори-формейшн», «жі-
ночий»- формейшн). Змагання з бугі-вугі в осо-
бистому заліку проводяться за двома категорія-
ми: «юніори» — до 16 років, «основний клас» — 
партнерка від 14 років, партнер від 14 років; в 
особисто-командному заліку — «формейшн-бу-
гі» — вікових обмежень немає. ФАРРУ щороку 
проводить всеукр. рейтингові змагання з А.  р., 
кубки України, Чемпіонат України серед пар і 
команд «формейшн». Спортсмени ФАРРУ бе-
руть участь у міжнар. змаганнях, кубках світу і 
Європи, чемпіонатах. В Україні двічі відбували-
ся міжнар. змагання з А.  р.: Кубок світу (2001, 
м. Київ) і Чемпіонат Європи серед юнаків і юніо-
рів (2003, м. Київ). Укр. спортсмени — неоднора-
зові переможці та призери світових та європей-
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ських турнірів із А.  р. У 2005 в Національному 
університеті фізичного виховання і спорту Ук-
раї ни відкрито відділення А. р.

І. М. Соронович

Акрові ́рш, акрости ́х (грец. ἄϰροστιχίς, від 
ἄϰρος — крайній і στιχος — вірш. рядок) — пое-
тичний твір, у якому початкові літери кожного 
рядка при читанні згори вниз, утворюють слово 
або фразу. З’явився в давньогрец. і давньорим. 
поезії, активно культивували поети еллінізму, 
Відродження та барокко. А. часто використову-
ють як спосіб засвідчення імені автора чи адре-
сата твору. В укр. поезії відомий із сер. 16  ст. 
(присвята-сентенція в латиномовній «Еклозі» 
Григорія Чуя, русина з Самбора), набув популяр-
ності в 17 ст. («Плач на смерть Григорія Жели-
борського», 1615; «Лямент» Д. Андреєвича, 1628; 
«Имнологія» П.  Беринди, Т.  Земки, 1630; «Єво-
дія» Г.  Бутовича, 1642; «Небесний Арктос» 
С.  Яворського, 1690 та ін.). У 18  ст. традиція А. 
продовжується у творчості Р.  Мироновича, 
М.  Козачинського, О.  Падальського, авторів 
«Бо гогласника» та ін. У новій укр. л-рі А. писали 
Л. Глібов, В. Самійленко. У л-рі 20 ст. вони харак-
терні здебільшого для сатир. і дит. поезії. Рідше, 
ніж А., трапляються вірші, у яких слово чи фра-
зу складають останні (телевірш) або середні (ме-
зовірш) літери кожного рядка. Багато А. опубл. у 
книгах «Аполлонова лютня. Київські поети 
XVII–XVIII ст.» (1982); «Українська поезія. Кі-
нець XVI — початок XVII ст.» (1978), «Антологія 
української поезії», т. 1 (1984).

В. О. Шевчук

Акродермати́т (від грец. ἄϰρος — кінцівка та 
δέρμα — шкіра) — група захворювань шкіри з 
ураженням переважно найвіддаленіших від се-
редньої площини тіла ділянок кінцівок. Етиоло-
гія А. не з’ясована. Розрізняють декілька видів 
А.: атрофічний хронічний, ентеропатичний, 
пус тульозний. Перебіг А. атрофічного характе-
ризується появою на тильному боці ступень і 
кистей у ділянці колінних і ліктьових суглобів 
застійно-синюшної еритеми (згодом може по-
ширюватись на всю кінцівку), яка іноді супрово-
джується ущільненням шкіри та утворенням 
фіброзних вузлів. Хворіють дорослі, частіше 
жінки. А. ентеропатичний розвивається в ран-
ньому дит. віці; для нього характерні висипання 
на шкірі навколо рота, на кінцівках і близько 
ануса, облисіння, блефарит, діарея, затримка 
росту, виснаження. Захворювання триває рока-
ми з короткими спонтанними ремісіями. Без лі-
кування можливий летальний результат. Для А. 
пустульозного характерна поява на гіперемова-
ній шкірі долонних (або підошовних) і тильних 
поверхнях рук (рідше — ніг) невеликих пустул; 
згодом спостерігається тьмяніння, деформація 
та відпадіння нігтів; може спостерігатись дисе-
мінація висипів по всьому тілу. Захворювання 
триває роками з короткими ремісіями.

Літ.: Коляденко В.  Г. Шкірні та венеричні хвороби. 
Полтава, Київ, 2006; Червяк П. І. Медична енциклопедія. 
Вид. 3-тє, доп. Київ, 2012. 

А́кройд, Пі ́тер (англ. Ackroyd, Peter; 05.10.1949, 
м.  Лондон, Велика Британія) — прозаїк, поет, 
літ. критик. 1971  із відзнакою закінчив Кемб-
ридж. ун-т. 1973 дебютував у л-рі як поет, у 
1970–1980-х опубл. кілька поет. зб. 1982 видав 

перший роман — «Велика лондонська пожежа» 
(«The Great Fire of London»). У цьому й наступ-
них романах А. реальні факти життя відомих 
осіб, що стали персонажами його творів, вплітає 
у вигадану сюжетну канву. У своїх творах звер-
тається до образів таких діячів, як Ч.  Діккенс, 
К. Маркс, Дж. Мілтон та ін. У фантаст. романі 
«Листи Платона» («The Plato Papers»; 1999) А. 
зма льовує спроби відтворення історії 20  ст. у 
далекому майбутньому, порушуючи тему неко-
ректності знань про минуле, оґрунтованих лише 
писемними джерелами. Крім того, А. опубл. на-
ук.-популяр. книжки про Е.  Паунда, Томаса 
Мора, В. Шекспіра, а також соц. історію м. Лон-
дона тощо. Нагороджений Орденом Брит. імпе-
рії, член Королів. літ. т-ва.

Тв.: The Plato Papers. London, 1999; The Clerkenwell Ta les. 
New York, 2005; У к р.  п е р е к л. — Клеркенвельські опо-
віді. Харків, 2011.

Літ.: Євтушенко С. Постмодерністські експерименти в 
романі Пітера Акройда «Журнал Віктора Франкенштей-
на» // Іноземна філологія. 2014. Вип. 126. Ч. 1; Chalupský P. 
A Horror and a Beauty: The World of Peter Ackroyd’s Lon don 
Novels. Prague, 2016.

Акромегалі ́я [від грец. ἄϰρος, тут — кінцівка і 
μέγας (μέγαλου) — великий] — збільшення роз-
мірів кистей, стоп, щелеп та ін. органів, спричи-
нене надмірною секрецією гормону росту — со-
матотропіну. Пов’язана з порушенням регуля-
ції діяльності передньої частки гіпофіза, спричи-
неної найчастіше аденомою гіпофіза. Таке пору-
шення в ранньому віці може призвести до 
гігантизму; в дорослому віці супроводжується 
грубими змінами зовнішності (збільшення носа, 
надбрівних дуг, губ, язика, нижньої щелепи, кис-
тей і стоп, потовщення і складчастість шкіри, 
діастема — розширення міжзубних проміжків), 
появою низького грубого голосу (внаслідок по-
товщення голосових зв’язок і розширення па-
раназальних синусів). Лікують А. гормональ-
ною терапією або хірургічно. На А. страждав 
М. Тійє — франц. реслер, якого вважають про-
тотипом мультиплікаційного героя Шрека.

Акромелані ́зм (від грец. ἄϰρος, тут — кінцівка 
і меланізм) — одна з форм неповного альбінізму, 
спадково зумовлене забарвлення, за якого шкіра 
і волосся на тулубі тварини мають значно менше 
пігменту, забарвлені набагато світліше, ніж вуха, 
морда (т. з. маска), хвіст, лапи (темніші зоні тіла 
наз. «пойнти»). Приклад А.— забарвлення кішок 
колор-пойнт (т.  з. сіамське), горностаєвих кро-
лів. Нерівномірне забарвлення при А. зумовлене 
тим, що інтенсивність вироблення пігменту за-
лежить від температури певної ділянки тіла: що 
нижча температура, то темнішою стає шерсть, 
отже, на холодніших морді, вухах, кінцівках, 
хвості шерсть темна, а на решті тіла — світла. 
Причиною А. є мутація в локусі Colour, тож А. 
генетично детермінований (ген cs), успадкову-
ється як рецесивна ознака. Проявляється лише у 
гомозиготному стані й успадковується від обох 
батьків (які можуть мати ін. забарвлення, коли 
ген перебуває в гетерозиготному стані). При А. 
тварини народжуються майже білими, адже в 
утробі матері вони розвиваються за постійно 
високої температури. Пойнти темнішають пос-
тупово від трьох перших годин після народжен-
ня і упродовж першого року життя, коли за 
зниження температури тіла в певних ділянках 

Акройд Пітер
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поступово активізується процес проникнення 
пігменту в волоски: спочатку — ніс, вуха, маска, 
пізніше — кінцівки і хвіст. Тварини із забарвлен-
ням колор-пойнт, які живуть у холоді, мають 
темніший тон осн. забарвлення, ніж ті, яких 
утримують у теплому приміщенні. 

Літ.: Шустрова  И.  В. Кошки: генетика и племенное 
раз ведение. Москва, 1997; Pino  J., Pontius  J., Cooper GM. 
еtc. Specifying and Sustaining Pigmentation Patternsin Do-
mes ticand Wild Cats // Science. 2012. Vol. 337. Iss. 6101.

Я. О. Межжеріна

Акро ́нім (від грец. ἄκρος  — крайній, ὄνομα, 
ὄνυμα — ім’я) — абревіатура, що складається з 
перших літер або звуків слів твірного словоспо-
лучення. При творенні А. простежується свідо-
ме прагнення уподібнити їх за милозвучністю до 
звичних нескорочених слів мови, що інколи 
приз водить навіть до повної омонімії, напр.: 
АМУР (автоматична машина управління і регу-
лювання), КАСКАД (клас автоматизованих сис-
тем комплексного аналізу документів), МАРС 
(машина автоматичної реєстрації і сигналізації), 
БОР (батарея оптичної розвідки). А. поширені в 
професійній, наук.-тех. мові (АСОД  — автома-
тизована система обробки даних, НАФК — наф-
тофуранкарбонова кислота, ПАСК — параміно-
саліцилова кислота), звідки вони проникають до 
літ. мови [бер — біохім. еквівалент рентгену 
(одиниця вимірювання доз опромінення)]. 

Н. Ф. Клименко

Акро ́поль (грец. άϰρoπόλις — верхнє місто) — 
укріплена частина давньогрецького міста, роз-
ташована на височині, т. з. верхнє місто. Зазви-
чай А. був місцем первинного поселення, навко-
ло якого розвивалось т. з. нижнє місто. А. віді-
гравав роль прихистку для громадян міста під 
час воєн. А. — спочатку фортеця, з 8 ст. до н. е.— 
реліг., культ.-громад. центр. У А. зазвичай буду-
вали храми богів — покровителів міста. Найві-
доміший у світі Афінський А., розташований у 
м. Афінах (Греція) на пагорбі Акрополіс (висота 
пагорба — 156 м над рів. м., довжина — бл. 300 м, 
ширина — 170  м). Афінський А. складається з 
двадцяти одного іст. об’єкта. Від масштабного 
комплексу збереглися у різному стані руїни 

кількох храмів — Парфенона, храму Ніки Апте-
рос і Ерехтейона, а також Театру Діоніса, Одеона 
Ірода Аттичного та ін. Гол. пам’яткою є Парфе-
нон (438 до н. е.) — величний храм, присвячений 
Афіні Діві. Пропілеї Афінського А. (437–432 до 
н. е., арх. Мнесікл) — парадний вхід до храмово-
го комплексу, утворений колонадами. Афін-
ський А. на сьогодні є археол. заповідником із 
музеєм (див. Акрополя музей) і об’єктом Світо-
вої спадщини ЮНЕСКО. 
На тер. України відомі А. античних держав Пів-
нічного Причорномор’я. На вершині г. Мітрідат у 
м. Керчі розташовувався А. Пантікапея — центр. 
укріплена частина міста з міцними оборонними 
стінами і баштами. В середині — важливі храми 
і громад. споруди. На схилах — квартали з одно- 
чи двоповерхових кам’яних споруд. Поряд із 
містом розташовувався некрополь — місто мерт-
вих. А. Пантікапея був найбільшим архіт. комп-
лексом на Боспорі.

Літ.: Крижицький С. Д. Архітектура античних держав 
Північного Причорномор’я. Київ, 1993; Античні пам’ят-
ники Криму. Київ, 2004; Археологія України / За ред. 
Л. Л. Залізняка. Київ, 2005.

О. М. Березовський

Акро́поля музе́й (грец. Μουσείο Ακρόπολης) — 
художній музей (гліптотека) у м.  Афіни. Від-
крито 1874 в Акрополі; до 2009 функціонував у 
приміщенні, яке збудував 1865–1874 арх. П. Кал-
кас. Його створено для збереження артефактів, 
виявлених під час розчищення Акрополя від 
тур. забудови після звільнення Греції від осман. 
неволі. Розширення музею було одним із кроків 
для збереження храмів Акрополя, реалізованих 
після доповіді ЮНЕСКО (1971), у якій констату-
вали загрозу повного руйнування пам’ятки ан-
тичної культури внаслідок забруднення повітря. 
На рішення про буд-во нового музею вплинули 
перемовини з урядом Великої Британії щодо по-
вернення скульптур, вивезених на початку 20 ст. 
лордом Елджином. Уряд Греції провів 1976–2000 
чотири конкурси на проект буд-ва А. Як основу 
схвалено проект швейц. арх. Б.  Чумі, за участі 
грец. арх. М. Фотіадіса. 14.10.2007 буд-во завер-
шено, однак відкрито А. лише 20.06.2009. Нова 
будівля музею є трирівневим (не враховуючи 

Акромеланізм у кішки

Афінський акрополь
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цокольний поверх) скляним паралелепіпедом, 
розташованим біля пд. підніжжя Афін. Акропо-
ля, заг. пл. 25 тис. м2 і експозиційною 14 тис. м2. 
У музеї бл. 4 тис. експонатів, переважно скульп-
тури, від монументальних до рельєфних. До но-
вого приміщення передали частину кераміки і 
бронзи, яку до цього зберігали в Нац. археол. 
музеї. Центр. місце в зібранні належить скульп-
турі з Афін. Акрополя, а також частинам фризу 
Парфенону роботи Фідія. Крім великої колекції 
мармурової скульптури та скульптури з місце-
вого вапняку, представлено дрібну теракотову й 
бронзову пластику, а також кераміку. А. м. має 
п’ять відділів: галереї «Схилів Акрополя», гале-
реї архаїки, галереї Парфенону, колекції скульп-
тури з Пропілеї (437–432), храмів Ерехтейона 
(421–410) і Ніки (427–423, за ін. даними 437–415) 
та постійної виставки скульптури «Від 5  ст. 
до н. е. до 5 ст. н. е.». У галереї «Схили Акрополя» 
зібрано артефакти, виявлені археологами навко-
ло пагорбу Акрополя, на якому за часів антич-
ності були розташовані храми Діоніса й Аскле-
пія, святилище Німфи, театр Діоніса, а також 
майстерні. У цій галереї експонують керамічні 
вироби, зокрема, декоративні вази, посуд. У га-
лереї архаїки зібрано скульптуру від 7 ст. до н. е. 
до 479 до н. е. (480 Акрополь зруйнували перси). 
Тут, зокрема, представлено скульптури, які за-
лишилися від першого, найдавнішого храму, та 
від другого, попередника Парфенону, т.  з. Гека-
томпедона («Стофутовий»), спорудженого на 
поч. 6 ст. до н. е. і зруйнованого 480 до н. е. під 

час греко-перс. війн. Серед вотивної скульптури 
цього періоду в галереї є кілька кор, серед най-
відоміших — «Кора у пеплосі» (530 до н.  е.), 

«Кора Антенора» (525–510 до н.  е.), «Хіосська 
кора» (бл. 520 до н. е.) і «Кора з очима сфінкса» 
(500 до н.  е.). Справжнім шедевром, виставле-
ним у цій самій галереї, є Мосхофор (бл. 570 до 
н. е.). Галерея Парфенону (храм збудовано 447–

443 до н. е., арх. Іктін і Каллікрат) розташована 
на третьому поверсі музею. У ній експонують 
фризи Парфенону: зовн., виконаний за канона-
ми доричного ордеру, та іонійський, що оточу-
вав наос. Фриз довжиною 160 м і 1 м заввишки 
складається з 115 блоків і нараховує 378 фігур і 
деталей та 227 тварин, переважно коней. 50  м 
фризу експонує А., 80  м — Брит. музеї, один 
блок — Лувр, ін. фрагменти — музеї міст Палер-
мо, Ватикану, Відня, Мюнхена, Копенгагена і 
Вюрцбурга. Із 92 метоп доричного фризу Пар-
фенону збереглося 17, виконаних у техніці висо-
кого рельєфу. В А. є оригінальний фрагменти 
скульптур Фідія: із пн. фризу — «Вершники» і 
«Юнаки з вазами», сх. фризу — «Посейдон, Апо-
лон і Артеміда». Один із найкращих експонатів 
А. — рельєфна плита з парапету храму Ніки, на 
якій зображено богиню, що розстібує сандалю 
на правій нозі. Каріатиди (кори) Ерехтейона 
було перенесено до музею через значні пошко-
дження, викликані кислотними дощами, крім 
однієї, представленої в Брит. музеї, до якого 
вона потрапила серед ін. шедеврів грец. мист-ва, 
вивезених лордом Елджином до Великої Брита-
нії 1801. У пн. крилі першого поверху Галереї 
постійно діє виставка «Від 5 ст. до н. е. до 5 ст. 
н.  е.» з експозицією вотивної та портретної 
скульптури класич., еллін. і рим. періодів. Се-
ред скульптури класич. періоду рельєф «Ме-
ланхолійна Афіна» (бл. 460 до н.е.); голова ста-
туї Артеміди роботи Праксителя (330 до н. е.); 
голова статуї Олександра Великого (Македон-
ського) (336 до н. е.), автор якої, імовірно, Лео-
хар (або Лісіпп).

Літ.: Ривкин Б. И. Античное искусство. Москва, 1970; 
Греция: храмы, надгробия и сокровища / Пер. с англ. Мо-
сква, 1997; Блаватський В. Греческая скульптура. Москва, 
2008.

О. М. Гончарова

Акросо́ма (від грец. ἄϰρος — верхній, крайній 
і σῶμα — тіло), апікальне тільце, перфорато-
рій  — утвір сперматозоїда більшості тварин, 
розміщений на передній частині його головки. 
Має вигляд мембранного пухирця здебільшого 
чашоподібної або списоподібної форми. Зовн. 
мем брана А. межує з клітинною мембраною 
сперматозоїда, внутр. — з ядерною мембраною. 
А. міс тить гідролітичні ферменти (сукупність 
цих ферментів наз. спермолізином), за допомо-
гою яких сперматозоїд розчиняє мембрану 
яйце клітини в місці свого проникнення. Під час 

запліднення під впливом особливих сигнальних 
речовин оболонки яйцеклітини відбувається 
т. з. акросомна реакція — різновид екзоцитозу. 
Під час акросомної реакції зовнішня мембрана 
А. і клітинна мембрана зливаються, з А. вивіль-
няються ферменти, що розчиняють оболонку 
яйце клітини, і в неї потрап ляють ядро та цент-
ріо лі сперматозоїда. А. утво рюється з комплексу 
Гольджі внаслідок перетворення одного чи кіль-
кох його елементів. 

Літ.: Дзержинський М. Е. та ін. Загальна цитологія і 
гістологія. Київ, 2006.

Акрополя музей. «Кора у 
пеплосі»

Акрополя музей. 
«Юнаки з вазами»

Акрополя музей. 
Нова будівля музею

Акросома
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Акроте ́рій (грец. ἀκρωτήριον — вершина) — 
скульптурний елемент архітектурного декору, 
розміщений на ріжках фронтону. А. виник в 
античній архітектурі (пальмети, грифони, лев’я-
чі голови), використовувався для оздоблення 
культових та цивільних споруд у стилях бароко 
(фігури святих костьолу Флоріана Шарого у смт 
Шаргороді Вінн. обл., 18 ст.), класицизму (паль-
мети Одес. археол. музею, 1882–1883), неокласи-
цизму (пальмети на будинку Музею старожит-
ностей та мист-в у Києві, тепер Нац. худ. музей, 
1897–1899) та ін.

Акроцентри ́чна хромосо́ма (від грец. ἄϰ-
ρος  — верхній, крайній і центр), головчаста 
хромосома — хромосома, в якій центромера 
розташована поблизу одного з кінців, при цьому 
одне плече хромосоми довге, а ін. — коротке. 
Центромерний індекс (відношення довжини дов-
гого плеча хромосоми до короткого) переви-
щує 7; часто А. х. наз. одноплечими хромосомами, 
хоча ідеально одноплеча хромосома як гранич-
ний (крайній) варіант А. х. — це телоцентрична 
хромосома. У метафазі А. х. мають звичайно па-
личкоподібну форму, оскільки друге дуже ма-
леньке їхнє плече на цій стадії здебільшого не 
розпізнається. Деякі А. х. мають т. з. супутники — 
круглі або видовжені тільця, з’єднані з рештою 
хромосоми тонкою хроматиновою ниткою; їх ще 
наз. «супутнічними хромосомами».

Літ.: Стрельчук  С.  І., Демідов  С.  В. та ін. Генетика з 
основами селекції. Київ, 2000; Тоцький  В.  М. Генетика. 
Вид. 3. Одеса, 2008; Коряков  Д.  Е., Жимулев  И.  Ф. Хро-
мосомы: структура и функции. Новосибирск, 2009; Ніко-
лайчук В. І., Ва керич М. М. Генетика. Ужгород, 2013.

В. А. Кунах

Акроцефалі ́я (від грец. ἄϰρος — найвищий і 
ϰεφαλή — голова), акрокефалія акрокранія, оксі-
цефалія, піргоцефалія, баштовий череп — ано-
малія розвитку черепа внаслідок передчасного 
зрощення черепних швів, надмірно витягнута 
конічна баштоподібна форма голови. При А. че-
реп має конічну форму, дещо сплощений в перед-
ньо-задньому напрямку, лоб похилий, часто 
спостерігається збільшення внутрішньочереп-
ного тиску. Іноді А. називають переважання ви-
соти черепа над шириною, не пов’язане з перед-
часним зростанням швів. 

Я. О. Межжеріна

Акроціано ́з (від грец.  ἄϰρος — кінцівка та 
κυανός — синій) — синюшне забарвлення дис-
тальних частин тіла: губ, стоп, кистей рук, мочок 
вух і кінчика носа; шкіра в цих місцях холодна 
на дотик. А. зумовлений збільшенням кількості 
відновленого гемоґлобіну в крові їх підшкірних 
венул і капілярів. А. не є самостійним захворю-
ванням; у клініці найчастіше зустрічається як 
симптом гемодинамічної недостатності правої 
частини серця. Крім того, А. може бути зумовле-
ний отруєнням лікарськими препаратами або 
отрутохімікатами, спазмом периферичних су-
дин, порушенням функції симпатичної нервової 
системи.

Літ.: Червяк П.  І. Медична енциклопедія. Вид. 3-тє, 
доп. Київ, 2012.

Акру ́кс — найяскравіша зірка сузір’я Південний 
Хрест і дванадцята за яскравістю у просторі ніч-
ного неба; має схилення — 63°; найпівденніша 

зірка першої величини. А. є системою з трьох зі-
рок, найближчі з яких знаходяться на відстані 
321 світлових років від Сонячної системи. Гол. 
зірка α

1
 цієї системи масою приблизно 14 мас 

Сонця має зоряну величину 1,40 і є спектраль-
но-подвійної зіркою, компоненти якої оберта-
ються однією орбітою з періодом 76 земних днів. 
Друга за величиною зірка α

2
 має зоряну величи-

ну 2,09 і масу, що перевищує масу Сонця в 10 ра-
зів. α

1
  та α

2
  обертаються навколо центру мас з 

періодом приблизно 1500  років і мають міні-
мальну відстань 430 астрономічних одиниць, 
тому їх рух майже непомітний. Щодо третьої 
зірки α

3
 вчені не дійшли спільної думки, чи 

пов’язана вона гравітаційно з системою А.: за 
одними даними вона є субгігантом, що входить 
до системи, за ін. — це окрема спектрально-по-
двійна зірка. А. ще називають полярною зіркою 
Пд. півкулі або зіркою Магеллана, бо за її допо-
могою мандрівники визначали напрямок на Пд. 
А. зображений на прапорах ряду країн Пд. пів-
кулі як одна з зірок Південного Хреста. 

Літ.: Майлс  Л., Смит  А. Тайны Вселенной. Астроно-
мия и космос  / Пер. с англ. Л.  Гальперштейна. Москва, 
2002; Астрономічний енциклопедичний словник / За ред. 
І.  А.  Климишина та А.  О.  Корсунь, Львів, 2003; Клими-
шин І. А., Крячко І. П. Астрономія. Київ, 2003.

Акс, Емануе́ль (англ. Ax, Emanuel; 08.06.1949, 
м. Львів, тепер Україна) — піаніст, член Амери-
канської академії мист-в і наук (з 2007), почес-
ний доктор музики Єльського ун-ту (з 2007), 
почесний член Філармонічно-симфонічного 
т-ва Нью-Йорка (з 2011). Батьки А. — польсько-
єврейського походження, пережили нацист. 
концтабори. У 6-річному віці А. почав вчитися 
грі на ф-но у свого батька, постановника голосів 
у Львів. оперному театрі. 1957 разом із родиною 
переїхав до м.  Варшави (Польща), а 1959 — до 
Канади, де займався музикою в юнацькому муз. 
клубі у м.  Вінніпезі. 1961 родина переїхала до 
м. Нью-Йорку (США), де А. вчився у Джульярд-
ській школі під керівництвом М. Мунца. 1970 А. 
закінчив Колумб. ун-т і отримав амер. грома-
дянство. 
Виступає разом із віолончелістом Йо-Йо Ма, 
скрипалем І. Перельманом, з Лондонським, Бір-
мінгемським та берлінським Фестивальним 
симф. оркестрами, симф. оркестром Кельнсько-
го радіо та Молодіжним симф. оркестром Євро-
пейського Союзу, із сольними концертами по 
всьому світу (бл. 100 концертів на рік). У репер-
туарі — твори Й. Гайдна, В. Моцарта, Л. Бетхо-
вена, Ф. Ліста, Ф. Шопена, Й. Брамса, Р. Штрау-
са, М. Типпетта, Г. В. Генце, Дж. Адамса, Б. Шен-
ґа. З  1990 викладає у Джульярдській школі 
(м. Нью-Йорк).
А. — лауреат Міжнар. конкурсу молодих музи-
кантів у м. Нью-Йорку (1973), Міжнар. конкурсу 
піаністів ім. А.  Рубінштейна у м.  Тель-Авіві 
(1974); отримав Премію Е. Фішера (1979), пре-
мію «Ехо Классік» (2013). А. — семиразовий лау-
реат премії «Ґреммі» (1986, 1987, 1992, 1993, 1995, 
1996, 2004). 

Літ.: Григорьев Л., Платек Я. Современные пианисты. 
Москва, 1990; Kaminski B. Emanuel Ax: nie miałem talentu 
do gry na fortepianie // Gazeta Wyborcza. 2001. 8 stycz.

О. М. Німилович

Акса ́ков, Іва ́н Сергі ́йович (рос. Аксаков, Иван 
Сергеевич; 08.10.1823, с. Надеждіно, тепер Беле-

Акротерій

Акрукс

Сузір’я 
Південний Хрест

Акрукс

Акс Емануель
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беїв. р-ну Республіки Башкортостан, РФ — 
08.02.1886, м. Москва, тепер РФ) — поет і публі-
цист, один з ідеологів слов’янофільства. Син 
С. Аксакова. 1842 закінчив Петерб. уч-ще право-
знавства. У поемі «Волоцюга» («Бродяга»; 1852) 
відтворив трагедію селянина-кріпака. Автор зб. 
віршів громадянського звучання «Сил стомле-
них я довго не жалів…» («Усталых сил я долго не 
жалел…»; 1856), біогр. нарису «Ф. І.  Тютчев» 
(«Ф. И. Тютчев»; 1874). 1854 і 1856 приїжджав до 
м. Одеси, 1858 за завданням Рос. геогр. т-ва по-
бував у м. Києві, м. Харкові, м. Полтаві. У листах 
до рідних описав враження про людей, природу, 
пісні України. За «Дослідження про торгівлю на 
укр. ярмарках» («Исследование о торговле на 
укр. ярмарках») 1858 удостоєний нагород Рос. 
геогр. т-ва і Петерб. АН. У 1859 у журн. «Русская 
беседа», який він редагував, надрук. вірші 
Т.  Шевченка «Садок вишневий коло хати» і 
«Сон» («На панщині пшеницю жала»). Листу-
вався з М.  Максимовичем, М.  Костомаровим, 
Г. Данилевським та ін. Як ідеолог слов’яно філь-
ства, був проти виокремлення укр. мови як 
окремої мови, але водночас не підтримував цен-
зурного тиску на україномовний друк.

Тв.: Полное собрание сочинений: В 7 т. Москва, 1886–
1887; Стихотворения и поэмы. Ленинград, 1960; Письма к 
родным: 1844–1849. Москва, 1988; Письма к родным: 
1849–1856. Москва, 1994.

Літ.:  Цимбаев  Н.  И. И.  С.  Аксаков в общественной 
жиз ни пореформенной России. Москва, 1978.

В. О. Капустін

Акса ́ков, Сергі ́й Тимофі́йович (01.10.1791, 
м.  Уфа, тепер Республіка Башкортостан, РФ — 
12.05.1859, м. Москва, тепер РФ) — письменник. 
У 1805–1807 навчався в Казан. ун-ті. Автор мис-
лив. і рибал. оповідань. «Сімейна хроніка» («Се-
мейная хроника»), «Спогади» («Воспоминания», 
обидва 1856) та «Дитячі роки Багрова-внука» 
(«Детские годы Багрова-внука»; 1858) — своє-
рідна трилогія, що вплинула на розвиток авто-
біогр. жанру в рос. л-рі. Залишив спогади «Істо-
рія мого знайомства з Гоголем» («История моего 
знакомства с Гоголем»; 1890). Літ. казка А. «Чер-
воненька квіточка» («Аленький цветочек»; 1858; 
укр. перекл. — Київ, 1954) стала класичним тво-
ром дит. л-ри. А. виявляв інтерес до історії й 
культури України, перебував у дружніх стосун-
ках із О. Бодянським, М. Максимовичем, М. Щеп-
кіним та ін. Як цензор Моск. цензурного к-ту, а 
згодом його голова (1827–1832) сприяв виданню 
в Москві російськомовної п’єси «Дворянські ви-
бори» («Дворянские выборы») Г.  Квітки-Осно-
в’я ненка. Допомагав П.  Кулішеві в роботі над 
«Записками про життя Миколи Васильовича Го-
голя» («Записки о жизни Николая Васильевича 
Гоголя»; 1856). А. близько спілкувався з Т. Шев-
ченком, про що свідчать листи й записи в щоден-
нику останнього (1858). Повість Т.  Шевченка 
«Прогулка с удовольствием и не без морали» 
(1855-1856, опубл. в уривках 1881, повністю — 
1887) відкриває присвята А.: «Посвящаю Сергею 
Тимофеевичу Аксакову в знак глубокого уваже-
ния». Твори А. укр. мовою перекладали А. Хуто-
рян, О. Пархомовська та ін.

Тв.: Собрание сочинений: В 3 т. Москва, 1985–1986; Из-
бранные сочинения. Москва, 1985; У к р.  п е р е к л. — 
Твори. Київ, 1956.

Літ.: Гудзий Н. Письма Шевченко к С. Т. Аксакову // 
Искусство. 1927. №  2–3; Машинский  С. С. Т. Аксаков и 

Т. Г. Шевченко // Советская Украина. 1960. № 6; Машин-
ский С. С. Т. Аксаков. Москва, 1973; Лобанов М. С. Т. Ак-
саков. Москва, 1987.

В. О. Капустін

Акселера ́тор (від лат. accelerare — прискорюва-
ти) — економічний показник, що характеризує 
відношення приросту інвестицій у вир-во до 
викликаного ним відносного приросту доходу, 
споживчого попиту або готової продукції. А. ви-
ражається формулою: 

V
I t

Y t Y t
=

− − −
( )

( ) ( )1 2
,

де V — акселератор, I — інвестиції, Y — дохід.
А. є кількісним вираженням «принципу акселе-
рації». Модель А. пояснює причини зростання 
інвестицій в умовах зростання обсягів вир-ва та 
зменшення в умовах його спаду. Так, зростання 
попиту спонукає деякі фірми підвищувати об-
сяги вир-ва продукції та викликає на ринку очі-
кування того, що попит буде зростати і в подаль-
шому. Збільшення обсягів вир-ва підвищує 
спів відношення між обсягами випуску продук-
ції та задіяними виробничими потужностями, а 
очікування подальшого зростання попиту фор-
мує припущення, що інвестування в оновлення 
обладнання виявиться вигідним для виробни-
ків. Відповідно скорочення попиту на готову 
продукцію, знижує потребу в інвестиціях. Мо-
делі акселераторного типу допомагають пояс-
нити механізми коливань в обсягах інвестицій 
в осн. капітал, а також зміни обсягів інвестицій 
у товарно-матеріальні запаси та незавершене 
буд-во.

Літ.: Базилевич В. Д. Економічна теорія: Політеконо-
мія: Підручник. 9-те вид., перероб. і доп. Київ, 2014; Пар-
шин Ю. І. Аналіз нерівномірностей розвитку національ-
ної економіки з визначенням ефектів акселератора і 
муль типлікатора // Економічний простір. 2014. № 91. 

Акселера ́ція, акцелерація (лат. ассеleratіо — 
при скорення) — прискорення темпів індивіду-
ального розвитку організмів порівняно з мину-
лими поколіннями. 
1) В антропології А. — прискорення темпів ві-
кового розвитку дітей і підлітків порівняно з 
попередніми поколіннями шляхом зсуву морфо-
генезу на більш ранні стадії онтогенезу. Термін 
А.  запропонував нім. лікар Е.  Кох 1935. У фіз. 
відношенні А. проявляється збільшенням зрос-
ту і маси тіла, прискоренням зростання і дорос-
лішання. Напр., маса тіла дітей у віці 1 року на 
поч. 21  ст. у середньому на 1–2  кг більше, а 
зріст — на 4–5 см вище порівняно з аналогічни-
ми показниками новонароджених 1920–1930-х; 
подвоєння маси тіла новонароджених у 1940–
1941 відбувалося у віці 5–6  місяців, а в 1965–
1973  — у 4–5  місяці; зріст 4–7-річних дітей за 
кожне десятиліття в середньому збільшується на 
1,5 см, 13–15-річних — на 2,5 см. Для А. харак-
терне більш раннє прорізування і зміна на пос-
тійні перших зубів; раннє завершення окосте-
ніння скелета (у дівчаток поч. 21 ст. — на 3 роки, 
у хлопчиків — на 2 роки раніше, ніж у 1920–
1930-ті). При А. статевий розвиток підлітків 
21 ст. завершується на 1,5–2 роки раніше, ніж на 
поч. 20 ст., кожні 10 років менархе у дівчат прис-
корюється на 4–6 місяців. Відповідно, приско-
рюється розвиток вторинних статевих ознак. 
У результаті А. орг-м людини, з одного боку, на 

Аксаков Іван Сергійович

Аксаков. І. М. Крамськой. 
Аксаков Сергій Тимофійович, 
1878 
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1–3 роки раніше завершує статеве дозрівання, з 
ін. — пізніше з’являються ознаки старіння (ме-
нопауза, андропауза), тож А. пов’язана з подов-
женням репродуктивного періоду людини. Крім 
того, в результаті А. зріст нинішнього покоління 
на 8–10  см вищий у порівнянні з попереднім, 
відрізняються пропорції тіла (видовження ніг, 
розширення плечей), помітні морфофункціо-
нальні зміни (сильніший розвиток м’я зо вої сис-
теми, збільшенням життєвої ємності легенів 
тощо).
А. особливо виражена серед нас. індустріально 
розвинених міст. Є кілька гіпотез щодо причин 
А. На думку більшості учених, А., яку спостері-
гають упродовж останніх 150 років, зумовлена 
такими чинниками: а)  збільшення тривалості 
світлового дня за рахунок електричного освіт-
лення; б)  поліпшення харчування (нутритивна 
теорія); в)  урбанізація і глобалізація, що спри-
чиняють великий процент змішаних шлюбів, 
серед яких і міжнаціональні, що приводить до 
гетерозису; г) вплив радіохвиль; д) підвищення 
температури атмосфери Землі; е) вплив радіації і 
космічного випромінювання (радіохвильова і 
магнітна теорії); ж) вплив сонячної радіації (ге-
ліогенна теорія); з) циклічні біол. зміни та ін. Іс-
нує теорія, згідно з якою А. є ознакою видимої 
еволюції біол. виду Людина розумна (Homo-
sapiens). Незважаючи на запропоновані гіпоте-
зи, переважна більшість питань, пов’язаних з А., 
вивчена ще недостатньо. Протилежне А. яви-
ще — ретардація.
2) У біології розвитку А. — прискорення форму-
вання окремих частин і органів зародка в ембріо-
нальному розвитку [напр., більш ранній розви-
ток ротового апарату в зародків риб і земновод-
них (пуголовків), що забезпечує їхнє живлення 
після вичерпання запасів жовтка].

Літ.: Хрисанфова Е. Н. Конституция и биохимическая 
индивидуальность человека. Москва, 1990; Henneberg M., 
Louw  G.  J.  Further studies on the month-of-birth effect on 
body size: Rural schoolchildren and an animal model // Ame-
rican Journal of Physical Anthropology. 1993. June; Boaz N. T. 
Essentials of biological anthropology. New Jersey, 1999; Hat-
ton T. J., Bray E. Long run trends in the heights of European 
men, 19th and 20th centuries // Economics and Human Biology. 
2010. № 8.

Я. О. Межжеріна

Акселера ́ція в економіці — 1) Дострокове при-
пинення дії підприємницької угоди. 2) За с-
тереження в кредитній угоді у вигляді зобо-
в’язання довгострокового погашення позичаль-
ником несплаченої суми у випадку настання 
певних умов, наприклад порушення графіку 
сплати позичальником процентів. 3) Принцип, 
згідно з яким будь-який приріст або скорочення 
доходу, кількості готової продукції або попиту 
вимагає ще більшого приросту чи скорочення 
інвестицій. Цей принцип сформулювали франц. 
економіст А.  Афтальйон (1913) та амер. еконо-
міст Дж.  Кларк (1919). У подальшому він був 
обґрунтований у роботах амер. учених Р. Харро-
да, П. Самуельсона та англ. економіста Дж. Хік-
са. Принцип А. застосовують у поєднанні з 
муль типлікатором Кейнса, який встановлює за-
лежність між приростом доходу та приростом 
автономних інвестицій:

Y t A t s Y t Y t Y t( ) ( ) ( ) ( ) ( ( ) ( ))= + − − + − − −1 1 1 2ν , 
де A(t)— автономні інвестиції, 1 – s — частка 
споживання в нац. доході Y, ν — акселератор.

Акселеро́метр (від лат. accelerare — прискорю-
вати і грец. μετρέω  — вимірювати), акцелеро-
метр  — прилад для вимірювання прискорення 
(перенавантаження) в машинах і системах, що 
рухаються зі змінною швидкістю, а також для 
відстеження орієнтації пристроїв відносно на-
пряму земної гравітації. Основою конструкції А. 
є чутливий елемент (т. з. сейсмічна маса), який 
зміщується за рахунок гнучкого зв’язку (пружи-
ни) при виникненні прискорення, що призво-
дить до зміни довжини пружини, з’єднаної з 
по тенціометричним перетворювачем, з якого 
зні мається вихідний сигнал, пропорційний при-
скоренню, що вимірюється. Для запобігання 
ава рій у разі критичних прискорень в А. вста-
новлений демпфер, який гасить енергію від уда-
рів чутливого елемента в крайніх його положен-
нях. 

Відповідно до їхнього застосування (для вимі-
рювання лінійних чи кутових прискорень) А. 
поділяються на лінійні й кутові. Є також маят-
никові А. — це лінійні А. з кутовим переміщен-
ням сейсмічної маси. За кількістю вимірюваних 
складових прискорення А. поділяються на одно-
вісні, двовісні та тривісні, за типом чутливого 
елемента — на гіроскопічні (сейсмічною масою 
служить гіроскоп) і негіроскопічні (сейсмічна 
маса — тверде тіло). За принципом дії розрізня-
ють механічні та електромеханічні А.: у механіч-
них прискорення сприймається маятниковим 
пристроєм, у якому під його дією виникає від-
хилення маятника від положення рівноваги, у 
електромеханічних — тензодатчиком, що змі-
нює свій електричний параметр (опір, індуктив-
ність або ємність) залежно від мех. деформації, 
пропорційної прискоренню. До А. відносять та-
кож вимірювачі прискорень лінійних вібрацій 
(вібродатчики, віброакселерометри).
А. використовуються в системах навігації і 
управ ління літаків, ракет та ін. літальних апара-
тів, кораблів та підводних човнів; у промислових 
системах контролю вібрацій верстатів, вироб-
ничих ліній та агрегатів; в автомобілях за їх до-
помогою працюють відеорєстратори, системи 
розгортання подушок безпеки, антиблокувальні 
системи гальм, системи курсової стійкості, 
адап тивні підвіски, адаптивний круїз-контроль 
тощо. В інформ. технологіях А. застосовують 
для захисту жорстких дисків під час падінь та 
струсів: А. віддають головкам зчитування ко-
манду зайняти безпечне положення, що значно 
знижує ризики пошкодження диску і втрати ін-
формації. У мобільних пристроях А. використо-
вуються для управління розташуванням зобра-
ження на моніторі (альбомне чи книжкове), а 
також для виконання пристроєм певних функ-
цій при зміні його орієнтації в просторі (пово-
рот дисплея, струшування, удар тощо).

Літ.: Алёшин Б. С., Афонин А. А., Веремеенко К. К. и 
др. Ориентация и навигация подвижных объектов: со-
вре менные информационные технологии. Москва, 2006; 
Попович М. Г., Ковальчук О. В. Теорія автоматичного ке-
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Акселерометр. 
Структурна схема
1 — корпус; 
2 — гнучкий зв’язок (пружина); 
3 — чутливий елемент; 
4 — демпфер; 
5 — потенціометричний 
перетворювач
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рування. Київ, 2007; Современные информационные тех-
нологии в задачах наведения беспилотных маневренных 
летательных аппаратов. Москва, 2009; Лазарєв Ю. Ф. Ос-
нови теорії чутливих елементів систем орієнтації. Київ, 
2011; Бортникова  В.  О. Математическая модель метода 
нагрузки на чувствительный элемент акселерометра  // 
Авто матизація та комп’ютерно-інтегровані технології у 
виробництві та освіті: стан, досягнення, перспективи 
роз витку: Матеріали Всеукр. наук.-практ. Internet-конф. 
Черкаси, 2015.

К. Л. Торопчинова

А́ксель, Ґабріе́ль [дан. Axel, Gabriel; справжнє 
ім’я — Мерк, Аксель Ґабріель Ерік (Mørch, Axel 
Gabriel Erik); 18.04.1918, м.  Орхус, Данія — 
09.02.2014, м.  Багсверд, Данія] — кінорежисер, 
актор, сценарист, продюсер. З ім’ям А. пов’язу-
ють вихід данського кіно на світові екрани. Нав-
чався 1943–1946 у Школі при Королівському 
данському театрі у м. Копенгагені. 1943–1950 — 
у Франції, актор париз. театрів, зокрема, театру 
«Атеней». З 1950 — режисер данської кінокомпа-
нії «Нордиск фільм». Зняв понад 30 худ. і теле-
фільмів, частину яких — за власними сценарія-
ми. Світове визнання здобув фільм-драма А. 
«Бенкет Бабетти» [1987, за однойменним рома-
ном данської письменниці К. Бліксен; спец. приз 
екуменічного журі Каннського фестивалю, 1987; 
Премія Амер. кіноакадемії «Оскар» за найкра-
щий іншомовний фільм, 1988; Премія Брит. ака-
демії кіно та телевізійних мист-в (BAFTA), 1989; 
низка премій кінокритиків тощо]. Серед ін. 
філь мів: «Сага про вікінґа» (1966), «Червона 
мантія» (1967; Технічний приз Каннського кіно-
фестивалю, 1967), «Любов» (1970), «Крістіан» 
(1989), «Принц Ютландії» (1994, за мотивами 
середньовічної данської хроніки С.  Грамматика 
про принца Гамлета), «Лейла» (2001) та ін. А. — 
один із 40 найвідоміших кінорежисерів сучаснос-
ті, які брали участь у створенні оригінального 
міжнар. проекту, присвяченого 100-річному юві-
лею кіно (документальна кінострічка «Лю м’єр і 
компанія», 1995). Співпрацював з данським ком-
позитором П. Нергором (музика до фільмів «Бен-
кет Бабетти», «Принц Ютландії»). Спец. прижит-
тєва нагорода Міжнар. копенґаген. кінофестива-
лю за внесок у мист-во кіно (2003). Офіцер франц. 
ордена Почесного легіону (2003).

Літ.: Hjort M., Bondebjerg I. Danish Directors: Dialogues 
on a Contemporary National Cinema. Bristol, 2003.

Т. Д. Мороз

Аксельба ́нт (від нім. аchsel — плече, band — 
стрічка, тасьма) — 1) Плетений шнур (золотий, 
срібний або кольоровий нитяний) з металевими 
наконечниками, який прикріплюють на правій 
(інколи — лівій) частині мундира під погоном 
чи еполетом так, щоб з плеча звисали дві довгі 
петлі і дві кіски з наконечниками. Як складова 
форми одягу, насамперед, військ., А. відомий з 
серед. 17 ст. Нині — це приналежність парадної 
форми одягу особового складу рот почесної вар-
ти та учасників військ. парадів збройних сил 
низки країн. 2) Наплічна нашивка на плечі лаке-
їв, швейцарів. 

А. О. Іваненко

А́ксельрод, Джу ́ліус (англ. Axelrod, Julius; 
30.05.1912, м.  Нью-Йорк, США — 29.12.2004, 
м. Роквілл, США) — фізіолог і фармаколог. 1949 
почав працювати в Нац. ін-ті псих. здоров’я в 

м. Бетесда (шт. Меріленд), де 1954 одержав док-
торський ступінь й очолив відділ фармакології. 
Спеціалізувався в галузі біохім. механізму дії 
медикаментів і гормонів та в дослідженні залоз 
внутр. секреції; виявив механізми, що контро-
люють утворення і руйнування норадреналіну в 
нервових клітинах та осн. шляхи його інактива-
ції. Гол. темою досліджень А. були амфетамі-
ни  — стимулятори нервової системи, схожі за 
дією з речовинами групи катехоламінів, які бе-
руть активну участь у фізіол. і біохім. процесах в 
орг-мі. Роботи А. сприяли дослідженню причин 
псих. розладів та уточнили механізм дії психо-
тропних речовин, які використовують для ліку-
вання шизофренії, маніакальних і депресивних 
станів. 1970 А. спільно з Б. Кацем та У. фон Ойле-
ром став лауреатом Нобелівської премії з фізіо-
логії і медицини за відкриття, що стосуються 
гуморальних передавачів у нервових закінчен-
нях і механізмів їх зберігання, виділення та інак-
тивації. Серед ін. нагород: премія Нац. наук. 
фонду (1958), премія Міжнар. фізіол. т-ва (1961), 
Міжнар. премія Гайрднера (1967), премія за ви-
датні наук. досягнення (Ун-т Джорджа Вашинг-
тона, 1968). Учені звання та посади: чл.-кор. Нім. 
фармакол. т-ва, почесний доктор ун-ту м. Чика-
го, член Міжнар. орг-ції з дослідження мозку, 
Амер. хім. т-ва, Амер. т-ва з фармакології та екс-
перим. терапії, Амер. т-ва хіміків-біологів.

Пр.: Reduction in the Accumulation of Norepinephrine 3H 
in Experimental Hypertension // Life Science. 1966. № 5; Bio-
chemical Pharmacology of Cathehol Amines and Its Clinical 
Implications // Transactions of the American Neurological 
As sociation. 1972. № 96. 

Літ.: Хухо Ф. Нейрохимия. Основы и принципы / Пер. 
с англ. Москва, 1990; Лауреаты Нобелевской премии. Мо-
сква, 1992; Фридман С. А. Евреи — лауреаты Нобелевской 
премии. Москва, 2000; Николлс Дж., Мартин А. и др. От 
нейрона к мозгу / Пер. с англ. Москва, 2008.

Я. О. Межжеріна

Аксельро́д, Павло ́ (Пі ́нхус) Бори ́сович (парт. 
псевд. Александрович, літ. псевд. Н. Д. Рабочий, 
Штейнберг; 25.08.1850, м.  Почеп, тепер Брян-
ська обл., РФ — 16.04.1928, м. Берлін, Німеччи-
на) — політичний діяч, літератор, один із ідеоло-
гів і лідерів меншовизму. Народився в родині 
корчмаря. Навчався в єврейському Казенному 
уч-щі в м.  Шклові (тепер Могильовська обл., 
РФ), у гімназії м. Могильова, Ніжин. юрид. ліцеї 
(тепер Ніжин. держ. ун-т ім. М. Гоголя), з 1872 — 
у Київ. ун-ті (тепер Нац. Київ. ун-т ім. Т. Шевчен-
ка), де долучився до революційної діяльності. 
Учасник «ходіння в народ». 1874 — вперше заа-
рештований, втік за кордон, приєднався до гурт-
ка бакуністів, виступав у пресі з анархістських 
позицій. Поперемінно жив в еміграції та в Росії. 
1879 — член народницької групи «Чорний пере-
діл» («Черный передел»). Перейшов на марк-
систські позиції. 1883 — один із засновників со-
ціал-демократичної групи «Визволення праці» 
(«Освобождение труда»). Співпрацював у низці 
зарубіжних соціал-демократичних видань як 
автор і редактор. Перекладав рос. мовою твори 
К. Маркса і Ф. Енгельса. Учасник кількох конгре-
сів ІІ Інтернаціоналу.
1900 — член редакції газ. «Искра» і журн. «Заря»; 
один із керівників «Закордонної ліги революцій-
ної соціал-демократії». На ІІ з’їзді РСДРП 
(1903) — член програмної комісії, один із лідерів 
меншості, обраний до Ради партії. З 1903 постій-

Аксель Ґабріель

Аксельбант

Аксельрод Джуліус
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но входив до керівництва меншовиків. Учасник 
революції 1905–1907. Висунув ідею скликання 
робітничого з’їзду з метою створення нової со-
ціал-демократичної партії на засадах легальнос-
ті й реформізму, що стало після поразки рево-
люції висхідним пунктом т.  з. ліквідаторства. 
1908–1911 — редактор газ. «Голос социал-демок-
рата», потім співробітник низки соціал-демок-
ратичних видань. Учасник ІV–V з’їздів РСДРП, 
Віденської конференції 1912, на якій оформився 
т. з. Серпневий блок. Очолював закорд. частину 
Орг.  к-ту (ОК) керівного центру меншовиків. 
1914 представляв РСДРП в Міжнар. соціаліс-
тичному бюро, брав участь у Циммервальдській 
(1915) і Кінтальській (1916) міжнар. соціалістич-
них конференціях. У роки Першої світової вій-
ни — пацифіст, центрист, обстоював каутськіан-
ське гасло «Ні перемог, ні поразок». 
У травні 1917 повернувся в Росію, обраний голо-
вою ОК, на об’єднавчому з’їзді (серпень) — голо-
вою ЦК РСДРП. Підтримував Тимчасовий уряд. 
Учасник третьої Циммервальдської конференції 
в Стокгольмі (вересень 1917). Жовтневу револю-
цію 1917 не сприйняв. У Росію не повернувся. 
Був ідеологом правої течії в міжнар. меншовиз-
мі, чл. Бюро соціалістичного робітничого Інтер-
націоналу. Співробітник низки соціал-демокра-
тичних періодичних видань, зокрема, журн. 
«Социалистический вестник».

Пр.: Рабочий класс и революционное движение в Рос-
сии. Санкт-Петербург, 1907; Борьба за мир и восстанов-
ление Интернационала. Петроград, 1917; Пережитое и 
передуманное. Берлин, 1923. Кн. 1; Письма П. Б. Аксель-
рода и Ю. О. Мартова, Берлин, 1924; Переписка Г. В. Пле-
ханова и П. Б. Аксельрода: В 2 т. Москва, 1925.

Літ.: Памяти П.  Б.  Аксельрода // Социалистический 
вестник. 1928. № 8–9; Политические партии России. Конец 
ХIX — первая треть XX века. Энциклопедия. Мос ква, 1996. 

В. Ф. Солдатенко

Аксенто́вич, Теодо ́р (польськ. Axentowicz, Teo-
dor; 13.05.1859, м.  Брашов, тепер Румунія — 
26.08.1938, м. Краків, тепер Польща) — живопи-
сець. Походив з родини львів. вірмен. Навчав-

ся в мюнхен. Aкадемії мист-в (1878–1882), у 
м.  Парижі (Франція) у франц. худ. Каролюс-
Дюрана. Працював у м. Парижі (1882–1895), з 
1895 — у м. Кракові (тепер Польща). Малював 
портрети і картини на теми з життя укр. се-
лян: «Гуцульський похорон» (бл. 1881), «Свято 
Йордана» (1893, Нац. музей, м. Познань), «Ко-
ломийка» (1895, Нац. музей, м.  Варшава), 
«Лірник і дівчина» (1890-ті), «Гуцулка», «Дів-
чина з глечиком» (три останні — у Львів. кар-
тинній галереї). Брав участь у реконструкції та 
декоруванні Вірм. церкви у Львові, виконав 
проект нового вівтаря з мармуру та мозаїки в 
абсиді. Був професором Краків. академії крас-
них мист-в, створив худ. школу для жінок 
(1897). Один із засновників польськ. худ. т-ва 
«Штука», що займалося орг-цією худ. виста-
вок і продажем картин.

Ю. О. Бірюльов

Аксе ́нтьєва, Зінаї́да Микола ́ївна (25.07.1900, 
м. Одеса, тепер Україна — 08.04.1969, м. Полта-
ва, Україна) — геофізик, астроном. Доктор фіз.-
мат. наук (1947). Чл.-кор. АН УРСР (1951). Засл. 
діяч науки УРСР (1960). 
Закінчила фіз.-мат. ф-т Одес. ін-ту нар. освіти 
(тепер Одес. нац. ун-т ім.  І. Мечникова) (1924). 
Працювала спостерігачем Одес. астр. обсервато-
рії (1919–1926), обчислювачем-спостерігачем та 
старшим наук. співробітником Полтав. гравіме-
тричної обсерваторії (1926–1934, 1939–1941). 
Упродовж 1934–1939 працювала в наук. устано-
вах та викладала у вишах м. Москви (актиноме-
тричній і метеорол. обсерваторії при Тимиря-
зєвській с.-г. академії, Моск. гідрометеорол. ін-
ті, метеорол. станції Моск. гідрометеорол. Техні-
куму). Під час війни виконувала обов’язки ди-
ректора Полтав. гравіметричної обсерваторії 
(м. Іркутськ, 1941–1943). Старший наук. співро-
бітник (1943), зав. відділу (1943–1948), вчений 
секретар (1944–1948), заст. директора (1948–
1951) та директор (1951–1969) Полтав. гравіме-
тричної обсерваторії.
Наук. дослідження присвячені вивченню прип-
ливних деформацій Землі, питанням прикладної 
геофізики. Брала активну участь у створенні 
гравіметричної карти України 1929–1938, про-
вела похиломірні спостереження в Полтаві з го-
ризонтальним маятником Репсольда-Левицько-
го 1930–1941, вивчала припливні явища на 
оз.  Байкал 1941–1943, досліджувала припливні 
деформації Землі та проводила широтні спосте-
реження, що сприяло орг-ції 1953 на базі обсер-
ваторії Центр. бюро служби широти. Завдяки 
зусиллям А. Полтав. гравіметрична обсервато-
рія зайняла одне з провідних місць у світі серед 
установ, що займаються наук. дослідженням 
обертання Землі.
Нагороджена орденом «Знак Пошани», медаллю 
«За трудову доблесть» (1944). Один з кратерів на 
Венері названо на її честь.

Пр.: Гравиметрическая связь ВИМС с Полтавой // 
Труды Всесоюзного НИИ метрологии и стандартизации. 
1933. Вып. 3 (19); О приливах озера Байкал // Труды Пол-
тавской гравиметрической обсерватории. Киев, 1948. Т. 2; 
О наклономерных работах в Полтаве с 1948 по 1952 г. // 
Труды третьей Всесоюзной широтной Конференции. 
Киев, 1954; О работе Полтавской гравиметрической об-
серватории в период МГГ и МГС // Информационный 
бюллетень Международного геофизического комитета. 
1961. № 3; Международный геофизический год. О рабо-

Аксельрод Павло Борисович

Аксентович Теодор. Портрет жінки, 1898

Аксентьєва Зінаїда 
Миколаївна
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тах Полтавской гравиметрической обсерватории по изу-
чению вращательных движений Земли // Вращение Зем-
ли. Материалы расширенного пленума Комиссии по изу-
чению вращения Земли Астрономического совета АН 
ССР. Киев, 1963.

Літ.: Зинаида Николаевна Аксентьева: [Некролог] // 
Изв. АН СССР. Физика Земли. 1969. № 9; Зінаїда Микола-
ївна Аксентьева // Вісник АН УРСР. 1969. № 3; Зеленюк І. 
Вона досліджувала Землю: [Про укр. астронома чл.-кор. 
АН УРСР З. М. Аксентьеву] // Знання та праця. 1981. № 4; 
Колчинский  И.  Г., Корсунь  А.  А., Родригес  М.  Г. Астро-
номы: Биографический справочник. Киев, 1986; Кор-
сунь А. Ее имя на карте Венеры // Дзеркало тижня. 2000. 
3 березня.

С. В. Старовойт

Аксесуа́р (франц. accessoire, від пізньолат. 
accessorius — додатковий) — необов’язковий 
предмет, супутній до чого-небудь; другорядне 
явище, що супроводжує головне; деталі, які до-
повнюють що-небудь, створюють фон, обста-
новку для головного (у живописі, скульптурі, 
літературі); характерна для чого-небудь ознака.
А. одягу — усі предмети, що доповнюють одяг, 
але ним не є (зокрема хустки, рукавички, віяла, 
парасолі, cумки, біжутерія тощо); надають об-
разу завершеності. Ці предмети в торгівлі нази-
вають галантерейним товаром. А., як і силует 
костюма, колір, характеризують стиль одягу 
пев ної епохи. Напр., у 12–17 ст. ручне дзеркало 
було обов’язковим А. дами: його носили на шиї 
на золотих ланцюжках або на поясі, вставляли у 
віяло тощо. З часом цей А. втратив свою приваб-
ливість. А. одягу поділяють на модні (стильові), 
ділові та функціональні.
У моді А. — предмет, який використовується для 
доповнення образу або стилю, напр., наручний 
годинник; відображає модні тенденції.
Діловий А. — частина іміджу ділової людини: 
візитниця, щоденник, органайзер, перова ручка 
тощо; підкреслює статус людини в суспільстві.
У мобільному зв’язку А. прийнято називати всі 
комплектуючі до мобільного телефону, напр., 
зарядний пристрій, футляр, шнурок для носіння 
телефону на шиї, акумуляторну батарею, при-
краси для телефонів, провідні та бездротові гар-
нітури тощо.
Ігровий А. — частина апаратного забезпечення 
комп’ютера, яка використовується для гри у ві-
деоігри.
Автомобільний А. (автоаксесуар) — допоміж-
ний предмет або пристосування для автомобіля: 
чохол на кермо, вішалка одягу на автокрісло, на-
кидка на сидіння, маркер для коліс, відбійник на 
бампер, автомобільний холодильник, дит. авто-
крісло тощо.
В інтер’єрі А. — предмети, що гармонізують 
інтер’єр, такі як ваза, килимок, торшер тощо.
У театрі А.— а) предмет бутафорії або реквізи-
ту; б)  театральною мовою А. — предмети, які 
актор повинен мати при собі, коли виходить на 
сцену, усе, що стосується костюму, зброя, тощо; 
в)  виконавець третьорядних ролей, зазвичай 
без слів.
В образотворчому мист-ві А. — другорядні, до-
поміжні деталі зображення. Худ. мовою термін 
«А.» означає подробиці худ. твору, що не є нео-
дмінною умовою для виконання сюжету і тому 
можуть змінюватися на розсуд автора.
У військ. справі А. — необов’язковий (додатко-
вий) елемент прапора. 

Літ.: Краткая энциклопедия домашнего хозяйства. 
Моск ва, 1959; Орленко Л. В. Терминологический словарь 
одежды. Москва, 1996.

І. В. Шліхта

Аксесуа́ри невідді́льні — предмети тривалого 
користування, пов’язані з нерухомим майном, 
що є предметом угоди про заставу. Перелік А. н. 
повинен бути заздалегідь складеним з метою їх 
виключення за умов можливого судового позову.

А́ксиси (Axis) — рід ссавців родини оленевих. 
У вузькому сенсі відповідно до мол.-філоген. до-
сліджень 2004 рід А. сприймають як монотипо-
вий, що містить один номінативний вид аксис 
(його ще наз. «читал») (A. axis), який поділяють 
на два підвиди [один живе в Індії, а другий 
(А. цейлонський) — у Шрі-Ланці]. Аксис — тва-
рина з плямистою шкірою, серед. розмірів (са-
мець сягає в холці 90  см і має масу 50–80  кг, 
самка — 70 см і 25–45 кг відповідно). Забарвлен-
ня тіла від золотисто-коричневого до рудого з 
яскравими білими плямами. Також біле забарв-
лення на горлі, череві, крижах, внутрішній по-
верхні ніг і нижні частині хвоста. А. ведуть 
стадний (до 100 особин) спосіб життя. Удень 
ховаються від сонця в тіні, найактивніші у сутін-
ках і рано вранці. Тримаються біля водойм, доб-
ре плавають. Споживають траву, листки, гілки, 
кору дерев і чагарників, молоді пагони бамбука, 
фрукти. Вороги А. — леви, тигри, леопарди, вов-
ки, пітони, крокодили. Серед. тривалість життя 
в дикій природі становить 5–10  років, у нево-
лі — бл. 22 років. А. занесено до Червоної книги 
Міжнар. союзу охорони природи. А. інтродуко-
ваний на Андаманських о-вах, в Австралії, Вір-
менії, Молдові, Аргентині, Бразилії, Хорватії, 
Пакистані, Папуа Новій Гвінеї, Уругваї, США 
(Флорида, Гаваї, Техас). В Україні завезений до 
Асканії-Нова. 

За класичною систематикою у широкому сенсі 
рід А. включає також підрід Hyelaphus (за ін. 
поглядами це окремий рід), який об’єднує чо-
тири види оленів. Олень свинячий, або олень 
бенгальский [A. (H.) porcinus], живе на рівнинах 
Індії, Індокитаю, Пакистану, Непалу, Бангла-
деш, Тайланду. Тварина масою 30–50 кг, висота 
в холці  — 60–70  см, темно-коричневе забарв-
лення, зазвичай з помітним темним ременем 
уздовж хребта, влітку — плямисті, хвіст має 
білий низ, ноги дещо короткі. Назва «олень 
свинячий» відображає характерну манеру про-
диратися крізь зарості, схиливши голову вниз, 
подібно свині, а не перестрибувати перешкоду. 

Аксесуар. Віяло

Аксис (Axis axis)



535

Акс

Олень Куля [A.  (H.)  kuhlii] є ендеміком о.  Бовеан 
(Індонезія). Тварина світло-коричневого забарв-
лення без плям, масою  50–60  кг, висота в хол-
ці — 60–70 см. Олень каламіанський [A. (H.) cala
mianensis] — ендемік Каламіанських о-вів (Філіп-
піни). Тварина коричневого забарвлення без 
плям (хвіст також без білого кольору), масою 
35–50  кг, висота в холці — 60–75  см, активна 
вночі. Індокитайського оленя [A. (H.) annamiticus] 
розглядають як окремий вид, а іноді — як підвид 
оленя свинячого, що живе в Китаї, В’єтнамі, 
Камбоджі, Лаосі, та був винищений у Тайланді. 
Усі ці види мають статус вразливих і підлягають 
ретельній охороні. Добре витримують акліма-
тизацію: напр., оленя свинячого інтродуковано 
до Австралії та Шрі-Ланки.

Літ.: Bhat S. D., Rawat G. S. Habitat use by Chital Axis axis 
in Dhaulkhand, Rajaji National Park, India // Tropical Eco-
logy. 1995. Vol. 36. Iss. 2; Di Stefano G., Petronio C. Systema-
tics and evolution of the Eurasian Plio-Pleistocene tribe 
Cervini (Artiodactyla, Mammalia) // Geologica Romana. 
2002. Vol.  36. Iss.  311; Pitra  C., Fickel  J. еtc. Evolution and 
phy logeny of Old world deer // Molecular Phylogenetics and 
Evolution. 2004. Vol. 33. Iss. 3.

Я. О. Межжеріна

Аксі́нін, Олекса́ндр Дми ́трович (02.10.1949, 
м. Львів, тепер Україна — 03.05.1985, м. Золочів 
Львів. обл., тепер Україна) — художник-графік. 
Працював у галузі станкової та книжкової гра-
фіки, екслібриса. Народився в родині військ. 
картографа. Змалку виявляв нахил до худ. твор-
чості. 1963–1967 навчався у вечірній худ. школі. 
1967 працював художником у Львів. виробничо-
му об’єднанні «Прогрес». 1967–1972 навчався на 
від-ні «Графіка» в Укр. поліграф. ін-ті ім. І. Федо-
рова (тепер Укр. академія друкарства, м. Львів), 
який закінчив 1972 за спеціальністю «оформ-
лення та ілюстрація книг». 1972–1973 працював 
худ. редактором, спочатку в Житомир. обл. 

управлінні у справах вид-в, поліграфії й книж-
кової торгівлі, а згодом — у вид-ві «Каменяр» 
(м. Львів). 1973–1974 — на військ. службі. 1974–
1977 — художник-конструктор у Львів. худ. від-
ділі проектно-конструкторського бюро Мініс-

терства легкої пром-сті. З 1977 — вільний ху-
дожник. 
З 1974 брав участь у колективних виставках у 
СРСР і за кордоном. Персональні виставки у 
Луцьку (1979), в Таллінні (1979, 1985), Лодзі 
(1981, 1985), Варшаві (1984), Пскові (1985) тощо. 
А. називали «львівським Дюрером» за бездоган-
не володіння технікою офорту. 1979 і 1985 був 
нагороджений Почесною медаллю на Міжнар. 
бієнале «Малі форми графіки» (м.  Лодзь). 1981 
виконав книжковий знак для б-ки бенедиктин. 
монастиря у м.  Любіні (Польща). На конкурсі 
екслібрисів, присвяченому 1500-річчю Святого 
Бенедикта, цей знак визнано найкращим, 3 при-
мірники екслібриса були подаровані Папі Рим-
ському Іоаннові Павлові ІІ. Після цього графічні 
роботи А. стали відомі серед поціновувачів 
мист-ва і колекціонерів за кордоном: у Німеччи-
ні, Франції, Бельгії, США, ін. країнах, успішно 
експонувалися на міжнар. виставках. 
Мав зв’язки з андеграундом міст Москви і Ле-
нінграду, митцями Балтії. Творчими однодумця-
ми А. були митці й літератори: Д. Пригов, В. Кри-
вулін, І.  Кабаков, О.  Рабін, Е.  Гороховський, 
Г. Сапгір, Т. Вінт, С. Ейдрігявичюс, В. Макаренко 
та ін. На поч. 1980-х письменник В. Кривулін до-
поміг А. організувати кілька його «квартирних» 
виставок у м. Ленінграді. 1981 А. написав лако-
нічну автобіографію до статті В. Кривуліна про 
творчість А. («Офорти Олександра Аксініна», 
опубл. 1982 у швед. журн. «Artes», Стокгольм). 
Творча спадщина митця  — понад 500 робіт: 
343  офорти (3 незавершені), понад 130 акваре-
лей, 4 роботи олійними фарбами, понад 50 у 
техніці туш — перо та у змішаній техніці. Серед 
творів: іл. до книг «Аліса у Країні Див» Л. Кер-
ролла (1976–1977), «Мандри Гуллівера» 
Дж.  Свіф та (1977–1978), давньокитайської фі-
лос. «Книги Змін» (1984–1985); серії офортів 
«Босхіана» (1977–1978), «Знаки Зодіака» (1979), 
«Звуки», «Місяці» (обидва  — 1980), «Слова» 
(1980–1981), «Пошта ОА» («Пошта Олександра 
Аксініна»; 1983–1985), серії акварелей «Каноніч-
ний образ», «Звіти про прецеденти», «Карти», 
«Хронос» та ін. 27 томів щоденників художника 
за 1965–1985 містять понад 200 ескізів і велику 
кількість малюнків-ідей. А. трагічно загинув в 
авіакатастрофі під м.  Золочевом неподалік 
Львова. 

Тв.: Альбом Александра Аксинина «КНИГА ПЕРЕ-
МЕН» (Цикл офортов и CD). Ростов-на-Дону, 2008; Мис-
тецька мапа Украïни. Львiв-Lviv. Живопис, графiка, 
скуль п тура 1900–2008. Київ, 2008.

Літ.: Сидор  О. Творчество Александра Аксинина // 
Но вый круг. 1992. № 1; Введенський О. Знаковий митець. 
Феномен Олександра Аксініна // Високий замок. 2009. 
9 жовтня; Введенский И. «Птица-Тройка». Перформа тив-
ный бук-арт, посвященный 200-летию Н. Гоголя, 60-ле-
тию А.  Аксинина и 30-летию создания А.  Аксининым 
офорта «Птица-тройка». Ростов-на-Дону, 2009.

Аксіоло́гія (від грец. ἀξία — цінність і λόγος — 
слово, вчення) — теорія цінностей; один із роз-
ділів філософії (крім А., онтологія, гносеологія, 
антропологія та ін.), що вивчає сутність, види і 
функції цінностей.
С т а н о в л е н н я  а к с і о л о г і ї. Пізнання цін-
ностей розпочалося в античні часи, однак 
здійс нювалося в контексті вивчення ін. питань. 
Уперше в історії філософії до проблеми ціннос-
тей звернувся Аристотель, осмислюючи люд-

Аксінін О. Д. Ікар, 1979
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ські уявлення про «бажане» і «належне», катего-
рію «благо». Ще ближче підійшов до аксіол. 
про блематики Сократ, вважаючи, що благо є 
реалізована цінність — корисність. Давньогрец. 
філософи тлумачили буття і цінності нерозділь-
но, оскільки спиралися на засадничу ідею єднос-
ті світу. Категорія цінностей, ціннісний світ і 
судження ще не стають предметом спеціаліз. фі-
лос. рефлексії.
У середньовічній патристиці (Августин Блажен-
ний) цінність тлумачиться як єдність мораль-
них, естет., інтелектуальних, трансцендентних 
аспектів; водночас цінності вищі, божественні 
протиставляються цінностям людським, світ-
ським. Тогочасна укр. л-ра теж містить значний 
аксіол. матеріал. У творах Іларіона, Феодосія Пе-
черського, Кирила Туровського, Володимира Мо-
номаха відображені ціннісні уявлення про лю-
дину, її зв’язок із Богом, соціумом тощо.
Проблема цінностей актуалізувалася в європ. 
Ренесансі. Італ. гуманісти розмислювали про 
моральні цінності (Л. Валла), красу як специфіч-
ну цінність (Л.-Б. Альберті), незалежність політ. 
цінностей від релігії та моралі (Н.  Макіавеллі). 
М.  Монтень висуває тезу про асоційованість 
цінності і праці: річ, добута із зусиллями, вартує 
стільки, скільки на неї покладено праці.
Раціоналізм приніс нові цінності: розум, воля, 
практична користь, наука, прогрес. Їх стверджу-
вали та обґрунтовували Ф.  Бекон, Р.  Декарт, 
Б.  Спі ноза, Г.  В.  Лейбніц, Т.  Гоббс. Однак, як і в 
попередні епохи, цінності розглядалися комп-
лексно з проблематикою буття.
Відмежуванню теорії цінностей від онтології по-
сприяли праці І. Канта.
В історії А. як самостійної філос. дисципліни 
заз вичай виділяють три осн. періоди розвитку:
1)  1860–1880. А. виокремлюється в самостійну 
галузь філос. знання. Р.  Г.  Лотц, А.  Рітчль, 
Ф. Брентано спростовують синкретизм ціннос-
тей і буття, чинять спроби систематизувати цін-
ності.
2) 1890–1920. П. Лапі 1902 вводить у наук. обіг 
термін А. Під впливом ідей Ф. Ніцше панує розу-
міння: не цінності людини залежать від світу, а 
світ підпорядковується ціннісному сприйняттю 
людини. Культура мислиться як світ втілених 
цінностей.
3) Із 1930-х А. виходить за межі досліджень естет. 
і етичних проблем філософії. У 20 ст. розпочалися 
спеціаліз. дослідження цінностей у межах Аксіо-
логії політичної, Аксіології педагогічної, А. право-
вої, А.  історичної, А. соц. комунікацій та ін., що 
збагатило евристичний потенціал цих наук.
А к с і о л о г і ч н а  п р о б л е м а т и к а  й  н а у -
к о в і  ш к о л и. А. спрямована на виявлення заг. 
ціннісних підстав буття суб’єкта, його практич-
ної діяльності й поведінки. А. вивчає людське 
ставлення до буття, різноманітні системи цін-
нісних уявлень (про красу, добро, справедли-
вість тощо).
А. як наука про цінності має широке предметне 
поле. У ній досліджуються: а) природа цінності; 
співвідношення цінності та оцінки, цінності й 
істини, цінності й помилки тощо; б) об’єктивні 
та суб’єктивні аспекти цінності та її функціону-
вання; в) типологія цінностей; г) структура цін-
нісного світу; ґ) значення цінностей у житті лю-
дини, соц. групи, сусп-ва та ін.
У межах А. сформувалися дослідницькі напря-
ми і школи: натуралістичний психологізм 

(Дж. Дьюї та Р. Б. Перрі); аксіол. трансцендента-
лізм (В. Віндельбанд, Г. Ріккерт); етичний пер-
соналізм (М.  Шелер); культ.-іст. релятивізм 
(В.  Діль  тей); соціол. концепція цінностей 
(М. Вебер) та ін.

Літ.: Баева Л. В. Ценности изменяющегося мира: экзи-
стенциальная аксиология истории. Астрахань, 2004; Куз-
нєцова Т. В. Аксіологічні моделі мас-медійної інформації. 
Суми, 2010. 

Т. С. Крайнікова

Аксіоло́гія педагогі ́чна — галузь педагогічно-
го знання, що досліджує цінності, ціннісну сві-
домість та ціннісні орієнтації, які постають у 
процесі навчання, виховання та саморозвитку 
людини. А. п. як міждисциплінарна наука інте-
грує ідеї філос. аксіології (теорії цінностей), заг. 
педагогіки, психол. теорії формування цінніс-
них орієнтацій тощо.
О с н о в н і  д о с л і д н и ц ь к і  н а п р я м и  а к -
с і о л о г і ї  п е д а г о г і ч н о ї. А.  п. розглядає 
аксіол. проблематику в різних ракурсах: історії, 
теорії і практики, можливостей розвитку цінніс-
них підстав особистості.
Осн. доктрини А. п.: а) освіта — цінність особис-
та, суспільна й державна (тому право на освіту 
закріплюється законодавчо); б) людина — само-
цінна, тож у пед. процесі є суб’єктом, а не об’єк-
том; в) виявлення ціннісних аспектів освіти різ-
них освітніх систем слід здійснювати на основі 
загальнолюдських цінностей; г)  управління 
освітою повинно спрямовуватися на розвиток її 
ціннісних аспектів.
Проблематика А.  п. водночас освітня та світо-
глядна. А.  п. описує пед. явища (міжпред метні 
зв’язки, академічна успішність, відвідуваність та 
ін.) та наук.-пед. явища (пед. теорії, ідеї, принци-
пи та інші результати науково-педагогічної ді-
яльності) з аксіол. погляду. А. п. пізнає законо-
мірності формування світоглядної позиції, 
етичної сфери суб’єкта, простежуючи взаємоза-
лежності цінностей та особистості.
А. п. розроблює методики прищеплення ціннос-
тей у пед. процесі; приділяє пріоритетну увагу 
вчителеві, який водночас є носієм цінностей і 
наставником для учнів.
А.  п.  — основа методології сучас. гуманістичної 
педагогіки, а також основа нової філософії освіти.

Літ.: Аносов І. П. Сучасний освітній процес: антропо-
логічний аспект. Київ, 2003; Сластенин  В.  А., Чижако-
ва Г. И. Введение в педагогическую аксиологию. Москва, 
2003; Калюжна Т. Г. Педагогічна аксіологія в умовах мо-
дернізації професійно-педагогічної освіти / за наук. ред. 
О. В. Уваркіної. Київ, 2012.

Т. С. Крайнікова

Аксіоло́гія політи́чна (від грец. ἀξία  — цін-
ність та λόγος — знання, слово, вчення) — по-
літико-філософська дисципліна, яка досліджує 
природу та функціонування політичних цін-
ностей. Як спеціалізована галузь пізнання, ви-
никла на перетині філософської  аксіології та 
політології.
О с н о в н і  д о с л і д н и ц ь к і  н а п р я м и  а к -
с і о л о г і ї  п о л і т и ч н о ї. А.  п. вивчає політ. 
цінності як детермінанти, що спрямовують най-
важливіші вектори політ. діяльності  — ідеоло-
гію, культуру політичну та систему політичну.
Осн. доктрини А. п.: а) сусп.-політ. процеси ма-
ють аксіол. природу; б) політ. цінності слід роз-
глядати як у смислових, так й орієнтаційних ас-
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пектах; в) політ. цінності забезпечують духовну 
репродукцію і розвиток людини і сусп-ва, фор-
мують із сукупності індивідів (самодостатніх 
гр-н) цілісну і взаємозалежну соц. систему.
А. п. з’ясовує зміст політ. цінностей та ціннісних 
орієнтацій, визначає їхню роль як у житті грома-
дянина, так і заг. політ. практиці. А. п. простежує 
й розроблює ієрархічну структуру, взаємозв’язок 
політ. цінностей різних та історично змінних по-
літ. режимів, ін-тів тощо. А.  п. зосереджується 
на ціннісному вимірі політ. відносин і політ. ді-
яльності таких суб’єктів політ. процесу, як 
струк тури держ. влади, політ. партії, сусп.-політ. 
та громад. об’єднання.
Відповідно до А. п., ціннісне сприймання об’єк-
тів політ. життя визначається: а)  конкретно-іс-
торичними умовами розвитку сусп-ва; б) місцем 
особи, соц. спільноти в системі певних екон. і 
соц.-політ. відносин; 3) потребами та інтересами 
окремого індивіда, соц. групи.

Літ.: Денисенко В. М., Климончук В. М. Аксіологія ди-
наміки політичних процесів. Львів, 2005; Радченко О. В. 
Ціннісна система суспільства як механізм демократично-
го державотворення. Харків, 2009; Сліпець П. П. Політич-
ні цінності: теорія і методологія пізнання та реалізації. 
Київ, 2009; Жеребятнікова  І.  В. Теоретичні засади полі-
тичної аксіології у контексті політико-філософського 
дис курсу // Вісн. Харків. нац. ун-ту ім.  В.  Н. Каразіна. 
2016. Вип. 29. 

І. В. Жеребятнікова

Аксіоло ́гія пра́ва — система теоретичних по-
нять, висновків, концепцій щодо цінності права. 
Цінність права — це його позитивна значущість 
(роль) у задоволенні потреб учасників сусп. 
життя. Формується стосовно кожної людини 
(особистісна цінність), соц. спільнот та об’єд-
нань (групова цінність) і, зрештою, сусп-ва в ці-
лому (заг.-соц. цінність). Цінність права прита-
манна як заг.-соц. праву (воно виникає й існує 
незалежно від д-ви), зокрема правам людини, 
правам нації, так і праву спец.-соц. (т. з. юрид. 
праву), що є волевиявленням д-ви, обов’язковим 
для виконання. Цінність заг.-соц. права полягає 
у його здатності задовольняти потреби суб’єктів 
сусп. життя. Цінність юрид. права виражається 
у його здатності сприяти реалізації заг.-соц. пра-
ва за допомогою спец. механізмів і процедур. 
Розрізняють інструментальну цінність юрид. 
права (зокрема, стабілізаційну, організаційну, 
узгоджувально-інтеграційну, орієнтаційно-ко-
ординаційну, управлінську, комунікативну, охо-
ронну, пізнавальну) та його власну цінність — 
здатність оптимізувати соц. прийнятні шляхи і 
засоби задоволення потреб суб’єктів. Заг.-соц. 
цінність юрид. права характеризується переду-
сім значенням для розвитку (прогресу) сусп-ва 
тих відносин, які закріплюються та захищають-
ся відповідною правовою системою. Особистіс-
на цінність юрид. права визначається, зрештою, 
мірою (змістом та обсягом) тих реальних мож-
ливостей (свобод), які воно надає людині за 
певних іст. умов. А.  п. — наук. основа такого 
правового виховання населення (зокрема, держ. 
службовців), метою якого є формування шано-
бливого ставлення до права як високої, життєво 
необхідної цінності, надбання загальнолюд. 
культури і цивілізації.

Літ.: Неновски  Н. Право и ценности. София, 1982; 
Алексеев  С.  С. Теория права. Москва, 1995; Козлов-
ський А. А. Аксіологічні константи правового пізнання // 

Право як пізнання: Вступ до гносеології права. Чернівці, 
1999; Мамут Л. С. Политико-правовые ценности: история 
и современность. Москва, 2000; Бондар  Ю. Аксіологія 
права як чинник розвитку правознавства // Вісник Ака-
демії управління МВС. 2007. № 1; Поліщук П. В. Поняття 
правових цінностей та методологічні підходи до розумін-
ня їх сутності // Філософські та методологічні проблеми 
права. 2013. № 1–2; Івашев Є. В. Вплив аксіології права на 
розвиток теорії прав людини // Науковий вісник Націо-
нальної академії внутрішніх справ. 2013. № 1. 

П. М. Рабінович

Аксіо́ма (грец. ἀξίωμα, від ἀξιόω — вважати гід-
ним) — положення, яке приймається без дове-
дення. Система А. — сукупність висловлювань, 
які в межах даної теорії приймаються як вихідні 
для доведення ін. істинних висловлювань цієї 
тео рії (теорем). Термін «А.» виник у Стародавній 
Греції, вперше з’являється в працях Арістотеля, 
пізніше його використовують стоїки (див. Стої-
цизм), Евклід та ін. античні математики. Ідеалісти 
розглядають істинність A. або як наслідок їхньої 
апріорності (див. Апостеріорі і апріорі), або як 
результат довільної угоди (див. Конвенціоналізм).

Аксіомати́чний ме́тод — спосіб побудови нау-
кової теорії на основі деяких вихідних положень, 
які стосуються її осн. понять і називаються аксі-
омами теорії, а всі інші положення отримуються 
як логічні наслідки аксіом. Наук. значимість 
А. м. була обґрунтована Арістотелем, який впер-
ше поділив усі істинні висловлення на основні 
(«принципи») й ті, що потребують доведення 
(«ті, що доводяться»). У своєму розвит ку А.  м. 
пройшов три етапи. На першому етапі він був 
змістовним, аксіоми приймалися на основі їх 
очевидності. Прикладом такої дедуктивної по-
будови теорії служать «Початки» Евкліда. На 
другому етапі Д.  Гільберт запропонував фор-
мальний критерій застосування А. м. — вимогу 
несуперечності, незалежності й повноти систе-
ми аксіом. Він сформулював аксіоми і правила 
виводу класичної логіки висловлень, а П.  Бер-
найс — логіки предикатів. На третьому етапі 
А. м. стає формалізованим. Аксіоматичне задан-
ня — стандартний спосіб визначення нових ло-
гік і нових алгебраїчних понять (наприклад, 
майже-кільце). Проілюструємо аксіоматичний 
метод на логіці висловлень. Формальна (аксіо-
матична) теорія ℑ вважається визначеною, якщо 
виконані наступні умови: 1) задана деяка злічен-
на множина символів — символів теорії ℑ; 2) є 
підмножина висловлень теорії ℑ, які називають-
ся формулами теорії ℑ; 3)  виділено деяку мно-
жину формул, які називаються аксіомами тео-
рії ℑ; 4) є скінченна множина R

1
, …, R

n
 відношень 

між формулами, які називаються правилами 
виводу. Для кожного R

i
 існує таке ціле додатне j, 

що для кожної множини, яка складається з 
j формул, і для кожної формули A ефективно ви-
рішується питання про те, чи перебувають дані j 
формули у відношенні R

i
 з формулою A, і, якщо 

так, то A називається безпосереднім наслідком 
даних j формул за правилом R

i
. Виводом у ℑ є 

будь-яка послідовність A
1
, …, A

n
 формул, така, 

що для будь-якого i формула A
i
 є або аксіомою 

теорії ℑ, або безпосереднім наслідком будь-яких 
попередніх формул згідно одному з правил ви-
воду. Формула A теорії ℑ називається теоремою 
теорії ℑ, якщо існує вивід в ℑ, в якому остан-
ньою формулою є A.
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Літ.: Мендельсон Э. Введение в математическую логи-
ку. Москва, 1984.

І. Ю. Раєвська, М. Ю. Раєвська

Аксоло́тль — статевозріла (неотенічна) личин-
ка низки видів північноамериканських хвоста-
тих амфібій роду амбістом (Ambystona tygrinum, 
A. mexicanum, A. andersoni та ін.). Особливості бу-
дови: доволі значні розміри (довжина тіла з 
хвос том — до 30 см), голова непропорційно ве-
лика з величезним ротом, наявність одночасно 
трьох пар зовн. зябер, розташованих на зябро-
вих дугах, і легень, погано розвинені органи 
чуття, чотири слабкі п’ятипалі кінцівки, шкірна 

складка уздовж спини і біля хвоста виконує 
функцію плавця. Для А. також характерні: роз-
виток статевих органів і нормальний перебіг 
статевого розмноження, роздільностатевість за 
невиразного статевого диморфізму. Розмножу-
ється відкладанням ікри. Дихає зябрами і леге-
нями (заковтує повітря ротом). Причиною недо-
розвинення личинок амбістом є нестача гормо-
ну тироксину, який виробляє щитоподібна за-
лоза, тому додавання цього гормону в воду чи 
корм або стимуляція роботи щитоподібної за-
лози сприяють завершенню метаморфозу. 
У при роді причиною появи А. є низька темпера-
тура води у водоймах. А. властива унікальна 
здатність до регенерації. Вони легко відновлю-
ють не тільки втрачені кінцівки, а й навіть час-
тину головного мозку або очі, якщо збереглася 
хоча б частина органа. Живляться безхребетни-
ми, в штучних умовах кормом може бути мотиль 
або трубочник. Для утримання однієї особини 
А. потрібен акваріум об’ємом до 10 л, чиста вода 
і т-ра в інтервалі + 15–20 оС. Тривале перевищен-
ня цього температурного діапазону неминуче 
призводить до смерті тварини. А. властиве висо-
ке різноманіття розмірів і забарвлення. Як аква-
ріумні тварини популярні виведені в неволі А.-
альбіноси, які мають білу шкіру і червоні зо-
внішні зябра.

Літ.: Жизнь животных: В 6 т. Москва, 1969. Т. 4. Ч. 2: 
Земноводные, пресмыкающиеся; Даревский  И.  С., 
Орлов Н. Л. Редкие и исчезающие животные. Земновод-
ные и пресмыкающиеся. Москва, 1988; Roy S; Gatien S. 
Regeneration in axolotls: a model to aim for! // Experimental 
Gerontology. 2008. Nov. Vol. 43. Iss. 11. 

С. В. Межжерін

Аксо́н (грец. ἄξων — вісь), нейрит — відросток 
нервової клітини (нейрона), який генерує нерво-
ві імпульси і по якому вони поширюються в нап-
рямку від тіла нейрона до іннервованих органів 
та ін. нейронів. Спочатку вважали, що А. лише 
передає збудження від тіла нейрона, але реє-

страція електричних потенціалів виявила, що 
нервовий імпульс генерується в самому аксоні 
на відстані ~ 50 мкм від тіла нейрона. Ін. функ-
ція А. — аксоплазматичний транспорт речовин, 
тобто переміщення синтезованих у тілі нейрона 
білків, синаптичних медіаторних речовин, низь-
комол. сполук по мікротрубочках за допомогою 
моторних білків і з використанням енергії АТФ. 
Транспортовані речовини можуть бути або в 
розчинному стані, або у складі пухирців і гра-
нул. Нейрон має один А., який становить до 99 % 
об’єму нервової клітини, довж. А. може бути від 
1  мм до 1,5  м (у великих тварин, напр., А., що 
тягнуться від спинного мозку в кінцівки), 
діам. — 1–20 мкм і більше. А. вкритий плазма-
тичною мембраною і заповнений аксоплазмою, 
в якій містяться мікротрубочки, нейрофібрили, 
рибосоми, ендоплазматична сітка, мітохондрії 
та ін. органели. Трофіка А. залежить від тіла ней-
рона, тому в перерізаному А. його периферична 
частина відмирає. У хребетних існує мієлінова 
оболонка аксонів, яку утворюють спеціальні 
шваннівскі клітини, які «накручуються» на А., 
залишаючи вільні від мієлінової оболонки ді-
лянки — перехоплення Ранв’е, що містять потен-
ціал-залежні натрієві канали, завдяки роботі 
яких виникає потенціал дії. А. утворюють м’я-
кот ні (вкриті мієліновою оболонкою) або без-

м’я котні (позбавлені мієлінової оболонки) нер-
вові волокна. У товстих м’якотних нервових во-
локнах швидкість поширення збудження більша 
(до 100 м/с), ніж у тонких безм’якотних волок-
нах. Кінці А. розгалужуються (т.  з. терміналь), 
на кінці терміналі є синаптичне закінчення — 
кінцева ділянка, яка разом з постсинаптичною 
мембраною клітини-мішені утворює синапс. 
У ембріогенезі розвиток А. починається з фор-
мування конуса росту у нейрона і спрямовуєть-
ся до специфічних областей — мішеней по виз-
начених шляхах (т. з. аксональне наведення, або 
аксональний пошук шляху), про що свідчить 
повна ідентичність розташування нервів на 
обох сторонах тіла; молекулярна основа такої 
спрямувальної системи остаточно невідома.

Літ.: Дзержинський  М.  Е. та ін. Загальна цитологія і 
гістологія. Київ, 2006. 

Аксонола́йм за́мковий (Axonolaimus sera) — вид 
круглих червів ряду арелаймідів. Круглий черв з 
гладенькою кутикулою, довжина тіла самки 
0,89–1,05  мм, самця — 0,78–0,90  мм. На перед-
ньому кінці тіла є два кола щетинок. Входить до 
складу бентосу, живе на піщаних ділянках на 

Аксолотль

Синаптичні закінчення

Шваннівські клітиниПерехоплення Ранв’є

Аксон

Аксон
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глибині 0,3–1,5 м. Статевозрілі особини трапля-
ються переважно на макрофітах, личинки — на 
ґрунті. А. з. занесено до ЧКУ. Ареал виду охоп-
лює гирлові ділянки річок пд. Євразії, в Украї-
ні — пониззя Дніпра. Природоохоронний статус 
виду — вразливий. Причини зміни чисельнос-
ті — забруднення водойм, руйнування біотопів 
бентосу. Режим збереження популяцій та заходи 
з охорони — збереження біотопів.

М. М. Дехтяр

Аксономе ́трі ́я (від грец. ἄξων — вісь і μετρέω — 
вимірювати)  — один із способів зображення 
просторових фігур на площині. Фігура і вибрана 

прямокутна декартова система координат за 
допомогою паралельних проекцій проектують-
ся на площину креслення. Залежно від способу 
проектування А. ділиться на паралельну і цент-
ральну. Якщо напрямок паралельного проекту-
вання на площину креслення перпендикуляр-
ний цій площині, то А. наз. ортогональною, або 
нормальною (прямокутною), в іншому випад-
ку — косокутною. При ортогональній А. зазна-
чають косинуси кутів нахилу координатних 
осей до площини креслення, які іноді наз. показ-
никами спотворення. Якщо два показники спот-
ворення рівні, то А. наз. диметрією; якщо рівні 
три показники — ізометрією; якщо всі показни-
ки спотворення різні — триметрією. Основною 
теоремою А. є теорема Польке  — Шварца, яка 
полягає в тому, що будь-який тетраедр може 
бути спроектований у плоский чотирикутник, 
подібний даному. А. через її наочність широко 
застосовують для створення малюнків у видан-
нях техн. л-ри і в наук.-популяр. книжках.

Літ.: Глазунов Е. А., Четверухин Н. Ф. Аксонометрия. 
Москва, 1953.

І. Ю. Власенко

Аксо́н-рефле ́кс — реакція, що здійснюється в 
організмі завдяки поширенню збудження від 
чутливого нервового закінчення до робочого 
органа (ефектора) розгалуженнями одного й 
того самого аксона, без участі тіла нервової клі-
тини. Відрізняється від справжнього рефлексу 
відсутністю частин рефлекторної дуги — чутли-
вого та рухового нейронів. А.-р. є, напр., реакція 
почервоніння шкіри в місці мех. подразнення. 
При цьому збудження, спричинене дотиком, по-
ширюється розгалуженнями аксона до крово-
носних судин і розширює їх. А.-р. частково за-
безпечують функціональні зв’язки між внутр. 
органами та кровоносними судинами.

Аксопо ́дії (від грец. ἄξων — вісь і πόδιον — ніж-
ка) — різновид псевдоподій, численні нерозгалу-
жені радіально розташовані випини цитоплаз-

ми деяких одноклітинних орг-мів (сонцевиків, 
радіолярій). Мають сталу форму завдяки розмі-
щеним у них осьовим пружним скелетним нит-
кам, що збільшують загальну поверхню тіла 
найпростішого, сприяють ширянню у воді; та-
кож до А. можуть прилипати їстівні частинки.

Аксости ́ль — 1) Осьовий пучок здатних скоро-
чуються фібрил, що тягнеться уздовж тіла спи-
рохет та виконує опорну і локомоторну функції. 
2) Розташована посередині тіла еластична нитка 
у деяких джгутикових найпростіших (трихомо-
над, лямблій), виконує опорну функцію і сприяє 
збереженню сталої форми тіла.

А́ксум (амх. አክሱም) — руїни стародавнього міс-
та, столиці Аксумського царства (2–11 ст.; тепер 
регіон Тиграй, Ефіопія), об’єкт Світової спадщи-
ни ЮНЕСКО (з 1980). Місто заснував в сер. 
1 тис. до н. е. імп. Ефіопії Менелік І, який, згідно 
з легендою, був сином царя Соломона і цариці 
Савської. Саме в А. 333 християнство проголо-
шено держ. релігією Аксумського царства. На-
віть після зміни столиці А. залишався місцем 
коронації ефіопських негусів (імператорів).
Посеред А. на платформі заввишки 1,5 м — 3-не-
фний собор Марії Сіонської (перша згадка дату-
ється 4 ст.). Собор збудовано на місці язичниць-
кого храму: спочатку був 5-нефним, згодом від-
будований заново 1584 та у 18 ст., оновлений у 
20 ст. Ефіоп. правосл. церква стверджує, що на 
тер. собору розташований біблійний Ковчег За-
повіту, у якому лежать Таблиці Закону з викар-
буваними 10 заповідями. Згідно з легендою, 
Ков чег Заповіту був викрадений із Єрусалим-
ського храму Менеліком  І. До каплиці, в якій 
зберігається ковчег, не було і немає доступу ні-
кому, навіть ефіоп. імператорам. 
На Пд. Зх. від А. — 3 некрополі з монолітними 
кам’яними стелами (2–4 cт.). Із 7 стел північного 
некрополя збереглися тільки 3 (висота 21, 24, 
33,5 м). Стели викарбувані з одного шматка гра-
ніту. До сьогодні залишається загадкою, ким і з 
якою метою вони були висічені, хоча є припу-
щення, що вони пов’язані з похованням великих 

Аксонолайм замковий

Аксонометрія точки А 
(стрілкою показано напрям 
паралельного проектування).   
А

1
 — проекція   точки   

А   на площину ХОУ; А' 
1
  —  

її зображення на площині 
аксонометричних проекцій П' 
(вторинна проекція точки А); 
А' — зображення точки А, 
а О'Х'У'Z' — зображення 
системи координат ОХУZ 
на площині аксонометричних 
проекцій

A’

A
1

’

Z ’

Y ’

0 ’ 0

Z
A

Y

A
1

X

П’

X ’

Аксоподії у сонцевика роду 
акантоцистісів

Аксостиль в клітині 
трихомонади

Аксостиль

Аксум. Обеліск



540

Акс

імператорів. Усі датуються 1 ст. н. е. Війська фа-
шист. Італії вивезли один із трьох обелісків (т. з. 
Аксумський обеліск) до м. Рима, де він перебу-
вав 1937–2005. Навесні 2005 Італія повернула 
обеліск до А. й оплатила витрати за перевезення. 
ЮНЕСКО організувало повторну установку сте-
ли. 2008 монтаж було завершено. Зараз обеліск 
стоїть на горі, на якій будівельники в давнину 
спорудили 3-ярусний постамент. «Велика» стела, 
найбільший моноліт у світі вагою понад 500 
тонн, звалилася з невідомих причин (бл. 4  ст.). 
Розбита на кілька шматків, які лежать на землі. 
На Пд. від А. — фундамент комплексу подвійної 
кам’я ної базиліки (гробниця царів Калеба та Ге-
бре Мескель, 6 ст.).
На тер. А. розташований палац Дунгур (відомий 
як палац цариці Савської). Наприкінці 1960-х 
співробітники Ефіоп. ін-ту археології розкопали 
його руїни. Подальші дослідження з’ясували, що 
споруда, ймовірно, була побудована дещо пізні-
ше часів правління цариці (10 ст. до. н. е.). 2008 
нім. археологи виявили під уже відомими руїна-
ми фундамент давнішої споруди, яка й була па-
лацом цариці Савської.
Камінь Езани — артефакт Аксумского царства. 
Цей кам’яний монумент є документ. свідченням 
переходу царя Езани в християнство і підкорен-
ня ним сусідніх народів. На камені — похвали 
Богові за перемоги Езани, написані трьома мо-
вами: ґеез (мова, поширена в Аксумському цар-
стві), сабейській та грецькій.
А. перебуває під юрисдикцією та захистом Нац. 
ради старожитностей (від 1958). Управління 
здійснюється на трьох рівнях — місцевому, регі-
ональному й федеральному. 

Літ.: Kobishchanov  Y.  M. Axum. State College, 1979; 
Шин ни  М. Древние африканские государства / Пер. с 
англ. Москва, 1982; Надписи ранних царей Аксума / Пер. 
с эфиоп. // История Африки в древних и средневековых 
источниках: Хрестоматия. Москва, 1990; Anfray  F. Les 
anci ens ethiopiens. Paris, 1991.

Аксьо́нов, Васи́ль Па ́влович (рос. Аксёнов, Ва-
силий Павлович; 20.08.1932, м.  Казань, тепер 
Рес публіка Татарстан, РФ — 06.07.2009, м. Мос-
ква, РФ) — письменник, публіцист, кіносцена-
рист. Нар. у родині парт. діяча П. Аксьонова та 
історика, викладача Казан. пед. ін-ту Є. Гінзбург. 
1937 батьків А. було репресовано. Упродовж ко-
роткого часу перебував у дит. будинку для дітей 
засуджених. Потім — у родичів. З 1947 жив із 
матір’ю, яка після звільнення з ув’язнення пере-
бувала на засланні. 1956 закінчив Перший Ле-
нінград. мед. ін-т, до 1960 працював лікарем. 
Друкувався з 1960. Упродовж 1960-х — поч. 
1970-х опубл. кілька повістей, романів і п’єс, час-
тину з яких екранізовано. У цей період у його 
творах з’явилися сатир. та фантаст. мотиви. 
1966 взяв участь у демонстрації проти спроб 
реабілітації Й. Сталіна. Наприкінці 1960-х під-
писав кілька листів на підтримку заарештова-
них ди сидентів. Від поч. 1970-х позбавлений 
можливості друкуватися. 1978 брав участь у 
підготовці самвидавного альманаху «Метро-
поль». Напр. 1970-х його твори друкувалися за 
кордоном. З 1980 в еміграції у США. Викладав 
рос. л-ру в амер. ун-тах, співпрацював із раді-
останціями «Голос Америки» і «Радіо „Свобо-
да”». Найвідоміший твір — роман-утопія «Ост-
рів Крим» («Ост ров Крым», 1979, видано 1981 у 
США).

Тв.: Остров Крым. Москва, 1990; Московская сага: 
В  3  кн. Москва, 1993–1994; Американская кириллица. 
Москва, 2004.

Аксьо́нов, Володи ́мир Вікторо ́вич (01.02.1935, 
с. Ґібліци Касимовського р-ну Рязан. обл., РФ) — 
льотчик-космонавт СРСР, двічі Герой Радян-
ського Союзу (1976 та 1980). Після закінчення 
машинобудівного технікуму (1953) — курсант 
Кременчуцької військ. авіац. школи, потім — 
Чугуївського військ. авіац. училища. 1963 закін-
чив Всесоюзний заочний політех. ін-т. У загоні 
космонавтів з 1973. На рахунку А. два космічних 
польоти. Перший політ А. здійснив 15–23.09.1976 
разом з В. Биковським як бортінженер косміч-
ного корабля «Союз-22»; політ проводився в 
рамках програми «Інтеркосмос». Другий політ 
здійснив 05.–09.06.1980 разом з Ю. Малишевим 
як бортінженер космічного корабля «Союз Т-2». 
Під час польоту проводилися випробування 
бортової апаратури нового транспортного кос-
мічного корабля, стиковка з орбітальним комп-
лексом «Салют-6» — «Союз-36». За два рейси в 
космос А. налітав 11 діб 20 год 11 хв 47 с. Після 
другого польоту продовжив роботу в Центрі 
підготовки космонавтів ім.  Ю. Гагаріна, брав 
участь у підготовці екіпажів до нових космічних 
польотів. 
Кандидат тех. наук (1981), автор більше 10 вина-
ходів. Засл. майстер спорту СРСР. 

Літ.: Ребров  М. Советские космонавты. Изд.2-е, доп. 
Москва, 1983; Советские и российские космонавты 1960–
2000. Москва, 2001.

Аксьо́нов, Олекса́ндр Федото́вич (13.10.1929, 
с. Кротово, тепер Новосибір. обл., РФ) — учений 
у галузі авіаційного матеріалознавства, тертя і 
зносу металів, хімотології й триботехніки, док-
тор технічних наук (1970), проф. (1971), чл.-кор. 
НАН України (1976). 1953 закінчив мех. ф-т 
Київ. ін-ту цивільного повітр. флоту (нині Нац. 
авіац. ун-т), де потім працював асистентом 
(1953–1956), начальником навч. частини (1956–
1961), проректором з наук. частини (1961–1970), 
ректором (1975–1988). 1970–1975 та 1988–
1992 — заст. міністра цивільної авіації СРСР. З 
1992 — гол. наук. співробітник галузевої н.-д. 
лаб. дослідження експлуатаційних властивостей 
авіац. паливно-мастильних матеріалів, радник 
ректорату Нац. авіац. ун-ту. Проводив дослі-
дження в галузі хімотології і триботехніки щодо 
паливних і гідравлічних систем літальних апара-
тів. Вивчав процеси тертя і зношення в низько-
молекулярних вуглеводневих середовищах, 
вплив розчиненого в паливі та гідрорідинах 
кисню на процеси тертя і зношення, розробив 
методи для випробувань нових літаків. Розви-
нув теорію окислювального зношування і заклав 
основи нового наук. напряму — трибохімії. 
Створив школу авіац. хімотології і триботехні-
ки. Зробив значний внесок у вирішення проблем 
фіз.-хім. механіки за наявності тертя металевих 
поверхонь у низькомолекулярних вуглеводне-
вих середовищах (актуальні під час створення 
реактивних палив і спец. рідин). У процесі цих 
досліджень був вивчений механізм зношування 
деталей авіац. техніки на молекулярному рівні. 
Установив факт і осн. закономірності витрат 
кисню під час тертя, появі водню, метану, оксиду 
і диоксиду вуглецю, звичайних і комплексних 
сполук метану з компонентами, що оточують 

Аксьонов Василь Павлович

Аксьонов Володимир 
Вікторович

Аксьонов Олександр 
Федотович
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зону тертя. Наук. дослідження в галузі хімії і 
технології нових типів авіац. палив, мастил і 
мастильних матеріалів використовують у роз-
робці і вир-ві нових типів повітр. суден, сприя-
ли подальшому розвитку авіац. науки. Брав 
участь у розробленні й створенні літаків: Ту-144, 
Іл-86, Іл-76, Ту-154, Як-40, Ан-74, Ту-204, Іл-96, 
Іл-114. Радою Міжнар. організації цивільної 
авіації першим в Україні нагороджений Золо-
тою медаллю та Почесною грамотою премії 
ім. Е. Корнера за значний внесок у розвиток між-
нар. цивільної авіації (1985). За цикл робіт «Роз-
робка зносостійких та корозійностійких матері-
алів» нагороджений премією ім. І. М. Францеви-
ча АН УРСР (1989). Автор 140 наук. і навчально-
методичних праць, 27 авторських свідоцтв і па-
тентів.

Пр.: Авиационные топлива, смазочные материалы и 
специальные жидкости: Учеб. Москва, 1970; Химмотоло-
гия авиационных специальных жидкостей. Киев, 1972 
(спiвавт.); Трение и изнашивание металлов в углеводо-
родных жидкостях. Москва, 1977; Износостойкость авиа-
ци онных топливно-гидравлических агрегатов. Москва, 
1986.

Літ.: Бабак  B., Іванов  C., Запорожець  О. Олександр 
Федотович Аксьонов // Вісник НАН України. 2004. № 3.

О. М. Березовський

Аксьо ́нова, Людми́ла Васи ́лівна (уроджена Ша-
повалова; 23.04.1947, м. Севастополь, тепер Ук-
раїна) — спортсменка, легкоатлетка (біг на ко-
роткі дистанції). Майстер спорту міжнар. класу. 
Тренувалась і виступала за спортивне т-во 
«Аван гард» (м. Київ). Бронзова призерка XXI Літ-
ніх Олімпійських ігор 1976 (м. Монреаль, Канада) 
в естафетному бігу 4х400 м. Чемпіонка СРСР із 
бігу на 400  м (1976). Чемпіонка Європи з еста-
фетного бігу 4х400  м і 4х800  м у приміщенні 
(Чемпіонат Європи з легкої атлетики у примі-
щенні 1971). Нагороджена медаллю «За трудову 
відзнаку» (1976).

Акт (франц. acte,  від лат. actus — дія, actum — 
документ) — 1) Одинична дія, вчинок громадя-
нина або посадової (службової) особи. 
2) Документ, який видається держ. органом, ор-
ганом місцевого самоврядування, посадовою 
особою або громад. орг-цією у межах їх компе-
тенції: закон, указ, постанова, наказ, розпоря-
дження тощо. 
3) Документ, протокол, що фіксує певний факт, 
який встановлюється спец. органом чи комісією, 
напр., А. ревізії, А. про передачу матеріальних 
цінностей, А. проведення експертизи, А. про 
нес тачу товару. 
4)  Значна, порівняно завершена частина драм. 
твору або театр. вистави, що зазвичай завершу-
ється подією, яка має важливе значення для роз-
витку драм. сюжету. А. може поділятися на сце-
ни (епізоди, яви, картини). Уперше поділ на А. 
запроваджено в рим. драматургії. У давньорим. 
п’єсах було п’ять А. П’ятиактний поділ зберігав-
ся й в епоху Відродження та класицизму. Між А. 
у п’єсі може бути вставлено інтермедії (напр., 
інтермедії Я. Гаватовича, 17 ст.), міждії [міждії 
до п’єси «Аргів’яни» («Аргивяне») В. Кюхельбе-
кера], хор [Ж. Расін, «Есфір» («Esther»)]. У театрі 
між діями зазвичай оголошується антракт, під 
час якого відбувається зміна декорацій. Сучас. 
п’єси мають від одного до п’яти А. Іноді замість 
поділу на А. драматурги використовують т.  з. 

багатоепізодну структуру («Патетична соната» 
М. Куліша). У традиційному театрі країн Дал. й 
Серед. Сходу п’єси можуть ділитися на десять і 
більше А. 
5) У фото- та образотворчому мист-ві — зобра-
ження оголеного тіла людини. Те саме, що й ню.

Акт 5 листопа ́да 1916 ро́ку — спільна прокла-
мація (маніфест) німецького генерал-губернато-
ра окупованих німецькими військами теренів 
колишнього Королівства Польського у Варшаві 
Г.  Беселера й австро-угорського генерал-губер-
натора окупованих австро-угорськими війська-
ми теренів у Любліні К. Кука про намір двох ім-
ператорів — Німеччини Вільгельма  ІІ та Ав-
стро-Угорщини Франца-Йосифа — утворити 
піс ля закінчення світової війни самостійне 
Польське королівство, яке зберігатиме щільні 
зв’яз ки з обома імперіями. Короткий текст прок-
ламації містив запевнення в перемозі центр. д-в 
і звільненні польськ. земель від рос. панування, 
утворення на них спадкової конституційної мо-
нархії, характер якої не уточнювався, але замість 
терміну «незалежність» використано термін 
«самостійність»; нічого не говорилося про кор-
дони майбутньої д-ви та її правлячу династію, 
натомість наголошувалося на потребі віднов-
лення «славних традицій польських військ дав-
ніх часів». 
Появу прокламації зумовлено зміною ситуації 
під час Першої світової війни. Внаслідок наступу 
нім. і австро-угорських військ навесні 1915 під 
їхнім контролем опинилися всі землі колишньо-
го Королівства Польського, котрі згідно з рішен-
ням Віденського конгресу 1815 увійшли до складу 
Рос. імперії. Після окупації їх розділено на дві 
зони — нім. з центром у Варшаві та австро-угор-
ську з центром у Любліні. Водночас постало пи-
тання про їхню майбутню долю. У союзників іс-
нували значні розбіжності: австр. політики за 
підтримки польськ. консерваторів у Галичині 
прагнули об’єднати окуповані землі з Галичи-
ною й перетворити дуалістичну монархію на 
«триалістичну» з доданням третього «польськ.» 
елемента. Нім. політики розглядали варіанти з 
включенням частини польськ. земель до імперії 
й утворення на решті польськ. тер. невеликої 
буферної польськ. д-ви, міцно пов’язаної з Ні-
меччиною (згідно з поширеною раніше ідеєю 
«серединної Європи», «Mitteleuropа»). Важливу 
роль відіграло прагнення отримати у своє роз-
порядження додаткові військ. й екон. ресурси 
польськ. земель (за розрахунками нім. військо-
вих — понад 1  млн мобілізованих). Перевагу 
отримала пропозиція нім. канцлера Т. Бетманн-
Гольвега пообіцяти полякам утворити в майбут-
ньому Польськ. королівство і тим самим при-
вернути їх на свій бік. Цьому сприяла й успішна 
участь створених в Австро-Угорщині Польськ. 
легіонів у бойових діях проти рос. військ. Узго-
дження позицій нім. й австро-угорської сторін 
відбулося на конференції у Відні в серпні 1916, а 
остаточне рішення ухвалено на зустрічі військо-
вих у Пщині в жовтні того ж року. Для пропа-
гандистського ефекту німці «організували» при-
їзд «представників польської громадськості» до 
Берліна з метою висловити прохання відбудови 
польськ. державності. Після цього було проголо-
шено Акт 5 листопада 1916. У січні 1917 окупа-
ційна влада проголосила створення дорадчої 
польськ. «Тимчасової державної ради» («Ради 

Акт 5 листопада 1916 року
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стану») з обмеженими повноваженнями, яка 
складалася з 25 осіб: 15 було призначено нім. і 
10 — австро-угорським генерал-губернаторами. 
Її очолив землевласник В. Немойовський (1864–
1939), а військ. комісію очолив Ю. Пілсудський. 
У польськ. сусп-ві ставлення до Акту 5 листопа-
да 1916 було двозначним: частина польськ. сил, 
яка орієнтувалася на центр. д-ви, сприйняла 
його позитивно, інша, що підтримувала країни 
Антанти, — засудила. Негативно поставились 
до прокламації лідери країн Антанти і насампе-
ред Росія: 15.11.1916 рос. уряд виступив з про-
тестом проти діяльності окупаційної влади на 
тер. Королівства Польського і пообіцяв після 
війни утворити Польськ. д-ву в складі «всіх 
поль ських земель» під скіпетром Романових на 
засаді держ. єдності (фактично — автономії), а 
12.12.1916 цар Микола  ІІ видав наказ, у якому 
однією з цілей війни назвав відбудову «вільної, 
складеної з усіх трьох частин Польщі» в союзі з 
Рос. імперією. Керівники країн Антанти висло-
вили свою підтримку Росії. 
Попри різне трактування значення документу 
його проголошення відіграло значну роль у легі-
тимації «польського питання» на міжнар. арені, 
порушивши проблему відбудови польськ. дер-
жавності як невід’ємного елемента післявоєнно-
го врегулювання в Європі. Поряд із тим, цей до-
кумент становив серйозну загрозу для укр. на-
селення Галичини, оскільки перекреслював пла-
ни укр. політикуму на поділ провінції за етніч-
ною ознакою та автономію укр. земель в складі 
Австро-Угорщини. Наступні події завершально-
го етапу Першої світової війни зробили Акт 
5 листопада 1916 неактуальним, поставивши на 
порядок денний розпад європ. імперій і творен-
ня нових нац. д-в. 

Літ.: Левицький  К. Історія визвольних змагань га-
лицьких українців в часи світової війни 1914–1918  рр. 
Львів, 1930–1938. Ч. 1–3; Kieniewicz S. Historia Polski 1795–
1918. Warszawa, 1997; Зашкільняк  Л., Крикун  М. Історія 
Польщі: від найдавніших часів до наших днів. Львів, 2002; 
Головченко В., Солдатенко В. Українське питання в роки 
Першої світової війни. Київ, 2009; Mikietyński P. Niemiecka 
droga ku Mitteleuropie. Polityka II Rzeszy wobec Królestwa 
Polskiego (1914–1916). Kraków, 2009; Stempin  A. Próba 
«mo ralnego podboju» Polski przez Cesarstwo Niemieckie w 
latach I wojny światowej. Warszawa, 2013. 

Л. О. Зашкільняк

Акт відно ́влення Украї́нської Держа ́ви — 
політичний документ, прийнятий 30.06.1941 на 
зібранні близько сотні українських діячів у щой-
но окупованому німецькими військами Львові. 
Ініціатором виступило керівництво ОУН(б). 
У документі говорилося, що волею укр. народу 
ОУН під проводом С. Бандери проголошує від-
новлення Укр. держави, що сформувалася після 
Акта Злуки УНР і ЗУНР 22.01.1919. Збори не 
визнали екзильний уряд УНР на чолі з А.  Лі-
вицьким, вважаючи, що Варшавським пактом 
20.04.1920 він зрікся зх.-укр. земель. У документі 
передбачалося продовжити боротьбу проти рос. 
окупації України, зокрема шляхом співпраці з 
націонал-соціаліст. Німеччиною. Було повідом-
лено, що С. Бандера призначив Я. Стецька пер-
шим головою уряду — Укр. держ. правління. На 
поч. липня чл. уряду отримали номінац. грамо-
ти. Однак розпочати роботу не вдалося, бо нім. 
окупац. влада ліквідувала проголошену Укр. 
державу й заборонила діяльність Укр. держ. 

прав ління. 05.07.1941 гітлерівці заарештували в 
Кракові С.  Бандеру, 09.07.1941 у Львові  — 
Я. Стецька; чл. уряду потрапили до концтаборів. 
У Львові на будинку «Просвіти» на честь 50-ї 
річниці прийняття Акта встановлено мемор. до-
шку.

Літ.: Мірчук П. Акт відновлення Української Держав-
ности 30 червня 1941 року (його ґенеза та політичне й іс-
торичне значення). Мюнхен, 1953; Косик В. Україна і Ні-
меччина у Другій світовій війні. Париж, Нью-Йорк, 
Львів, 1993; Кульчицький С. В., Настюк М. І., Тищик Б. Й. 
Історія держави і права України. Львів, 1996; Кук В. Акт 
відновлення Української Держави 30 червня 1941 р. Київ, 
Львів, 2001; Відновлення Української держави в 1941 році. 
Нові документи і матеріали. Київ, 2001; Гай-Нижник П. П. 
Відновлення Української Держави Актом 30 червня 
1941 р. // Держава у теорії і практиці українського націо-
налізму. Матеріали VІ Всеукраїнської наукової конферен-
ції, Івано-Франківськ, 26–27 червня 2015 р. Івано-Фран-
ківськ, 2015.

П. П. Гай-Нижник

Акт дипломати́чний — 1) Дія або заява орга-
нів зовн. зносин або уповноважених посадових 
осіб д-ви, здатна викликати політ. або юрид. 
наслідки. А. д. може бути виражений як в усній, 
так і письмовій формі. Серед поширених А. д. у 
формі дії — встановлення або розірвання дип-
ломатичних відносин, вручення вірчих грамот 
або відкличних грамот, ігнорування главою 
дип ломатичного представництва офіційних 
прийомів, організованих д-вою акредитації, 
здійснення демаршів, оголошення дипломатич-
ного агента небажаною особою (persona non 
grata), залишення дипломатом заходу, органі-
зованого д-вою акредитації, на знак демонстра-
ції протесту тощо. До А.  д. також відносять 
виступи на офіційних заходах (дипломатичні 
конференції, офіційні зустрічі, прийоми) пер-
ших осіб д-в та дипломатичних представників, 
а також їх інтер в’ю у ЗМІ. А. д. можна вважати 
й односторонні заяви або декларації, які про-
голошуються від імені глави д-ви чи уряду, мі-
ністра закорд. справ або ін. уповноважених 
осіб. А. д. можуть бути дружнього і недружньо-
го характеру. 
2) Документ, який використовується у диплома-
тичному листуванні переважно між органами 
зовн. зносин д-в (телеграма, лист, дипл. нота, 
вербальна нота, циркулярна нота, меморандум, 

Акт відновлення Української Держави. «Зборівські вісті» 
(31.07.1941)
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пам’ятна записка, листи напівофіц. характеру 
тощо). 

Літ.: Barston R. Modern Diplomacy. London, 2006; Ре-
пецький В. М. Дипломатичне і консульське право. Київ, 
2006; Barston  R. Modern Diplomacy. London, 2006; 
Roberts I. Satow’s Diplomatic Practice. Oxford, 2009.

С. О. Мельник

Акт законода ́вства — нормативно-правовий 
акт вищої юридичної сили, суб’єктом прийняття 
(або санкціонування) якого є парламент як за-
конодавчий орган держ. влади. Осн. ознаки і 
властивості А.  з.: відображає публічні інтереси 
та спрямовується на врегулювання найважливі-
ших сфер сусп. відносин; приймається законо-
давчим органом влади — парламентом або на-
родом на референдумі; розробляється та прий-
мається за нормативно визначеною процедурою, 
яка називається законодавчим процесом; вста-
новлює, змінює чи скасовує норми права; має 
визначену структуру (може складатись із час-
тин, розділів, статей, пунктів та підпунктів) та 
реквізити (назва, дата, місце і су б’єкт прий няття, 
підпис уповноваженої особи, реєстраційний но-
мер); нормативно визначену документальну 
письмову форму об’єктивації (конституція, ко-
декс, закон); змістом є правила поведінки заг. 
характеру, дія яких поширюється на невизначе-
не коло суб’єктів; є обов’язковим для виконан-
ня, забезпечується системою держ. гарантій, 
зок рема примусовими засобами; публікується у 
спец. виданнях, перелік яких визначено норма-
тивно; діє в часі, просторі та за колом осіб; має 
юрид. силу, відповідно до якої поділяється на 
види: конституція — законодавчий акт найви-
щої юрид. сили, конституційні закони, кодифі-
ковані закони (кодекси), звичайні закони. В сис-
темі нормативно-правових актів закон має вищу 
юрид. силу, ніж підзаконні нормативно-правові 
акти. На практиці це означає, що всі підзаконні 
нормативно-правові акти приймаються на осно-
ві та на виконання закону. Акти, положення 
яких суперечать закону, скасовуються у норма-
тивно визначеному порядку. Зокрема, згідно зі 
ст. 8 Конституції України, «Конституція України 
має найвищу юридичну силу. Закони та інші 
нормативно-правові акти приймаються на осно-
ві Конституції та повинні відповідати їй». Зазна-
чені положення визначають ієрархічну побудову 
системи нормативно-правових актів України, її 
єдність, узгодженість та ефективність реалізації. 
Відповідно до критеріїв акти зак-ва можуть кла-
сифікуватися на види: за часом дії  — постійні, 
тимчасові; за суб’єктом прийняття — парла-
ментські та прийняті народом на референдумі; 
за предметом регулювання — конституційні, 
ци вільні, земельні, адм. та ін.; за структурою — 
прості й кодифіковані; за змістом нормативних 
положень — матеріальні та процесуальні та ін. 
В Україні, відповідно до ст.  91 Конституції, су-
б’єктом прийняття законів є ВР України; у ст. 92 
Конституції визначені сфери сусп. відносин, ре-
гулювання яких здійснюється вийнятково зако-
нами. 

Літ.: Тихомиров Ю. А. Теория закона / Отв. ред. д. юрид. 
н. В. П. Казимирчук. Москва, 1982; Марченко М. Н. Источ-
ники права. Москва, 2006; Пархоменко Н. М. Джерела пра-
ва: проблеми теорії та методології. Київ, 2008; Джерела 
конституційного права України / Відп. ред. акад. 
Ю. С. Шем шученко і О. І. Ющик. Київ, 2010. 

Н. М. Пархоменко

Акт Злу ́ки — документ Директорії УНР та уро-
чисте проголошення акта про об’єднання Укра-
їнської Народної Республіки та Західноукраїн-
ської Народної республіки в єдину незалежну 
державу 22.01.1919. «Універсал Директорії Укра-
їнської Народної Республіки» надруковано у 
першому номері «Вісника Української Народної 
Республіки» (різновиди назви документу: Акт 
Злуки, Акт Соборності, Акт об’єднання, Універ-
сал Соборності тощо).
А. З. став завершальним актом зустрічного пос-
тупу двох держ. утворень на зх. і сх. укр. теренах. 
01.12.1918 у Фастові укладено попередню угоду 
між повстанською Директорією та представни-
ками ЗУНР про наступне об’єднання обох час-
тин України в єдину д-ву. Продовженням цього 
процесу стало ухвалення 03.01.1919 в м. Станіс-
лавові Українською Національною Радою рішен-

ня про злиття ЗУНР та УНР «в одну, одноцільну, 
суверенну Народну Республіку». Наступним 
кроком мало стати законодавче затвердження 
Трудовим Конгресом України об’єд нання обох 
рес публік.
День — 22 січня — був обраний політиками не 
випадково, оскільки збігався з річницею Чет-
вертого Універсалу Центральної Ради, який 
проголошував самостійність УНР. Детальний 
план урочистого святкування об’єднання укр. 
земель був розроблений міністром освіти І. Огі-
єнком. Урочисте проголошення А.  З. відбулося 
22.01.1919 на Софійському майдані в Києві. На 
прохання Голови Директорії УНР В. Винниченка 
це зробив член Директорії Ф. Швець. У докумен-
ті, зокрема, проголошувалося: «Однині воєдино 
зливаються століттями одірвані одна від одної 
частини єдиної України  — Західно-Українська 
Народна Республіка (Галичина, Буковина, Угор-
ська Русь) і Наддніпрянська Велика Україна. 
Здійснились віковічні мрії, якими жили і за які 
умирали кращі сини України. Однині є єдина не-
залежна Українська Народна Республіка». 
23.01.1919 Трудовим Конгресом України пред-
ставників ЗУНР (48 делегатів) введено до складу 
Трудового Конгресу. Відповідно до ухваленого 
закону «Про форми влади в Україні» ЗУНР пере-
йменовано в Західну Область Української На-

Урочисте проголошення 
Акту Злуки на Софійському 
майдані 22.01.1919
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родної Республіки (ЗОУНР). Остаточно визна-
чити форму об’єднання двох республік мали 
Українські Установчі збори.
Фактично об’єднання носило радше формаль-
ний, аніж реальний характер. Уряд ЗОУНР ко-
ристувався широкими повноваженнями і прак-
тично був непідзвітний Директорії УНР, респуб-
ліки мали власні збройні сили. Часто обидва 
укр. уряди проводили неузгоджену політику, 
між ними виникали серйозні суперечності та 
розбіжності. Найбільш заважали об’єднанню 
воєнні дії, в які обидві республіки були втягнені. 
Кожна з них сподівалася на військ. підтримку 
іншої, але реально жодна з них не могла її нада-
ти. Більшість сучас. дослідників розглядають 
Акт соборності України від 22.01.1919 як мо-
рально-психологічний акт, а не нормативно-
правовий. Водночас, навіть незреалізований, 
А.  З. залишався упродовж багатьох десятиліть 
символом і мобілізуючим фактором боротьби 
українства за суверенну соборну д-ву.

Літ.: Соборність як чинник українського державотво-
рення (до 90-річчя Акту Злуки). Київ, 2009; Гошуляк  І. 
Тернистий шлях до соборності (від ідеї до Акту Злуки). 
Київ, 2009; Соборність України: історичний контекст і 
виклики сьогодення: Матер. круглого столу / Відп. ред. 
В. Ф. Верстюк. Київ, 2015.

О. М. Любовець

Акт мовленнє́вий, акт мо́влення (від лат. 
actus — дія) — цілеспрямована мовленнєва дія, 
двосторонній процес передачі повідомлення від 
мовця (автора, адресанта) сприймачеві (адреса-
тові) за допомогою мовних знаків. Включає в 
себе говоріння з боку адресанта і слухове 
сприймання та розуміння почутого з боку адре-
сата; у випадку писемної комунікації — відпо-
відно писання і читання (зорове сприймання та 
розуміння) написаного, причому учасники мо-
жуть бути віддаленими один від одного в часі та 
просторі.
А. м. є конкретним проявом мовленнєвої діяль-
ності та мінімальною одиницею нормативної 
для даного сусп-ва соціомовленнєвої поведінки, 
що розглядається в межах прагматичної ситуа-
ції (див. Прагматика мовна). У перебігу А.  м. 
твориться текст. Осн. рисами А.  м. є інтенціо-
нальність, цілеспрямованість і конвенціональ-
ність.
Першим почав досліджувати А.  м. у 1950-х 
Дж.-Л.  Остін, який з-поміж речень природної 
мови виокремив такі, що їх неможливо оцінити 
за критерієм істинності, а лише з погляду ефек-
тивності (успішності) — т. з. перформативи. За-
галом теорія А. м. спирається на спостереження, 
згідно з яким за допомогою мови можна не тіль-
ки передавати інформацію, а й створювати фак-
ти сусп. дійсності. Відповідно існує категорія 
повідомлень, які не описують позамовну реаль-
ність, а творять її (напр., заявою «Збори оголо-
шуються закритими» мовець справді закриває 
збори). Через це вони не можуть підлягати іс-
тиннісній оцінці класичної логіки.
Дж.-Л. Остін запропонував схему аналізу А. м., 
яка базується на розумінні його як трирівневої 
структури, де одночасно і взаємопов’язано існу-
ють три аспекти: 1) локуція (творення і форму-
лювання висловлювання); 2) іллокуція (відобра-
жає комунікативну мету мовця  — інтенцію); 
3)  перлокуція (ефект цілеспрямованого впливу 
на адресата, наслідки та результати).

Дослідники структурної прагматики мови 
К. Бюлер, Р. Якобсон та ін. виділили такі компо-
ненти А.  м.: відправник (адресант), отримувач 
(адресат), повідомлення, контакт, код, контекст. 
Р.  Якобсон визначив шість функцій мови, що 
реалізуються в А. м.: емотивну, конативну, рефе-
рентивну, фатичну, метамовну і поетичну.
Учень Остіна Дж. Серль запровадив поділ А. м. 
на прямі (безпосередні), коли інтенція мовця 
прочитується незалежно від ситуації, напр., у 
фразі «Подай мені склянку води», і непрямі 
(опосередковані), коли текст може мати різні 
значення залежно від контексту (напр., вигук 
«А!») й коли смисл висловлювання виводиться 
на основі підтексту, прихованого змісту, напр., 
«Ви не могли б відчинити вікно?» (непряме про-
хання) тощо. Проблему належного розуміння 
непрямих А. м., а також текстів, які не слід розу-
міти буквально (алюзії, іронія тощо), досліджує 
лінгвістика тексту. Дж. Серлю належить і п’яти-
членна класифікація А.  м. за комунікативною 
метою адресанта. Ідеї Дж.-Л.  Остіна розвивали 
також П. Строссон, Дж. Ліч, Д. Шпербер, А. Вер-
бицька, М. Нікітін та ін. Вчення Остіна і Серля 
набуло дальшого розвитку в теорії мовних імп-
лікатур Ґ.-П. Ґрайса.
У теорії комунікації модель А.  м. покладено в 
основу узагальненої моделі комунікативного 
акту.

Літ.: Searle J. Speech Acts: An essay in the philosophy of 
language. Cambridge, 1969; Якобсон  Р.  О. Лингвистика и 
поэтика // Структурализм: «за» и «против». Москва, 1975; 
Остин  Дж. Слово как действие // Новое в зарубежной 
лин гвистике. Москва, 1981; Levinson  S.  C. Pragmatics. 
Cambridge, 1983; Серль  Дж. Классификация иллоку тив-
ных актов  // Новое в зарубежной лингвистике. Москва, 
1986; Бюлер К. Теория языка. Репрезентативная функция 
языка. Москва, 1993; Бацевич Ф. Основи комунікативної 
лінгвістики. Київ, 2004.

Д. В. Данильчук

Акт нормати́вно-правови ́й — офіційний 
письмовий документ, прийнятий уповноваже-
ним на це суб’єктом у визначених законом фор-
мі та порядку, який встановлює, змінює, припи-
няє чи конкретизує певні норми права з метою 
урегулювання сусп. відносин, що потребують 
держ.-орг. впливу. А.  н.-п. має низку характер-
них ознак: приймається або санкціонується 
упов новаж. органами держ. влади, місцевого са-
моврядування або народом (шляхом референ-
думу); завжди містить нові норми прав або змі-
нює (скасовує) чинні; приймається з дотриман-
ням певної процедури; має форму письмового 
акта-документа і точно визначені реквізити; пу-
блікується в офіційних спец. виданнях з обо в’яз-
ковою відповідністю автентичності тексту офі-
ційного зразка; розрахований на багаторазове 
застосування; адресований неперсоніфіковано-
му колу осіб; містить осн. структурні елементи; 
підлягає обов’язковій держ. реєстрації та обліку 
в Єдиному держ. реєстрі норматив. актів; опра-
цьовується з урахуванням правил юрид. техніки 
(вимоги щодо використання мови, юрид. термі-
нології, юрид. конструкцій, тощо). А. н.-п. є осн. 
формою права в Україні. Вони становлять єдину 
ієрархічну систему, яка повинна характеризува-
тися внутр. узгодженістю і забезпечувати право-
ве регулювання в різних сферах сусп. відносин. 
А. н.-п. утворюють складну ієрархічну систему, 
їх можна класифікувати: за юрид. силою — на 

Джон Ленгшо Остін — 
засновник теорії актів 
мовленнєвих
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закони (акти вищої юрид. сили) і підзаконні 
акти, (акти засновані на законах, що їм не супер-
ечать); за суб’єктами правотворчості — на нор-
мативні акти, прийняті народом, Главою д-ви, 
органами законодавчої, виконавчої влади, орга-
нами місцевого самоврядування та ін.; за ступе-
нем систематизації — на прості і кодифіковані; 
за сферою дії — на заг., спец. і локальні; за галу-
зевою належністю — на нормативні акти, які 
містять норми конституційного, адм., цивільно-
го, кримінального, трудового, сімейного та ін. 
галузей права; за зовн. формою виразу — на за-
кони, укази, постанови, рішення, розпоряджен-
ня, накази тощо; терміном дії — на невизначе-
ний час, строкові. А.  н.-п. застосовуються до 
сусп. відносин, що мали місце в період від вве-
дення їх у дію до втрати ними юрид. сили. 
А. н.-п. не має зворотної сили — він діє тільки 
щодо тих обставин і випадків, які виникли після 
введення його в дію. Це необхідний фактор пра-
вової стабільності, коли громадяни і юрид. осо-
би повинні бути впевнені в тому, що А. н.-п. не 
погіршать їхнє правове положення. Виняток 
становить кримінальне зак-во, у якому через 
гуманні мотиви діє правило: «кримінальний за-
кон має зворотну силу, якщо він пом’якшує або 
усуває караність діяння». 
А. н.-п. має обмеження дії у просторі — він зас-
тосовується на тій тер., на яку поширюється су-
веренітет д-ви або компетенція відповідних ор-
ганів. Так, дія А. н.-п. вищих органів держ. влади 
в Україні поширюється на всю її тер., акти місце-
вих органів влади — на тер. відповідних адм. 
одиниць. 

Літ.: Скакун  О.  Ф. Теорія держави і права. Харків, 
2001; Цвік  М.  В. та ін. Загальна теорія держави і права. 
Харків, 2002; Волинка К. Г. Теорія держави і права. Київ, 
2003; Лисенков С. Л., Колодій А. М., Тихомиров О. Д., Ко-
вальський В. С. Теорія держави і права. Київ, 2005. 

В. А. Яцук 

«Акт поєдна́ння» — документ, що засвідчував 
одну зі спроб подолання інституційного розколу 
в українському православ’ї — об’єднан ня Укра-
їнської автокефальної православної церкви й Ав-
тономної православної церкви в одну Українську 
автокефальну православну церкву. 
В умовах Другої світової війни проект ухвали про 
об’єднання церков розроблено спеціально ство-
реною комісією на чолі з митр. Олександром (Іно-
земцевим). «А. п.» підписаний 08.10.1942 у Поча-
ївській лаврі делегатами від Луцького собору 
єпископів УАПЦ архієпископом Никанором 
(Аб рамовичем), єпископом Мстиславом (Скрип-
ником) та главою Автономної правосл. церкви 
митрополитом Олексієм (Громадським). На пер-
шій сесії Священного Синоду, який мав склика-
ти найстарший за хіротонією архієрей, планува-
лося розглянути всі питання, пов’язані з розпо-
ділом єпархій і кафедр між єпископами. У доку-
менті йшлося про ліквідацію усіх розбіжностей 
канонічного характеру. «А.  п.» передбачалося 
проголосити по всіх церквах на тер. України. На 
чолі об’єднаної Укр. автокефальної правосл. 
церкви мав стояти Священний синод із п’яти 
най старших єпископів України. Обов’язки його 
секретаря, а також заступника відсутнього чле-
на синоду покладалися на преосвященного 
Мстислава.
Проти інтеграції виступила частина єпископів з 
обох сторін, зокрема єпископат Автономної 

церкви на чолі з єпископом Київським Панте-
леймоном (Рудиком). Втілити «А. п.» у життя не 
вдалося. Унаслідок тиску окупаційної нім. влади 
(не зацікавленій в існуванні єдиної заг.-нац. укр. 
церкви) і власної ієрархії Олексій (Громадський) 
16.12.1942 визнав акт недійсним. Попри це, 
«А.  п.» став безпрецедентною екуменічною ак-
цією, яка означала прорив в укр. православ’ї й не 
мала аналогів у вітчизняній історії.

Літ.: Пащенко  В.  О. Православ’я в новітній історії 
України. Полтава, 1997; Лисенко  О. Церковне життя в 
Україні: 1943–1946. Київ, 1998; Борщевич  В. Українське 
церковне відродження на Волині (20–40-ві  рр. ХХ  ст.). 
Луцьк, 2000; Стоколос Н. «... Для миру церковного і добра 
віруючого народу...» (Що стало на заваді поєднанню пра-
вославних церков в Україні восени 1942 року) // Актуаль-
ні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії: Наук. зап. 
Рівнен. держ. гуманіт. ун-ту. 2006. Вип.  8; Смирнов  А. 
Мстислав (Скрипник): громадсько-політичний і церков-
ний діяч. 1930–1944. Київ, 2008; Смирнов  А., Трохимо-
вич  В. Архіпастирська діяльність єпископа Мстислава 
Скрипника в 1942 році // Галичина. Всеукр. наук. і куль-
турно-просвітній краєзнавчий часопис. До 70-річчя ство-
рення Української повстанської армії. 2013. Ч. 24.

А. М. Киридон

Акт проголо́шення незале́жності Украї́ни 
1991 — політико-правовий документ Верховної 
Ради України, який визначив новий державний 
статус України. Прийнятий 24.08.1991. Ухвален-
ня документа відбувалося в умовах реальної заг-
рози держ. суверенітету України і стало відпо-
віддю на спробу державного перевороту 19 серп-
ня 1991 з боку реакційно-консервативних сил у 
вищому керівництві Комуністичної партії Ра-
дянського Союзу. Однак створений з цією метою 
ГКЧП не зміг поставити під свій контроль си-
лові структури й оволодіти становищем на всій 
тер. СРСР. Провал цієї спроби відкривав перед 
Україною та ін. колишніми рад. республіками 
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можливість реалізації державницьких прагнень. 
20.08.1991 Президія ВР УРСР ухвалила заяву, в 
якій дія постанов ГКЧП на тер. України не виз-
навалася. 24.08.1991 ВР УРСР зібралася на поза-
чергову сесію. З доповіддю про політ. ситуацію 
виступив Голова ВР УРСР Л. Кравчук, співдопо-
віді зробили народні депутати О.  Мороз — від 

більшості та І. Юхновський — від опозиції. З ме-
тою захисту суверенітету України запропонова-
но створити Раду оборони України і Національ-
ну гвардію; ухвалити закон про статус військ, 
розташованих на тер. України; розв’язати пи-
тання про департизацію правоохоронних орга-
нів республіки; розробити механізм реалізації 
екон. незалежності шляхом переходу у власність 
України підприємств та орг-цій союзного підпо-
рядкування. Ці заходи означали утвердження 
незалежного статусу України, внаслідок чого 
УРСР припиняла своє існування. З метою на-
дання легітимності доленосним рішенням, 
І. Юхновський запропонував проголосити акт, в 
якому мав бути зафіксованим новий держ.-
політ. статус України. Ввечері 24.08.1991 ВР Ук-
раїни конституційною більшістю голосів (392 — 
«за», 4 — «проти») ухвалила А. п. н. У. Цим Ак-
том було започатковано новий етап розвитку 
України як самостійної, суверенної д-ви. Народ-
ні депутати визнали за необхідне провести 
01.12.1991 всеукраїнський референдум на під-
твердження Акту незалежності та вибори Пре-
зидента України. 24 серпня оголошено нац. свя-
том — Днем незалежності України.

Літ.: Бойко О. Д. Україна в 1985-1991 рр.: основні тен-
денції суспільно-політичного розвитку. Київ, 2002; Дер-

жавотворчий процес в Україні, 1991-2006 / Н.  П.  Бара-
новська, С.  О.  Біла, В.  Д.  Бондаренко та ін.; редкол.: 
В.  А.  Смолій (відп. ред.) та ін. Київ, 2007. Касья-
нов   Г.  В.  Україна 1991-2007: нариси новітньої історії. 
Київ, 2008.

О. М. Любовець

Акт Свяще ́нного сою ́зу 1815 — документ, під-
писаний 14 (26).09.1815 у м. Парижі російським 
імператором Олександром I, австрійським імпе-
ратором Францом II і прусським королем Фрід-
ріхом Вільгельмом  III. А.  С.  с.  1815 фактично 
являв собою союзну угоду європ. монархів про-
ти револ. і визв. рухів, що отримав назву Свя-
щенного союзу. Пізніше до цієї угоди приєдна-
лися більшість правителів-монархів у Європі. 
Англія офіційно не поставила свого підпису під 
А. С. с. 1815, але принц-регент надіслав учасни-
кам Священного союзу особистого листа, у яко-
му висловив цілковиту солідарність із його по-
літикою. Загалом в А.  С.  с.  1815 йшлося про 
пов ну покору й підпорядкування підданих своїм 
володарям, підтримку абсолютизму, єдність мо-
нархічних правителів у боротьбі проти револю-
цій і нац.-визв. рухів, а також про захист і від-
стоювання ними христ. віри, що ставило Осман-
ську імперію поза системою міжнар. договорів 
1815.

Дж.: Сборник документов по истории нового времени 
стран Европы и Америки (1640 — 1870) / Сост. Е. Е. Юров-
ская. Москва, 1991.

Літ.: История дипломатии: В 5 т. Москва, 1959–1979; 
Борисов  Ю. Шарль-Морис Талейран. Ростов-на-Дону, 
1999; Маныкин А. Новая и новейшая история стран За-
падной Европы и Америки. Москва, 2004; Арказанян М. 
История Франции. Москва, 2007; Акунін О. Нова історія 
країн Західної Європи та Північної Америки (1492–
1918 рр.): Хронологія подій. Миколаїв, 2013.

С. С. Троян

Акт терористи́чний (від лат. terror — страх, 
жах) — застосування зброї, вчинення вибуху, 
підпалу чи інших дій, які створюють небезпеку 
для життя чи здоров’я людини, убивство, запо-
діяння тяжких тілесних ушкоджень держ. або 
громад., діячеві, представникові великого бізне-
су з метою підриву чи загострення становища в 
країні, сусп-ві, міждерж. взаєминах. Розгляда-
ється як один з особливо небезпечних держ. зло-
чинів. Основою здійснення А. т. є залякування 
населення та органів влади для досягнення зло-
чинних намірів. Полягає у погрозі насильства, 
підтриманні стану постійного сусп. страху з ме-
тою спонукання до певних дій, привернення 
уваги до особи терориста або орг-цій, ідей, які 
він пропагує. Заподіяння чи загроза заподіяння 
шкоди є своєрідним попередженням про мож-
ливість спричинення більш тяжких наслідків, 
якщо вимоги терористів не буде сприйнято. Ха-
рактерною ознакою тероризму є його відкри-
тість, коли про мету заподіяння шкоди чи пог-
рози, про вимоги широко розголошується. 
У 2-й пол. 20 ст. ООН та ін. міжнар. орг-ціями 
увалено низку міжнародно-правових докумен-
тів для запобігання та боротьби з терористич-
ною діяльністю. Міжнар. конвенції щодо бо-
ротьби з тероризмом: Конвенція про запобіган-
ня і покарання злочинів проти осіб, які користу-
ються міжнародним захистом, у тому числі 
дипломатичних  агентів (1973); Європейська 
кон  венція про боротьбу з тероризмом (1977); 

Акт проголошення 
незалежності України 1991
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Міжнародна конвенція про боротьбу із захоп-
ленням заручників (1979); Міжнародна конвен-
ція про боротьбу з вербуванням, використан-
ням, фінансуванням і навчанням найманців 
(1989); Міжнародна конвенція про боротьбу з 
бомбовим тероризмом (1997); Міжнародна кон-
венція про боротьбу з фінансуванням терориз-
му (1999); Конвенція Ради Європи про відми-
вання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, 
одержаних злочинним шляхом, та про фінансу-
вання тероризму (2005); Міжнародна конвенція 
про боротьбу з актами ядерного тероризму 
(2005); Конвенція Ради Європи про запобігання 
тероризму (2005). Всі ці конвенції ратифікувала 
чи приєдналася й Україна. Кримінальним кодек-
сом України (ст.  253) передбачена відповідаль-
ність за вчинення чи погрозу вчинення А. т. — 
позбавлення волі від 5 до 10 років; за повторне 
вчинення А. т., або здійснення його групою осіб, 
якщо А. т. призвів до значної матеріальної шко-
ди — позбавлення волі від 7 до 12 років; за умов 
загибелі людей внаслідок вчинення А. т. — поз-
бавлення волі від 10 до 15 років, або довічно.

Літ.: Злочини терористичної спрямованості. Xарків, 
1997; Семикін М. В. Створення терористичної групи чи 
терористичної організації: кримінально-правове дослі-
дження. Харків, 2003; Шестопалова Л. Зміст понять «те-

роризм» і «терористичний акт» // Вісник Академії управ-
ління МВС. 2008. № 3; Вороненко В. В., Скалецький Ю. М., 
Торбін В. Ф. Зарубіжний досвід організації реагування на 
терористичні акти та інші надзвичайні ситуації // Укр. 
журн. екстремальної медицини імені Г. О. Можаєва. 2011. 
Т. 12. № 2; Епель О. В. Суб’єктивні ознаки публічних зак-
ликів до вчинення терористичного акту // Право і сус-
пільство. 2011. № 2.

В. Л. Бабка

Акт юриди ́чний — волевиявлення держави (її 
органів, посадових осіб), формально обов’язкове 
для виконання. Соц. роль держ. А. ю. полягає у 
тому, що через нього д-ва об’єктивує, виражає 
свою волю, доводить її до відповідних суб’єктів, 
створює формально обов’язкові передумови для 
узгодження з цією волею поведінки учасників 
сусп. життя. Цим д-ва впливає на поведінку гро-
мадян, діяльність різноманітних об’єднань та 
угруповань, реалізує у правовій формі свої 
функції. Існують ін. форми волевиявлення д-ви 
(заяви, звернення, ноти тощо), однак вони, як 
правило, не містять обов’язкових приписів. 
А. ю. поділяються: а) за сферою обов’язковості — 
на акти нормативно-правові (загальні) та інди-
відуальні (зокрема, правозастосувальні); б)  за 
характером регульованої діяльності — на пове-
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дінкові (регламентують фіз. поведінку) та 
роз’яс нювальні (регламентують інтелектуальну 
діяльність); в)  за суб’єктами видання — на за-
конодавчі, президентські, виконавчі, судові та 
ін.; г)  за способом зовн. вираження — на усні 
(вербальні), письмові (документальні), діяльніс-
ні (конклюдентні); д) за юрид. формою — на за-
кони, укази, постанови, вироки, рішення, ухва-
ли, накази, інструкції тощо.

Літ.: Алексеев  С.  С. Общая теория права. Москва, 
1982. Т. 2; Рабінович П. М. Основи загальної теорії права 
і держави. Київ, 1995; Лисенков С. Л., Колодій А. М., Тихо-
миров  О.  Д., Ковальський  В.  С. Теорія держави і права. 
Київ, 2005; Зайчук О. В. та ін. Теорія держави і права: Ака-
демічний курс. Київ, 2006.

П. М. Рабінович.

Акта ́нт (від лат. agere — діяти) — семантичний 
(мисленнєвий) аналог особи або предмета у вис-
ловлюванні, мовленнєва конструкція, що допов-
нює значення предиката. Як правило, А. реалі-
зовується в мові через підмет і додаток, рідко — 
через обставину. Термін запроваджено франц. 
лінгвістом Л.  Теньєром. Л.  Теньєр вважав цен-
тром речення присудок, а А. — одним із підпо-
рядкованих дії елементів, що увиразнюють її 
значення, вважаючи А. будь-яку істоту або пред-
мет, що активно виконують дію чи навіть пасив-
но беруть у ній участь.

Акта ́ське о́зеро, Альєльське озеро — солоне 
озеро на Пн. Керченського півострова АР Крим, 
входить до групи Керченських озер. Від Азов-
ського моря відокремлене пересипом завширш-
ки до 1 км. Довж. — 8 км, шир. — 3,5 км, пл. — 

26,8  км2, глиб.  — 0,1  м. Улоговина витягнута з 
Пн. Сх. на Пд. Зх. Береги високі, круті. Живить-
ся за рахунок інфільтрації мор. води та підзем-
ними мінералізованими водами. Вода хлорид-
но-натрієвого типу. Мінералізація ропи зміню-
ється за сезонами від 110 до 310 ‰, максималь-
на у серпні–вересні, мінімальна — у травні–
берез ні. Наприкінці літа озеро інколи пересихає, 
на дні утворюється шар солі. На опріснених ді-
лянках поширена водяна рослинність. Харак-
терне «цвітіння» води.

А. М. Оліферов

Актео ́н (грец. Ἀϰταίων) — персонаж грецької 
міфології, пристрасний мисливець. Син покро-
вителя ворожбитства, бджолярства, скотарства 
й полювання Аристея та доньки фіван. царя 
Кадма Автоної, внук бога Аполлона й німфи Ки-
рени, вихованець безсмертного фессал. кентав-
ра Хірона, який прищепив хлопцеві любов до 
полювання та навчив мисливської майстерності. 
Учасник трирічного індійського походу бога 
рослинності, родючості, вологи, покровителя 
виноградарства й виноробства Діоніса. Змагав-
ся на колісницях у поховальних іграх за Офель-
том (прообразом аналогічних до Олімп. Немейс. 
ігор, які відбувалися раз на два роки й передба-
чали поєднання атлет., кінних, поет. і муз. зма-
гань, за місцевим міфом, засновані на честь 
мертвого царевича Немей Офельта, тому судді 
випробувань носили чорний одяг на знак трауру 
за ним). 
Образ А. сповнений амбівалентної символіки: з 
одного боку — безневинної жертви, з ін. — спо-
кутування провини за недоцільне порушення 
гармонії природи. Так, за найпоширенішим сю-
жетом міфу про А. хлопець, полюючи з прияте-
лями на схилі г. Кіферон і залишившись на пев-
ний час на самоті, помітив прохолодний грот 
для відпочинку. Там він ненароком став свідком 
купання богині тваринного і рослинного світу, 
мисливства, лісів і гір Артеміди в оточенні її 
німф. А. стає єдиним смертним, хто побачив не-
бесну красу богині, а відтак — мимоволі пору-
шує заборону верховного бога Зевса, за якою 
кожен, хто побачить богиню оголеною, мусить 
померти. Розгнівана Артеміда перетворює юно-
го мисливця на оленя, слід якого беруть п’ят-
десят його власних псів, які не впізнають хазяїна 
й роздирають його на шматки. Прообразами 
собак А. були собакоголові, ласторукі діти моря 
тельхіни, які заснували кілька міст на о-вах Ро-
досі та Криті, виготовили гострозубий серп Кро-
ну, яким той оскопив Урана, викували тризуб 
Посейдонові, були першими, хто став зображу-
вати богів, однак мали бути покарані Зевсом за 
псування за допомогою магії погоди та врожаю. 
Попереджені про небезпеку Артемідою, вони 
втекли за море, частина — до Орхомена, де й 
стали псами у зграї А. Кількість собак символіч-
на: первинно п’ятдесятиголовим вважався мі-
фол. пес-охоронець царства мертвих Аїду Цер-
бер, якого з часом почали уявляти триголовим 
за аналогією до своєї хазяйки — богині Місяця, 
чаклунства, усіх страховиськ і примар Гекати; 
після завершення циклу (49, тобто сім разів по 
сім років) п’ятдесятий стає Великим (Ювілей-
ним, священним) роком, що символізує повер-
нення до первинного стану та новий початок, 
звільнення та повну свободу; також п’ятдесяти 
місячним циклам (чотирьом рокам) дорівнює 
проміжок між Олімп. іграми. За версією Овідія, 
А. розтерзали 35 собак (яких поет у «Метамор-
фозах» називає поіменно). Отже, А. постає 
жертвою богині за те, що мимовільно побачив її 
красу, і водночас немовби спокутує свою прови-
ну перед тваринним світом, зазнавши такої ж 
участі, як і звірі, на яких полював сам. Артеміда 
ж є «володаркою звірів» — вочевидь, верховною 
богинею-німфою архаїчних тотемних культів. 
Мотив покарання А. варіює в пізніших версіях: 
гнів Артеміди спричинило вихваляння А., ніби 
він кращий мисливець, ніж сама богиня (за Ев-
рипідом); Артеміда «накинула на А. шкуру оле-
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ня», щоб він не одружився з коханою її батька, 
Зевса, Семелою (за Стесихором); на оленя хлоп-
ця перетворює сам Зевс за сватання юнака до 
Семели (за Акусилаєм); А. побачив Артеміду, 
коли вона купалась у джерелі Парфеній у Гаргаф. 

долині, і захотів її звабити (Овідій). Собаки А. 
так сумують за господарем, що Хірон споруджує 
його статую, що їх врешті втішає. Згодом боги 
переносять їх на небеса — так утворюється 
сузір’я Великий (Малий) Пес. 
Міф, імовірно, має реальне підґрунтя: прототип 
образу А. — цар-жрець доеллін. культу оленя, 
якого розривають на шматки після п’ятдеся ти-
місячного правління, згодом його функції пере-
ходять до таніста. Паралелі цього ритуалу від-
творені в ірл. і вал. міфах; ще в 1 ст. до н. е., як 
свідчить Плутарх, побутував обряд, за яким 
людину в шкурі оленя травили собаками й уби-
вали на г. Лікей в Аркадії неподалік Пелопоннесу. 
Культ А. існував у Платеях.
Міф ліг в основу багатьох мист. творів. Зберег-
лися численні розписи фресок, ваз, метоп, ре-
льєфів храмів зі сценами з міфу, полотна живо-
пису й скульптура (Я. Бассано, Веронезе, Т. Гейн-
сборо, Е. Делакруа, Джорджоне, Доменікіно, Аго-
стіно й Аннібале Каррачі, Л. Кранах, Рембрандт, 
Тьєполо, Тиціан, А. Філарете, X. Хольбейн та ін.), 
пластика (один із фонтанів палацу Козерта в 
Італії, бронзові двері собору святого Петра в 
Римі), музика (І. Прокоф’єв) тощо. А. — дійова 
особа трагедій Есхіла («Лучниці»), Фриніха, 
Іофон та й Клеофонта («Актеон»). 

Літ.: Грейвс  Р. Мифы древней Греции. Москва, 1992; 
Кун М. А. Легенди і міфи стародавньої Греції / Перекл. з 
рос. Київ, 1996. 

О. В. Наумовська

А ́кти Верхо́вної Ра́ди Украї́ни — рішення 
Верховної Ради України у формі законів, поста-
нов, резолюцій, декларацій, звернень, заяв тощо, 
що приймаються визначеною Конституцією 
України кількістю голосів нар. депутатів Украї-
ни з питань, віднесених до компетенції ВР Укра-
їни. Реалізуючи свої повноваження, ВР України 

ухвалює рішення, прийняття яких здійснюється 
виключно на її пленарних засіданнях і являє со-
бою процес формування та вираження волі пар-
ламенту України. Рішення ВР є результатом її 
волевиявлення і ухвалюються на колегіальній 
основі шляхом голосування нар. депутатів Украї-
ни. Прийняття рішень ВР відбувається тільки 
на її пленарних засіданнях після обговорення 
питань більшістю голосів нар. депутатів від 
конституційного складу ВР, шляхом відкритого 
поіменного голосування, крім випадків, перед-
бачених Законом України «Про Регламент ВР 
України», коли проводиться таємне голосування 
шляхом подачі бюлетенів. Конституція України 
уповноважує ВР України на прийняття «рішень» 
(ч. 2 ст. 84) і «актів» (ст. 91). Відповідно до офі-
ційного тлумачення Конституційного суду Ук-
раїни, під терміном «рішення» ВР України треба 
розуміти результати волевиявлення парламенту 
України з питань, віднесених до його компетен-
ції, а під терміном «А.» — рішення ВР України з 
питань, віднесених до її компетенції, тобто до-
кументи, що приймаються визначеною Консти-
туцією України кількістю голосів нар. депутатів 
України у формі законів, постанов тощо. Про-
аналізувавши відповідні статті Осн. Закону, суд 
прийшов до висновку, що терміни «рішення» і 
«А.» ВР України — це взаємозв’язані правові 
категорії, які співвідносяться між собою як зміст 
і форма. 

Літ.: Скакун  О.  Ф. Теорія держави і права. Харків, 
2001; Цвік  М.  В. та ін. Загальна теорія держави і права. 
Харків, 2002. 

В. А. Яцук

А́кти гро́дські та зе ́мські — документи, пов’я-
зані з діяльністю гродських і земських судів у 
Королівстві Польському й Великому князівстві 
Литовському 15–18 ст. Функціонально А. г. та з. 
поділяються на дві категорії: нотаріальні й про-
цесуальні акти. До першої належать, зокрема, 
майнові угоди, які вписувалися до актових книг 
і таким чином набували юрид. сили. До другої — 
процесуальні документи (позови, вироки або 
рішення судів, записи допитів свідків тощо). 
Пов ністю або частково збереглися А. г. і з. судів 
низки укр. міст, що входили до складу Белзького, 
Брацлавського, Волинського, Київського, Підлясь-
кого, Подільського, Руського й Чернігівського воє-
водств: м. Белз, м. Вінниця, м. Галич, м. Дрого-
бич, м. Житомир, м. Коломия, м. Луцьк, м. Львів, 
м. Овруч та ін.

А́кти духо ́вної вла ́ди — закони, укази, поста-
нови та ін. рішення церк. керівництва, що регла-
ментують і регулюють культову і позакультову 
реліг. діяльність. В А.  д.  в. реалізуються осн. 
функції духовної влади: законодавча (вироблен-
ня норм і правил церк. життя), адміністративна 
(втілення реліг. норм і правил у життя віруючих) 
і судова (відновлення порушених прав і відно-
син, розв’язання спорів між суб’єктами духовної 
орг-ції). Найвищими А.  д.  в. є настанови, що 
йдуть безпосередньо від засновника церкви і 
вважаються Божими законами (напр., «Закони 
Ману», «Десять заповідей», «Заповіді Христові» 
тощо). А. д. в. поділяють на нормативні (ті, що 
встановлюють норми реліг. права) та індивіду-
альні (за допомогою яких норми реліг. права 
зас тосовуються до конкретних випадків). Пер-
шу групу становлять А. д. в., що регламентують 

Актеон. Рембрант. Діана з 
Актеоном та Калісто, 1635

Акти гродські та земські. 
Титульна сторінка 1 тому
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становище церкви в сусп-ві, визначають специ-
фіку держ.-церк. і міжконфес. відносин (напр., 
унія, конкордат тощо), і акти, що регламентують 
внутр. церк. життя. Останні можуть мати як заг. 
(патріарші й митрополичі грамоти, папські ен-
цикліки, рішення церк. соборів, церк. конститу-
ції тощо), так і локальний (єпископські грамоти, 
митрополичі послання у різні єпархії та ін.) ха-
рактер. Індивідуальні А. д. в.: беатифікації і ка-
нонізації святих, обрання на церк. посади, від-
лучення від церкви, позбавлення сану тощо. 
А. д. в., що стосуються віровчення, культу, дог-
матики, церк. орг-ції, збираються у канон. ко-
декси — збірники з повним текстом церк. зако-
нів та збірки окр. витягів, якими користуються у 
духовному судочинстві. 

О. В. Бучма

А́кти істори ́чні — історичні документи, у яких 
в юрид. формі зафіксовано постановку чи вирі-
шення питань договірно-правового змісту між 
певними юрид. сторонами і зазначено безпосе-
редню чи опосередковано конкретного автора 
та адресата. 
За ознакою походження чи авторством А. і. поді-
ляють на публічні, приватні, приватно-публічні, 
публічно-приватні; за ознакою місця дії — дер-
жавні, церковні, світські; за співвідношенням 
змісту тексту і предметної ситуації — договірні 
(міжнар. світські договори, конкордати, приват-
ні угоди — відкупу, підряду, купівлі, дарування, 
обміну та ін.), договірно-законодавчі (давньо-
рим. та середньовічні дипломи, жалувальні, ус-
тавні грамоти та ін.), договірно-засвідчувальні 
(дипломи на титули, чини, звання, мандати, 
ранги, метрики тощо), договірно-законодавчо-
розпорядчі (заповіти монархів), договірно-роз-
порядчі (духовні грамоти приватних осіб, вексе-
лі, указні грамоти, певна частина указів, розпо-
ряджень, постанов), договірно-протокольно-ре-
золютивні (судові грамоти, витяги з протоколів 
доповідних судних списків, правних грамот 
тощо), договірно-реєстраційно-облікові (сотни-
ці, витяги із писцових книг тощо), клопотальні 
(характеристики, рекомендаційні листи, поруки 
та ін.), договірно-облікові (посольські, родовід-
ні, приходсько-витратні, домові, оброчні книги 
та ін.), договірно-доповідні (відозви-угоди), до-
говірно-епістолярні (відкриті листи, послання 
церк. ієрархів, зокрема енцикліки тощо).
У ході іст. розвитку спостерігається певна ево-
люція актових документів, спричинена, зокрема, 
ієрархізацією структури сусп-ва, унормуванням 
звичаєвого права, систематизацією правових 
норм. Актові документи за різні іст. періоди збе-
реглися досить нерівномірно. В Україні А.  і. 
пред ставлені: договорами Київської Русі з Візан-
тією, Галицько-Волинського князівства з Поль-
щею, Литвою, Угорщиною, Тевтонським орде-
ном, Золотою Ордою, церк. уставами Во ло ди-
мира Святославича, Ярослава Мудрого, «Русь-
кою правдою»; вкладними, купчими, вірчими, 
уставними, жалуваними грамотами та ін. Зага-
лом цих актів дійшло до наших днів обмаль. 
Знач но більше збереглося А. і., датованих 14 ст. 
та пізнішим часом (див. Акти гродські та зем-
ські). Систематичне вивчення й видання А.  і. 
почалося у Зх. Європі з 17 ст., в Рос. імперії — з 
кін. 18 ст.

Літ.: Каштанов  С.  М. Очерки русской дипломатики. 
Москва, 1970; Каталог колекції документів Київської ар-

хеографічної комісії. 1369–1899. Київ, 1971; Каталог пер-
гаментних документів Центрального державного істо-
ричного архіву УPCP у Львові. 1233–1799. Київ, 1972; 
Ковальский  П.  П. Источниковедение истории Украины 
XVI—XVIII вв. Днепропетровск, 1978; Источниковедение 
истории СССР. Москва, 1981; Шмидт С. О. О классифика-
ции исторических источников // Вспомогательные исто-
рические дисциплины. Москва, 1985; Источниковедение 
отечественной истории. Москва, 1989; Синцевич  A.  B. 
Источниковедение в кругу исторических дисциплин // 
Источниковедческая культура студента-историка. Тверь, 
1990; Каштанов  С.  М. Актовая археография. Москва, 
1998; Універсали Богдана Хмельницького: 1648–1657. 
Kиїв, 1998; Універсали Івана Мазепи. Kиїв, 2002; Купчин-
ський О. А. Акти та документи Галицько-Волинського 
князівства ХІІІ — першої половини XIV століть. Дослі-
дження. Тексти. Львів, 2004.

В. В. Бездрабко

А́кти Націона́льного ба ́нку Украї́ни норма-
тивно-правові  — офіційні документи Націо-
нального банку України, що мають юрид. силу в 
системі джерел правового регулювання банків-
ської діяльності, видаються в формі указів, по-
ложень, інструкцій і є обов’язковими для орга-
нів держ. влади, місцевого самоврядування, всіх 
юрид. та фіз. осіб. А. Н. б. У. спрямовані на міні-
мізацію численних ризиків, пов’язаних із функ-
ціонуванням банківської системи і тим самим 
забезпечити стабільне функціонування банків-
ського сектору економіки в цілому. Офіційна 
публікація А. Н. б. У. здійснюється в друкованих 
виданнях — «Офіційному віснику України», газ. 
«Урядовий кур’єр» чи «Голос України», або на 
сторінці Офіційного інтернет-представництва 
НБУ в розділі «Офіційне опублікування норма-
тивно-правових актів».

Дж.: Про Національний банк України: Закон України 
від 20.05.1999 № 679-XIV // Відомості Верховної Ради Ук-
раїни. 1999. № 29.

А́кти судові́ — види юридичних документів, 
що в письмовій формі, встановленій процесу-
альним законодавством, засвідчують той чи ін. 
факт, який мав місце під час судового прова-
дження. До А. с., зокрема, належать: вирок — рі-
шення суду першої інстанції про винність або 
невинність відданої до суду особи; ухвала — всі 
рішення, крім вироку, які виніс суд першої ін-
станції у судових та розпорядчих засіданнях, і 
рішення, винесені судом касац. інстанції, а та-
кож рішення колегії у кримінальних справах 
Верховного Суду України; постанова — одно-
особове рішення судді, президії суду, Пленуму 
Верховного Суду України; касац. подання про-
курора про скасування або зміну вироку, який 
не набув законної сили; окреме подання проку-
рора про скасування або зміну ухвали суду чи 
постанови судді, які не набули законної сили; 
касац. скарга, що подається учасниками процесу 
до касац. інстанції на вирок, який не набув за-
конної сили; окрема скарга, що подається учас-
никами процесу до касац. інстанції на ухвалу 
суду, постанову судді, які не набули законної 
сили; протест у порядку нагляду уповноважених 
законом осіб про скасування або зміну вироку, 
ухвали і постанови суду, що набули законної 
сили; протокол — документ про проведення су-
дових дій, їхній зміст і наслідки. Особливе місце 
серед А.  с. посідають постанови Пленуму Вер-
хов ного Суду України, в яких узагальнюється 
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судова практика з певних категорій справ і да-
ються роз’яснення щодо правильного застосу-
вання норм чинного зак-ва. 

А. Й. Міллер

А́кти циві́льного ста́ну — події та дії, які не-
розривно пов’язані з фізичною особою і запо-
чатковують, змінюють, доповнюють або припи-
няють її можливість бути суб’єктом цивільних 
прав та обов’язків. Згідно з Цивільним Кодексом 
України А. ц.  с. є народження фіз. особи, вста-
новлення її походження, набуття громадянства, 
вихід з громадянства та його втрата, досягнення 
відповідного віку, надання повної цивільної діє-
здатності, обмеження цивільної дієздатності, 
визнання особи недієздатною, шлюб, розірван-
ня шлюбу, усиновлення, позбавлення та понов-
лення батьківських прав, зміна імені, інвалід-
ність, смерть тощо. Держ. реєстрації підляга-
ють народження фіз. особи та її походження, 
громадянство, шлюб, розірвання шлюбу у ви-
падках, передбачених законом, зміна імені, 
смерть. Реєстрація актів цивільного стану про-
вадиться відповідно до норм Закону України 
«Про державну реєстрацію актів цивільного 
стану» від 01.08.2010 № 2398-VI. Держ. реєстра-
ція А. ц. с. проводиться шляхом складення акто-
вих записів цивільного стану, під яким розумі-
ється документ органу держ. реєстрації А. ц. с., 
який містить персональні відомості про особу 
та підтверджує факт проведення держ. реєстра-
ції А. ц. с. Актовий запис цивільного стану скла-
дається у двох примірниках. Інформація про 
персональні дані фіз. особи, що містяться в ак-
товому записі цивільного стану є конфіденцій-
ною і не підлягає розголошенню. Актовий запис 
цивільного стану є безспірним доказом фактів, 
реєстрація яких посвідчується, до спростування 
його в судовому порядку. Зразки актових запи-
сів цивільного стану затверджуються КМ Украї-
ни. Відомості про народження фіз. особи та її 
походження, усиновлення, поз бавлення та по-
новлення батьківських прав, шлюб, розірвання 
шлюбу, зміну імені, смерть підлягають обов’яз-
ковому внесенню до Держ. реєстру актів цивіль-
ного стану громадян та Єди ного держ. демогра-
фічного реєстру в обсязі, визначеному Законом 
України «Про Єдиний дер жавний демографіч-
ний реєстр та документи, що підтверджують 
громадянство України, посвідчують особу чи її 
спеціальний статус» від 20.11.2012 №  5492-VI. 
Держ. реєстр актів цивільного стану громадян 
ведеться відділами держ. реєстрації актів ци-
вільного стану. Його держателем є центр. орган 
виконавчої влади, що реалізує держ. політику у 
сфері держ. реєстрації актів цивільного стану, а 
адміністратором — держ. підприємство, яке на-
лежить до сфери управління Міністерства юсти-
ції України.
Держ. реєстрація А. ц. с. здійснюється так: відді-
ли держ. реєстрації актів цивільного стану про-
водять держ. реєстрацію народження фіз. особи 
та її походження, шлюбу, розірвання шлюбу, 
зміни імені, смерті, вносять зміни до актових за-
писів цивільного стану поновлюють та анулю-
ють їх; формують Держ. реєстр актів цивільного 
стану громадян, ведуть його, зберігають архів-
ний фонд; здійснюють відповідно до зак-ва ін. 
повноваження; виконавчі органи сільських, се-
лищних, міських (крім міст обласного значення) 
рад проводять держ. реєстрацію народження 

фіз. особи та її походження, шлюбу, смерті; дип-
ломатичні представництва і консульські устано-
ви України проводять держ. реєстрацію наро-
дження фіз. особи та її походження, шлюбу, ро-
зірвання шлюбу, зміни імені, смерті щодо грома-
дян України, приймають і розглядають заяви 
про внесення змін до актових записів цивільно-
го стану, їх поновлення та анулювання. 

Літ.: Майданик Р. А. Цивільне право. Загальна частина. 
Київ, 2012. Т. 1; Цивільне право: у 2 т. / За ред.: В. І. Борисо-
вої, І. В. Спасибо-Фатєєвої, В. Л. Яроцького. Харків, 2014. 

А. Ю. Бабаскін 

А́кты Ви ́ленской археографи́ческой коми ́с-
сии («Акты, издаваемые Виленскою Археогра-
фическою коммиссиею»)  — багатотомна збірка 
документів, що зберігалися у фондах Віленсько-
го центр. архіву давніх актів та архівних зібрань 
пн.-зх. губерній Російської імперії. Усього вида-
но 39 томів (1865–1915). У виданні оприлюднено 
актовий матеріал та ін. джерела з історії Велико-
го князівства Литовського й сусідніх тер. Хро-
нологічні рамки представлених у А.  В.  а.  к. до-
кументів охоплюють період 1387–1710. Матеріа-
ли збірки присвячено історії правосл. церкви у 
Литві, Білорусі, Україні, політ. й адм. життю, 
пов сякденному побуту, судовим справам тощо. 
Значний обсяг оприлюднених документів ста-
новлять акти гродських і земських судів, що ді-
яли на тер. Великого князівства Литовського 
(Див. Акти гродські та земські), магістратів, 
підкоморських судів, інвентарні книги староств, 
маєтків і фільварків, матеріали з історії єврей-
ських громад. Опубліковані в А. В. а. к. докумен-
ти зберігаються в архівах Литви, Польщі й Біло-
русі.

Літ.: Улащик Н. Очерки по археографии и источнико-
ведению истории Белоруссии феодального периода. 
Моск ва, 1973.

А́кты За́падной Росси́и («Акты, относящиеся 
к истории Западной России, собранные и из-
дан ные Археографическою комиссиею») — п’я-
ти том на збірка документів з історії Білорусі, 
Литви, України та Росії 1340–1699, опублікова-
на Археографічною комісією Імператорською 
(м.  Санкт-Петербург). Редактори видання  — 
І. Григорович (т. 1–4) та І. Боричевський (І. Тар-
нава-Боричевський) (т. 5). Матеріали збірки вис-
вітлюють питання політ. історії згаданих тер., 
їхні взаємини з Королівством Польським у скла-
ді Речі Посполитої, Лівонським орденом, Крим-
ським ханством. Серед документів, опублікова-
них у А. З. Р.: окружна грамота лит. князя Вітов-
та про відокремлення київ. митрополії, договір-
ні, присяжні й поручні грамоти давньорус. 
удільних князів із лит. князями Казимиром 
Ягел лончиком і Олександром Ягеллончиком, жа-
лувані грамоти київ. митрополитам, єпископам, 
монастирям, церквам і містам, статейні списки, 
накази тощо, договір польськ. короля Сигізмун-
да III з моск. боярами (1610–1612); грамоти сх. 
патріархів (1588, 1589, 1590, 1620), матеріали до 
історії Брестської унії 1596 (1592–1614), про ді-
яльність церковних братств, документи про 
Хмельниччину, відносини з Кримським хан-
ством (1663–1699), універсали Б. Хмельницького 
та ін. гетьманів про права й повинності жителів 
Києва тощо. 

Літ.: Улащик Н. Очерки по археографии и источнико-
ведению истории Белоруссии феодального периода. 

Акти цивільного стану. 
Бланк свідоцтва про шлюб

Акты Западной России. 
Титульна сторінка 1 тому
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Моск ва, 1973; Брачев В. Петербургская археографическая 
комиссия (1834–1929). Санкт-Петербург, 1997.

А́кты истори ́ческие, Акты исторические, соб-
ранные и изданные Археографическою комис-
сиею — п’ятитомна збірка документів із історії 
Росії, видана у 1841–1843 Археографічною комі-
сією Імператорською. Охоплює матеріали за 
1334–1700. Матеріали А.  и. присвячено політ., 
дипломат., соц.-екон. і військ. історії Росії. Вмі-
щено жалувані грамоти великих князів і царів 
монастирям і великим землевласникам, договір-
ні грамоти великих і удільних князів, судебники 
1497 і 1550, законодавчі акти, матеріали про 
колонізацію Сибіру й відносини з Китаєм. У 
збірці оприлюднено численні документи з іс-
торії Російської православної церкви, її відносин 
зі сх. патріархатами, матеріали про єресь жи-
дівствуючих у Пн. Росії (15 ст.), розкольницькі 
рухи 17 ст. тощо. 1846–1872 Археографічна ко-
місія Імператорська опублікувала 12-томну 
збірку документів «Доповнення до Актів істо-
ричних, зібрані й видані Археографічною комі-
сією» («Дополнения к Актам историческим, 
собранные и изданные Археографическою ко-
миссиею»), що охоплюють той самий період 
(1334–1700). У серії доповнень представлено 
матеріали з історії відносин Росії з європ. 
д-вами, колонізації узбережжя Північного Льо-
довитого ок., повідомлення про умови життя 
тюрк. і фінно-угор. народів Росії в 17 ст., розви-
ток видобувної пром-сті й промислів у 17  ст., 
статистичні дані про кількість нас. в окремих 
містах тощо.

Літ.: Брачев В. Петербургская археографическая ко-
миссия (1834–1929). Санкт-Петербург, 1997.

А́кты Моско́вского госуда́рства  — збірник 
документальних матеріалів із політичної і воєн-
ної історії Московської держави 1571–1664, ви-
даний Петербурзькою АН (тепер Російська ака-
демія наук) за редакцією Н.  Попова (т.  1–2) і 
Д.  Самоквасова (т.  3). В А.  М.  г. опубл. архівні 
матеріали з діловодства Моск. столу Розрядного 
приказу (центр. урядова установа Росії, що керу-
вала військ. управлінням, а також пд. містами, в 
тому числі й укр.) про бойові дії 1614–1618 та 
війни з Річчю Посполитою (1632–1634, 1654–
1667) і Швецією (1656–1658), зіткнення з вій-
ськами Кримського ханства у Слобожанщині й 
Лівобережній Україні, становище рос. служилих 
людей і укр. козаків, відомості про політ., екон. й 
воєнне становище Речі Посполитої, Кримського 
ханства тощо. В А. М. г. вміщено невелику кіль-
кість документальних матеріалів з історії Ліво-
бережної і Слобідської України, зокрема про се-
лянські рухи сер. 17 ст.

А́кты Ю ́жной и За́падной Росси ́и («Акты, 
относящиеся к истории Южной и Западной Рос-
сии, собранные и изданные Археографическою 
комиссиею») — 15-томна збірка документів пе-
реважно з історії України та Білорусі 14–17 ст., 
видана Археографічною комісією Імператор-
ською (м.  Санкт-Петербург). Редакторами 
А. Ю. и З. Р. були М. Костомаров (т. 1–3, 12–13) і 
Г. Карпов (т. 10–11, 14). У перших двох томах вмі-
щено грамоти давньорус. удільних і лит. князів, 
закладні акти, мінові, відмовні, спірні, духовні 
та ін. грамоти, жалувані грамоти м. Києву, м. Ві-
тебську, м. Вільно, м. Мінську тощо, документи 

про феодальне й монастирське землеволодіння, 
розвиток госп-ва й торгівлі, становище міського 
і сільського нас. Найдавніша пам’ятка — грамо-
та галицького князя Лева — належить до 2-ї пол. 
13 ст. У 3, 8, 10 і 14-му томах вміщено грамоти 
царів, листи та універсали гетьманів, статейні 
списки послів і посланців, повідомлення воєвод 
і документи про селянсько-козацькі повстання, 
Хмельниччину, про екон., політ. і культ. життя 
укр. земель. У 4–7, 9, 11–13 і 15-му томах опублі-
ковано документи про соц.-екон., політ. й воєн-
не становище України після смерті Б.  Хмель-
ницького, про відносини між Україною, Росією, 
Річчю Посполитою, Молдавським князівством, 
Трансільванією, Кримським ханством і Осман-
ською імперією, Угорщиною, Австрією та Шве-
цією. В 11-му томі наведено документи з біогра-
фічними даними про кошового отамана І. Сірка, 
в 4, 7 і 15-му томах — про події під час гетьману-
вання І. Виговського.

Літ.: Брачев В. Петербургская археографическая ко-
миссия (1834–1929). Санкт-Петербург, 1997.

Акти ́в (від лат. activus —  активний, діяльний, 
дієвий) — 1) У бухгалтерському обліку — одна з 
двох сторін балансу бухгалтерського, що відо-
бражає на певну дату всі наявні матеріальні цін-
ності та кошти, а також розміщення і викорис-
тання їх.
2) У соціальній психології  — найдіяльніша, 
енергійна й активна частина соціальної групи, 
колективу. А. діє з власної ініціативи та без екон. 
примусу. А. власною працею намагається досяг-
ти цілей, які стоять перед партією (партійний 
А.), профспілкою (профспілковий А.), фабри-
кою (фабричний А.) або іншою орг-цією. До 
госп. А. зараховують передових робітників, 
службовців, керівників підприємств і установ. 
А. не завжди існує в орг. межах. При музеях іс-
нують музейні А., які допомагають штатним 
співробітникам в їхній роботі. У поняття «А.» 
немає антоніма — терміна «громадський пасив». 
Так, у франц. Конвенті депутати, які не мали са-
мостійного думки і були «громадським паси-
вом», називалися «Рівнина» або «Болото».
Представник А. називається активістом, у шир-
шому розумінні — діячем (політ., сусп., громад. 
тощо). Активісти користуються авторитетом у 
більшості представників колективу. Синонімом 
до слова «А.» є «активне населення». Найчастіше 
вживається у значенні «економічно активне на-
селення» (частина населення обох статей, яка 
протягом певного періоду забезпечує пропози-
цію своєї робочої сили для вир-ва товарів і на-
дання послуг). 

Літ.: Богиня Д. П., Грішнова О. А. Основи економіки 
праці. Київ, 2001; Бендас  Т.  В. Психология лидерства. 
Санкт-Петербург, 2016.

І. В. Шліхта 

Актива́тор (від лат. activus  — активний, діє-
вий)  — 1)  Речовина, додавання якої підсилює 
певні властивості речовини, матеріалу; в ката-
лізі А. підвищує активність і вибірковість ката-
лізатора, а іноді і його стійкість; в адгезії А. по-
силює взаємодію між наповнювачем і полімер-
ною сполукою; в біології А. підвищує репродук-
цію вірусів у клітині або збільшує їх інфекційну 
активність. 2) Пристрій, призначений для акти-
візації чи пришвидшення роботи машини або 
приладу (напр., А. пральної машини). 3) Ж а р -

Акты исторические, 
собранные и изданные 
Археографическою 
комиссиею. Титульна сторінка 
1 тому

Акты Южной и Западной 
России. Титульна сторінка 
2 тому
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г о н н е. Програма, що дозволяє згенерувати код 
активації, який однозначно відповідає комплек-
туючим комп’ютера і параметрам встановленої 
оперативної системи.

Літ.: Фізична та колоїдна хімія // Під ред. проф. 
А. Костржицького. Київ, 2008; Сиволоб А. В. Молекуляр-
на біологія. Київ, 2008.

Актива ́ції ене ́ргія — характеристична вели-
чина (А+), що визначає залежність швидкості 
протікання рівноважних процесів від темпера-
тури. Поняття «активації енергія» впровадже-
но С. Ар реніусом у теорії швидкостей хім. реак-
цій. У кінетиці фізичній А.  е. характеризує 
процеси, в яких частинки під час реакції дола-
ють енергетичні бар’є ри (висота їх близька до 
А+), напр., електропровідність напівпровідни-
ків, дифузію в твердих тілах, поділ атомного 
ядра тощо.

Є. А. Сальков

Активац ́йний ме ́тод ана ́лізу — метод визна-
чення кількості певного хімічного елементу, зас-
нований на утворенні радіоактивного ізотопу 
під дією частинок високих енергій (теплових або 
швидких нейтронів, γ  квантів, заряджених час-
тинок).
Активність (с–1) наприкінці опромінювання роз-
раховується за формулою
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A
 — число Авоґадро; m — кількість елементу, 

що має бути визначеним (г); k  — відносний 
вміст у елементі ізотопу, що активується; σ  — 
ефективний перетин ядерної реакції (см2); F

0
 — 

інтенсивність потоку частинок, що бомбарду-
ють (см–2с–1); M

a
 — атомна маса елементу, з якого 

утворюється радіоактивний ізотоп; t
1
  — час 

опромінювання (с); T1
2

— період піврозпаду 
елементу, що утворюється (с).
На практиці вимірювання активності відбува-
ється не миттєво, а через деякий час t

2
 після за-

кінчення опромінювання, а тому треба врахува-
ти поправку на розпад радіоактивного ізотопу, і 
таким чином кількість елементу визначається як
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де A
t
 — активність радіоактивного ізотопу, утво-

реного внаслідок опромінювання на момент 
часу t

2
 після закінчення опромінювання.

Цей варіант активаційного аналізу (абсолют-
ний) має малу точність (похибка до 40–50 %), 
тому зазвичай користуються відносним мето-
дом: одночасно з досліджуваним зразком опро-
мінюються також близькі за складом еталонні 
зразки з відомим вмістом елементу, що визнача-
ється. Цим прийомом вдається уникнути внеску 
в похибку непередбачуваної змінності потоку 
високоенергетичних частинок та маловідомих 
значень перетину ядерних реакцій. Важливішим 
у практиці є нейтронний активаційний аналіз; 
має невисоку точність, проте дуже високу чут-
ливість.

С. В. Камишан

Актива ́ція — у хімії — переведення речовини в 
реакційноздатний стан, напр., збудження моле-
кул у вищі електронні або коливальні стани, ме-
ханохімічна активація тощо; в біохімії  — кон-
формаційний перехід ферменту в активну кон-
формацію або з’єднання з кофактором; у фізич-
них методах аналізу  — нейтронна активація 
(див. Активаційний метод аналізу) тощо.

Акти ́ви (від лат. activus — діяльний, дійовий) — 
власність фіз. та юрид. осіб у вигляді рухомого й 
нерухомого майна, землі, лісових угідь, запасів 
корисних копалин, ін. цінностей, що мають гро-
шову вартість і використовуються їх власника-
ми для виплати своїх зобов’язань ін. фіз. чи 
юрид. особам. Термін «А.» охоплює близькі за 
значенням поняття «засоби», «фонди», «майно» 
тощо. Сукупність нагромаджених А. утворює 
«власний капітал» окремих секторів госп-ва і 
регіонів, а сума А. утворює нац. багатство краї-
ни. Нац. А. поділяються на дві осн. групи: нефі-
нансові і фінансові. Нефінансові А. включають у 
себе матеріальні А. — власність, що має майнову 
форму та грошову вартість (земля, адм. споруди, 
підприємства, обладнання, запаси сировини, 
готова продукція та ін.), і нематеріальні А., які є 
умовною вартістю об’єктів власності (авторські 
права, секрети вир-ва, патенти, ноу-хау, автома-
тизовані системи обробки інформації, вид. пра-
ва, права на користування землею чи природни-

ми ресурсами, методи управління, репутація 
фірми тощо). До фінансових А. належать пла-
тіжні засоби фіз. чи юрид. осіб або об’єкти, від 
яких у майбутньому чекають прибутків (касова 
готівка, депозити в банках, вклади, чеки, цінні 
папери, акції, монетарне золото, позики МВФ 
тощо). До А., які безпосередньо впливають на 
формування нац. багатства країни, відносять А. 
банку — активну частину його балансу (готівку, 
кредити, заборгованість з боку клієнтів, засоби, 
розміщені в ін. фін., кредитних установах) і А. 
підприємства (власність юрид. особи, яка має 
грошову вартість). Розрізняють також А.: корот-
кострокові — готівка та А., які можна перевести 

Активи. Цінні папери: 
облігація голландської  
Ост-Індійської компанії, 17 ст.
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в готівку, реалізувати впродовж одного року чи 
операт.-вироб. циклу; довгострокові, що не пе-
редбачають переведення у готівку, продаж, ви-
користання упродовж одного року чи операт.-
вироб. циклу; оперативні  — довгострокові А., 
які використовуються у процесі вир-ва (земля, 
споруди, обладнання та ін. осн. фонди); ліквідні, 
які не дають прибутку у вигляді відсотків, але 
легко реалізуються (держ. цінні папери, поточні 
рахунки, готівка); неліквідні  — довгострокові 
інвестиції або позики (напр., цінні папери з 
неста більним курсом); заморожені  — залишки 
на рахунках, кредити, тимчасово заблоковані 
внаслідок судових позовів чи загострення політ. 
становища; мертві — власність, що не може бути 
реалізована або не приносить прибутку. У краї-
нах з розвиненою ринковою економікою до А. 
відносять також природні ресурси, що не вико-
ристовуються в екон. діяльності, «людський ка-
пітал» (досвід, знання, здібності) тощо. 

Літ.: Макконнелл  К.  Р., Брю  С.  Л. Экономикс: прин-
ципы, проблемы и политика: в 2 т. Москва, 1992; 
Бланк И. А. Управление активами. Киев, 2002.

В. П. Горбатенко

Акти ́ви лікві ́дні  — засоби, які можуть бути 
швидко та з мінімальними затратами конверто-
вані в грошову форму для погашення боргових 
зобов’язань. Найбільш ліквідним активом є гро-
шові засоби, наявні у касі, на рахунках у банках, 
короткострокових депозитах. Іншими високо-
ліквідними активами є дорогоцінні метали, 
казначейські векселі, короткострокові цінні 
папери, що мають високий попит на біржових 
ринках, стабільну ціну та можуть легко реалі-
зовуватись. Для оцінки ступеня ліквідності ак-
тивів використовують такі коефіцієнти: коефі-
цієнт абс. лік відності (відношення високолік-
відних активів до поточних зобов’язань); кое-
фіцієнт швидкої ліквідності (відношення висо-
коліквідних активів та короткострокової 
дебіторської заборгованості до поточних зобо-
в’язань); коефіцієнт поточної ліквідності (від-
ношення оборотних активів до поточних зобо-
в’язань). В залежності від терміну трансформа-
ції активів у грошові кошти вони діляться за 
ступенем ліквідності на: абсолютно ліквідні 
активи (не вимагають реалізації, є готовими за-
собами платежу); високоліквідні активи (пере-
творюються у грошову масу протягом одного 
місяця); середньоліквідні активи (термін 1–6 мі-
сяців); низьколіквідні активи (термін більше 
6  місяців); неліквідні активи (не можуть бути 
самостійно реалізованими, а лише у складі ці-
лісного майнового комплексу).

Літ.: Вакуленко Т. Г., Фомина Л. Ф. Анализ финансо-
вой отчетности для принятия управленческих решений. 
Санкт-Петербург, 2001; Ковалев  В.  В. Финансовый ана-
лиз: методы и процедуры. Москва, 2003; Чуев И. Н., Чуе-
ва Л. Н. Комплексный экономический анализ хозяйствен-
ной деятельности. Москва, 2006.

Активіза ́ція — процес різкої зміни (або понов-
лення) тектонічних рухів у стабілізованих ді-
лянках земної кори. Після тривалого відносного 
спокою, що триває не менше тектонічного цик-
лу, платформний режим порушується різким 
посиленням рухів земної кори, її дробленням, 
магматичною діяльністю. Ці перетворення 
отри мали назву тектоно-магматичної А. Внаслі-
док А. поглиблюються та розширюються океа-

нічні западини. Ці процеси супроводжуються 
суттєвим перетворенням земної кори. А. зумов-
лена процесами виділення внутр. енергії Землі. 
Найпомітніші результати А. проявляються під 
екранами регіональних поверхонь неузгоджень, а 
в чохлі — над ослабленими глибинними зонами 
у кристалічному фундаменті та на суміжних тер. 
Прояви сучас. А. спостерігаються у вигляді зем-
летрусів, діяльності вулканів тощо. 

Н. В. Вергельська

Акти ́вна зо́на (ядерний реактор) — централь-
на частина ядерного реактора, в якій міститься 
ядерне пальне і відбуваються ланцюгові ядерні 
реакції поділу з розмноженням нейтронів. Од-
нією з осн. характеристик А. з, з коеф. розмно-
ження К — співвідношення між кількістю нейт-
ронів що вбираються пальним і беруть участь у 
поділі, і кількістю нейтронів, що брали участь у 
попередньому поділі ядер. Якщо К < 1, ланцюго-
ва реакція неможлива; якщо К = 1, густина нейт-
ронів залишається сталою. Коли ж К > 1, густина 
нейтронів у А. з. безперервно збільшується. Мі-
німальна кількість ядерного пального в А.  з., 
при якій можлива ланцюгова реакція (К  =  1), 
наз. критичним завантаженням. Щоб зменшити 

це завантаження, А.  з. оточують відбивачем 
нейт ронів (графітом, водою, берилієм), який по-
вертає частину нейтронів у зону, не даючи ви-
летіти за її межі. В А. з. теплових реакторів ядер-
не пальне розміщують у середовищі сповільню-
вача нейтронів (графіту, води, берилію). Навко-
ло А.  з. швидких реакторів (в якій немає спо-
вільнювача нейтронів) роблять звичайно зону 
відтворення пального з сировинних матеріалів 
(ізотопів урану 238U або торію 232Тh). В А. з. гомо-
генних реакторів ядерне пальне рівномірно роз-
поділяють у вигляді однорідної суміші, розчину, 
суспензії або певної хім. сполуки зі сповільню-
вачем чи теплоносієм. В активній зоні гетеро-
генних реакторів ядерне пальне розміщують 
(окремо від сповільнювача нейтронів) у тепло-
видільних елементах. А.  з. здебільшого облад-
нують також стрижнями з вбирними елемента-
ми, за допомогою яких здійснюють регулювання 
й аварійний захист реактора. Розміри А. з. (якщо 
зона циліндрична — діам. і висота звичайно від 
0,5 до 6 м) залежать від типу реактора і виду спо-
вільнювача. З А. з. тепло виноситься теплоносі-
єм по циркуляційному контуру для подальшого 
використання. 

В. Б. Климентов

Активи ліквідні — золото

1

2

3

4

5

Активна зона. 
1 — контур зони; 

2 — тепловиділяючі елементи 
(ядерне пальне); 

3 — регуляційні стрижні; 
4 — сповільнювач; 

5 — корпус реактора
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Акти ́вна поту́жність — потужність змінного 
електричного струму, яка може перейти в те-
плову. Енергія струму розподіляється між носія-
ми заряду (електронами) та електромагнітним 
полем. А. п. пов’язана з енергією руху носіїв, тоді 
як реактивна потужність — з енергією елект-
ромагнітного поля. Активна та реактивна по-
тужності змінного струму зумовлені тим, що 
електричний опір в колі змінного струму харак-
теризується комплексною величиною (на відмі-
ну від кола сталого струму), яка називається ім-
педансом, або повним опором. Дійсна частина 
його пов’язана з активним опором (аналогічно 
електричному опорові в колі сталого струму), на 
якому виділяється джоулеве тепло, а уявна — з 
реактивним, обумовленим індуктивністю та 
ємністю. А. п. N = I

ef
U

ef
k, де I

ef
, U

ef
 — ефективний 

струм і напруга, k — коефіцієнт потужності. 
Якщо струм строго синусоїдальний, та k = cos ϕ, 
де ϕ — зсув фаз між струмом і напругою, обу-
мовлений індуктивністю та ємністю ділянки 
кола. Практичне значення має лише А.  п., 
оскільки лише вона може виділитися в формі 
тепла або виконати мех. роботу. Тому в лініях 
пересилання завжди прагнуть півищити коефі-
цієнт потужності, тобто збільшити внесок А. п. 
Це досягається зниженням реактивного опору в 
колі змінного струму.

Літ.: Будіщев  М.  С. Електротехніка, електроніка та 
мік ропроцесорна техніка. Львів, 2001. 

С. О. Бойко

Акти ́вне вугі ́лля, активоване вугілля — дріб-
нопористий порошкоподібний або зернистий 
продукт звуглювання деревини та деяких орга-
нічних полімерів, який піддають обробці водя-
ною парою або вуглекислим газом. Характеризу-
ється високими адсорбційними властивостями 
(див. Адсорбція). А.  в. застосовують для розді-
лення газової суміші, в протигазах, як носій ка-
талізаторів, у медицині тощо.

Акти ́вний відпочи ́нок — процес зміни діяль-
ності після тривалого фіз. навантаження, що 
прискорює відновлення активних м’язових 

груп. Фізіол. механізм А. в. (за І. Сеченовим) по-
лягає в наявності індукційних співвідношень 
між відповідальними за окремі рухи центрами 

кори головного мозку, що не брали участь у фіз. 
навантаженні. Ці індукційні співвідношення 
приз водять до гальмування центрів, що відпо-
відають за роботу активних м’язів. Внаслідок 
посилення гальмівних процесів у центрах, сиг-
нали від яких ідуть до стомлених м’язів, приско-
рюється відновлення ресурсів клітин півкуль 
головного мозку. А. в. є ефективним для усунен-
ня наслідків вимушеної тривалої пози, застій-
них явищ, психоемоційних напружень. Він пе-
редбачає певну діяльність невисокої інтенсив-
ності, яка підвищує тонус ділянок мозку, відпо-
відальних за роботу органів чуття. Це впливає 
не лише на сприйняття, а й на пам’ять, рухли-
вість нервових процесів, розумову працездат-
ність.
А.  в. можливий безпосередньо в робочому ре-
жимі й у позаробочий час у формі емоційно за-
барвленого фіз. навантаження з метою віднов-
лення та підвищення працездатності людини.

Акти ́вний о́пір — фізична величина, що харак-
теризує протидію провідника чи електричного 
кола струмові. У колах сталого струму це ска-
лярна величина R, що дорівнює відношенню на-
пруги U на кінцях провідника до сили струму 
I : R = U/I, тобто в колах без джерел струму ви-
конується Ома закон для частини кола. Тому 
А. о. називається омічним. Його величина зале-
жить від матеріалу провідника (питомого опо-
ру ρ або електропровідності σ = 1/ρ), розмірів і 
форми. Для однорідного провідника сталого пе-
рерізу S і довжини lR = ρl/s. А. о. металів і напів-
провідників є наслідком розсіювання електро-
нів (дірок) на теплових коливаннях кристалічної 
ґратки (фононах) і структурних неодноріднос-
тях (дефектах ґратки, домішкових атомах). Тому 
при пониженні температури А. о. металів змен-
шується і навіть спадає до нуля (надпровідність). 
За наявності А. о. електрична енергія струму пе-
реходить в теплову, що кількісно описується 
Джоуля-Ленца законом. В колах змінного струму 
провідники крім А. о. мають ще й реактивний — 
індуктивний RL = ωL і ємнісний RC = 1/ωC (ω — 
частота струму), відношення U/I = Z називаєть-
ся повним опором кола змінного струму. Вели-
чина Z векторна, в комплексній формі Z = R + iX, 
X = ωL – 1/ωC. До розсіювання (дисипації) елек-
тричної енергії призводить лише А. о. в омах.

Літ.: Калашников С. Г. Электричество. Москва, 2003.
М. Л. Дмитрук

Акти ́вний тра́нспорт речови́н — рух речовин 
через біологічні мембрани проти градієнта кон-
центрації. А. т. р. здійснюється або через канали, 
утворені транспортними білками клітинних 
мембран, або за допомогою ендоцитозу та екзо-
цитозу. А.  т. йонів забезпечується трансмемб-
ранними білками — йонними насосами, які ще 
називають АТФ-азами. Ці білки використову-
ють енергію молекули АТФ, розриваючи ангід-
ридний зв’язок між крайнім залишком ортофос-
фату та рештою молекули, для транспорту речо-
вин крізь мембрану проти градієнта концентра-
ції. У результаті розщеплення однієї молекули 
АТФ 3 йони Натрію переносяться з клітини на-
зовні, а 2 йони Калію — всередину. Гол. роль А. т. 
йонів — забезпечення розподілу йонів між клі-
тиною та позаклітинним середовищем. У кліти-
нах тварин важливим механізмом А. т. р. є т. з. 
натрій-калієвий насос, пов’язаний з різницею в 

Активний відпочинок. 
Велотуризм
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градієнті концентрації йонів К+ і Na+ поза і все-
редині клітини. Концентрація йонів Калію все-
редині тваринної клітини у 20–40 разів вища, 
ніж ззовні, а йонів Натрію — у 8–12 разів нижча 
за їхню концентрацію поза клітиною. Завдяки 
цьому йони Натрію надходять у клітину, а Ка-
лію  — виводяться з неї. Але концентрація цих 
йонів у живій клітині і поза неї ніколи не вирів-
нюється, оскільки є особливий механізм, який 
«відкачує» з клітини йони Натрію та «закачує» в 
неї йони Калію. Цей процес потребує витрат 
енергії. Завдяки механізму калій-натрієвого на-
сосу енергетично сприятливе (таке, що сприяє 
вирівнюванню концентрації) надходження 
йонів Натрію в клітину полегшує енергетично 
нес прият ливий (в бік вищої концентрації) тран-
спорт низькомолекулярних сполук (глюкози, 
амінокислот тощо). Натрій-калієвий насос — це 
фермент, який розщеплює АТФ, — натрій-калій-
залежну АТФ-азу. Він зазвичай розміщений у 
мембранах й активується за підвищення кон-
центрації йонів Натрію всередині клітини або 
йонів Калію ззовні клітини. Під час роботи нат-
рій-калієвого насосу енергії розщеплення однієї 
молекули АТФ вистачає для перенесення трьох 
позитивно заряджених йонів Na+ з клітини на 
кожні два позитивних йони К+ у клітину, що су-
проводжується накопиченням на мембрані різ-
ниці електричних потенціалів. Прийнято вважа-
ти, що насос діє за принципом каналів, що від-
криваються і закриваються. На сьогодні виявле-
но чотири типи насосів: йонні насоси P-, V-, 
F-класів та ABC-транспортери. Останні здій-
снюють переважно А.  т. органічних молекул, 
тоді як перші три зорієнтовані на транспорт не-
органічних йонів. АТФ-ази V-класу — протонні 
помпи, що містяться на мембранах вакуоль клі-
тин грибів і рослин, лізосом та ендосом тварин-
них клітин та ін. Вони функціонують унаслідок 
гідролізу АТФ, осн. функція — створення кисло-
го середовища у вакуолях, лізосомах, ендосомах 
тощо. Це складні комплекси, що складаються з 
двох частин: перша забезпечує транспорт про-
тонів, друга — гідроліз АТФ.
АТФ-ази F-класу — протонні помпи, знайдені в 
плазматичних мембранах бактерій, внутрішніх 
мембранах мітохондрій та мембранах тилакої-
дів хлоропластів. За структурою нагадують 
АТФ-ази V-класу. Хоча вони є йонними насоса-
ми, але фактично у клітинах їхня функція поля-
гає у синтезі АТФ унаслідок пасивного перене-
сення протонів крізь відповідні мембрани. Звід-
си їх друга назва  — АТФ-синтази. ABC-транс-
портери  — мембранні транспортери, що пере-
важно забезпечують транспорт органічних 
спо лук крізь плазматичну мембрану за рахунок 
гідролізу АТФ. Серед їхніх лігандів є органічні 
йони. У ракових клітин спостерігається гіпер-
функція деяких ABC-транспортерів. Здійсню-
ють транспорт ліків у клітини, тому є причиною 
множинної лікарської резистентності у транс-
формованих клітин. 

Літ.: Lodish  H. et al. Molecular cell biology. New  York, 
2016. 

А. С. Бабич

Акти ́вний центр — ділянка поверхні молекули 
ферменту, що безпосередньо взаємодіє з моле-
кулою речовини (субстрату), на яку діє фермент. 
В А.  ц. умовно розрізняють каталітичний 
центр, який безпосередньо вступає в хім. взає-

модію з субстратом, і адсорбційний центр, де від-
бувається зв’язування молекули субстрату і пе-
редача її до каталітичного центру.

Акти ́вні соціа́льно-психологі ́чні ме ́тоди  — 
група методів навчання, пов’язаних з активним 
впливом на психічні властивості особистості. 
А.  с.-п.  м. спираються не лише на когнітивну 
переробку інформації, а й на емоційні, поведін-
ково-рухові та ін. форми активності суб’єкта, 
соц.-психол. закономірності групової динаміки і 
поведінки особистості в групі. У ході А. с.-п. м. 
моделюють професійну діяльність, реальні жит-
тєві ситуації, застосовують методики практич-
ної психології та групової психотерапії. А. с.-п. м. 
використовують переважно для опанування на-
вичок міжособистісної комунікації (робота з 
персоналом, технології продажів), розв’язання 
внутрішньо-особистісних проблем (подолання 
наслідків психотравм, міжособистісних кон-
фліктів) та ін. Найпоширеніші А. с.-п. м.: аналіз 
конкретних ситуацій, рольова гра, ділова гра, 
організаційно-діяльнісна гра, сусп.-політ. гра 
(напр., соціодрама), фокус-група, групова дис-
кусія, мозковий штурм та ін. Найбільш відома та 
поширена форма А. с.-п. м. — тренінг соціально-
психологічний.
У заруб. психології А.  с.-п. м. розроблювали: 
К. Левін, Я. Морено, К. Роджерс та ін. В Україні 
одну з перших систем активного соц.-психол. 
навчання (АСПН) розробила укр. психолог 
Т. Яценко.

Літ.: Lewin  K. Fieldtheory in socialscience  : selected 
theoreticalpapers. London, 1967; Емельянов Ю. Н. Актив-
ное социально-психологическое обучение. Ленинград, 
1985; Петровская Л. А. Компетентность в общении. Со-
циально-психологический тренинг. Москва, 1989; Яцен-
ко Т. С. Теорія і практика групової психокорекції: Актив-
не соціально-психологічне навчання. Київ, 2004.

П. П. Горностай

Акти ́вні температу́ри — температура повітря, 
більша за біологічний мінімум протягом усього 
періоду вегетації. Залежно від визначення біол. 
мінімуму, виділяють суму т-р більшу +5  °C та 
більшу +10 °C в середньому за добу. Сума серед-
ньорічних А. т. визначає можливість зростання 
різних культ. і диких рослин; вона розраховуєть-
ся як сума середньодобових температур за ті дні, 
коли ця температура перевищує встановлений 
поріг. При цьому середньодобові температури 
обчислюються як середнє арифметичне пока-
зань зовн. термометра вранці, опівдні, під кінець 
дня і опівночі (сума показань ділиться на чоти-
ри). Сума А.  т. є показником наявних ресурсів 
тепла і визначає можливість достигання певних 
теплолюбних культур (напр., апельсини не мо-
жуть плодоносити, якщо сума А.  т. менше 
7000 °С, а модрина росте і при 800 °С). В рівнин-
ній частині України сума А. т. більших за +10 °C 
коливається від 1600  °C (на Розточчі у Львів. 
обл.) до 3800–3900  °C (на Пд. Криму). Потреба 
деяких культур в теплі (сума А. т. вище +10 °C): 
ярова пшениця  — 1200–1700  °C (в залежності 
від сорту); ячмінь — 960–1450 °C; овес — 1000–
1600 °C; просо — 1410–1950 °C; гречка — 1200–
1400 °C; кукурудза — 1100–2900 °C; соняшник — 
2000–2300 °C; картопля — 1200–1800 °C.

Літ.: Лосев А. П. Практикум по агрометеорологическо-
му обеспечению растениеводства. Санкт-Петербург, 1994.

А. С. Івченко
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Акти ́вні я ́дра гала ́ктик — ядра галактик, в 
яких спостерігаються процеси, що не можна по-
яснити властивостями зір та газово-пилових 
комплексів, з яких ці галактики складаються.
Визначенню А.  я.  г. як окремого класу об’єктів 
сприяли два відкриття. Спершу в 1940-х К. Сей-
ферт виявив у спектрах яскравих ядер низки 
спіральних галактик широкі сильні емісійні лінії 
високого збудження. Спроба пояснити розши-
рення цих ліній впливом Доплера ефекту дозво-
лила виявити, що швидкість руху випромінюю-
чого газу в них має становити від кількох сотень 
до кількох тисяч км/сек. Такі галактики отрима-
ли назву сейфертівських. Згодом на основі 
спект ральних характеристик їх було поділено на 

два осн. типи: Сейферти 1, Сейферти 2 — та про-
міжні. Потім у 1950-ті — на поч. 1960-х було від-
крито квазари (англ. quasar або скорочено QSO 
від quasi-stellar object — квазізоряний об’єкт), 
тобто радіоджерела, що мають зорову подібність 
до зірок, але відзначаються змінністю видимого 
блиску й значною потужністю випромінювання 
(1038–1041 Вт). У це й же час сталося відкриття 
радіогалактик, яким властиве сильне радіови-
промінювання (1033–1038 Вт) й дуже малий куто-

вий розмір джерела. 1963 астрофізик М. Шмідт 
коректно інтерпретував спектр квазару 3С 273, 
ототожнивши його з А.  я.  г, розташованим на 
величезній відстані, що характеризується зна-
ченням червоного зміщення z = 0,158. Одночасно 

з ним ін. дослідники отримали схожі результати 
для ін. об’єктів (3С  48, 3С  196 і 3С  286). Було 
з’ясовано, що квазари належать до найпотужні-
ших та найвіддаленіших А. я. г. у відомій частині 
Всесвіту, їхні червоні зміщення знаходяться в 
межах діапазону від z =  0,04 (квазар HZ 46) до 
z  =  7,085 (квазар ULAS  J1120 + 0641). Згодом 
було відкрито ще кілька типів А. я. г. За спосте-
режними характеристиками відомі А. я. г. поді-
ляються на сейфертівські галактики, радіогучні 
та радіотихі А. я. г., квазари, блазари (або лацер-
тиди) та лайнери (від англ. liner). А. я. г. відрізня-
ються між собою за світністю, характеристика-
ми зміни блиску й спектральними параметрами. 
За морфологічною приналежністю А. я. г розпо-
діляються на такі різновиди: сейфертівські типи 
(у спіральних галактиках), радіогалактики та 
бла зари (у гігантських еліптичних галактиках) і 
квазари (в еліптичних, рідше — у спіральних 
галактиках звичайних розмірів).
А.  я.  г. є найяскравішими джерелами світла у 
Всесвіті, їхня світність коливається від ~1033 до 
1041 Вт, тобто є в 103 разів більшою, ніж у типо-
вих «спокійних» галактик. Розмір джерела тако-
го потужного вивільнення енергії є співмірним 
із розміром Сонячної системи. А. я. г. зазвичай 
виглядають як зореподібні об’єкти, що відзна-
чаються потужним випромінюванням у енерге-
тичному діапазоні від радіо- до γ-хвиль зі змін-
ністю випромінювання з інтервалом від кількох 
годин до кількох років. Випромінювання А. я. г. 
у цілому спектрі або його частині є нетепловим, 
тобто не є випромінюванням чорного тіла. Його 
зумовлено синхротронним механізмом і зворот-
ним ефектом Комптона. Частини А. я.  г. (пере-
важно радіогучним А.  я.  г.) властива наявність 
високошвидкісних вузьких викидів газу у вигля-
ді струменів (джетів, від англ. jet), які, як прави-
ло, мають у кілька разів більші розміри, ніж ма-
теринська галактика. Видима швидкість розпов-
сюдження джетів може перевищувати швид-
кість світла (реальна швидкість руху джетів 
коливається від кількох відсотків від швидкості 
світла до швидкості, яка майже дорівнює швид-
кості світла).
Єдиним відомим науці джерелом енергії, здат-
ним забезпечити потужність випромінювання, 
що відповідає отриманим внаслідок спостере-
жень даним, є акреція газу у гравітаційному полі 
надмасивної чорної діри (НМЧД) з масою ~106–
109 мас Сонця. Гіпотезу про присутність НМЧД 
в центрах А.  я.  г. вперше запропонували 1964 
Я.  Зельдович та І.  Новіков, незалежно від них 
таку ж гіпотезу висунув Е. Солпітер і розвинув 
Д. Лінден-Белл 1969. Тепер ця гіпотеза є загаль-
ноприйнятою. Спираючись на накопичені зна-
ння про А. я. г., у 1980-х Р. Антонуччі і Дж. Міл-
лер  розробили так звану «уніфіковану модель» 
А. я. г, що складається з двох осн. пунктів. Суть 
першого пункту полягає в твердженні, згідно з 
яким осн. компонентом центру А. я. г. є НМЧД, 
навколо якої обертається гарячий іонізований 
газовий диск (акреційний диск), на краях якого 
газ переходить у газопиловий тор. Серед еле-
ментів А. я.  г. виділяють також (у порядку від-
далення від центру) область широких спект-
ральних ліній (англ.  BLR) і область вузьких 
спектральних ліній (англ. NLR). Джерелом енер-
гії А.  я.  г. є гравітаційна енергія, виділена вна-
слідок спіралевидного падіння на НМЧД газу з 
акреційного диску. У цій системі іноді виникає 

Активні ядра галактик. 
Ліворуч — комбіноване 

радіо- та оптичне зображення 
галактики NGC4261 та 

струменів з її ядра, отриманих 
із Землі. Праворуч — 

зображення активного ядра 
галактик NGC 4261, отримане 

космічним телескопом 
«Hubble»

Активні ядра галактик. 
Оптичне зображення  

квазару PG 0052 + 251, 
отримане космічним 
телескопом «Hubble»
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швидкий потужний струмінь газу (джет), що 
рухається перпендикулярно до акреційного дис-
ку, тобто вздовж осі його обертання. Ці струмені 
найкраще можна зафіксувати в радіодіапазоні. 
Другий пункт умовної моделі полягає в тому, що 
вона пояснює відмінність між типами А.  я.  г. 
спостереженням її під різним нахилом відносно 
спостерігача. Згідно з умовною моделлю, відмін-
ність між типами Сейферт 1 та Сейферт 2 поля-
гає в тому, що Сейферт 1 спостерігається, якщо 
А.  я.  г орієнтоване до спостерігача площиною 
або під невеликим кутом, а Сейферт 2 — якщо 
А. я. г. спостерігається «з ребра» чи під великим 
кутом. Застосування цього пункту найкраще 
виявляється у радіохарактеристиках А.  я.  г. 
Напр., радіогучні блазари ототожнюються з 
А. я. г., у яких джет рухається точно на спостері-
гача під нульовим кутом або під кутом у кілька 
градусів. Це пояснення узгоджується з характе-
ристиками блазарів, отриманими під час спосте-
режень (швидка зміна блиску й майже повна 
відсутність ліній у спектрі). У разі, якщо радіо-
галактику орієнтовано під великим кутом сто-
совно спостерігача, можна спостерігати протяж-
ну структуру джетів. Такі галактики мають свою 
класифікацію й поділяються на різновиди за-
лежно від форми, розміру й розподілу радіоя-
скравості цих струменів на типи Фанаров-Райлі 
I або II (FRI, FRII)

Літ.: Черепащук А. Поиски черных дыр // Успехи фи-
зических наук. 2003. Т.  173. №  34; Сурдин  В. Галактики. 
Москва, 2013; Александров А., Вавилова И. и др. Общая 
теория относительности: признание временем. Киев, 
2015. 

А. А. Василенко

Акти ́вність — у хімії — величина, яка характе-
ризує термодинамічні властивості речовин у 
розчинах. Пружність пари, температура замер-
зання і кипіння та ін. властивості розчинів за-
лежать від А. речовин, що входять до їхнього 
складу. Відношення А. до концентрації наз. кое-
фіцієнтом активності. Введення величин А. дає 
змогу при вивченні реальних розчинів користу-
ватися формулами для ідеальних розчинів.

Акти ́вність індиві́да — у психології — діяль-
ність індивіда як суб’єкта, що активно взаємодіє 
з об’єктами, чинить на них вплив, реалізуючи 
власні потреби; протилежність пасивності інди-
віда.
А.  і.  — основа особистості. Джерелом А.  і. є 
потре би індивіда. А.  і. зумовлена структурою 
його мотивів та пов’язана з готовністю до само-
розвитку, активного освоєння світу, контактів. 
А.  і. виявляється в пізнанні (когнітивна актив-
ність), мовленні (мовленнєва активність), твор-
чості (творча активність), різноманітних ситуа-
ціях (поведінкова активність) тощо.
П р и н ц и п  а к т и в н о с т і. У дослідженнях із 
психології використовується принцип активнос-
ті, розроблений 1966 М.  Бернштейном. Цей 
принцип узагальнює осн. уявлення про механіз-
ми орг-ції руху. Він постулює визначальну роль 
внутр. програми в актах життєдіяльності орг-му, 
тлумачить діяльність як активний, цілеспрямова-
ний процес. На думку М. Бернштейна, в процесі 
людського життя пристосування до середовища 
не відіграє гол. ролі — індивід діє не тільки відпо-
відно до обставин, а також під їхнім впливом, але 
й усупереч їм, долаючи середовище.

Принцип активності протиставляється принци-
пу реактивності.

Е. В. Крайніков

Акти ́вність політи ́чна (від лат. activus — діяль-
ний) — одна з форм активності соціальної, мис-
лення й діяльності соціальних суб’єктів, які ма-
ють на меті впливати на прийняття політ. рі-
шень, реалізацію потреб та інтересів. А. п. влас-
тива як для індивідів, що беруть участь у політи-
ці, так і для мас; буває усвідомленою і стихійною. 
Кожна сучас. д-ва, здійснюючи свою політику, 
намагається заручитися підтримкою яко мога 
більшої кількості громадян. Навіть дик таторські 
та тоталітарні режими, які насправді надзвичай-
но обмежують можливість участі громадян у 
політ. житті, намагаються створити ілю зію А. п., 
примушуючи всіх брати участь у різноманітних 
політ. акціях. Демократичні д-ви вбачають у роз-
витку А.  п. одну з осн. умов здійснення своєї 
політики, досягнення й забезпечення політ. ста-
більності загалом.
А. п. позначена діяльність професійних політи-
ків, зокрема депутатів, чиновників різних ланок, 
лідерів політ. партій, орг-цій та їх членів, самих 
партій, націй та інших соц. спільностей, аж до 
політики д-в. Розрізняють такі форми А. п.: між-
народна (дипломатична, громадська); суспільна 
(регіональна, місцева, колективна); особистісна 
(відставка, голодування, абсентеїзм тощо). Най-
простішими формами А. п. є участь у голосуван-
ні, мітингах та демонстраціях. Участь у політ. 
житті характеризується низьким ступенем за-
лучення до політ. життя. Високий передбачає 
орг. участь у проведенні політ. кампаній, звер-
нення з письмовими та усними заявами до держ. 
та політ. органів, роботу в партійних та інших 
політ. орг-ціях, виступи в ЗМІ з політ. проблем. 
А.  п. може бути легітимною (законною) і неле-
гітимною (незаконною). У першому випадку 
йдеть ся про діяльність офіційних політиків — 
від президента до лідера первинного осередку 
зареєстрованої партії та її членів. Сюди входять 
активність легальної опозиції та санкціонова на 
активність самодіяльних орг-цій громадян. 
У  другому випадку  — це політ. діяльність «не-
примиренної опозиції», екстремістських орг-цій 
тощо. За своїм змістом вона може бути: кон-
структивною й деструктивною; прогресивною, 
що веде до створення інноваційних, демокра-
тичних форм політ. життя, об’єднує сусп-во і ві-
дображає його корінні інтереси; консерватив-
ною, що сприяє збереженню статусу-кво й вод-
ночас збалансованості в сусп-ві у стосунках соц. 
груп, окремих громадян і забезпеченню стабіль-
ності діяльності орг-цій та ін-тів; реакційною 
(радикальний націоналізм, сепаратизм, екстре-
мізм), що стримує поступальний розвиток соці-
уму і послаблює соц. зв’язки. В основі А. п., як 
правило, лежать неординарні психол. та соц. 
якості політ. суб’єкта (сильна воля, характер, хо-
леричний і сангвінічний тип темпераменту) або, 
за іншою класифікацією, — екстравертність, за-
вищені домагання. 
Серед факторів А. п. виокремлюють макрофак-
тори (панівні світові тенденції, що звільняють 
чи закріпачують людину, характер політ. режи-
му, морально-політ. становище в країні); факто-
ри середнього рівня (добробут окремої особи, 
взаємини в колективі, сімейний стан); мікро-
фактори (освіта, минулий досвід, воля, мотиви, 
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темперамент, самоідентифікація з референтною 
групою). Існує досить суперечливий зв’язок між 
А. п. громадян та ефективністю діяльності політ. 
системи. Різке збільшення кількості громадян і 
соц. груп, залучених до політ. діяльності, що 
проявляється у збільшенні кількості партій та 
масових рухів, у політизації етнічних груп, 
страй ках, політ. демонстраціях, призводить до 
зниження ефективності функціонування політ. 
системи і навіть може її паралізувати. І навпаки, 
А. п. допомагає підвищити ефективність діяль-
ності політ. системи, якщо вона проявляється в 
інституційних формах, регулюється правовими 
та політ. нормами, має свідомий характер.

Літ.: Бортніков  В.  І. Політична участь і демократія: 
українські реалії. Луцьк, 2007; Ротар Н. Політична участь 
громадян України у системних трансформаціях перехід-
ного періоду. Чернівці, 2007; Фліс І. М. Основні принципи 
формування політичної активності студентської моло-
ді // Гілея: Зб. наук. пр. 2008. Вип 13; Кривошеїн В. В. Ви-
борча фреквенція як індикатор політичної активності // 
Грані. 2013. № 8; Мельник  Ю.  П. Політична активність 
громадян як запорука формування демократичного сус-
пільства // Нова парадигма. 2013. Вип. 115. 

М. І. Михальченко

Акти ́вність ра ́діонуклі ́дів — кількість радіо-
активних розпадів у певній кількості радіоак-
тивного матеріалу за одиницю часу. Одиницею 
виміру за СІ є бекерель (Бк) — в честь франц. 
фізика, першовідкривача радіоактивності і Но-
белівського лауреата А. Беккереля. Один беке-
рель визначається як активність матеріалу, в 
якому відбувається один розпад за одну секунду. 
Похідними величинами є питома активність 
(ак тивність одиниці маси речовини), об’ємна 
активність та поверхнева активність. А. р. може 
бути визначена математично, якщо відомий пе-
ріод напіврозпаду радіоактивного елемента та 
його маса, хоч на практиці частіше вирішують 
зворотну задачу.

Літ.: Choppin  G.  R., Liljenzin  J.  O., Rydberg  J. Radio-
chemistry and Nuclear Chemistry, 3rd ed. Woburn, 2002.

А. В. Кулініч

Акти ́вність соціа́льна (від лат. activus — діяль-
ний) — характеристика способу життєдіяльнос-
ті соціального суб’єкта, що полягає у свідомій 
спрямованості його дій на перетворення соці-
альних умов відповідно до актуальних потреб, 
інтересів, цілей та ідеалів, у реалізації соціаль-
них ініціатив, участі у вирішенні соціальних 
проблем, формуванні у себе необхідних соціаль-
них якостей. А. с. виражає рівень соц. потенцій 
суб’єкта, його культуру, вміння, знання та на-
вич ки, здатність охоплювати своєю діяльністю 
навколишній світ, змінювати його і разом з ним 
самого себе. На відміну від соц. пасивності, що 
гальмує соц. реакції людини і відчужує його від 
сусп. завдань і проблем, А.  с. є також формою 
швидкого реагування на зміни в соц. середови-
щі, прояви, трансформації та реалізації соц. 
енергії. Основними різновидами А. с. є: актив-
ність політична (спрямована на зміну соц. від-
носин), трудова активність (творення матері-
альних умов життя), управлінська активність 
(внесення зміни в функціонування і розвиток 
громад. структур), активність під час дозвілля 
(забезпечує відтворення самої людини, розви-
ток її особистості, здатності до праці). Особли-
вістю А. с. є її внутрішня неоднорідність, оскіль-

ки її по-різному проявляють, направляють і ви-
користовують громад. сили, які домагаються 
реа лізації своїх інтересів. Тому одні її форми 
можуть відповідати об’єктивно назрілим потре-
бам розвитку сусп-ва, інші  — суперечити і на-
віть протидіяти їм. Загалом, чим вищий рівень 
А. с., тим успішніше розвивається сусп-во. Зрос-
тання А. с. може бути забезпечене шляхом сти-
мулювання соц. діяльності і розширення рамок 
для соц. творчості. 
В умовах недемократичних політ. режимів мож-
ливості прояву А. с. обмежені, адже влада нама-
гається здійснювати контроль за активністю 
громадян, утримуючи її в рамках панівної ідео-
логії чи політ. доктрини. Це здійснюється мето-
дами тотального контролю органами держ. без-
пеки, апаратним бюрократизмом, нетерпимістю 
до інакомислення, відчуження громадян від 
власності, влади і управління сусп-вом в соц.-
політ. сфері. Натомість розвиток А. с. є неодмін-
ним складником демократичних політ. режимів, 
в умовах розвиненого громадянського сусп-ва. 

Літ.: Мурзіна  А.  В., Солодюк  Н.  В. Соціальна актив-
ність особистості студентської молоді — пріоритетний 
напрямок розвитку українського державотворення // Ду-
ховність особистості. 2012. Вип. 4; Панчук Н. П. Ціннісні 
орієнтації як системоутворюючий фактор соціально ак-
тивної позиції майбутнього фахівця // Проблеми сучас-
ної психології. 2013. Вип.  21; Ковтун  Н. Концептуальні 
підходи до осмислення співвідношення раціонального і 
вольового компонентів соціальної активності // Наук. за-
писки Нац. ун-ту «Острозька академія». Сер.: Філософія. 
2014. Вип. 15; Ситаров В. А., Маралов В. Г. Социальная ак-
тивность личности (уровни, критерии, типы и пути ее раз-
вития) // Проблемы педагогики и психологи. 2015. № 4. 

М. В. Туленков, Т. О.Вербецька 

Акти ́вності/паси ́вності катего ́рія — див. 
Стан (у мовознавстві).

Акти ́вності ци ́кл  — періодичні зміни рухли-
вості та поведінки тварин у зв’язку зі зміною 
умов їхнього існування та спричинюваної цими 
коливаннями інтенсивності обміну речовини. 
А. ц. — один із проявів біол. ритмів. Розрізняють 
сезонний (зумовлює періодичність розмножен-
ня, сезонні міграції тварин, заціпеніння тварин, 
сплячку тощо) та добовий (визначає добові міг-
рації тварин, зміну їхньої добової активності та 
ін.) цикли. Див. також Ритми біологічні, Біоло-
гічний годинник.

Акти ́н  — структурний білок, побудований з 
376 амінокислотних залишків, присутній у всіх 
клітинах еукаріотів, полімеризована форма яко-
го утворює мікрофіламенти — один з осн. ком-
понентів цитоскелета. Відіграє головну роль в 
процесах скорочення м’язів: має ділянки, комп-
лементарні білку міозину, разом з яким утворює 
осн. скорочувальний елемент м’язів — актоміо-
зиновий комплекс саркомерів .
А. існує в двох формах: G-актин (глобулярна 
форма, глобулярний актин) і F-актин (фібриляр-
на форма, фібрилярний актин) Молекулярна 
маса G-актину — 42 000, складається з 376 амі-
нокислотних залишків і пов’язана з однією мо-
лекулою АТФ. При додаванні Mg2+, Са2+ і деяких 
ін. йонів (в живій клітині — під дією різних хім. 
та фіз. чинників) А. швидко полімеризується, 
об`єднуючи кілька сотен молекул G-актину за 
принципом «голова–хвіст» і утворюючи F-ак-
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тин  — двунитчасту спіральну структуру, один 
виток якої містить 13,5 молекул G-актину; при 
цьому АТФ перетворюється на АДФ. Крок спі-
ралі F-актину дорівнює 38 нм, а діаметр субоди-
ниць, за даними різних авторів, — від 4 до 5,9 нм. 
Такі двунитчасті структури утворюють тонкі 
філаменти. 
В живій клітині А. завжди наявний в обох фор-
мах через те, що процес збирання-розбирання 
мікрофіламентів, тобто процес полімерізації і 
деполімеризації А. в клітині відбувається безпе-
рервно, адже це пов’язано з постійною перебу-
довою цитоскелета в міру потреб клітини. Дина-
мічність взаємних перетворень G- i F-форм А. 
визначають просторову орг-цію компонентів 
клітини, її форму та рухливість. Також А. здат-
ний до координації обмінних процесів у клітині 
шляхом взаємодії з низкою ферментів. А. — це 
висококонсервативний білок: відмінності в амі-
нокислотних послідовностях А. у різних біол. 
видів вкрай незначні. 

Літ.: Поглазов Б. Ф. Основы биохимии / Пер. с англ. 
Москва, 1981. Т. 3; Bershadsky A. D., Vasiliev J. M. Cytoske-
leton. New York, London. 1988; Дзержинський  М.  Е., 
Скрипник  Н.  В., Островська  Г.  В., Гарматіна  С.  М., Па-
зюк Л. М. Загальна цитологія і гістологія. Київ, 2006. 

І. С. Межжерін

Актині́дієві (Actinidiaceae) — родина квіткових 
рослин порядку вересоцвітих. За класичною 
систематикою род. А. відносили до окремого по-
рядку актинідієцвітих. Включає 360 видів рос-
лин, об’єднаних у три роди: Актинідія (Actinidia), 
Клематоклетра (Clematoclethra) і Заурауйя (Sau
rauia). А. — це ліани, чагарники, дерева. Деякі з 
них культивують як їстівні та декоративні види. 
Ареал родини охоплює Азію, Центр. і Пд. Аме-
рику.

Актинідієцві́ті (Actinidiales) — за класичною 
систематикою — порядок квіткових рослин, 
який містить єдину родину актинідієвих. За 
сучас. систематикою, що базується на даних 
мол.-ген. досліджень, порядок А. скасовано, а 
род. актинідієвих включено до порядку вересо-
цвітих.

Актині́дія (Actinidia) — рід рослин родини акти-
нідієвих. Містить бл. 75 видів рослин. Поширені 
як культ. рослини, найпопулярніші з яких  — 

сорти видів А. китайська (A. chinensis) і А. деліка-
тесна (A. deliciosa) відомі під назвою «ківі». Назва 
роду А. відображає променисте розташування 
стовпчиків зав’язі на поперечному розрізі плода. 

Батьківщиною А. вважають Пд.-Сх., Центр. і Сх. 
Азію. У Пд.-Сх. Азії, Кореї і Китаї зростає най-
більше (бл. 30) видів А. Багаторічні дерев’янисті 
ліани з почерговими, серцеподібними дрібно-
зубчастими листками, що мають короткі жор-
сткі ворсинки на нижньому боці. Квітки невели-
кі (1–3 см), білого, кремового, жовтуватого або 
блідо-рожевого кольору, з 5 маленькими пе-
люстками. Більшість видів дводомні з окремими 
чоловічими і жіночими рослинами, але деякі з 
них однодомні. Плід — ягода зеленого, жовтува-
того, бурого або коричневого кольору, у біль-
шості видів  — їстівна. Багато видів роду А.  — 
цінні плодові і декоративні рослини. Ягоди 
культ. сортів А. мають високі смакові якості, 
ніжні, ароматні, містять велику кількість фрук-
тових к-т, вітамін С, вітаміни В2, В3, В9, В6, Ка-
лій, Магній, Натрій та ін. корисні для людини 
речовини. Крім того, плоди А. містять специфіч-
ну речовину — актинідин — піридиновий алка-
лоїд, який діє подібно до ферменту папаїну, що 
міститься в плодах динного тропічного дерева 
папаї, розщеплюючи білки м’яса і сприяючи 
його перетравленню. Саме завдяки дії актиніди-
ну плоди ківі не використовують для прикра-
шення кондитерських виробів, що містять желе, 
яке актинідин розчиняє. Як культ. рослини най-
популярніші такі види А.: А. коломікта (A. kolo
mikta), «амурський аґрус» — деревоподібна ліана 
6 м заввишки, яка в дикому вигляді росте на Дал. 
Сході. Вирощують як їстівну й декоративну рос-
лину, що має біло-рожеве строкате забарвлення 
листків (не тільки у культ. форм, а й у дикорос-
лих рослин). За смаком ягоди А. коломікта на-
гадують ананас, суницю, банан, кавун, вони ма-
ють тонізуючі та лікувальні властивості. А. делі-
катесна  (A. deliciosa)  — осн. вид для виведення 
культ. сортів «ківі». У дикому вигляді зростає в 
Китаї. З 1940-х культивують у різних країнах, 
переважно в Італії і Новій Зеландії. А. китайська 
(A. chinensis) — ще один вид, який є джерелом 
культ. сортів «ківі». У дикому стані зростає в 
Китаї. Саме цей вид першим почали вирощува-
ти поза межами Китаю  — у Новій Зеландії, де 
пізніше його змінили культ. сорти А. делікатес-
ної.

Літ.: Xin-Wei Li & Jian-Qiang Li. Lectotypification of 
Actinidia // Nordic Journal of Botany. 2007. Vol. 25. Iss. 5–6.

Акти ́нії (Actiniaria), морські анемони — ряд 
класу коралових поліпів типу кишковопорож-
нинних. На відміну від представників ін. рядів, 
не мають твердих скелетних утворень, що скла-
даються з мінеральних речовин. Тіло циліндріч-
не від кількох міліметрів до 1,5 м у діам. А. за-
звичай ведуть сидячий спосіб життя, прикрі-
плюючись до твердого субстрату нижньою сто-
роною тіла — підошвою. Є види, що активно 
плавають, а деякі здатні занурюватися в м’який 
ґрунт, викопуючи нори. Тіло складається з ніж-
ки та віночка зі щупалець, який оточує рот, роз-
міщений на протилежному від підошви кінці 
тіла. На щупальцях є жалкі клітини, вміст яких 
може спричинити у людини відчутні опіки. Тіло 
багатьох А. забарвлено у яскраві жовті або чер-
воні кольори. Живляться безхребетними чи 
дріб ними рибами, яких паралізують жалкими 
клітинами, а потім підтягують до рота за допо-
могою щупалець. Суто мор. теплолюбні твари-
ни, живуть переважно в субтропічних та тропіч-
них зонах. Можуть вступати в симбіотичні 

Актинідія коломікта 
(Actinidia kolomikta) 
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зв’яз ки з раками-самітниками та рибами-клоу-
нами. Розмножуються статевим і нестатевим 
способами. Мають унікальну здатність до реге-
нерації. Розвиток — з личинковими стадіями, 
личинки активно плавають у товщі води. Налі-
чують 1350 видів, 4 види живуть у Чорному м.

Літ.: Жизнь животных: В 7 т. Москва, 1987. Т. 1: Про-
стейшие. Кишечнополостные. Черви.

С. В. Межжерін 

Акти ́ній [Actinium; від грец. ἀϰτίς (ἀϰτίνος) — 
промінь], Ас — радіоактивний хімічний елемент 
III групи періодичної системи елементів Д. Мен-
делєєва, ат. н. 89. Відомо 10 ізотопів з масовими 
числами 221–230. Всі ізотопи А. радіоактивні; 
найдовше існує ізотоп 227Ас, період піврозпаду 
якого 21,6 роки. Відкритий 1899 франц. ученим 
А.  Деб’єрном. Знаходиться в дуже малих кіль-
костях в уранових (2  ∙ 10-4  г на 1 т) і торієвих 
(5  ∙ 10-8  г на 1  т) рудах. Міститься в продуктах 
розпаду урану в ядерних реакторах. Елементар-
ний А. — сріблясто-білий метал, t

пл
 = 1050 ± 50 °С; 

t
кип

 = близько 3300 °С. За хім. властивостями по-
діб ний до лантану. Металевий А. одержують, 
відновлюючи фторид літієм. 

Ю. Я. Фіалков

Акти ́но... (від грец. ακτις — промінь) — частина 
складних слів (префіксоїд), що означає «проме-
неподібний» (актиноліт), той, що має стосунок 
до променистої енергії, випромінювання (акти-
нометр).

Актино́бацильоз, проактиномікоз, псевдоак-
тиномікоз, лігнірельоз (Actinobacillosis) — хроніч-
на інфекційна хвороба переважно великої рога-
тої худоби, зрідка людини, яка характеризується 
гнійними ураженнями м’яких тканин голови, 
шиї, лімфатичних вузлів, рідко — внутр. орга-
нів, часто лімфаденітами і лімфангітами в ділян-
ці голови і шиї. У хворих тварин у м’яких ткани-
нах голови і шиї, лімфатичних вузлах утворю-
ються гнійні гранулематозні утворення. Темпе-
ратура тіла зазвичай не підвищується. Перебіг 
хвороби здебільшого доброякісний. У ВРХ часто 
спостерігається у формі «дерев’яний язик». Пер-
шими клінічними ознаками є сильна слинотеча, 
не можливість захоплювання корму. Збудником 
захворювання є Actinobacillus lignieresi або Proactino
myces lignieresi, що належить до актиноміцетів. 
В  орг-м збудник проникає через ушкоджену 
шкі ру або слизову оболонку ротової порожни-
ни, переважно з кормом. А. належить до мало-
вивчених зоонозних захворювань, яке раніше 
діагностували як актиномікоз. До збудника 

чутливі всі види домашніх тварин (чутливішим 
є молодняк). Джерелом збудника А. є хворі тва-
рини. Здебільшого збудника А. виявляють у 
рото вій порожнині клінічно здорових тварин. 
Для лікування проводять хірургічні обробки 
актинобацильозних уражень. За неможливості 
хірургічних утручань встановлюють дренаж, 
проводять очищення від змертвілих тканин і 
гною та хіміотерапію. У випадку виникнення 
захворювання в госп-вах проводять комплекс 
лікув. заходів із застосуванням хіміотерапев-
тичних препаратів та вимушену вакцинацію 
можливо потенційно зараженого поголів’я. 
Проводять також повний комплекс карантинно-
обмежуваль  них і ветеринарно-санітарних захо-
дів, ретельну дезінфекцію, дератизацію тощо.

Літ: Шишков В. П. Актинобациллёз // Ветеринарный 
Энциклопедический Словарь. Москва, 1981; Карише-
ва А. Ф. Спеціальна епізоотологія. Київ, 2002. Рудой О. В. 
Особливості перебігу інфекційного процесу у тварин 
хво рих на актинобацильоз (лігнієріоз) // Ветеринарна 
біо технологія. 2012. № 21. 

 О. Г. Мартинюк

Актино ́граф (від актино… і γράφω — писа-
ти)  — прилад для безперервної автоматичної 
реєстрації інтенсивності прямої сонячної радіа-
ції. Вимірювальною частиною А. є актинометр, 
а реєстратором даних — гальванограф (самоза-
писуючий високочутливий гальванометр). За-
пис даних проводиться здебільшого механічно, 
зрідка — фотографічним шляхом. У цьому разі 
застосовується дзеркальний гальванометр, дзер -
кальце якого відкидає відблиск на стрічку з фо-
топаперу, що обертається годинниковим меха-
нізмом.

Літ.: Галік О. Ш. Метеорологічні прилади і методи 
спостережень. Рівне, 2008; Лукша А. О. Приборы и мето-
ды для определения солнечной радиации. Минск, 2013. 

Актино ́їди — хімічні елементи III групи періо-
дичної системи елементів Д. Менделєєва, розмі-
щені за актинієм, ат. н. 90–103. До А. належать 
торій, протактиній, уран, нептуній, плутоній, 
америцій, кюрій, берклій, каліфорній, ейнштей-
ній, фермій, менделевій, нобелій (питання про 
назву не розв’язане) та лоуренсій. Усі актиноїди 
радіоактивні, не мають стабільних ізотопів. 
У  земній корі з А. зустрічаються лише торій 
(9,6 ∙ 10–4 %), протактиній (10–10 %), уран (2,7 ∙ 10–4 %), 
а також сліди нептунію та плутонію. А. з ат. н., 
вищими за 92, які належать до трансуранових 
елементів, одержують штучно за допомогою яд. 
реакцій. Періоди піврозпаду А. швидко зменшу-
ються із зростанням ат.  н. від мільярдів років 
(торій, уран) до секунд (нобелій, лоуренсій). Всі 
А. — метали з досить високою густиною (вищою 
за 10  т/м3), температура плавлення знижується 
із зростанням ат. н. А. об’єднують в одне сімей-
ство, тому що в них, як і в лантаноїдів, зовн. 
електронна оболонка побудована однаково (що 
зумовлює схожість їхніх хім. властивостей), а за-
повнюється внутр. оболонка 5f. В зв’язку з тим, 
що енергії електронів на оболонках 5f , 6d та 7s 
близькі за величиною, перші елементи сімейства 
А. значно відрізняються хім. властивостями. 
Так, ступінь окислення торію дорівнює +4, про-
тактинію +5, урану +6. Із зростанням ат. н. еле-
ментів їхня схожість за хім. властивостями 
збільшується. Для А., починаючи з кюрію, ха-
рактерний ступінь окислення +3; у цьому вони 

Актинія кінська (Actinia equina) 

Актиній. Уранініт — руда, що 
містить уран та радій
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дуже схожі на відповідні лантаноїди. Осн. метод 
поділу А. — хроматографія. Ізотопи 233U, 236U та 
239U застосовують як ядерне пальне; 238Рu та 
242Сm — як нейтронні джерела.

Актинолі ́т — породотвірний мінерал класу си-
лікатів. Метасилікат стрічкової будови з групи 
амфіболів, зустрічається у вигляді променистих 
агрегатів зеленого кольору. Хім. склад: 

Ca2(MgFe2+)5[Si4O11]2[ОНF]2. 
Домішки MnO (до 7,4 %), Al, Fe3+. Сингонія моно-
клінна. Густ. — 3,2–3,3. Твердість за шкалою 
твер дості мінералів Мооса 5,5–6. Блиск — скля-
ний, шовковистий. Утворює променисті, азбес-
товидні волокнисті агрегати; рідше  — щільна 
заплутано-волокниста маса — нефрит. Колір зе-
лений різних відтінків. Спайність довершена в 
одному напрямі. А. — типовий метасоматичний 
мінерал. Широко розповсюджений у сланцях 
низького рівня регіонального метаморфізму, в 
зонах зміни гіпербазитів, скарнах. Кінцевий 
продукт зміни піроксенів у процесі уралітизації. 
Акцесорний мінерал деяких кислих порід, пег-
матитів і карбонатитів. Гол. породоутворюваль-
ний мінерал кристалічних сланців.
Розрізняють: А.-азбест (тонковолокниста відмі-
на А., яка може витримувати, не змінюючись, 
високі температури); А. марганцевистий (відмі-
на А., яка містить до 6 % MnO); А. променистий 
(те саме, що А.-азбест); А. склуватий (відміна А. 
у формі довгих яскраво-зелених кристалів). Ви-
користовується у пром-сті як кислото- і вогне-
тривкий матеріал. В Україні відомий у Криво-
різькому р-ні та в Приазов’ї.

Літ.: Білецький  В. Мала гірнича енциклопедія. До-
нецьк, 2004 

Н. В. Вергельська

Актино ́метр (від актино… і грец. μετρέω — ви-
мірювати) — прилад для вимірювання інтенсив-
ності прямого сонячного випромінювання. А. є 
невід’ємною складовою обладнання метеорол. 
станцій та космічних і планетарних зондів. А. 
оснащується автоматизованою системою сте-
ження за положенням Сонця. Принцип дії А. 
ґрунтується на перетворенні інтенсивності по-
току випромінювання на фотострум (у напів-
провідникових структурах), на електричну по-
ляризацію (у піроелектриках) або на тепло (у 

фоторезисторах, болометрах і термопарах). А. 
є відносним вимірювачем, у якому здійснюється 
порівняння параметрів опроміненого та нео-
проміненого перетворювачів. Абс. вимірювання 
виконується за допомогою піргеліометрів, у 
яких енергія, набута вимірювачем за рахунок ви-
промінювання, порівнюється з енергією, одер-
жаною від еталонного джерела, яка саме і вимі-
рюється. А., оснащений пристроєм запису ре-
зультатів поточних вимірювань, називається 
актинографом.

Літ.: Кондратьев К.  А. Актинометрия. Ленинград, 
1965; Проценко Г.  Д. Метеорологія та кліматологія. 
Київ, 2007; О. Ш. Галік. Метеорологічні прилади і мето-
ди спостережень. Рівне, 2008; А. О. Лукша. Приборы и 
методы для определения солнечной радиации. Минск, 
2013.

Актиноме ́трія (від актино… і грец. μετρεω — 
вимірювати)  — розділ метеорології, що вивчає 
процеси і взаємодію сонячного, атм. та земного 
випромінювання в атмосфері і на земній по-
верхні, їх розподіл, а також розробляє методи 
їх вимірювання та розрахунку. Досліджує 
зв’язок радіації з температурним режимом ат-
мосфери, хмарністю, а також її вплив на погоду 
і клімат. Сонячне випромінювання, яке надхо-
дить на земну поверхню у вигляді прямої й роз-
сіяної радіації, становить лише двомільярдну 
частину випромінювання Сонця. Осн. його 
частина поглинається й розсіюється газами, во-
дяною парою та пилом, менша — поглинається 
і відбивається земною поверхнею, що зумовлює 
випромінювання довгохвильових радіаційних 
потоків. Випромінювання та розрахунок кож-
ного потоку, оцінка їхньої взаємодії і співвідно-
шення в атмосфері або на земній поверхні до-
рівнює алгебраїчній сумі значень радіаційного 
балансу. Найбільші річні значення радіаційно-
го балансу в екваторіально-тропічних широтах 
(5,0—5,9 × 103  МДж/м2), найменші  — в центр. 
районах Арктики (від –210 до 210 МДж/м2) та 
Антарктиди (від –520 до –1250 МДж/м2). На 
тер. України річні суми радіаційного балансу 
змінюються від 1700  МДж/м2 на Пн. до 
2650 МДж/м2 на Пд. Взимку на більшій частині 
тер. України радіаційний баланс від’ємний у 
зв’яз ку з утворенням снігового покриву та пере-
важанням тривалості ночі над днем. В Україні 
спостереження з А. виконував 1889–1896 метео-
ролог Р.  Савельєв (у Києві й Севастополі). 
У 1920–1937 спец. актинометричні дослідження 
для потреб медицини й с.-г. вир-ва здійснили 
О.  Нічкевич (Київ) та М.  Калитін (Ялта). Вив-
чення радіаційного режиму тер. України дає 
змогу оцінити його можливі зміни під впливом 
госп. діяльності людини, визначити діапазони 
мінливості осн. радіаційних потоків. Важли-
вим розділом сучас. досліджень з А. є уточнен-
ня добової та річної мінливості потоків радіації 
залежно від режиму погоди, визначення впли-
ву складових радіаційного і теплового балансу 
земної поверхні на погодні процеси та розви-
ток рослинного покриву, розробка рекоменда-
цій щодо практичного використання енерг. ре-
сурсів сонячної радіації. Важливим розділом 
спец. досліджень з А. в Україні є розробка теор. 
схем і варіантів спец. установок для практично-
го використання енергії сонячної радіації. Ак-
тинометричні дослідження в Україні ведуться у 
кількох напрямах: клімат. й мікроклімат., агро-

Актиноїди. Плутоній

Актиноліт

Актинометр.
1 — чорна біметалева 
пластинка;
2 — кварцова нитка;
3 — мікроскоп

1

2

3
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метеорол., охорона навколишнього середови-
ща, меліорація та ін. Матеріали актинометрич-
них досліджень використовуються для енерг. 
розрахунків при аналізі природних процесів і 
для одержання кількісних показників зміни 
прозорості атмосфери та радіаційних власти-
востей земної поверхні під впливом госп. ді-
яльності людини.

Актиноміко ́з (від актино… і грец. μύϰης — 
гриб) — хронічне неконтагіозне грибкове захво-
рювання людей, свійських і деяких видів диких 
тварин, що характеризується утворенням спе-
цифічних гранульом  — актиноміком. Збудник 
хвороби  — променистий грибок актиноміцет 
(Actinomyces bovis), який поширений у природі (в 
землі, на злакових рослинах, сіні тощо) і добре 
пристосовується до різних умов існування в 
зовн. середовищі: у висушеному стані зберіга-
ється 9–10 років, при мінусових температурах — 
1–2 роки; стійкий до дії сонячного випроміню-
вання. Актиноміцети у вигляді сапрофітів часто 
виявляють у здорових людей у ротовій порож-
нині, зубному нальоті, лакунах мигдалин, на 
слизовій оболонці шлунково-кишкового тракту 
тощо; переходу актиноміцетів в паразитичний 
стан сприяють запальні захворювання органів. 
На місці впровадження актиноміцетів утворю-
ється інфекційна гранульома, яка проростає в 
навколишні тканини. У грануляції виникають 
абсцеси, які, прориваючись, створюють нориці. 
Найчастіше зустрічається шийно-щелепно-ли-
цьова форма. А. шкіри виникає, як правило, 
вторинно при первинній локалізації в інших 
органах. Для лікування людини застосовують 
антибіотики, рентгенотерапію або хірургічне 
втручання з одночасним використанням загаль-
нозміцнювальних засобів.
А. у вигляді спорадичних випадків або уражень 
окремих груп тварин реєструється в багатьох 
країнах світу, в тому числі і в Україні. Екон. збит-
ки внаслідок А. невеликі. На А. найчастіше хво-
ріє ВРХ, переважно у 1–5-річному віці, значно 
рідше — свині, як виняток — вівці, кози, коні, 
м’ясоїдні, а також ведмеді, слони, олені, кролі. 
Хвороба спостерігається впродовж усього 
року, однак частіше взимку й навесні. Заражен-
ня відбувається при згодовуванні тваринам 
контамінованих актиноміцетами колючих кор-
мів, які спричинюють поранення слизової обо-
лонки ротової порожнини й глотки, а також 
при прорізуванні зубів, хірургічних втручан-
нях тощо. Лікування тварин має бути комплек-
сним з урахуванням стадії розвитку процесу і 
місця його локалізації: від введення йодистих 
препаратів до екстирпації гранульом. Для по-
передження зараження людини на А. необхідно 
мити зелень перед споживанням. М’ясо тварин 
підлягає ветеринарному нагляду, тільки після 
експертизи воно може реалізовуватися для спо-
живачів.

Літ.: Каришева А. Ф. Спеціальна епізоотологія. Київ, 
2002; Вербицький П. І., Достоєвський П. П. Довідник лі-
каря ветеринарної медицини. Київ, 2004; Бессара-
бов Б. Ф., Сидорчук А. А. и др. Инфекционные болезни 
животных. Москва, 2007. Інфекційні хвороби / За ред. 
О. А. Голубовської. Київ, 2012.

О. Г. Мартинюк 

Актиноміце ́ти (Actinomycetales)  — порядок 
грампозитивних бактерій класу актинобактерій, 

містить різноманітні за формою клітин бактерії, 
яких об’єднує здатність утворювати за сприят-
ливих умов вегетативне тіло, що інколи наз. 
«міцелієм». Воно формується з тонких ниток — 
гіфів, 0,4–1,5 мкм у діам. і зовні нагадує міцелій 
пліснявих грибів, звідки й походить застаріла 
назва А. «променисті гриби». Гіфи розгалужу-
ються брунькуванням. Кожен гіф  — це одна 
клітина, яка залежно від виду А. може бути не-
розділеною або розділеною перегородками на 
окремі ділянки — септи. А. — типові прокаріо-
ти. На відміну від грибів, ядро в клітині А. від-
сутнє, генетичний матеріал у вигляді кільцевої 
молекули ДНК міститься в цитоплазмі, немає 
мембранних органел. А. властивий високий 
вміст (65–75 %) ГЦ-пар нуклеотидів, що робить 
їхню ДНК тугоплавкою. Клітинна стінка утворе-
на муреїном. А. розмножуються фрагментами 
міцелію, що може швидко розпадатися. Здатні 
до спороутворення. У межах одного орг-му роз-
різняють субстратний (такий, що вростає в суб-
страт) і повітряний міцелій. Перший забезпечує 
А. поживними речовинами, другий утворює 
спори на спороносних гілках, що мають вигляд 
прямих, хвилястих або закручених пучків чи 
китиць. Саме тут синтезуються т.  з. вторинні 
метаболіти, серед яких багато антибіотиків, ан-
типухлинних сполук, пігментів, летких пахучих 
речовин (напр., геосмін, що зумовлює характер-
ний запах стоячих водойм, прісноводної риби і 
специфічний аромат ґрунту після дощу). Осн. 
біологічно активні речовини, утворені А., які 
використовує людина,  — це протибактеріальні 
антибіотики: тетрацикліни, еритроміцин, стреп-
томіцин, актиноміцини, канаміцин, гентаміцин, 
цефаміцини, ванкоміцин; протигрибкові поліе-
ни; протипухлинні цитостатики — антрациклі-
ни, блеоміцин та ін. Завдяки здатності синтезу-
вати ці речовини, А. широко використовують у 
мед. пром-сті та біотехнології. Розповсюджені в 
ґрунті, водоймах. Можуть бути симбіонтами 
тварин і вищих рослин. Є частиною нормальної 
мікрофлори травної системи наземних хребет-
них і безхребетних тварин. Здатні до азотфікса-
ції А. утворюють бульбочки на небобових рос-
линах (обліпиха, вільха та ін.). У людини А. 
присутні в зубному нальоті, на шкірі, в порож-
нині рота, товстому кишечнику, у верхніх ди-
хальних шляхах. У нормі не спричиняють захво-
рювання, але за зниження імунітету можуть 
стати причиною т.  з. опуртуністичних хвороб. 
Серед А. є патогенні види, напр., паличка Коха 
(Mycobacterium tuberculosis), яка спричиняє ту-
беркульоз у людини, бацила Льоффлера (Cory
ne bacterium diphtheriae)  — збудник дифтерії, па-
личка Хансена (Mycobacterium leprae) — збудник 
лепри (прокази); збудник актиномікозу (Actino
my ces bovis) та ін. Деякі А. спричиняють патоло-
гію в рослин [напр., паршу (стрептомікоз) кар-
топлі]. А. відіграють значну роль у процесах 
ґрунтоутворення, азотфіксації, розщеплення 
целюлози. Переважна більшість А.  — гетеро-
трофи, хоча серед них є хемосинтетчині авто-
трофи, здатні окиснювати водень, метан і С
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-сполуки.
Літ.: Определитель бактерий Берджи: В 2 т. / Пер. с 

англ. Москва, 1997. Т. 2.
Я. О. Межжеріна

Актиномо ́рфна кві ́тка — див. Правильна 
квіт ка.

Колонія актиноміцетів під 
мікроскопом
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Акти ́нула (від грец. ἀϰτίς — промінь) — вільно 
плаваюча личинка деяких гідроїдних кишково-
порожнинних. Личинкова стадія розвитку дея-

ких гідроїдних, що настає після планули. А. має 
рот, оточений щупальцями, вкрита війками. Де-
який час А. живе як вільний рухливий орг-м, 
потім прикріплюється аборальним (протилеж-
ним ротовому отвору) кінцем до дна водойми і 
перетворюється на поліп. У гідроїдних, у яких 
відсутня стадія поліпа, з А. розвивається медуза. 
У деяких паразитичних гідроїдних А. здатна 
розмножуватися брунькуванням. 

А́ктова кни ́га — 1) Сукупність документів, як 
правило, у вигляді оправленого тому, який 
містить регулярні записи у хронологічному 
порядку.
2)  Нотаріальна книга, в якій ведуться записи, 
тобто проводиться реєстрація нотаріально за-
свідчених актів і угод після перевірки їх відпо-
відності, достеменності, законності, чинності. 
Про всі нотаріальні дії, вчинені нотаріусами, 
робиться запис в А.  к. (тепер називається «Ре-
єстр для реєстрації нотаріальних дій», або прос-
то Реєстр).
3) Історичний збірник оригіналів і копій доку-
ментів 15–18 ст., вписаних або засвідчених різ-
ними судами (земськими, гродськими, підко-
морськими, сотенними, полковими), ген. військ. 
судом, а також магістратами й ратушами Украї-
ни з метою надання їм юрид. сили. Етап актово-
го діловодства пов’язують із поширенням у 
13 ст. А. к., що фіксували результати судової ді-
яльності. Саме суди були установами, що нада-
вали юрид. чинності документу. Залежно від 
справи, що розглядалася судом, А. к. поділялися 
на: секретні, що фіксували кримінальні й гро-
мадські справи; записні, що містили особистіс-
но-правові документи (дарчі, купчі, боргові), 
контрактні документи, привілеї та ін.; поточні, 
що фіксували заяви, скарги, свідчення, повідо-
млення різноманітного характеру. Акти фіксу-
валися в чернетках і чистовиках, тобто здійсню-
вався подвійний запис документів. У цей період 
здійснювався контроль запису документів, про 
що свідчать численні маргіналії  — помітки на 
берегах документів; уведено систему пошуку й 
упорядкування документів на основі повторен-
ня останнього слова на наступній сторінці, а та-
кож дотримувалися канцелярського стилю 
викла ду матеріалу в документах згідно з Уста-
вом 1566. Актове діловодство існувало на тер. 
Правобережної України до кін. 18  ст. У держ. 
архівах України зберігається бл. 4000 А. к. зем-
ських та гродських судів і понад 2000 А. к. місь-

ких управлінь. Документи в А. к. написані 
старо-укр., польськ., лат., а іноді вірм. мовами. 
А. к. є важливим джерелом для вивчення історії 
України, її культури, судочинства, а також по-
буту і мови населення.

Літ.: Центральний архів стародавніх актів у Києві. 
Київ, 1929; Левицкий О. И. Об актовых книгах, относя-
щихся к истории Юго-Западного края и Малороссии. 
Москва, 1900; Блощинська В. Сучасне діловодство. Київ, 
2005.

І. В. Шліхта

А́ктовий папі́р — спеціальний папір особливої 
якості, який призначений для написання на ньо-
му актів, договорів, векселів для запобігання 
підробок та кращого збереження цих докумен-
тів; один з видів гербового паперу.

А́ктоміози ́н (від актин і міозин) — складний 
білок, з якого складаються м’язові волокна (міо-
фібрили). А. є комплексом однієї молекули міо-
зину та однієї або двох молекул актину, з’єднаних 
комплементарними ділянками і орієнтованих 
паралельно один одному і довгій осі м’яза. А. має 
АТФазну активність, тобто здатність розщеплю-
вати АТФ, вивільняючи при цьому енергію, не-
обхідну для забезпечення скорочувальної діяль-
ності. Скорочувальний апарат скелетного м’яза 
представлений міофібрилами, у яких упаковані 
протофібрили — товсті та тонкі нитки (філамен-
ти). По всій довжині міофібрили розділені на 
відсіки (саркомери), обмежені Z-мембранами, 
які служать для кріплення актинових ниток. 
У  центрі саркомера розташовані товсті (міози-
нові) нитки. При скороченні філаментів актину 
вони починають зближуватись, «ковзаючи» 
вздовж міозинових волокон, при цьому довжина 
окремого саркомера зменшується. Скорочення 

А. можливе й за відсутності саркомерів. Окрім 
скорочення скелетних і гладеньких м’язів, А. 
ком плекс бере участь у цитокінезі (орг-ції 
внутр. «скелету» клітин та руху органел), поділі 
клітин, апоптозі (програмованій самоліквідації 
клітин), впливає на експресію генів.

Літ.: Murrell M., Oakes P. W., Lenz M., Gardel M. L. For-
cing cells into shape: the mechanics of actomyosin con-
tractili ty  // Nature Reviews Molecular Cell Biology. 2015. 
Vol. 16. 

А. В. Кулініч

Актопроте ́ктори (від лат. actus — рух і protec-
tor — захисник) — група препаратів метаболіч-
ного невиснажувального типу дії, які запобіга-
ють втомлюваності, стимулюють фіз. працездат-
ність і ККД фіз. роботи без збільшення cпо-
живання кисню і теплопродукції. Залежно від 
хім. будови А. поділяються на: похідні меркапто-
бензімідазолу (бемітил, етомерзол, метапрот та 
ін.); похідні адамантану (бромантан та ін.); по-

 Прикріплення актинули  
і утворення поліпа

Актова книга. Обкладинка 
сучасної актової книги.  
«Реєстр для реєстрації 
нотаріальних дій»

Актоміозин
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хідні гуанілтіосечовини, 3-гідроксипіридину, ті-
азолоіндолу, нікотинової к-ти. Актопротекторні 
властивості мають також антигіпоксанти, ноо-
тропні засоби, вітаміни, адаптогени, біогенні 
стимулятори. А. застосовуються для підвищен-
ня та відновлення працездатності та адаптації 
до впливу різноманітних екстремальних факто-
рів; для лікування астенії; у складі комплексної 
терапії менінгіту, енцефаліту та ін. Препарати 
використовують перорально, у вигляді пігулок 
та капсул. А. чинять антигіпоксичну, антиіше-
мічну, ноотропну, антиоксидантну, репаративну, 
непряму анаболічну (підвищують синтез білків), 
імуностимулювальну дію. А. посилюють синтез 
РНК та білків-ферментів енергетичного обміну, 
глюконеогенезу, що приводить до підвищення в 
клітині енергопродукції, посилення процесів 
відновлення та адаптації. А. — це сполуки з еко-
номізувальною дією, оскільки сприяють вико-
нанню певного обсягу роботи з мінімальними 
витратами енергії.

Літ.: Антигипоксанты и актопротекторы: Итоги и 
перспективы. Санкт-Петербург, 1994. Вып. III; Виногра-
дов В. М., Каткова Е. Б., Мухин Е. А. Фармакология с ре-
цептурой. Санкт-Петербург, 2000; Лук’янчук В. Д., Сімо-
нова  І.  В. Актопротектори: фармакологія та фар мако-
терапія // Фармакологія та лікарська токсикологія. 2015. 
№ 2 (43); КОМПЕНДИУМ 2015 — лекарственные препа-
ра ты. Киев, 2015. 

В. П. Вереітинова

Акто ́р (лат. actor — виконавець) — викона-
вець ролей у драматичних виставах і кінофіль-

мах. У інших видах театр. мист-ва (опера, балет, 
естрада, цирк) виконавців здебільшого назива-
ють артистами. Див. також Акторське мисте-
цтво.

А́ктор міжнаро́дний (англ. actor, від лат. ac-
tor — той, що діє) — суб’єкти, що діють і взаємо-
діють на світовій арені. Широкий синонімічний 
ряд терміна «актор» («учасник», «суб’єкт», «гра-
вець», «агент», «елемент») відображає наук. де-
бати щодо специфіки політ. одиниць і природи 
міжнар. відносин. «Актор» (за Д. Догерті) є сусп. 
одиницею, яка характеризується достатнім рів-
нем орг-ції та самостійності власної діяльності. 
Поняттям «А.  м.» позначають широкий спектр 
учасників (колективних, індивідуальних) із ак-
центом на їх поведінці, ролі. Не кожна одиниця, 
яка бере участь у міжнар. політ. процесах, є А. м., 
а лише здатні до сталої та незалежної, свідомої 
діяльності та взаємодії, наділені можливістю 
впливати на міжнар. відносини.
Осн. групами А. м. є: 1) державні (д-ви та ство-
рені ними міжнар., міжурядові, міжпарламент-
ські організації, суб’єкти федерації, органи ре-
гіо нального управління та місцевого самовряду-
вання, нац.-визв. та сепаратистські рухи); 2) не-
державні (неурядові міжнар. орг-ції, транснаці-
ональні корпорації, політ. партії та їх об’єд нання, 
громад., реліг. та ін. орг-ції, соц. групи, світові 
клани).
Заруб. дослідники пропонують низку типологій 
А. м., зокрема: 1)  національні (суверенні д-ви), 
транснаціональні (регіональні міжнар. орг-ції, 
напр., НАТО), універсальні (всесвітні орг-ції, 
напр., ООН) (за М. Капланом); 2) д-ви, міжнар. 
орг-ції та транснаціональні сили (напр., мульти-
національні корпорації, світова громад. думка) 
(за М. Мерлем); 3) д-ви, підсистеми (органи міс-
цевої адміністрації, що володіють певною авто-
номією у міжнар. сфері), транснаціональні орг-
ції, які існують поза межами держ. юрисдикції, 
когорти (етнічні групи, церкви тощо), рухи (за 
Дж. Розенау). Різноманітні дослідницькі школи 
єдині щодо розгляду як А.  м. д-в і міждерж. 
(міжурядових) орг-цій, але дебатують віднесен-
ня до цієї категорії ін. суб’єктів. 
Упродовж тривалого часу (17–20 ст.) Вестфаль-
ська система міжнар. відносин ґрунтувалась на 
принципі, за яким активними А. м. могли бути 
лише д-ви. У 2-й  пол. 20  ст. активізували свою 
діяльність інші актори  — міжурядові орг-ції, 
міжнар. неурядові орг-ції та рухи, транснаціо-
нальні корпорації, внутр.-держ. регіони та мега-
поліси тощо (недерж. транснаціональні актори), 
які почали перебирати на себе частину функцій, 
які вважались винятковою прерогативою д-ви. 
Посилюється активність у світових процесах 
таких недерж. акторів, як: 1) економічні (транс-
національні корпорації, екон. союзи, підприєм-
ства виробничого сектору, банки тощо); 2) гро-
мадсько-політичні (неурядові орг-ції, ЗМІ, реліг. 
об’єднання тощо). 

Літ.: Дорош Л. О. Багатоманітність міжнародних акто-
рів: проблема класифікації // Наук. пр. Чорномор. держ. 
ун-ту ім. П. Могили. Сер. : Політологія. 2012. Т. 182. Вип. 
170; Гнатюк  М.  М. Міжнародний актор та політична 
суб’єкт ність у дискурсі реалістського і ліберального під-
ходів // Наук. записки НаУКМА. Політичні науки. 2014. 
Т. 160. 

Н. М. Хома

А́ктор політи ́чний (від лат. actor  — діяч)  — 
збірне поняття, яким позначають учасників по-
літичного процесу — як колективних (політичні 
партії, блоки, органи влади та управління тощо), 
так і індивідуальних (партійні функціонери, 

Актор. Панас Саксаганський у ролі Козака-гуляки, 1905 

Актор. Марія Заньковецька в 
ролі Івги Цвіркунки  
в опереті Миколи Лисенка 
«Чорноморці», 1892
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представники влади, активісти громадських ру-
хів та ін.). Складна взаємодія між А. п. вибудову-
ється у формі як ієрархій та пірамід, так і мереж. 
У міжнародних відносинах крах двополюсної 
системи світоустрою призвів до наростання 
явищ поліакторності, коли на світовій арені діє 
величезна кількість А. п. з різною метою і мож-
ливостями, зокрема «нові транснаціональні ак-
тори», яких інколи називають «третім рівнем» 
влади. Такими новими А.  п. насамперед визна-
ються регіони, які дістали можливість представ-
ляти інтереси тер. на позанац. і міждерж. рівнях. 
Діяльність А. п. в ідеалі спрямована на вибудову 
більш-менш стійкого патерну базових уявлень, 
цінностей і процедур пізнавальної, орг. та ви-
ховної діяльності, орієнтованої на одержання 
бажаного соц. результату. Ефективність їхньої 
діяльності залежить від оптимальності взаємо-
дії ін-тів влади і структур громадянського сус-
пільства, загального рівня політичної культу-
ри, налаштованості соціуму на самоорганізацію 
і соц. партнерство, інституційних особливостей 
управління, персональних якостей лідерів. Осн. 
принципами її забезпечення є раціональність, 
конструктивність, інноваційність, гуманність. 
Теор. й практ. моделі активізації діяльності А. п. 
розробляються в рамках багатьох концептуаль-
них підходів — нормативного (прескриптивно-
го), описового (дескриптивного), перспективно-
го та ін. Найбільш конструктивними уявляються 
ті, які пропонують автори моделей «загальної 
раціональності» (Г. Саймон) та «інкременталіст-
ської» (Н.  Ліндблом). Дедалі більшої популяр-
ності набувають синергетичні моделі, які від-
штовхуються від теорій самоорганізації систем.

Літ.: Политический процесс: основные аспекты и 
способы анализа. Москва, 2001; Даль  Р.  А. Поліархія. 
Участь у політичному житті та опозиція / Перекл. з англ 
О.  Д.  Білогорський. Харків, 2002; Лебедева  М. Новые 
транснациональные акторы и изменение политической 
системы мира // Космополис. 2003. № 1; Тихонов А. В. Со-
циология управления. Москва, 2007.

Л. П. Нагорна

А́ктор соціа́льний  — 1)  Соціалізований еле-
мент, поведінку якого зумовлюють соц. норми, 
правила та зобов’язання (в цьому значенні по-
няття близьке до агент соціальний). 2) Індиві-
дуальний або колективний суб’єкт соціальної 
дії (індивід, орг-ція, соц. група, маси), який чи-
нить вплив на ін. людей; активний учасник пе-
ретворень, урухомлюваний власними мотива-
ми, метою, інтересами; відносно автономний 
раціональний індивід, що вступає в  коопера-
цію з іншими, реалізуючи власні стратегії по-
ведінки.
Поняття А.  с. зародилося у Франції в 2-й пол. 
20 ст. в межах соціол. теорії управління. До того 
в теорії соц. дії А. с. вважали індивіда — учасни-
ка соц. взаємодії. Пізніше А. с. стали визначати 
через позицію — місце індивіда в соц. структурі 
з певними атрибутами і ролями. М. Крозьє вва-
жав А. с. «точками відліку» соц. систем та аналі-
зу соц.  феноменів. Будь-яка соц.  система, на 
думку М. Крозьє, існує завдяки А. с., які можуть 
її підтримувати і здатні її змінювати. Актор є 
таким суб’єктом соц. реальності, котрий власни-
ми індивідуальними або колективними соц. дія-
ми певним чином змінює чи маніпулює об’єк-
тами чи іншими суб’єктами, впливає на них. 
А. с. схильний до розрахунку, стратегічних дій, 

високо адаптивний та є вигадливим залежно від 
обставин та дій своїх партнерів. У функціоналіз-
мі (Г.  Спенсер, Е.  Дюркгейм, Р.  Мертон, Т.  Пар-
сонс) А.  с.  — це індивіди, які виконують соц. 
ролі. Натомість у теорії акціоналізму А. Турена 
А. с. вважаються соц. групи. Групи-актори спря-
мовують хід подій у сусп-ві відповідно до влас-
них інтересів — чинять вплив на соц. дійсність 
стратегічно, тобто обираючи цілі та засоби для 
їх досягнення. Причому соц. стратегії можуть 
походити як від індивідів, так і від громад. орг-
цій чи рухів. Сферою впровадження стратегії є 
будь-яка сфера життя сусп-ва. Залежно від цьо-
го, серед А. с. розрізняють акторів макро- та мі-
крорівнів соц. системи: перші свідомо перебудо-
вують інституціональну структуру сусп-ва звер-
ху, а другі перетворюють соц. дійсність знизу — 
шляхом індивідуального вибору поведінки в 
межах власної свободи. В акторно-мережевій 
теорії (АМТ) М.  Каллона, Б.  Латура, Дж.  Ло 
А. с. — поняття, яке знімає відмінності між соц. 
та матеріальним порядками системи. Класична 
дихотомія «об’єкт  — суб’єкт» нівелюється: ці 
поняття замінюються на поняття «актор» — той, 
хто діє; чинить (опосередковує) дію. Дії не дифе-
ренціюються за рівнем і важливістю, тому бай-
дуже, хто чи що їх чинить, адже дія тлумачиться 
як опосередкування дій інших. Тож АМТ пере-
носить акцент на дію як соц. факт. Сусп-во — це 
мережа дій; те, що формується з активної діяль-
ності А. с.
Ознаки А.  с.: він має індивідуальну та групову 
форми буття. А. с. є не просто тим, хто виконує 
активну роль у певних сусп. процесах, а ініціато-
ром, джерелом, обов’язковим елементом соц. дії. 
А.  с. притаманне свідоме й прагматичне став-
лення до своїх рішень і вчинків. Поведінка А. с. є 
раціональною, орієнтованою на розрахунок та 
опосередковану, латентну маніпуляцію. А. с. від-
носно залежить від об’єкта, яким він управляє. 
У кооперації з іншими А. с. орієнтований на від-
носини партнерства. У конфліктних ситуаціях 
А.  с. зосереджується переважно на причинах 
конфліктів. А. с. розуміє владу як спосіб відно-
син, контролю та переваг. Дії А. с. ніколи не бу-
вають цілком ані результатом маніпуляції з боку 
зовн. соц. сил, ані продуктом ситуації, що скла-
лася, ані абсолютно вільним вибором — їх спри-
чиняють, взаємодіючи, соц. та індивідуал. чин-
ники. А.  с. має обмежений набір можливостей, 
тож завжди діє в контексті конкретної ситуації; 
його свобода дій — це свобода в «рамці» можли-
вого. Також він, як носій певних цінностей, пе-
реконань тощо, має певні внутр. обмеження.
Соц. система — множина А. с., які взаємодіють. 
Ефективність кожного контакту залежить від 
ситуації, в якій він здійснюється, що має два ас-
пекти: а)  фізичний  — світ матеріальних речей, 
обставини й умови взаємодії; б) зовн. середови-
ща — система інших А. с., які мотивовані за логі-
кою «оптимізації задоволення» й чиє ставлення 
одне до одного й обставин зумовлюються систе-
мою колективних символів, культ. канонами 
тощо.

Літ.: Вебер М. Основные социологические понятия // 
Избранные произведения. Москва, 1990; Парсонс Т. Сис-
тема современных обществ. Москва, 1997; Большой 
толковый социологический словарь. Москва, 1999. Т.  2; 
Труфанов Д. О. Рациональность как фундаментальная ха-
рактеристика социальных систем. Москва, 2015.

А. О. Петренко-Лисак 
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Акто ́р-дубле ́р (лат. actor — виконавець і 
франц. doubleur, від doubler — подвоювати) — 
1)  Актор, що замінює в спектаклі виконавця 
осн. ролі, а також актор, який повторює слова 
героя вистави за сценою. 2) Актор-співак, що 
виконує співочу партію замість драматичного 
актора. 3) Актор, що виконує мовну партію при 
дублюванні кінофільму ін. мовою.

А́кторно-мере ́жева тео ́рія (actor-network the-
o ry, ANT) — новітній напрям досліджень, впер-
ше розгорнуто репрезентований 1986 виданням 
Mapping the Dynamics of Science and Technolo gy: 
Sociology of Science in the Real World. А. м. т. ак-
туалізовано в 1990-х спочатку в межах соціології 
науки і техніки, згодом — соціології та соціаль-
ної філософії. Засновниками й методологами 
А. м. т. є М. Каллон (Michel Callon) та Б. Латур 
(Bruno Latour). Посилення зацікавленості пов’я-
зане з перекладами праць Б. Латура та ін. засно-
вників напрямку на поч. 2000-х. 
А. м. т. становить ядро «повороту до матеріаль-
ного», сенс якого полягає в нових формах кон-
цептуалізації речей. Це означає, що зникає межа 
між духовним і матеріальним, предметом і люди-
ною, усі разом стають елементами єдиної мережі 
у сучасному сусп-ві. А.  м.  т.-аналіз означає, по-
перше, що сусп-во — це гетерогенна мережа ма-
теріальних і нематеріальних елементів, присутніх 
у соц. життя. По-друге, Б. Латур концептуалізує 
річ/предмет/об’єкт як актора в мережі соц. взає-
модії. По-третє, матеріальні об’єкти є не просто 
екранами нашої соц. діяльності, але самі викону-
ють певну роботу. За Б. Латуром, саме мережа — 
константна характеристика соц. взаємодії. Об’єк-
том А. м. т. виступають «ансамблі стосунків», по-
лікомпонентні, мінливі цілісності, що не мають 
самостійного існування лише в одній із площин 
(фізичній, функціональній чи знаковій)
А. м. т. — це соціально-конструктивістська мо-
дель, осн. принципом якої є концепція гетеро-
генної мережі, де остання виступає актором 
взаємодій. Тобто, актор — це мережа, яка є до-
волі динамічною. Будь-який об’єкт розуміється 
як ефект мережі відносин. Це може бути люди-
на, річ, знаряддя або ціла технологічна система 
чи держ.-правове утворення. Кожен об’єкт по-
в’я заний системою відносин з оточенням і зали-
шається ним лише за умов збереження ціліснос-
ті цих своїх зв’язків. Сусп-во не існує. Натомість 
існують тільки актори — виконавці дій, які 
впливають на ін. дієвців. Функціональні зв’язки 
в сусп-ві постають у вигляді об’єкт-центричних 
відносин, що створюють мережу просторового, 
функціонального і знакового існування речей. 
Речі набули значення соц. акторів, що визнача-
ють функціональні можливості людей. Відноси-
ни акторів визначає не ієрархія, а «плоска» й 
динамічна мережа. Б. Латур запропонував своє-
рідну типологію осн. «невизначеностей», що 
впливають на характер А. м. т.: природи груп (у 
акторів є доволі значуща кількість способів (час-
то досить суперечливих), як здобути ідентич-
ність); природи дій (у хід дій втручається значна 
кількість різноманітних агентів, які призводять 
до зміни першопочаткових цілей дії); природи 
об’єктів (з огляду на передбачуваність відкри-
тості категорії агентів); природи фактів (взаємо-
дія природничих наук з усім сусп-вом породжує 
неминучі дискусії); невизначеність досліджень 
соц. наук. 

Одна з голов. тез А. м. т. — будь-який об’єкт, що 
виникає, має власний об’єм, місце, впливає на 
просторові відносини. Новація цієї теор. пропо-
зиції полягає в тому, що, по-перше, соц. об’єкт 
повинен мати предметний, речовий «субстрат»; 
по-друге, соц. об’єкт організує фіз. і функціо-
нальний простір навколо себе; по-третє, об’єкт 
має складну структуру і залишається цілісним, 
поки не змінюються зовн. і внутр. зв’язки його 
складових. Топос речі змінюється потраплян-
ням в її оточення людини, так само як і топос 
лю дини зазнає впливу оточення. 
В основі А. м. т. — гіпотеза про багатоманітність 
зв’язків взаємодії (не лише в плані комунікацій 
представників сусп-ва, але й їх співіснування з 
предметами матеріального світу). Осн. суть 
А. м. т. полягає в тому, що константною характе-
ристикою соц. взаємодії є гетерогенна мережа 
матеріальних і нематеріальних елементів, при-
сутніх у соц. житті. Відтак зникає межа між ду-
ховним і матеріальним, предметом і людиною, 
усі разом стають елементами єдиної мережі у 
сучас. сусп-ві. Усі елементи цієї мережі є одна-
ково вагомими. Керуючись принципом симетрії, 
теоретики А. м. т. говорять про те, що неможли-
во провести чітку межу між людьми і речами, 
складно визначити, де діє людина, а де не-лю-
дина. Взаємодія в мережі відбувається через по-
середництво актантів/дієвців. Специфіка А. м. т. 
полягає в тому, що будь-який об’єкт розгляда-
ється як елемент, і як складова мережі відносин. 
Зникнення або усунення будь-якого актора по-
рушує роботу всієї мережі, порядок у ній. А. м. т. 
намагається показати спосіб з’єднання соціаль-
ного в єдиний світ.

Літ.: Callon M., Law J., Rip A. (еds). Mapping the Dyna-
mics of Science and Technolo gy: Sociology of Science in the 
Real World.  London, 1986; Артеменко А. П. Річ, об’єкт, то-
пос у соціальній топології // Гуманітарний часопис. 2012. 
№ 3; Колесник І. І. «Повернення до речей» як перспектива 
історичних досліджень // Укр. істор. журн. 2012. №3; Ар-
теменко А. П. Топологія Я в мережевих структурах соціу-
му. Харків, 2013; Латур Б. Пересборка социального: вве-
дение в акторно-сетевую теорию / Пер. с англ. И.  По-
лонской; под ред. С. Гавриленко. Москва, 2014.

А. М. Киридон

Акто ́рське мисте́цтво  — мистецтво актор-
ської гри, створення худ. образів-персонажів у 
театрі, кіно, на естраді, телебаченні, радіо, у ма-
сових видовищах тощо. Основу А. м. становлять 
принцип перевтілення актора в образ, його сві-
тогляд і творча індивідуальність. А.  м. діалек-
тичне за своєю природою і безперервно еволю-
ціонує. Сучас. А. м. нерозривно пов’язане з ре-
жисерським мист-вом. Від більшості ін. мист-в 
А. м. суттєво різниться тим, що актор є водночас 
і творцем худ. образу, і його матеріалом, оскіль-
ки для цього використовуються природні дані 
актора: зовн. — фізичні (постать, рух, жест, мі-
міка, голос) і внутр. — психічні (емоції, темпера-
мент, уява, спостережливість). А. м. має втілити 
у виставі, кінофільмі авторський та режисер-
ський задум, виявити ідейний зміст твору, доне-
сти його до глядача (слухача), разом з тим збага-
тити п’єсу, лібретто, сценарій власною творчіс-
тю, життєвим досвідом актора.
Упродовж іст. розвитку склалися різні форми 
акторського вияву; вони різняться за наголосом 
на внутр. (мист-во переживання) чи зовн. 
(мист-во удавання) процесах. Проте поняття 
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внутр. і зовн. перевтілення мають умовний по-
діл, оскільки вони перебувають в тісному вза-
ємо зв’язку. Цей процес у театрі відбувається на 
очах у глядача, що увиразнює А. м. серед різно-
видів мист-ва. Худ. цілісність мист. твору вима-
гає від актора відчуття ансамблю, вмілого засто-
сування власних творчих засобів у заг. побудові 
вистави, кіно- і телефільму, радіовистави тощо.
Тісно пов’язаний зі своїми партнерами, актор 
водночас діє як самостійний митець, від імені 
певного персонажа. Актор створює характер на 
основі сценічного перевтілення  — зміни зо-
внішності, а головне — осягнення й виявлення 
духовного світу персонажа. Втілюючи образ, 
актор вдається до аксесуарів (грим, театр. кос-
тюм, маска) і тех. засобів (в екранних мист-вах, 
ляльковому і тіньовому театрах). Засоби худ. 
виразності зумовлено видом і жанром мист-ва, в 
якому творить митець: слово і пластика  — в 
драм. театрі; спів, пластика й танець  — у муз. 
(див. Балет, Опера, Оперета), своєрідні особли-
вості в ін. різновидах видовищних мист-в (див. 
Естрада, Цирк). Важливими елементами праці 
актора є увага, уява, емоційна і моторна пам’ять, 
здатність до сценічного спілкування і постійно-
го самоконтролю, почуття темпоритму тощо.
Так, своєрідною була А.  м. одного з величних 
представників рос. акторів епохи романтизму 
П.  С. Мочалова. Мистецтво акторської гри ре-
презентує творчість М. Щепкіна. Вся його діяль-
ність у Полтав., Київ. міських театрах, а згодом 
Моск. Малому театрі, а також численні гастролі 
у провінційних трупах ознаменувалися сценіч-
ною реформою, яка узагальнила досвід попере-
дників і сучасників артиста — І. Угарова, П., М. 
та А.  Барсових, Павлова. М.  Щепкін віддавав 
перевагу артистові, який «влазить у шкуру дійо-
вої особи», створює на сцені типові і разом з тим 
індивідуалізовані характери людей, чиє пово-
дження зумовлене їхньою вдачею, вихованням, 
сусп. середовищем. Відкидаючи штучну, наспів-
ну декламацію класицизму, М.  Щепкін утвер-

джував мист-во актора-реаліста, застерігав від 
бездумної гри «нутром», вимагав дбайливої ро-
боти над образом, над собою. Творчість М. Щеп-
кіна заклала підвалини теорії та практики реа-
лістич. А.  м. Осн. методом А.  м. стали глибоке 
розкриття психол. та соц. своєрідності характе-
ру персонажа шляхом внутр. перевтілення акто-
ра в образ. Спадкоємцями сценічних традицій 
М. Щепкіна виступили в рос. театрі О. Марти-
нов, династія Садовських, Г. Федотова, П. Стре-
петова, М. Єрмолова, В. Коміссаржевська, В. Да-
видов, згодом засновники й майстри Моск. худ. 
театру. На їхньому досвіді створювалася наук. 
теорія А. м. — Станіславського система. На укр. 
сцені продовжувачами щепкінської реформи 
виступили К. Соленик, А. Млотковська, І. Дрей-
сіг  — перше покоління укр. професійних акто-
рів. Дальшого розвитку щепкінські традиції на-
були у творчості корифеїв укр. сцени на ґрунті 
реалістичної укр. драматургії. Театр корифеїв 
виховав плеяду видатних акторських індиві-
дуальностей  — М.  Кропивницького, М.  Занько-
вецьку, Г.  Затиркевич-Карпинську, Л.  Ліницьку, 
І. Кар пенка-Карого, М. Садовського, П. Саксаган-
ського, М.  Садовську-Барілотті, Г.  Борисогліб-
ську, Ф.  Левицького та ін., імена яких «увійшли 
золотими літерами на скрижалі світового мисте-
цтва» (К. Станіславський). А. м. театру корифеїв 
мало ансамблевий характер, тяжіло до укруп-
нення характерів, посиленого драматизму й ко-
мізму. Творчі принципи М.  Кропивницького, 
М. Садовського, П. Саксаганського продовжува-
ли і розвивали на укр. сцені їхні вихованці  — 
Д.  Гайдамака, М.  Дикова, І.  Замичковський, 
Є. Зарницька, О. Зініна, П. Коваленко, М. Литви-
ненко-Вольгемут, Г.  Маринич, М.  Петлішенко, 
Г.  Рафальський, Б.  Романицький, Л.  Сабінін, 
І. Садовський, О. Суходольський, С. Тобілевич, 
Є. Хуторна, Ю. Шостаківська.
З акторської студії виріс у Києві «Молодий те-
атр» на чолі з Лесем Курбасом, який започатку-

Акторське мистецтво. 
Марко Кропивницький у ролі 
Коваля у виставі «Невольник» 

Акторське мистецтво. 
Костянтин Станіславський

Акторське мистецтво. Т. Шевченко. Михайло Щепкін, 1858
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вав студійний рух, виховавши першу групу 
митців — оновлювачів укр. сцени: С. Бондарчу-
ка, В. Василька, Ф. Лопатинського, М. Терещен-
ка, Г. Юру. Тут з метою виховання багатогранно-
го актора розгорнулися новаторські пошуки в 
А.  м.  — від експресіоністичного, символічного 
до психологічного, народно-майданового, антич-
ного і театру бароко.
У подальшому в А. м. проводився пошук нових 
виражальних засобів, зокрема на ґрунті кон-
структивізму, модернізму. Значний вплив на 
розвиток А. м. України мали режисерська та пед. 
практика учнів і соратників К.  Станіславсько-
го  — О.  Адашева, В.  Алексєєва, О.  Загарова, 
І. Чужого; пошуки яскравого, святкового театру 
К.  Марджанішвілі, його спроби виховання різ-
нобічного актора, здатного грати в драмі й опері, 
пантомімі та опереті; робота С.  Висоцької, яка 
майстерно поєднувала досвід студій Моск. худ. 
театру з традиціями польськ. театру; творчість 
В. Мейєрхольда та його учнів. Новоутворені теат-
ри прагнули формувати і розвивати, виходячи з 
власних естетичних програм, самобутні школи 
акторської майстерності. У «Кийдрамте», а най-
більш виразно — у «Березолі», керівником яких 
був Лесь Курбас, велися пошуки нових засобів 
А.  м. на основі раціональності, доцільності, тех. 
досконалості в поєднанні з образним, асоціатив-
ним мисленням. Складається оригінальна есте-
тична концепція театр. мист-ва, яка дістала назву 
«мистецького перетворення життя» і включала 
засоби умовного, метафоричного А.  м. Форму-
ванню цих рис сприяв репертуар, що складався з 
гостроактуальних композицій, переробок новіт-
ньої та класичної драматургії. Зростанню А.  м. 
значною мірою сприяли поява в укр. драматургії 
самобутніх авторів — М. Ірчана, О. Корнійчука, 
І. Кочерги, М. Куліша, І. Микитенка, постановки 
п’єс вітчизняної та світової класики.
А. м. сучас. театру характеризується поглиблен-
ням інтелектуального, філос. начала, засвоєн-
ням прийомів політ. театру тощо. Ці тенденції 
тісно пов’язані з процесами, що відбуваються у 
режисерському мист-ві й драматургії, набли-
женням їх до життя з його реальними конфлік-
тами і багатогранністю людських характерів. 
А. м. притаманні дальша психологізація образів 
героїв, мотивація їхніх вчинків та способу жит-
тя в динаміці. А. м. чутливо відгукнулося на роз-
ширення жанрової різноманітності творів, їх-
ньої стилістики. У сучас. театрі на одній тій же 
сцені співіснують різні стильові напрями. Вони 
вимагають поліфонічності, гнучкості в манері 
акторського виконання, виходячи при цьому з 
осн. принципу системи К.  Станіславського  — 
внутр. виправдання актором сценічного образу. 
А. м. в кіно бере початок від гри актора в театрі. 
Але, на відміну від театру, де завдяки безпосе-
редньому і тривалому спілкуванню з глядачами 
актор має можливість удосконалювати свою 
роль, екранний образ втілюється один раз і на-
завжди. Це зумовлює особливе значення актор-
ської роботи в кіно. Специфічним для гри в кіно 
є також те, що актор працює як в ансамблі, так і 
наодинці з кінокамерою, але в обох випадках у 
відповідності із заг. кінематографічними засо-
бами (ритм, діалог, пластичне розміщення в 
просторі, в кадрі та ін.). Ускладнює роботу акто-
ра в кіно те, що знімання відбувається покадро-
во, без якоїсь послідовності в часі, без тривалого 
розкриття образу. Для збереження цілісності 

образу від актора вимагається розвинута творча 
уява, висока майстерність, природність. Необ-
хідність цих важливих якостей зумовлюється й 
тим, що екран максимально наближає актора до 
глядача, який помічає і реагує на найтонші пси-
хол. нюанси гри. Проблема майстерності кіно-
актора виникла з народженням кіно в кін. 19 ст. 
На кожному новому етапі змінювалися харак-
тер, зміст, специфіка акторського виконання. 
В період кіно німого відсутність звуку, як засобу 
передачі внутр. стану героя фільму, фотографіч-
на точність зображення обмежували акторські 
можливості, вимагали від акторів пошуків особ-
ливих форм створення образу. Гол. засобами 
А. м. в німому кіно були виразні жести, посилена 
міміка, пантоміма, які зображали емоції персо-
нажів фільму. Понад усе цінувалася ефектна 
зов нішність, вміння носити вишукані туалети, 
прий мати красиві пози. Виробилися певні 
штам пи показу на екрані почуттів, які переноси-
лися з фільму в фільм, що було спричинено та-
кож відсутністю змістовних сценаріїв. Кращим 
акторам (І.  Мозжухін, А.  Нільсен, Ч.  Чаплін) 
шко ла німого кіно дала точне відчуття пластич-
ності образу, філігранну техніку артикуляції, 
руху, жесту й міміки для лаконічного відтворен-
ня душевного стану героя. Поступово естетичні 
норми А. м. у кінематографі зазнали докорінної 
еволюції, взаємозбагачення і взаємопроникнен-
ня різних стилів і напрямів акторської гри. 
Осмислення заг. об’єктивних законів А. м. вик-
ликало необхідність звернутися (один з пер-
ших — В. Пудовкін) до вивчення і пристосуван-
ня до потреб кіно системи К.  Станіславського. 
В Україні перші кроки в розробці теорії К. Ста-
ніславського стосовно кіно зробив кінознавець і 
кінодраматург О. Вознесенський. Найповніше це 
було розвинуто в його теор. праці «Мистецтво 
екрана» (1924). Початок 1930-х ознаменувався 
виникненням кіно звукового, що відкрило широ-
кі перспективи для розвитку кінодраматургії, 
кінорежисури і вдосконалення А.  м. у напрямі 
внутр. розвитку образу. З розвитком кіномист-
ва, поглибленням змісту сценаріїв фільмів зрос-
ли вимоги й усвідомлення ширших можливос-
тей А. м. на екрані. Відчутним стало звернення 
до театру, запозичення досвіду акторської гри, 
використання реалістичних традицій, методики 
роботи над роллю. Від заснування укр. кінема-
тографа в ньому брали участь визначні театр. 
актори А. Бучма, М. Заньковецька, І. Замичков-
ський, П.  Масоха, М.  Садовський, С.  Свашенко, 
С.  Шкурат та ін., які принесли в кіномист-во 
вміння створювати психол., життєво правдиві 
образи, високу культуру виконання, мист-во 
перевтілення, знання заг. законів акторської 
творчості. Становлення кіноакторського мист-
ва йшло через засвоєння театр. традицій і разом 
з тим прагнуло розвинути свої специфічні засо-
би виразності, намагалося позбутися традицій-
них театр. умовностей гри актора. Сучас. роботі 
акторів у кіно властиві пошуки нових форм і за-
собів відтворення образу, творче осмислення й 
розвиток традицій попередніх часів.

Літ.: Саксаганський П. Думки про театр. Київ, 1955; 
Станиславский К. С. Собр. соч. в 8-ми т. Москва, 1954–
1961; Топорков В. Про техніку актора. Київ, 1961; Заха-
ва  Б.  Е. Мастерство актера и режиссера. Москва, 1978; 
Рождественская Н.  В. Проблемы сценического перево-
площения. Ленинград, 1978; Розовский М. Г. Превраще-
ние. Москва, 1983; Українське акторське мистецтво: тра-

Акторське мистецтво. Лесь 
Курбас
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диції і сучасність. Київ, 1986; Слободян В. Р. Кіноактор і 
сучасність. Київ, 1987; Лемешева Л. Г. Профессия: актер. 
Киев, 1987.

Ю. М. Бобошко, В. Р. Слободян

Актофі́т — біопрепарат, інсектоакарицид біо-
логічного походження для захисту картоплі, 
овочевих, плодово-ягідних культур, винограду 
та декоративних культур від широкого спектру 
шкідливих комах. Механізм дії препарату поля-
гає в тому, що активною речовиною є комплекс 
природних органічних сполук авермектинів, які 
продукуються непатогенним ґрунтовим гриб-
ком — Streptomyces avermitilis. Авермектини — це 
природні високоспецифічні нейротоксини, що 
проникають до орг-му комах кишковим або кон-
тактним шляхом та необоротно ушкоджують їх 
нервову систему. Внаслідок цього у комахи нас-
тає параліч, а згодом смерть. Вже через 4–10 го-
дин шкідники перестають харчуватись, за 
2–3 доби гинуть.
Застосування А. як біопрепарату має низку пе-
реваг: ефективність проти шкідливих комах на 
різних с.-г. культурах, зокрема проти всіх видів 
кліщів та попелиць, трипсів, колорадського 
жука, плодожерок, щитівок, білокрилок, совок 
тощо; відсутність негативного впливу на навко-
лишнє середовище завдяки біол. походженню; 
можливість застосування в умовах спекотного 
літа та незадовго (за 48 год) до збору врожаю; 
придатність до застосування в умовах закритого 
ґрунту та для обробки кімнатних квітів. Дія пре-
парату за сприятливих погодних умов (за від-
сутності опадів) триває від 7 до 20 днів; опади, 
навіть незначні, а також рясна роса знижують її 
ефективність. Препарат помірно небезпечний 
для бджіл, тому не рекомендовано проводити 
обробку посівів під час цвітіння або потрібно 
ізолювати бджіл на 1–2 доби. Згідно із токсико-
логічною класифікацією ВООЗ препарат А. на-
лежить до ІІІ класу токсичності (малонебезпеч-
ний). Нетоксичний для ссавців. 

Літ.: Список дозволених препаратів для захисту рос-
лин. Київ, 2015.

М. В. Капштик

Актуаліза ́ція інтере́сів (від лат. actualis — дійс-
ний, справжній, дійовий) — активне представ-
лення, проголошення важливості та зацікавле-
ності в реалізації індивідами та соц. групами 
власних сусп.-політ. інтересів, одна з функцій 
пол. системи. Інтерес як рушійний фактор політ. 
діяльності та поведінки індивідів, груп, соц. 
спіль нот і практичне виявлення необхідності 
виникає як усвідомлення та осмислення індиві-
дами своїх нагальних потреб як об’єкт. явищ. 
Політ. актори, визначаючи осн. проблематику 
розвитку сусп-ва та системного реформування, 
окреслюють шляхи, форми та засоби ефектив-
ного задоволення інтересів згідно з власними 
потребами. А. і. має кілька стадій: усвідомлення 
своїх потреб та інтересів, пошук способів їх реа-
лізації та захисту. Спочатку відбувається латент-
на А. і. через їхнє агрегування, а потім — через 
публічну артикуляцію. А. і. постійно трансфор-
мується і здійснюється на кількох рівнях: індиві-
дуальному, груповому, корпоративному, регіо-
нальному, загальнодерж., міжнар. та глобально-
му. Однією з осн. умов успішної А. і. є рівень 
політ. свідомості та політ. культури, рівень соц.-
економ. розвитку сусп-ва, міжнар. кон’юнктура 

та включеність держави в світову спільноту і в 
глобалізацію. Успіх А. і. залежить від готовності 
акторів досягти своїх цілей, використовуючи 
ресурси та відповідні важелі. А. і. може бути як у 
вигляді прийняття держ. рішень (прийняття бю-
джету, виплата соц. субсидій), формування 
адек ватної зовн. політики, створення міжнар. 
союзів (від ООН до ЄС), проведення системних 
реформ (посткомуністичні трансформації), так і 
у вигляді сусп. рухів, акцій протесту (Революція 
гідності 2014, тарифний майдан, податковий 
майдан тощо).

Літ.: Інституційні зміни політичної системи сучасної 
України: оцінка стану та напрями оптимізації: аналітична 
доповідь / За ред. Г. І. Зеленько. Київ, 2014; Політичні ме-
ханізми формування громадянської ідентичності в су-
часному українському суспільстві. Київ, 2014. 

М. В. Шаповаленко

Актуалі ́зму при́нцип (лат. actualis — діяльний, 
теперішній, сучасний)  — у  природничих нау-
ках — наукове положення, згідно з яким у мину-
лому діяли ті самі закони природи, що й нині. 
Геолог Ч. Лайєль (1797–1875) сформулював А. п.: 
«Сучасність — ключ до минулого». Згідно з А. п., 
вивчаючи сучас. фіз., хім., геол. та геогр. проце-
си, можна робити висновки щодо аналогічних 
процесів у минулому. 
А. п. — наук. основа іст.-геол. і палеогеогр. до-
сліджень. Його дотримання широко використо-
вується при реконструкціях ландшафтів і геогр. 
процесів минулих епох, у вулканології, літології 
(вчення про осадове породоутворення), частко-
во в тектоніці та палеонтології та ін. галузях гео-
логії. На підставі А.  п. пояснюють утворення 
гірських порід і пов’язаних із ними корисних 
копалин, відтворюють геол. історію суходолу, 
морів і океанів в окремі геол. періоди та епохи. 
Однак сучас. палеогеографи і геологи не визна-
ють повної аналогії між геогр. й геол. процесами 
в минулому і сьогоденні (на чому наполягав 
Ч. Лайель) і застосовують А. п., зважаючи на хід 
розвитку Землі, її геогр. оболонки, геол. будови.
А. п. уперше виклав Дж. Гаттон («Теорія Землі»; 
1795), згодом розвинув Ч.  Лайєль («Принципи 
геології»; 1830).

Літ.: Актуализм, Актуалистический метод // Геологи-
ческий словарь. Москва, 1960.

А. С. Івченко

Актуа ́льний ідеалі ́зм, актуалі ́зм у філосо ́фії — 
суб’єктивно-ідеалістична система філософа-не-
огеґельянця Дж. Джентіле, який здійснив спро-
бу звести реальність до акту мислення (див. Нео-
геґельянство).
У роботах «Реформа геґелівської діалектики» 
(«La riforma della dialettica hegeliana»; 1913), «За-
гальна теорія духу як чистого акту» («Teoria 
generale dello spirito come atto puro»; 1916), 
«Вступ до філософії» («Introduzione alia filoso-
fia»; 1933) та ін. Дж. Джентіле переосмислює абс. 
ідеалізм Ґ. Геґеля і трансцендентальний ідеалізм 
І.  Канта, розвиваючи вчення про «актуальний 
ідеалізм». Заперечуючи незалежно існуючу від 
суб’єкта пізнання реальність, Дж. Джентіле вво-
дить поняття «Я», котре, як «думка мисляча», є 
джерелом всього сущого.

Пр.: Gentile G. Teoria generale dello spirito come atto 
puro // Gentile G. Opere III. Firenze, 2003; Джентіле Д. За-
гальна теорія духу як чистого акту / Пер. з іт. І. Іващен-
ка // Sententiae. 2013. № 2. 

Чарльз Лайєль — засновник 
принципу актуалізму
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Літ.: Wakefield J. Giovanni Gentile and the State of Con-
temporary Constructivism: A Study of Actual Idealist Moral 
Theory. Luton, 2015. 

Я. А. Соболєвський

Актуаріа ́т — методи використання статистики 
та теорії ймовірностей у страхуванні та фін. опе-
раціях. Спочатку ці методи використовувалися 
в страхуванні життя, потім стали широко засто-
совуватися у всіх видах страхування при 
розв’язанні проблем розподілу річних надхо-
джень. Принципи А. базуються на основі фін. 
математики, що знаходить своє відображення в 
теорії та практиці облігаційних запозичень. А. 
застосовується в фін. операціях, де необхідно 
визначити ймовірність отримання доходу при 
формуванні біржової політики, встановленні 
шляхів використання ліквідних засобів, оцінці 
ризиків інвестицій. 

Літ.: Mas-Collel  A., Winston  M.  D., Green  J.  R. Micro-
economic Theory. Oxford, 1995; Мельников  А.  В. Риск-
менеджмент: стохастический анализ рисков в экономике 
финансов и страховании, Москва, 2001.

Актуа ́рій (лат. actuarius — скорописець, рахів-
ник) — фахівець у галузі управління страхови-
ми ризиками. А. визначає методи оцінки тариф-
них ставок в пенсійному страхуванні, страху-
ванні життя, здоров’я або майна переважно на 
довгостроковий період, оцінює довгострокові 
рівні збитків завданих стихійними лихами, роз-
раховує резерви страхових вкладів тощо. А. ви-
користовує методи математичної статистики, 
ак туарної математики, теорії ймовірностей. 
Про фесія А. з’являється наприкінці 18 ст. у Ве-
ликій Британії, коли в перших орг-ціях зі стра-
хування життя виникла необхідність в точних 
наук. розрахунках страхових сум. До осн. обо-
в’язків А. належать: аналіз страхового портфеля; 
розрахунки страхових тарифів та внесків по 
продуктам компанії; формування актуарних зві-
тів; підготовка нормативної звітності відповідно 
до нормативно-правової бази; розрахунок фін. 
резервів та оцінка необхідного компанії капіта-
лу; порівняльний аналіз конкурентів з актуарної 
точки зору. Найбільш затребуваною професія А. 
є у банках, страхових компаніях, пенсійних фон-
дах. 2010–2015 за даними низки досліджень 
(вид. «Wall Street Journal» та сайту CareerCast.
com) професія А. посідала 1–2 місця в списку 
найкращих професій в США.

Літ.: Основы страховой деятельности. Москва, 2002; 
Маккарти М. П., Флинн Т. П. Риск: управление риском на 
уровне топ-менеджеров и совета директоров / Пер. с 
англ. Москва, 2005; Brown R. L. Introduction to Ratemaking 
and Loss Reserving for Property and Casualty Insurance. 
Winsted, 2007.

Акудо ́вич, Валенти ́н Васи ́льович (біл. Акудо-
віч, Валянцін Васільевіч; 18.06.1950, смт Свіслоч, 
тепер місто Свіслоч Гродненської області, Біло-
русь)  — білоруський філософ, літературний 
критик, культуролог, поет. Закінчив Літ. ін-т 
ім. О. М. Горького в м. Москві (1980). Працював 
у сфері позашкільної освіти (1980–1981), викла-
дає на програмі лекторіїв «Білоруський колегіум 
(з 2001 керує відділом філософії та літератури). 
У 1990-2000-х  редагував журн. «Крыніца», 
«Фраг мэнты», «Перекрёст ки», газ. «Культура», 
«Літаратура і мастацтва». Був близький до по-
стмодерністського мист. руху «Бум-Бам-Літ» 

(зас нований 1994). Автор збірок есеїв «Мене 
нема: Роздуми на руїнах людини» («Мяне няма. 
Роздумы на руінах чалавека»; 1998), «Код відсут-
ності (основи білоруської ментальності)» («Код 
адсутнасці. Асновы беларускай ментальнасці»; 
2007), «Зруй нувати Париж» («Разбурыць Па-
рыж»; 2003) та ін., ініціатор і упорядник колек-
тивного збірника есеїв «Невідома Білорусь» 
(«Невядомая Беларусь»; 2008). Лауреат літ. пре-
мій ім. А.  Адамовича  (2001), «Гліняны Вялес» 
(2007), «Залатая літара» (2012) тощо. 
Худ. доробку А. властиві гротеск, переосмислен-
ня традиційних сюжетів і образів, а також роз-
гортання комічної емоційності (епічний цикл 
«Анекдоти» («Показкі») й притча «Сум щодо 
повернення» («Сум на тэму вяртання»), вміщені 
в книжці прозових і поетичних творів «Діалоги 
з Богом» («Дыялогі з Богам») (2006).
Водночас помітне місце у філософії А. посідає 
питання існування нації й білоруської культури 
зокрема (співставлення ренесансних і модерніст-
ських уявлень, зв’язок між розбудовою СРСР і 
модернізацією), метафізики відсутності й декон-
струкції (неозначеність локусу центру в Білору-
сі, вияв ідеї монологізму в міському просторі 
м.  Мінська, тлумачення вкоріненості письма в 
русі в рамках дискусії з Ж. Деррідою), філософії 
мови (наголошення лінгвістичних первнів у по-
літиці як формі влади).

Тв.: Архіпелаг Беларусь: кніга дыялогаў. Мінск, 2010; 
Кніга пра Нішто. Мінск, 2012. У к р.  п е р е к л. — Алібі // 
Сувязьразрыў  / Зв’язокрозрив: Беларусь  : Анталогія су-
часнай украінскай і беларускай паэзіі. Київ, 2006. 

Літ.: Мінскевіч С. Я з Бум-Бам-Літу. Мінск, 2008; Лы-
сова Н. Дыскурс культурнай шматстайнасці, альбо Новы 
метад літаратурнага аналізу беларускай літаратуры (На 
матэрыяле сучаснага літаратуразнаўства і крытыкі)  // 
Вест ник Полоцкого государственного университета: Се-
рия А  : Гуманитарные науки. Литературоведение, 2011, 
№  2; Кісліцына  Г. Бляск і жебрацтва: літаратурная кры-
тыка першага дзесяцігоддзя ХХІ стагоддзя // СМИ и со-
временная культура. Минск, 2012.

В. А. Левицький

Аку ́ла-а́нгел європе ́йська, європейський 
мор ський ангел, скватина європейська, звичай-
ний морський ангел (Squatina squatina) — хрящо-

Акудович Валентин 
Васильович

Акула-ангел європейська 
(Squatina squatina)
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ва риба родини акулоангелових. Донна акула, 
поширена в морях, що омивають зх. і пд. узбе-
режжя Пн. Європи від пд. узбережжя Норвегії і 
Швеції до Зх. Сахари і Канарських о-вів і пн. 
узбережжя Африки. Живе також у Середземно-
му і Чорному м. А.-а. є. зовні схожі на скатів із 
сплощеними тілом і головою. Максимальна за-
реєстрована довжина — 2,4 м, самки крупніші за 
самців. Забарвлення тіла буро-плямисте. Грудні і 
черевні плавники мають характерну крилопо-
дібну форму. Хвостовий плавець короткий, з 
дещо видовженою нижньою лопаттю. На шкірі 
розташовано шипи. Ведуть нічний спосіб жит-
тя. Вдень зариваються в мул, залишаючи над 
ним лише очі. Розмножуються яйцеживородін-
ням, народжуючи 7–25 мальків. А.-а. є. — хижа-
ки, які полюють із засідки на невеликих донних 
риб (переважно камбалоподібних) і безхребет-
них. А.-а. є. не вважається небезпечною для лю-
дини акулою, при наближенні людини А.-а. є., як 
правило, залишаються нерухомими або відпли-
вають. Водночас спіймана А.-а. є. здатна завдати 
людині серйозних ушкоджень. А.-а. є. внесено до 
Червоного списку Міжнародного союзу охорони 
природи як вид, що знаходиться на межі зник-
нення. У Чорному м. цей вид фактично зник. 

Літ.: Куцоконь Ю., Квач Ю. Українські назви міног і риб 
фауни України для наукового вжитку // Біологічні сту-
дії. 2012. Т. 6. № 2; Baino R., Serena F., Ragonese S., Rey J. and 
Rinelli P. Catch composition and abundance of Elasmo branchs 
based on the MEDITS program // Rapports de la Commission 
Internationale pour L’Exploration Scientifique de la Mer 
Mediterranee. 2001. № 36; Ebert D. A. and Com pagno L. J. V. 
Sharks of the World: An Annotated and Illust rated Catalogue of 
Shark Species Known to Date. Rome, 2013. Vol. 1.

Аку ́ла-лиси́ця звича́йна, морська лисиця зви-
чайна (Alopias vulpinus) — хрящова риба родини 
ламноподібних. Ареал охоплює теплі і помірні 
води всіх океанів, включаючи Середземне м., 
звідки заходить в Чорне м. Пелагічна риба, три-
мається на глибині до 550 м, молодь переважно 
тримається на мілководді. Тіло довжиною до 7 м 

(зазвичай 1,5–3 м), вагою до 400 кг. Сильна риба 
з сигароподібним тілом і видовженою верхньою 
лопаттю хвоста. Забарвлення від темного до 
чорного, характерна ознака  — білі плями над 
основою грудних плавців. Активний хижак, жи-
виться різноманітними, переважно стайними, 
рибами (оселедці, скумбрії, анчоуси тощо) та 
безхребетними, для полювання використовує 
свій довгий хвіст, оглушуючи їм здобич. Розмно-
жується яйцеживородінням. Завдяки особли-
вості кро воносної системи А.-л. з. має темпера-
туру тіла на кілька градусів вищу від довколиш-
нього середовища. Зазвичай А.-л.  з. не станов-
лять небезпеки для людини, це обережні риби. 
Є промисловим об’єктом. Чисельність виду зна-

чно зменшується, тому А.-л. з. внесено до Черво-
ного списку Міжнародного союзу охорони приро-
ди як вразливий вид. 

Літ.: Baum  J.  K., Myers  R.  A., Kehler  D.  G., Worm  B., 
Harley S. J. and Doherty P. A. Collapse and Conservation of 
Shark Populations in the Northwest Atlantic // Science. 2003. 
№ 299; Eitner B. J. Systematics of the Genus Alopias (Lamni-
formes: Alopiidae) with Evidence for the Existence of an 
Unrecognized Species // Copeia. 1995. № 3; Compagno L. J. V. 
Sharks of the World: An Annotated and Illustrated Catalogue 
of Shark Species Known to Date. Rome, 2002. Vol. 2. 

Аку ́ла-ма́ко, сіро-блакитна оселедцева акула, 
(Isurus oxyrinchus) — представник родини оселед-
цевих акул ряду ламноподібних. Поширена в 
усьому Світовому океані в помірних і тропічних 
широтах. Середня довж. тіла — 3,2  м, маса  — 
бл. 100 кг. Максимальна достовірно відома маса 
становила 554 кг, хоча є підстави вважати, що це 
не межа. Найспритніша серед акул. За деякими 
даними, її швидкість може сягати понад 70 км/
год. Живиться рибою. Становить небезпеку для 
людини. Є промисловим видом, м’ясо якого спо-
живають в їжу. 

Літ.: Жизнь животных: В 6 т. Москва, 1971. Т. 4. Ч. 1. 
Рыбы.

С. В. Межжерін

Аку ́ла-мо́лот звича́йна (Sphyrna zygaena) — 
хрящова риба родини акуломолотових. Ареал 
охоплює теплі й помірні води всіх океанів, вклю-
чаючи Середземне м., звідки А.-м. з. іноді захо-
дять в Чорне м. (біля берегів Румунії), що дало 
підставу для формального включення А.-м. з. до 
переліку риб фауни України, хоча фактично 
А.-м. з. такими не є. Пелагічна риба, яка трима-
ється на глибині до 20 м, тіло довжиною до 5 м 
(зазвичай 2,5–3  м), вагою до 400  кг. Від інших 
акул-молотів відрізняється відсутністю виїмки 
на передній частині рила («молота»). Активний 
хижак, живиться різноманітними рибами (в 
тому числі ін. акулами) та безхребетними (каль-
марами, восьминогами, ракоподібними тощо). 

Іноді збирєються в зграї чисельністю до 1000 осо-
бин. Розмножується живородінням. А.-м. з. не-
безпечні для людини. Є промисловим об’єктом 
(напр., саме з плавців А. готують відомий «суп з 
акулячих плавців»). Чисельність виду зменшу-

Акула-лисиця звичайна 
(Alopias vulpinus)

Акула-молот звичайна 
(Sphyrna zygaena)
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ється, тому А. внесено до Червоного списку 
Міжнародного союзу охорони природи як вразли-
вий вид. 

Аку ́ленко, Вале́рій Ві́кторович (29.07.1925, 
м.  Харків, тепер Україна — 20.07.2007, м.  Київ, 
Україна) — мовознавець, доктор філологічних 
наук (1973), професор (1974), чл.-кор. НАН 
України (1988). 1948 закінчив Харків. держ. ун-т 
ім.  О.  М.  Горького і Харків. пед. ін-т іноз. мов. 
Викладав у Харків. інженерно-економічному ін-
ті (1948–1955) та Харків. ун-ті (1955–1981), в 
останньому завідував каф. англ. мови (1955–
1963), заг. та прикладного мовознавства (1963–
1981). 1977–1979 обіймав посади радника мі-
ністра освіти Куби та директора Гаванської філії 
Ін-ту рос. мови ім. О. С. Пушкіна. З 1981 — зав. 
каф. іноз. мов АН УРСР, з 1990 — директор Цен-
тру наук. досліджень та викладання іноз. мов 
НАН України, з 1998 — ректор Київ. ін-ту пере-
кладачів. 1975–1991 був постійним представни-
ком СРСР у термінологічному комітеті Міжнар. 
стандартизаційної орг-ції (ISO TC-37). Дослі-
дження у галузі заг., типолого-контрастивного 
мовознавства, соціолінгвістики, германістики, 
славістики. А. належить пріоритет у створенні 
концепції інтерлінгв. (інтернаціональних) еле-
ментів у мовах світу; як еталон порівняння мов 
тут використовується їхній словниковий склад, 
а в останніх працях — функц.-семантичні поля. 
Укр. мова розглядається А у зв’язках з ін. слов’ян, 
мовами в європ.-амер. мовному ареалі. 

Пр.: Англо-русский и русско-английский словарь 
«лож ных друзей переводчика». Москва, 1969. (співавт.); 
Вопросы интернационализации словарного состава язы-
ка, Харьков, 1972; Breve introducción histórica a la lingüís-
tica. La Habana, 1979.; Интернациональные элементы в 
лексике и терминологии. Харьков, 1980; Категория коли-
чества в современных европейских языках, Киев, 1990 
(відп. ред. та cпівавт.).

Літ: 80-річчя члена-кореспондента НАН України 
В. В. Акуленка // Вісник НАН України. 2005. № 7; Мали-
новська  І.  В. До характеризації мовної особистості 
В. В. Аку ленка : спонтанне усне мовлення // Вісник Хар-
ків. нац. ун-ту ім. В. Н. Каразіна. Сер.: «Філологія». 2015. 
Вип. 73; Вакуленко С. В. Співвідношення історії та теорії 
мовознавства в концепції Валерія Акуленка // Вісник 
Харків. нац. ун-ту ім. В.  Н.  Каразіна. Сер.: «Філологія». 
2015. Вип. 73.

Аку ́ли (Selachimorpha, Selachii) — надряд класу 
хрящових риб підкласу пластинчастозябрових. 
Мають усі ознаки класу, притаманні хрящовим 
рибам: скелет повністю хрящовий, є зяброві щі-
лини, луска плакоїдного типу, вкрита дентином. 
А. від скатів відрізняє зазвичай торпедоподібна 
форма тіла, гострі численні зуби на двох щеле-
пах, розташування зябрових щілин по боках 
тіла і гетероцеркальний хвостовий плавець, 
верх ня лопать якого значно більша за нижню. За 
різними джерелами, надряд А. включає від 300 
до 450 видів, розмірами від 17 см до 20 м. Зде-
більшого мор. мешканці, що живуть в усьому 
Світовому океані, 80 % видового різноманіття 
зосереджено в тропічних водах. Зазвичай плава-
ють на глибині до 100 м, є й глибоководні види, 
що відрізняються невеликими розмірами і осо-
бливою формою тіла, освоїли глибину понад 
2000 м. Серед А. є й суто прісноводні нечисленні 
представники, що мешкають у рр. Ганг, Амазон-
ка, деяких тропічних озерах. Мор. види можуть 

заходити високо за течією великих тропічних 
річок, постійно трапляються в низовинах. Істо-
рично давня група, виникла в Девоні 420–
450 млн р. т., сучас. род. сформувалися 150 млн 
р. т. У фауні України два види (катран і котяча 
акула) мешкають у Чорному м. й безпечні для 
людини. Великі пелагічні й глибоководні види 
схильні вести поодинокий, а дрібні пелагічні — 
здебільшого зграйний спосіб життя. А. — м’ясо-
їдні тварини, більшість з них хижаки, що жив-
ляться різноманітною рибою, до раціону тигро-
вої й білої акул входять також мор. ссавці (тюле-
ні, молоді морські слони й китоподібні). Глибо-
ководні живляться ракоподібними й молюсками, 
легко перетираючи їхні панцирі. Найбільші за 
розмірами китова й гігантська акули є фільтра-
торами, їжею їм слугують планктонні ракоподіб-
ні й дрібні головоногі. Нерозбірливі щодо об’єк-
тів живлення А. можуть нападати і на людину. 
Налічують 11 видів А., напади яких на людей 
офіційно зареєстровано. Особливо небезпечні 
біла, тигрова, тупорила й довгокрила А., які ата-
кують плавців без видимих причин і можуть за-
вдати смертельних поранень. В А. добре розви-
нений нюх, є сейсмо- та електрорецепція, що дає 
їм змогу швидко знайти поранену або стривоже-
ну здобич. Органи зору і слуху примітивні. 
Крейсерська швидкість більшості видів — 
бл. 15 км/год, хоча акула-мако може розганятися 
до 45 км/год, майже таку саму швидкість у мо-
мент кидка розвиває й біла акула. Ембріональ-
ний розвиток А. тривалий (у деяких видів — до 
двох років), статеве дозрівання пізнє, завершу-
ється у віці від 10  р. залежно від статі й виду. 
Розмноження: яйцеродіння, яйцеживородіння і 
жи вородіння. Плодючість невисока: за один раз 
народжує від 1 до 100 потомків. Понад 100 видів 
А. є об’єктом промислу заради м’яса, печінки, 
хряща, шкіри і плавців. Промисел і забруднення 
Світового океану призвели до різкого зменшен-
ня чисельності А. За даними Міжнар. спілки 
охорони природи, 24 % видів А. перебуває в за-
грозливому стані. 

Надряд А. об’єднує 8 рядів і 34 род.: кархарино-
подібні  — найчисленніший щодо видів ряд, до 
нього входять акули-людожери: біла, тигрова й 
бичача акули, гігантська акула-молот; ламнопо-
дібні (гігантська акула); катраноподібні, серед 

Акули. Акула-мако 
(Isurus oxyrinchus)

Акуленко Валерій Вікторович



574

Аку

яких катран; вобенгоподібні, куди входить най-
більша риба — китова акула; плоскотілі акули, 
що мешкають на дні і нагадують за формою тіла 
скатів.

Літ.: Наумов  Н.  П., Карташев  Н.  Н. Зоология позво-
ночных. Москва, 1979. Ч. 1. Низшиехордовые, бесче люст-
ные, рыбы, земноводные; Жизнь животных: В 7 т. 
Изд. 2-е. Москва, 1983. Т. 4. Рыбы.

С. В. Межжерін

Аку ́ли-а ́нгели, акулоангелові, скватинові, мор-
ські ангели (Squatinidae) — родина хрящових 
риб ряду акулоангелоподібних, що включає 
23  види одного роду, які належать до родини 
акулоангелові. Особливістю зовн. будови є плас-
ке тіло і сильно збільшені грудні плавці, що на-
гадують крила. Звідси їх подібність до скатів. 
Однак гол. ознака — розміщення зябрових щі-
лин по боках тіла — доводить, що це акули. А.-а. 
ведуть придонний спосіб життя, живлячись 
дрібною рибою і донними безхребетними. Про-
мислового значення не мають. Для людини не 
становлять небезпеки. Найбільший з видів — єв-
ропейський морський ангел — досягає в довж. 
2,4 м і маси до 70 кг. Історично давня група, її вік 
дорівнює 150 млн р. 

Літ.: Жизнь животных: В 6 т. Москва, 1971. Т. 4. Ч. 1. 
Рыбы. 

С. В. Межжерін 

Аку ́ли-лиси́ці (Alopiidae) — родина ряду лам-
ноподібних. Складається з одного роду, до якого 
належать три види, що мешкають у помірних і 
тропічних водах Світового океану. Характерна 
ознака — дуже довга верхня лопать хвостового 
плавця, що за розмірами дорівнює, а інколи й 
перевищує тулуб акули, звідки й походить на-
зва. Полюючи, А.-л. використовують хвіст як 
хлист, спочатку збиваючи рибу в зграю, а потім 
приголомшуючи її ударами хвостового плавця. 
Полюють на мор. птахів і ссавців. А.-л. — досить 
великі акули — до 3  м завдовжки і масою до 
500 кг. Випадки нападу на людину не відомі.

Літ.: Жизнь животных: В 6 т. Москва, 1971. Т. 4. Ч. 1. 
Рыбы.

С. В. Межжерін 

Аку ́ли-мо́лоти, акуломолотові (Sphyrnidae) — 
родина хрящових риб ряду кархариноподібні. 
Включає 2 роди і 10 видів. Поширені в тропічних 

водах континент. шельфів. Характеризуються 
незвичною формою голови, що нагадує молот, 
по боках якої розміщені очі. На голові є вирости 
шкіри із безліччю електрочутливих клітин. 
Довж. тіла дорослих особин залежно від виду і 

статі становить від 0,9 м до 6 м. Бічне розташу-
вання очей дає змогу А.-м. добре бачити все, що 
відбувається навколо. А.-м. — хижаки і спритні 
плавці. Живляться рибами, серед яких й ін. аку-
ли, ракоподібними і головоногими молюсками, 
схильні до канібалізму. Відомі випадки нападу 
на людину гігантської акули-молота.

Літ.: Жизнь животных: В 6 т. Москва, 1971. Т. 4. Ч. 1. 
Рыбы.

С. В. Межжерін

Акультура́ція (від лат. ad — до, при, для і куль-
тура) — термін, що характеризує взаємовплив 
культур, процес запозичення (інкорпорації) 
елементів однієї культури (культури-донора) ін. 
культурою (культурою-рецепієнтом). Уперше 
термін А. англ. мовою вжив стосовно амер. інді-
анців амер. географ Дж. В. Пауел у вступній час-
тині до праці «Дослідження індіанських мов» 
(1880). Уже на поч. 20 ст. термін з’явився в амер. 
словниках і енциклопедіях. 1909 у додатковому 
томі до амер. «Словника століття» («The Century 
Dictionary») було дано визначення А. — «процес 
асиміляції й адаптації іноземних культурних 
елементів». 1936 Амер. рада досліджень з соц. 
наук доручила трьом антропологам М. Герскові-
цу (1895–1963), Р.  Лінтону (1893–1953) і Р.  Ред-
філду (1897–1958) написати дефініцію терміна. 
У статті «Меморандум про дослідження акуль-
турації» (1936) вони визначили А. як феномен, 
який виникає в результаті тривалого безпосе-
реднього контакту двох груп індивідів, що нале-
жать до різних культур, і призводить до змін в 
одній чи обох групах. До цього визначення до-
слідники додали нотатку про те, що А. — це 
лише форма культ. обміну, яку не слід плутати ні 
з асиміляцією, ні з дифузією. М. Герсковіц про-
довжив дослідження А. у працях «Акультурація. 
Дослідження культурного контакту» (1938) і 
«Лю дина та її праці. Наука культурної антропо-
логії» (1948). Він вивчав традиційні африканські 
культури, зокрема зміни, що відбуваються в них 
внаслідок контактів з високорозвиненими в ін-
дустріальному відношенні культурами. Поняття 
«А.» він застосовував для характеристики змін, 
що відбуваються в результаті не їхньої власної 
еволюції (дії внутр. факторів), а під зовн. впли-
вами з боку ін. культур за умови тривалого або 
постійного контакту (імміграція). 
Європ. дослідники тривалий час вважали термін 
«А.» вузьким і віддавали перевагу іншим: ан-
глійські вживали словосполучення «культурний 
обмін» або «культурний контакт», іспанські — 
«транскультурація», а французькі «взаємопро-
никнення культур». У cловнику франц. мови 
«Малий Робер» термін вперше з’явився 1911, у 
нім. мові у працях нім. етнолога В. Крикенберга 
(1910).
Згодом у світлі політики мультикультуралізму 
термін «А.» став використовуватись як синонім 
процесів, орієнтованих на адаптацію мігрантів в 
інокультурному (передусім зх.-європ. і пн.-
амер.) середовищі. Таке трактування звужує по-
чаткове значення А. як взаємовпливу культур, 
зводячи А. лише до односпрямованого процесу 
адаптації. 
На відміну від інкультурації, яка відбувається 
на рівні індивіда, А. відбувається на рівні соц. 
груп (носіїв етнічних або нац. культур) і здатна 
привести як до збагачення, так і до зникнення 
(асиміляції) культури-реципієнта.

Гігантська акула-молот 
(Sphyrna mokarran)
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Літ.: Redfield R., Linton R., Herskovits M. J. Memorandum 
for the Study of Acculturation // American Anthropologist. 
1936. Vol. 38. No. 1; Herskovitz M. J. Acculturation: The Study 
of Culture Contact. Gloucester, 1958; Вахта В. М. Проблема 
аккультурации в современной этнографической литера-
туре США // Современная американская этнография. 
Москва, 1963; Соболь О. М. Критика философских кон-
цепций американской «культурной антропологии». Киев, 
1978; Grenon M. La notion d’acculturation entre l’anthropo-
logie et l’historiographie // Lekton. 1992. Vol. 2. № 2.

Т. С. Пархоменко

Акультура́ція політи ́чна — процес засвоєння 
і творчого використання сусп. суб’єктами політ. 
цінностей, орієнтацій, моделей мислення та по-
ведінки ін. культур; результати взаємодії політ. 
культур д-в, націй, регіонів, сусп. страт різного 
характеру та спрямування. Слід відрізняти від 
асиміляції, на відміну від якої А.  п. не веде до 
повної втрати політ. актором особливостей 
власної культури. А. п. відмінна за змістом і від 
поняття конформація, яке завжди характеризує 
пасивне, пристосовницьке прийняття чужих 
цінностей і стандартів поведінки всупереч влас-
ним переконанням під впливом несприятливих 
умов. А. п. може відбуватися як добровільне за-
позичення особою чи групою елементів ін. куль-
тури, або ж як цілеспрямована політ.-культ. змі-
на, яка здійснюється домінувальним суб’єктом у 
процесі насильницької акультурації. Характер і 
глибина певного різновиду А.  п. залежить від 
на явності ефективних запобіжників, які проти-
діють небажаній асиміляції. Ними виступають 
органічно притаманні спільноті ментальні на-
станови, засади нац. моралі, глибоко вкоріненні 
нац. традиції, свідома позиція політ. еліти та 
нар. загалу.

Літ.: Рудакевич О. М. Політична культура національ-
них спільнот: Теорія та методологія дослідження. Терно-
піль, 2013; Кривицький О. В. Демаркаційні лінії в етнопо-
літичному просторі України. Київ, 2015. 

О. М. Рудакевич

Акумуля ́тор (лат. accumulator — збирач) — 
пристрій, в якому накопичується енергія або 
нагромаджуються числові дані. Залежно від 
виду накопичувальної енергії розрізняють А.: 
електричні, гідравлічні, теплові, інерційні. Елек-
тричний А. є перетворювачем хім. енергії окис-
нювально-відновлювальних реакцій в електрич-

ну, що припускає багаторазове відновлення хім. 
реагентів під час заряджання А. Електричний А. 
є осн. джерелом живлення мобільних тех. при-
строїв (від мобільного телефона до електромобі-
ля) і невід’ємною частиною двигунів внутр. зго-

рання транспортних засобів. Гідравлічний А. 
призначений для вирівнювання тиску та витрат 
рідини або газу у гідравлічних системах різного 
призначення. Наочним прикладом гідравлічно-
го А. є водосховище гідроелектростанції. Тепло-
вий А. призначений для накопичення теплової 
енергії з метою стабілізації рівня споживання 
тепла у побуті та у тех. системах. Найпоширені-
шими тепловими А. є резервуари з водою, що 
нагріваються сонячним випромінюванням. 
Інер ційний А. — це маховик, що знаходиться у 
обертальному русі і за рахунок гіроскопічного 
ефекту зберігає напрям осі обертання. Інерцій-
ний А. є основним елементом численного класу 
гіроскопічних пристроїв. Найпростішим при-
кладом інерційного А. є дитяча дзиґа. А. (ре-
гістр) нагромадження даних є невід’ємним скла-
довим елементом арифметико-логічного при-
строю (АЛП) будь-якого цифрового обчислю-
вального засобу, в якому зберігаються вхідні 
дані (операнди) та результати обчислювальних 
операцій.

Літ.: Бекман  Г., Гилли  П. Тепловое аккумулирование 
энергии / Пер. с англ. Москва, 1987; Хрусталёв Д. А. Акку-
муляторы. Москва, 2003; Микушин А. В. Занимательно о 
микроконтроллерах. Санкт-Петербург, 2006; Беликов  С. 
Гидроаккумуляторы и расширительные баки. Москва, 
2014.

В. П. Смирнов

Акумуля ́ція (лат. accumulatio — нагромаджен-
ня) — 1) У біології — процес накопичення речо-
вин різноманітними біол. (клітиною, орг-мом, 
популяцією, екосистемою) об’єктами або біоген-
ними субстанціями (ґрунтом). На практиці А. — 
це значне перевищення концентрації речовин в 
орг-мі відносно навколишнього середовища. 
Для оцінки ступеню А.  використовують коеф. 
біол. накопичення, який відображає співвідно-
шення між певною речовиною в навколишньо-
му середовищі й орг-мі. Першочергову цінність 
мають спостереження за акумуляціями отруй-
них речовин, пестицидів, йонів важких металів, 
радіонуклидів. А. слід відрізняти від поняття бі-
омагніфікація — підвищення концетрації хім. 

речовин на кожному щаблі екол. піраміди. Інко-
ли А. розширюють і на процес накопичення 

М. Герсковіц — один з 
дослідників акультурації

Літій-полімерний 
акумулятор, встановлений 

на радіокерованій моделі 
літака

1

2

3

Акумуляція (у геології). Накопичення осадів (3) (акумуляція)  
у руслі ріки (1) внаслідок вимивання корінної породи (2),  
що зумовило підняття русла відносно будинку
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енергії клітиною у вигляді синтезованних орга-
нічних сполук.
2) У геології — процеси нагромадження на по-
верхні Землі і на дні водних басейнів мінераль-
них частинок чи органічних решток у результаті 
діяльності вітру, текучих вод, льодовиків, вулка-
нів, моря та ін. геол. факторів. Внаслідок А. на 
земній поверхні утворюються такі форми рельє-
фу, як акумулятивні рівнини й тераси, дельти, 
дюни, бархани, моренні пасма тощо.
3) В економіці — процес поступового накопи-
чення екон. суб’єктом матеріальних ресурсів і 
грошових засобів; спрямування частки нац. до-
ходу на інвестиції та збільшення обсягу оборот-
них коштів і резервів.

Акупе ́дія (грец. ἀϰοὐω — чути і παιδεία — на-
вчання, виховання) — галузь спеціальної педа-
гогіки (дефектології), розділ теорії навчання та 
виховання дітей з вадами слуху, навчання їх 
мовлення за допомогою посилення звуку в діа-
пазоні залишкового слуху. Як розділ аудіології 
(вивчає здатність слухати) спирається на ре-
зультати досліджень у галузі фізики, фізіології, 
мовознавства, теорії комунікації, психології та 
педагогіки. Осн. пед. завдання А.: а) максимально 
розвинути у дітей із залишками слуху здатність 
до слухового сприймання немовних звуків та еле-
ментів мовлення, щоб вони могли використову-
вати слухову функцію для пізнання навколиш-
нього світу та орієнтування в ньому; б) розроби-
ти методики, за допомогою яких доповнюється й 
полегшується зорове сприймання усного мовлен-
ня, що здійснюється на основі читання з губ; 
в)  підвищення ефективності навчання вимови; 
г)  естетичне виховання дітей через опанування 
звукової картини світу. Унаслідок розширення 
життєвої і мовної практики, накопичення слов-
ника, оволодіння морфологічними і синтаксич-
ними закономірностями мови дитина поступово 
починає оволодівати спочатку ритмічною, а по-
тім і фонематичною структурою слів.

Літ.: Рау Ф. Ф. О психологических основах развития 
слухового восприятия речи у глухих детей // Дефектоло-
гия. 1977. № 3.

В. В. Бойченко

Акупункту ́ра (пізньолат. acupunctura, від лат. 
acus — голка та лат. punctura — укол) — див. Гол-
котерапія. 

Аку ́стика (франц. acoustique, від грец. ἀϰουσ-
τιϰός — такий, що стосується слуху) — 1) Вчен-
ня про звук, тобто пружні коливання та хвилі 
у  газах, рідинах і твердих тілах, які сприймає 
людське вухо (частоти у межах від 16  Гц до 
20 кГц). 2) Галузь фізики, що досліджує власти-
вості пружних коливань і хвиль від найнижчих 
частот (умовно від 0  Гц) до гранично високих 
частот (1012 –1013 Гц), їхню залежність від речо-
вин, розроблює шляхи застосування одержаних 
знань для розв’язання численних інженерних 
проблем. 3) Система звуковідтворювальної апа-
ратури.
І с т о р і я  а к у с т и к и. Формування А. розпо-
чалося в дописемні часи. Розуміння того, що 
коли бити предмет об предмет, виникає звук і 
коливання тіл, є одним із найдавніших елемен-
тів наукової картини світу. Важливий етап у роз-
витку А. — виникнення музики. Вивчення муз. 
звуків у 6 ст. до н. е. розпочав грец. філософ Пі-

фагор. У його школі було встановлено кількісні 
співвідношення між частотами приємних для 
слуху звуків. Результати включено у заг.-філос. 
схеми гармонії.
Античні вчені також вивчали сприйняття музи-
ки слухачами. Арістотель витлумачив процес 
поширення звуку як передавання стану стис-
нення-розтягу від однієї частинки повітря до 
іншої. Також він осмислював природу людсько-
го голосу. Однак висловив хибне твердження 
про те, що високочастотні звуки поширюються 
швидше, ніж низькочастотні.
На початку нашої ери активно вивчалися такі 
акустичні явища, як інтерференція, відбиття 
звуку, луна. Відповідні знання використано 
в буд івництві античних театрів.
Формування сучас. уявлень про особливості ко-
ливальних процесів розпочалося з праць Галі-
лея. Він вивчав зв’язок між фіз. і геометр. пара-
метрами струн та характеристиками звуків, що 
виникають під час коливання струн. Галілей ви-
явив явище ізохронізму (незалежність періоду 
коливань маятника від амплітуди). Однак по-
милився, вважаючи, що це явище актуальне за 
будь-яких значень амплітуд. Галілей також спо-
стерігав явище резонансу.
У кін. 16 — на поч. 17 ст. зростає інтерес до пи-
тання коливання струн. Франц. учений Ж. Со-
вер простежив зв’язок між частотою і висотою 
тону. Саме він увів 1701 термін А., а також термі-
ни вузлові точки та гармонійні тони. Наступний 
етап у розвитку А. розпочався із виходом фунда-
ментальної праці «Математичні початки нату-
ральної філософії» (1687) І. Ньютона.
Поштовхом до розвитку математичних методів 
в А., використання математичного моделюван-
ня на основі точно визначених фіз. понять стала 
т. з. «дискусія про струну», в якій взяли участь 
Д. Бернуллі, Ж. Л. Д’Аламбер, Л. Ейлер, Ж.-Л. Ла-
гранж. Обговорювали два розв’язання хвильо-
вого рівняння для струни — Ж. Л. Д’Аламбера 
(біжучі хвилі) та Д. Бернуллі (суперпозиція сто-
ячих хвиль). Л.  Ейлер заперечував можливість 
представити будь-яку функцію як низку триго-
нометричних функцій. Дискусію почасти спри-
чинило те, що її учасники не знали техніки об-
числення коефіцієнтів розкладу. Розв’язання 
Д. Бернуллі згодом обґрунтував Фур’є.
Наприкінці 18  ст. експериментатор Е.  Хладні 
опублікував першу монографію з А., що стала 
етапним підсумком розвитку цієї науки. У 19 ст. 
таке значення мало двотомне видання «Теорія 
звуку» (1877–1878) лорда Релея.
Знання про закономірності генерації хвиль, їх 
поширення в різних середовищах мають велике 
значення практично в усіх сферах людської ді-
яльності. Тож у сучас.  А. сформувалися окремі 
наук. та інженерні дисципліни: акустика фізич-
на, акустика фізіологічна, акустика архітек-
турна, акустика будівельна, акустика музична, 
акустика медична, електроакустика, гідроакус-
тика, аероакустика, акустика екологічна, біо-
акустика, акустика нелінійна, ультразвук, гео-
акустика, психоакустика.
Д о с л і д ж е н н я  х в и л ь о в и х  т а  к о л и -
в а л ь н и х  п р о ц е с і в. Побудова математич-
них моделей для дослідження хвильових та ко-
ливальних процесів у газах, рідинах і твердих 
деформованих тілах здійснюється за традицій-
ною у фізиці схемою. Насамперед формують 
модель середовища, в якому планують вивчати 
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акустичні процеси; уточнюють систему пара-
метрів, які окреслюють стан цього модельова-
ного середовища. При цьому часто використо-
вують модель ідеальної стисливої рідини. У та-
кій моделі зміна стану середовища, в якому по-
ширюється збурення, описується трьома фіз. 
величинами: а) тиском p (x, y, z, t); б) вектором 
швидкості частинок середовища  —


v x y z t( , , , ); 

в)  функцією s x y z t
x y z t

( , , , )
( , , , )

=
−ρ ρ

ρ
0

0

, яка 

характеризує змі ну густини середовища під час 
проходження хвилі. Тут ρ

0
 — початкова густина 

незбуреного середовища. Другою фіз. характе-
ристикою середовища є об’ємний модуль пруж-
ності χ. Після введення цієї величини можна за-
писати рівняння стану для ідеальної рідини у 
вигляді ρ = χs. Це найпростіше рівняння, що 
пов’язує значення тиску та зміни густини серед-
овища. Значення цієї характеристики χ зале-
жить від характеру процесу деформації. Тому у 
фізиці розрізняють модулі пружності для адіа-
батичного та ізотермічного процесів. Для повіт-
ря адіабатичний модуль у 1,4 раза більший, ніж 
ізотермічний. Це рівняння називають хвильо-
вим рівнянням і часто записують в одній із двох 
форм: відносно функції потенціалу швидкості 
ϕ (x, y, z, t) або відносно функції тиску p (x, y, z, t). 
В інваріантній формі рівняння має вигляд:

∆ϕ
δ ϕ
δ

=
1
2

2

2c t
.

Тут ∆ — диференційний оператор, відомий як 
оператор Лапласа. Якщо відомо вираз для функ-
ції потенціалу величини швидкості частинок 
середовища та тиску обчислюються за формула-
ми 

v x y z t grad( , , , ) = − ϕ,  p x y z t
t

( , , , ) = ρ
δϕ
δ0 .

У багатьох випадках для вирішення прикладних 
завдань використовують модель ідеальної неод-
норідної рідини, коли незбурена густина та мо-
дуль об’ємної пружності вважаються функціями 
координат. Саме таку модель потрібно викорис-
товувати для вивчення акустичних явищ в океані.
Описуючи хвильові процеси в твердих дефор-
мованих тілах, часто вдаються до моделі ідеаль-
ного пружного тіла. У таких тілах, у разі поши-
рення збурень, виникають не лише деформації 
розтягу-стиску, як в ідеальній рідині, а й зміни 
форми. Тож у пружному тілі можуть поширюва-
тися поздовжні та поперечні хвилі. Їхні назви 
зумовлені тим, що у випадку пласкої хвилі для 
хвиль першого типу вектор швидкості частинок 
середовища паралельний до напрямку поши-
рення хвилі; для хвиль другого типу — перпен-
дикулярний. Швидкості поширення поздовжніх 
і поперечних хвиль суттєво відрізняються.
Фізичні властивості ідеально пружного тіла ви-
значаються трьома величинами: а)  густиною ρ; 
б) модулем пружності (модулем Юнга) E; в) кое-
фіцієнтом Пуасона v. Часто замість модуля 
пруж ності та коефіцієнта Пуасона використову-
ють дві інші величини — коефіцієнти Ляме λ, µ, 
що виражаються через модуль пружності і кое-
фіцієнт Пуасона співвідношеннями

λ =
+ −

vE

v v( )( )1 1 2
  та  µ =

+
E

v2 1( )
.

Напружений стан пружного тіла характеризу-
ється тензором напружень. Деформації елемен-

тарного обсягу описують тензором деформацій. 
Рівняння стану ідеально пружного тіла задаєть-
ся законом Гука, який встановлює зв’язок між 
компонентами тензорів напружень і деформа-
цій. Зважаючи на цей закон, записують співвід-
ношення другого закону Ньютона для елемен-
тарного об’єму пружного тіла. При використанні 
диференційних операторів градієнта, ротора та 
дивергенції це співвідношення набуває вигляду:

( )λ µ ρ
δ
δ

+ − =2
2

2graddivu rotrotu
u

t

  
.

Важливу роль у створенні джерел звуку в гідро-
акустичних приладах, пристроях неруйнівного 
контролю, акустичних сенсорах, в ультразвуко-
вій техніці відіграють матеріали, які проявляють 
п’єзо ефект. Нині створюють пристрої, що пере-
творюють електричні коливання в механічні 
(зворотний п’єзоефект) або, за механічних де-
формацій, генерують електричні заряди.

Літ.: Кайно Г. Акустические волны. Устройства, визуа-
лизация и аналоговая обработка сигналов / Пер. с англ. 
Москва, 1990; Красильников  В.  А. Введение в акустику. 
Москва, 1992; Грінченко В. Т., Вовк І. В., Маципура В. Т. 
Основи акустики. Київ, 2007.

В. Т. Грінченко

Аку ́стика архітекту́рна — галузь акустики, 
що вивчає поширення звукових хвиль у закри-
тих приміщеннях, відбиття і вбирання їх по-
верхнями, вплив відбитих хвиль на чутність 
мови і музики. A. а. включає хвильову акустику, 
яка розглядає процеси поширення прямих і від-
битих хвиль у приміщенні, враховуючи хвильо-
ву природу звуку, і геометричну акустику, що 
досліджує поширення звуку в приміщенні різної 
форми, беручи до уваги багаторазове відбиття 
звукових хвиль. 
Перші спроби пов’язати фіз. аналіз звуку з архі-
тектурою приміщень були зроблені ще в Давній 
Греції, знамениті театральні амфітеатри якої 

створювалися для посилення звучання мовлен-
ня акторів на сцені. Питання забезпечення якіс-
ної чутності в залах розглядалися в 1 ст. до н. е. 
рим. арх. Вітрувієм. Становлення А. а. як науки 
пов’язано з ім’ям її основоположника, амер. до-
слідника У. Себіна, який в кін. 19 ст. запропону-
вав оцінювати акустичні властивості будь-якого 

Акустика архітектурна. 
Амфітеатр в Сиракузах 
(кін. 1 ст. до н. е.)
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приміщення універсальним критерієм — часом 
реверберації (часом падіння інтенсивності звуку 
до визначеного рівня після замовкання його 
джерела). В основі теорії А.  а. лежить прямий 
зв’я зок між розмірами, оздобленням приміщен-
ня і гол. його акустичною характеристикою (час 
реверберації). Вимоги А.  а. враховують при 
проек туванні видовищних споруд, радіостудій, 
вокзалів, аеропортів тощо. Напр., для лекційних 
залів значення часу реверберації прийнято рів-
ним від 0,8 до 1,2 с, для концертних залів — від 1 
до 2 с. Серед суб’єктивних критеріїв, що дозво-
ляють практично повністю характеризувати 
слухове сприйняття музики і мовлення, є про-
сторовість, ясність, тембр, баланс і злитість зву-
чання. До сучас. методів досліджень процесів 
поширення звуку в приміщеннях, поряд з тра-
диційними прийомами натурного експеримен-
ту, відносяться також комп’ютерне та фіз. моде-
лювання приміщень.

Літ.: Ганус  К. Архитектурная акустика / Пер. с нем. 
Mосква, 1963; Ковригин  С.  Д. Архитектурно-строитель-
ная акустика. Москва, 1980; Боголепов И. И. Архитектур-
ная акустика. Санкт-Петербург, 2001; Васильченко В. О. 
Основи архітектури та архітектурних конструкцій. Хар-
ків, 2007; Архитектурная физика / Под ред. Н. В. Оболен-
ского. Москва, 2007; Шихов А. Н. Архитектурная и стро-
ительная физика. Пермь, 2013.

Аку ́стика будіве́льна — розділ акустики, що 
вивчає поширення шуму в будинках і на тер. за-
будови та засоби захисту від нього. Ґрунтується 

на теор. положеннях статичної і хвильової акус-
тики. А.  б. була виділена з акустики архітек-
турної в самостійну дисципліну на поч. 1930-х і 
стала бурхливо розвиватися від 1950-х у зв’язку 
з тим, що значно зросли кількість і потужність 
джерел шуму всередині житлових приміщень 
(інженерне й сан.-тех. обладнання, радіоприй-
мачі, телевізори, магнітофони, побутові елек-
тричні прилади тощо); зросли швидкості, по-
тужності і щільність потоку засобів автомобіль-
ного, повітр. і залізничного транспорту; в буд-ві 
розширилося застосування полегшених кон-
струкцій, що мають порівняно низьку звукоізо-
ляційну здатність. Осн. завданням А. б. став за-
хист житл. та інших приміщень, будівель і тер. 
від шуму. В А. б. застосовують архіт.-плануваль-
ні і буд.-акустичні методи. До архіт.-плануваль-
них методів належать: оптимальне (щодо захис-
ту від шуму) планування приміщень, будинків, 
житл. р-нів і мікрор-нів, тер. промислових під-
приємств; віддалення джерел шуму від об’єктів 
захисту. Буд.-акустичними методами є застосу-

вання матеріалів, конструкцій і пристроїв, що 
забезпечують ефективне зниження шуму; вжит-
тя заходів до зменшення шуму від інженерного 
устаткування будинків тощо. Дослідження з 
А.  б. спрямовані також на розроблення нових 
акустичних матеріалів та методів акустичного 
контролю якості огороджувальних конструкцій.

Літ.: Ковригин С. Д. Архитектурно-строительная акус-
тика. Москва, 1980; Иванов Н. И. Инженерная акустика. 
Теория и практика борьбы с шумом. Москва, 2008; Апа-
тенко Т. М. Будівельна фізика. Кліматологія. Харків, 2009; 
Шихов  А.  Н. Архитектурная и строительная физика. 
Пермь, 2013.

Аку ́стика меди ́чна — розділ акустики, в яко-
му досягнення цієї науки про звуки використо-
вують для створення приладів та технологій для 
діагностичних та терапевтичних цілей. При 
цьому для оцінки стану окремих органів вико-
ристовують, як звуки, які природно генеруються 
в орг-мі, так і звуки, що генерують спеціальні 
пристрої і потрапляють до орг-му зовні. 

Літ.: Ремизов А. Н. Медицинская и биологическая фі-
зика. 4-е изд. Москва, 2003; Чалий О. В. та ін. Медична та 
біологічна фізика. Київ, 2004; Малев  Р.  Г. Акустическая 
микроскопия. Москва, 2005; Рыбакова М. К., Алехин М. Н., 
Митьков  В.  В. Практическое руководство по ультразву-
ковой диагностике. Москва, 2008; Драганчук В. Медична 
терапія: теорія та історія. Луцьк, 2010; Медицинская и 
биологическая физика. Минск, 2013.

Аку ́стика музи́чна — розділ акустики, що 
вив чає об’єктивні фіз. закономірності музики в 
зв’язку з її сприйманням і виконанням. Дослі-
джує висоту, гучність, тембр, тривалість муз. 
звуків, консонанс (співзвучність), дисонанс (різ-
но звучність), муз. системи та лади, вивчає муз. 
слух і процеси, що відбуваються в голосовому 
апараті людини під час співу та в муз. інструмен-
тах під час гри на них. А. м. ґрунтується на акус-
тиці фізичній (закони коливання пружних тіл і 
резонансу тощо) і на психофізіології слуху (влас-
тивість органа слуху, слухові відчуття), пов’яза-
на також з акустикою архітектурною. А. м. по-
яснює низку явищ гармонії, звучання муз. ін-
струментів, інструментовки та ін. 

Літ.: Кузнецов  Л.  А. Акустика музыкальных инстру-
ментов. Ленинград, 1989; Юцевич Ю. Музика. Тернопіль, 
2003; Алдошина И. А., Приттс Р. Музыкальная акустика. 
Санкт-Петербург, 2006; Ковалгин Ю. А. Электроакустика 
и звуковое вещание. Москва, 2007; Хащеватська С. С. Ін-
струментознавство. Вінниця, 2008.

Аку ́стика неліні́йна — розділ акустики, який 
вивчає поширення інтенсивних звукових хвиль 
у твердому тілі, рідині, газі. При значній інтен-
сивності звуку спостерігаються специфічні яви-
ща, ефективність проявлення яких залежить від 
його інтенсивності. До таких явищ належить 
зміна форми звукової хвилі, взаємодія звукових 
хвиль з різними частотами, яка призводить до 
появи хвиль з комбінованими частотами, взає-
модія поздовжніх та поперечних звукових хвиль 
у твердому тілі. Поширення інтенсивних звуко-
вих хвиль супроводжується утворенням на-
прямленої течії середовища (т.  з. звукового ві-
тру) та порожнин у ньому (див. Кавітація).

Літ.: Руденко О. В., Солуян С. И. Теоретические осно-
вы нелинейной акустики. Москва, 1984; Гурбатов  С.  Н., 
Руденко  О.  В. Нелинейная акустика в задачах. Москва, 
1990.

Акустика будівельна. 
Шумозахисні екрани біля 
дороги

Акустика медична. 
Ультразвуковий сканер
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Аку ́стика судо ́ва — галузь криміналістики, 
яка вивчає систему принципів, методол. і теор. 
концепцій, способів і тех. засобів збирання, до-
слідження та використання слідів звуку як до-
казів у кримінальному і цивільному судочин-
стві. Джерелами слідів звуку є матеріальні систе-
ми органічного і неорганічного походження 
(живі орг-ми, неживі об’єкти та явища приро-
ди). Подія злочину породжує різні сліди звуку, 
які в своїй сукупності утворюють звукове серед-
овище (звук, «картину») злочину. А. с. допомагає 
встановити закономірності виникнення джерел 
слідів звуку в процесі скоєння злочину, методи й 
засоби їх збирання та дослідження для розкрит-
тя злочинів. Завдання судово-акустичного до-
слідження: а) ідентифікація людини за слідами її 
звукової мови (голосу); б) обстеження звукового 
середовища для виявлення джерела звуку; в) ви-
вчення тех. засобів фіксації та матеріальних но-
сіїв слідів звуку (фонограм). Ототожнення лю-
дини за слідами звукової мови, зафіксованої на 
матеріальних носіях, виконується у межах судо-
вої фоноскопічної експертизи. Розроблено кіль-
ка методик криміналістичного ототожнення: 
а)  спектрографічна (сонографія); б)  фонетико-
лінгвістична з поєднанням сонографії та фоне-
тики; в) ідентифікація автоматичними засобами 
(експертними системами) з використанням 
спек т ральних переходів, математичного апара-
ту, сучас. комп’ютерної техніки. Створена авто-
матизованих система в А. с. дістала назву «авто-
матичного робочого місця експерта» (АРМЕ). 
Обстеження звукового середовища спрямоване 
на вирішення діагностичних завдань (визначен-
ня джерел природних шумів — вулиці, натовпу, 
тварин, дощу тощо; виробничих і побутових — 
шум верстата, транспорту, посуду, знарядь зло-
му тощо), а також ідентифікаційних завдань — 
ототожнення конкретного джерела звукового 
середовища. Ці завдання вирішуються судовою 
фоноскопічною (вивчення звукових слідів орга-
нічного походження) і електроакустичною (до-
слідження матеріалів звукозапису) експертиза-
ми. Вивчення тех. засобів звукозапису та матері-
альних носіїв (магнітофони, диктофони, сигна-
лограми, магнітні диски та ін.) в А. с. спрямоване 
на вирішення ідентифікаційних та неідентифі-
каційних завдань, встановлення наявності змін 
в фонограмах (монтаж, стирання, перезапис, 
накладення запису на запис), емоційного стану 
особи, що свідчить про ставлення до висловле-
ного, причетність чи непричетність до вчинення 
злочину тощо.

Літ.: Громовенко Л. И. Криминалистическое исследо-
вание средств и материалов магнитной звукозаписи. 
Киев, 1981; Салтевский  М.  В., Жариков  Ю.  Ф. Предмет, 
содержание и задачи криминалистической акустики // 
Криминалистика и судовая экспертиза. 1988. Вып.  37; 
Вер тузаев М. С., Жариков Ю. Ф. Судебная акустика: тео-
ретические основы и экспертная практика. Киев, 1992; 
Біленчук П., Дубовий О., Салтевський М. Криміналісти-
ка. Київ, 1998; Бєгов Д. Д. Судово-акустична експертиза 
та її місце у системі судових експертиз // Вісник академії 
праці і соціальних відносин Федерації профспілок Украї-
ни. 2000. № 6; Бєгов Д. Д. Сучасний стан та перспективи 
розвитку ідентифікації особи за усним мовленням // Віс-
ник Львів. ін-ту внутр. справ при НАВС України. 2001. 
№ 4; Сарміна Г. Л. Проблеми ідентифікації особи в судо-
вій акустиці // Наук. вісник Міжнар. гуманітарного ун-ту. 
Сер.: Філологія. 2015. № 16. 

П. Д. Біленчук, M. В. Салтевський

Аку ́стика фізи́чна — розділ акустики з дослід-
ження взаємодії акустичних хвиль з твердими, 
рідкими та газоподібними середовищами на ма-
кро- та мікро рівнях. У рамках А. ф. виділяються 
два види проблем. За формулюванням відповід-
них математичних моделей та цілей досліджен-
ня звукових полів їх можна поділити на прямі й 
обернені задачі. У прямих задачах вважають ві-
домими властивості речовини, в якій поширю-
ються звукові збурення. Метою дослідження є 
вивчення впливу властивостей середовища 
(пружного тіла, газу, рідини, кристалічної ре-
шітки) на властивості хвиль. У задачах оберне-
них метою дослідження є пошук інформації про 
внутр. властивості середовища, в якому поши-
рюється звук, за властивостями звуку, які вда-
ється спостерігати.

Літ.: Красильников В. А., Крылов В. В. Введение в фи-
зическую акустику. Москва, 1984; Xаясака  Т. Электро-
акус тика / Пер. с япон. Москва, 1982; Радіотехніка. Енци-
клопедичний навчальний довідник / За ред. Ю. Л. Мазора, 
Є.  А.  Мачуського, В.  І.  Правди. Київ, 1999; Радзишев-
ский  А.  Ю. Основы аналогового и цифрового звука. 
Моск ва, 2006; Ковалгин Ю. А. Электроакустика и звуко-
вое вещание. Москва, 2007; Вахитов  Ш.  Я.  Акустика. 
Моск ва, 2009; Анісімов  І.  О. Коливання та хвилі. Київ, 
2009.

Аку ́стика фізіологі ́чна — розділ акустики, що 
об’єднує дослідження особливостей сприйняття 
і відтворення звуків мовно-слуховим апаратом 
людини. Включає в себе: фізику та біофізику 
сприйняття простих і складних тональних сиг-
налів, де досліджуються абсолютні і різницеві 
пороги слуху, формування відчуттів гучності і 
висоти, сприйняття складних звуків, бінаураль-
ний ефект тощо; фізіол. аспекти побудови мови і 
сприйняття мовних і мовленнєвоподібних сиг-
налів (шумів), де досліджуються кількісні показ-
ники розбірливості мови, її маскування, умови 
розпізнавання мовних сигналів, питання моде-
лювання мовленнєвого акту; нейродинамічні 
аспекти слухової системи, де досліджуються 
сприйняття звукових послідовних стимулів за-
лежно від інтервалу часу між ними при обліку їх 
інтенсивності, частоти та тривалості. Підсумки 
досліджень дають важливу інформацію для ме-
диків у разі аналізу дефектів слуху і для інжене-
рів задля створення тех. засобів та умов ком-
фортного сприйняття звуків людиною.

Літ.: Айрапетьянц Э. Ш., Константинов А. И., Эхоло-
кация в природе. Ленинград, 1974; Сергеев Б. Ф. Живые 
локаторы океана. Ленинград, 1980; Быков  В.  Л. Органы 
слуха и равновесия. Санкт-Петербург, 2001; Психологи-
ческая энциклопедия / Под ред. Р. Корсини, А. Ауэрбаха. 
Санкт-Петербург, 2006; Ноздрачев А. Д., Блаженов Ю. И. 
Начала физиологии. Санкт-Петербург, 2004; Физиоло-
гия  человека / Под ред. Смирнова  В.  М. Москва, 2002; 
Грінченко В. Т., Вовк І. В., Маципура В. Т. Основи акусти-
ки. Київ, 2007; Логопедія / За ред. М.  К. Шеремет. Київ, 
2010; Тітов І. Г. Вступ до психофізіології. Київ, 2011.

Акусти́чна дефектоскопі́я — метод дефекто-
скопії, заснований на використанні пружних 
акус тичних коливань переважно звукового діа-
пазону частот. Наявність дефектів встановлю-
ють гол. чином за величиною мех. опору пруж-
ним коливанням або за характером власних ко-
ливань, що їх фіксує спец. індикатор. А. д. вико-
ристовують у машино- і приладобудуванні 
(конт роль матеріалів і виробів), у буд-ві (контроль 
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і діагностика бетонних і залізобетонних виро-
бів), у зварювальному вир-ві (контроль якості 
зварних швів) тощо. 

Акусти́чна му́зика — жанр масової молодіж-
ної музики, який характеризується виконанням 
твору співаками й інструменталістами у «живо-
му» звучанні, без використання фонограм, елек-
тронних та електричних муз. інструментів. 
У цьому жанрі виступають солісти та гурти. До-
пускається використання останніми одного 
електричного інструмента, зазвичай бас-гітари.

Акусти́чна тео ́рія мо́влення (від грец. ἀϰουσ-
τιϰός — такий, що стосується слуху) — концеп-
ція фіз. особливостей діяльності мовця як побу-
дови звукового повідомлення через звукові ко-
ливання. Підґрунтя цієї теорії закладене у пра-
цях нім. фізика 19  ст. Г.  Гельмгольца. У 20  ст. 
найавторитетнішими розробниками А. стали 
Г.  Фант і Дж.  Фланаган. Гол. положення теорії: 
1) мовленнєві органи створюють аеродинамічні 
умови для виникнення звукових коливань, а іні-
ціатором коливань є дихальна система людини, 
джерелом звука є голосові зв’язки й артикулято-
ри; 2) мовний тракт діє як акустичний резона-
тор, що фільтрує й коригує спектр звукових ко-
ливань; 3) різноманітність звуків пояснює зміна 
розмірів і форм повітр. порожнин (площі попе-
речного розтину тракту) за допомогою мовлен-
нєвих органів, що забезпечує трансформацію 
резонансних особливостей; 4) акустична моду-
ляція повітр. струменя здійснюється трьома 
способами: голосовим, турбулентним (шляхом 
утворення вихорів) та імпульсним (раптовою 
зміною тиску повітря) тощо. Для дослідження 
акустичного аспекту звукового мовлення вико-
ристовують різноманітні пристрої (синтеза-
тори, осцилографи, спектрографи, аудіометри 
тощо). А. має прикладне значення і застосову-
ється для синтезу звукового мовлення комп’ю-
тер ними системами, вдосконаленні засобів зву-
козапису, зв’язку.

Літ.: Fant G. Acoustic Theory of Speech Production. The 
Hague, 1960; Flanagan  J.  L. Speech Analysis Synthesis and 
Per ception. Berlin, 1965.

О. О. Селіванова

Акусти́чне наванта ́ження — 1) У авіації, кос-
монавтиці — силовий вплив на конструкцію лі-
тального апарату, що виявляється як звуковий 
тиск, пов’язаний із газодинамічними процесами 
в повітр. або газовому потоці: пульсаціями 
швидкості й тиску на межі реактивного струме-
ня двигуна; пульсаціями тиску в турбулентному 
пограничному шарі; зривом потоку тощо. Особ-
ливість А. к. — їхня висока частота, тому процес 
накопичення пошкоджень відбувається дуже 

швидко. Напр., термін працездатності звичайної 
конструкції, що проектуються без урахування 
А. н., складає лічені години під дією акустичного 
тиску. 2) У будівництві — вплив на будівлю віт-
рового навантаження. У міській забудові вітер 
змінює як напрямок, так і швидкість, що призво-
дить до турбулентності потоку, тобто сильних 
поривів вітру, які створюють ударний, динаміч-
ний вплив на будівлю і в діапазоні акустичних 
частот. 3)  У екології — вплив на людину шуму, 
тобто сукупності звуків різної частоти та інтен-
сивності, що виникають внаслідок дії природних 
та тех. чинників. А.  н. є параметром шумового 
забруднення довкілля й дозволяє сформувати 
екол. вимоги до побудови промислової інфра-
структури середовища з урахуванням комфорт-
ного й безпечного перебування людини в ньому. 

Літ.: Величко О. М. Контроль забруднення довкілля. 
Київ, 2002; Кучерявий В. П. Урбоекологія. Львів, 2002. 

Акусти́чний контро́ль — неруйнівний конт-
роль внутр. структури об’єкту, що ґрунтується 
на застосуванні пружних коливань, які збуджу-
ються чи виникають в об’єкті контролю. Методи 
А. к. поділяються на активні та пасивні. До ак-
тивних належать методи, що засновані на ви-
проміненні акустичного сигналу ультразвуково-
го діапазону в середину об’єкту контролю та до-
слідженні сигналу, що пройшов крізь товщу 
об’єкту або сигналу, розсіяного внутр. елемента-
ми об’єкту. До пасивних відносять методи, що 
ґрунтуються на реєстрації та вивченні сигналів, 
утворених у наслідок певних фіз. процесів у 
об’єк ті контролю. Ці процеси можна розділити 
за джерелом походження акустичних коливань. 
По-перше, це періодичні звукові коливання, по-
в’я зані з обертальними рухами елементів об’єк-
ту або їх вібраціями під дією різних чинників. 
По-друге, це випадкові звуки, подібні до тріску, 
що виникають унаслідок розвитку тріщин у ма-
теріалі під мех. навантаженням. У першому ви-
падку А. к. називають вібраційним контролем, у 
другому  — дослідженням методом акустичної 
емісії. Активні методи А. к. частіше використо-
вуються під час виготовлення виробів, а пасивні 
зручно використовувати під час експлуатації 
об’єк ту контролю, бо вони не потребують зу-
пинки агрегатів і фіксують реальні умови наван-
тажень. А. к. є одним з найпоширеніших сучас. 
методів неруйнівного контролю і забезпечений 
значною кількістю різноманітної випробуваль-
ної апаратури.

Літ.: Білокур І. П. Акустичний контроль. Київ, 1997. 

Акусти́чні матеріа́ли — матеріали, що засто-
совуються в буд-ві для забезпечення припусти-
мих рівнів звукового тиску в житл., громад. та 
виробничих приміщеннях, а також у місцях пе-
ребування великої кількості людей за межами 
будівель. За своїм призначенням А. м. підрозді-
ляють на: 1) звукопоглинальні матеріали (вико-
ристовуються для внутр. облицювання примі-
щень з метою створення в них комфортних 
акустичних умов); 2) звукоізоляційні матеріали 
(використовуються для захисту від повітр. або 
ударного шуму між приміщеннями в одній бу-
дівлі або між різними будівлями). Поглинання 
звуку обумовлено переходом коливальної енер-
гії акустичних хвиль у теплоту за рахунок втрат 
на тертя в порах матеріалу. Тому для ефективно-
го звукопоглинання необхідне використання 

Акустична дефектологія. 
Ультразвуковий контроль

Г. Гельмгольц — засновник 
Акустичної теорії 
мовлення

Акустичні матеріали. 
Поліуретанові плити 
«пірамідка» 
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пружних пористих структур. На відміну від теп-
лоізоляційних матеріалів, у яких бажано мати 
замк нені пори, А. м. виготовляються зі сполуче-
ними отворами. Поглинальні матеріали повинні 
відповідати всім вимогам до внутрішніх оздоб-
лювальних матеріалів: вогне- та біостійкість, 
мала гігроскопічність, мех. міцність та декора-
тивність. Суттєвою вимогою є технол. гнучкість 
матеріалів для виготовлення поверхонь складної 
форми. Більшості цих вимог відповідають піно-
поліуретан, перфоровані гіпсові плити, багато-
шарові плити на основі мінеральної вати, армо-
ваної склотканиною тощо. Звукової ізоляції 
можна досягти як за рахунок поглинання енергії 
звукової хвилі, так і за рахунок її відбиття в на-
прямку джерела звуку. Найефективнішими зву-
коізоляційними матеріалами є шаруваті системи 
з прошарками, в яких динамічний модуль пруж-
ності матеріалу заповнення повинен бути не-
зрівнянно меншим за пружність жорстких ша-
рів акустично однорідної конструкції. Це тонкі 
шари металу або жорсткого пластику, скріплені 
шарами пінополіуретану або подібного матеріа-
лу. Конкретний вибір матеріалу й товщини ша-
рів залежить від конкретного місця застосуван-
ня А. м.

Літ.: Юдин  Е.  Я. Глушение шума вентиляционных 
уста новок. Москва, 1958; Целлер В. Техника борьбы с шу-
мом. Москва,1958; Качерович  А. Акустика зрительного 
зала. Москва, 1968; Юдин Е. Я. и др. Борьба с шумом на 
производстве. Москва, 1985. 

Акустоелектро ́ніка (від акустика і електроні-
ка) — область функціональної електроніки, у 
якій використовуються акустичні та електроа-
кустичні явища у п’єзоелектриках (прямий і 
зворотний п’єзоефекти, магнітострикція) для 
створення функціональних елементів радіоелек-
тронних систем. За характером використання 
акустичних коливань розрізняють акустоелек-
тронні пристрої з застосуванням об’ємних та 
поверхневих акустичних хвиль, лінійні та нелі-
нійні. До лінійних пристроїв належать резонато-
ри, фільтри, трансформатори, лінії затримки та 
ін. Нелінійні явища використовують для ство-
рення електронно керованих пристроїв згортки 
(акустичних конвольверів) і кореляторів. Акус-
тоелектронні пристрої працюють у діапазоні 
102–109 Гц.

Літ.: Хорунжий В. А., Долбня Е. В., Богатов П. Н. Акус-
то электроника. Киев, 1984; Бондаренко В. С., Бочков Б. Г., 
Громашевский  В.  Л. Нелинейные акустоэлектронные 
устройства и их применение. Москва, 1985; Радіотехніка. 
Енциклопедичний навчальний посібник / За ред. Ю. Л. Ма-
зора, Є. А. Мачуського, В. І. Правди. Київ,1999. 

Є. А. Мачуський

Акустоелектро ́нний ви ́ріб — функціональ-
ний елемент, що у складі радіоелектронної апа-
ратури виконує певну функцію на основі про-
цесів збудження, поширення та перетворення 
акустичних хвиль у пружному середовищі та 
(або) їхньої взаємодії з електромагнітними по-
лями. Узагальнену функціональну схему А.  в. 
наведено на рисунку. Вхідний електричний сиг-
нал за допомогою вхідного електроакустичного 
перетворювача перетворюється на акустичну 
хвилю, що поширюється в акустичному каналі. 
Вихідний акустоелектронний перетворювач пе-
ретворює акустичну хвилю на вихідний елек-
тричний сигнал. Оброблення інформації може 

здійснюватися як у акустичному каналі, так і у 
процесі взаємного перетворення електричних і 
акустичних сигналів. Особливістю А. в. є низь-
ка, порівняно з електромагнітними хвилями, 
швидкість поширення акустичних хвиль. Носія-
ми інформації в А.  в. можуть бути різні типи 
акустичних хвиль — об’ємні, поверхневі, хвилі в 
шарах матеріалів. В основу класифікації А.  в. 
може бути покладено ознаки функціональної 
складності, адаптивності, рівня інтеграції, типу 
використовуваних акустичних хвиль тощо. 
Найчастіше використовуються А.  в. на поверх-
невих акустичних хвилях (ПАХ). Основними 
перевагами пристроїв на ПАХ є: надзвичайно 
малі габарити і маса; виняткові електричні ха-
рактеристики в поєднанні з їхньою високою по-
вторюваністю; висока надійність; низька вар-
тість у серійному вир-ві; широкий діапазон ро-

бочих частот; відсутність необхідності налашто-
вування та регулювання; широкий асортимент 
пристроїв, що масово виготовляються. А.  в. на 
ПАХ використовуються в системах: стільнико-
вого зв’язку; навігації (GPS, ГЛОНАСС); радіо-
локації та управління повітр. рухом; супутнико-
вого зв’язку; кабельного й супутникового теле-
бачення; охорони та безпеки; моніторингу стану 
довкілля та промислових об’єктів; радіочастот-
ної ідентифікації виробів та логістики.

Літ.: Речицкий В. И. Акустоэлектронные радиокомпо-
ненты: элементы и устройства на поверхностных акусти-
ческих волнах. Москва, 1980; Кочемасов  В.  Н., Долб-
ня Е. В., Соболь Н. В. Акустоэлектронные фурье-про цес-
соры. Москва, 1987.

Акустоо ́птика (від акустика і оптика) — 
1) Роз діл акустики, що вивчає взаємодію оптич-
них хвиль зі звуковими у твердих тілах та ріди-
нах; вплив збуджених у середовищі акустичних 
(ультразвукових) полів на світлові хвилі, які по-
ширюються в цьому середовищі. 2) Розділ техні-
ки, у рамках якого розробляються та досліджу-
ються прилади, принцип дії яких базується на 
акустооптичній узаємодії.

Акустоопти ́чний ефе́кт — сукупність явищ, 
що ґрунтується на взаємодії оптичних хвиль зі 
звуковими хвилями в кристалі. Під дією мех. на-
пруг, які виникають у кристалі під час поширен-
ня звукових хвиль, змінюється показник залом-
лення оптичного середовища, що призводить до 
штучної оптичної анізотропії, тобто у кристалі 
виникає періодична структура з різними показ-
никами заломлення, яка поширюється зі швид-
кістю звуку. Якщо на таку область середовища 
спрямувати пучок світла, перетин якого дорів-
нює довжині звукової хвилі в речовині, хід світ-
лового променя буде періодично викривлятись. 
Для одержання А.  е. звукову хвилю у кристалі 
збуджують за допомогою п’єзоелектричної плас-
тини, розташованої на поверхні кристала. Мож-
ливі дві схеми дифракції світла у кристалі, збу-
дженому акустичними хвилями. По-перше, коли 
когерентний промінь спрямовується перпенди-
кулярно до напрямку поширення звукової хвилі 
(дифракція Рамана — Ната), тоді на виході 

Акустоелектронний виріб

Електроакустичний
перетворювач

Акустичний 
канал

Акустоелектричний
перетворювачВхід Вихід

Акустоелектронний виріб
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крис тала виникає серія пучків, які симетрично 
розходяться під кутами до вхідного пучка. По-
друге, коли світло падає неперпендикулярно до 

напрямку поширення звуку (дифракція Брегга), 
тоді, для певних кутів, уся енергія світлового 
пучка концентрується практично в одному пуч-
ку, кут відхилення якого залежить від частоти 
звукової дії. За допомогою А. е. у кристалах мож-
на здійснити не тільки одно-, але і двокоорди-
натне відхилення світлового пучка, причому 
розгортка може проводитися як дискретно, так і 
неперервно, що досягається дискретною або 
плавною зміною частоти звуку. Якщо на кристал 
з введеною в нього звуковою хвилею спрямува-
ти немонохроматичне випромінювання, то від-
хилиться світло переважно з однією довжиною 
хвилі. Це дає можливість виводити з пучка ви-
промінювання у вузькому спектральному інтер-
валі, тобто формувати майже монохроматичний 
промінь. Змінюючи частоту звуку, можна зміню-
вати цей спектральний інтервал у широкому діа-
пазоні, який охоплює ультрафіолетове та інф-
рачервоне випромінювання. На основі А. е. пра-
цюють пристрої керування та аналізу оптичних 
систем телекомунікації (фільтри, комутатори, 
розгалужувачі, аналізатори спектру тощо).

Літ.: Бергман Л. Ультразвук и его применение в науке 
и технике. Москва, 1957; Ребрин Ю. К. Управление опти-
ческим лучом в пространстве. Москва, 1977; Кулаков С. В. 
Акустооптические устройства спектрального и корреля-
ционного анализа сигналов. Ленинград, 1978; Дьеле-
сан Э., Руайе Д. Упругие волны в твердых телах. Примене-
ние для обработки сигналов / Пер. с франц. Москва, 1982.

Акустикофо ́бія (від акустика і фобія) — 1) Па-
тологічні рухові і психічні реакції при дії звуко-
вого подразнення. 2) Безпідставний страх перед 
звуком.

Аку ́т (лат. acutus) — діакритичний знак (  ́ ), що 
використовується на позначення наголосу. За-
звичай використовується для позначення сило-
вого наголосу в мовах, у яких він є рухливим. 
У  деяких мовах А. має інше значення. Напр., у 
чеській мові, де силовий наголос зазвичай при-
падає на перший склад, А. позначає подовжені 
голосні. А. іноді називають оксією (грец. ὀξεῖα). 
У більшості мов А. вживається лише у навч. ви-
даннях для дітей або іноземців, а також у публі-
каціях поет. творів.

Акутага ́ва, Рюно ́ске (яп. 芥川龙之介; 01.03.1892, 
м.  Токіо, Японія — 24.07.1927, м.  Токіо, Япо-
нія) — письменник. Походив із родини торгов-
ця. Закінчив англ. відділення філол. ф-ту Токій. 
ун-ту. 1919 — на поч. 1920-х працював журналіс-
том. У зб. новел «Расьомон», «Тютюн і диявол» 
(обидві 1917), «Ляльковод» (1919) та ін. заго-
стрював увагу на проблемах моралі й релігії, 
життя й мист-ва. У новелах останнього періоду 
життя (1921–1927) А. критикував мілітаризм 
(«Генерал», 1922; «Момотаро», 1924), тогочасне 
сусп-во («Життя ідіота», 1927). У 1920-х написав 
кіль ка творів із автобіогр. мотивами. Упродовж 
ос тан ніх років життя перебував у стані псих. 
розладу, страждав на галюцинації (описано у 
творі «Коліщата»). Творчість А. має великий 
вплив на сучас. л-ру Японії; 1935 засновано літ. 
премію ім. Акутагави. Укр. мовою твори А. пере-
кладали І. Дзюб і Г. Турков.

Тв.: 芥川龍之介. 全集. 全8巻. 東京都, 1993–1994 [Повне 
зібрання творів у 8 т.]. У к р. п е р е к л. — Расьомон та 
інші новели. Київ, 1971; Павутинка. Вибрані новели. 
Львів, 2006; Усмішка богів. Вибрані новели. Львів, 2008.

Літ.: Ueda M. Modern Japanese Writers and the Nature of 
Literature. Redwood City, 1971; Гривнин  В.  С. Акутагава 
Рюноскэ. Москва, 1980.

Б. П. Яценко

Акуше ́рство (від франц. accoucher — народжу-
вати) — наука про вагітність, пологи і післяпо-
логовий період, їх фізіологію і патологію та про 
раціональну допомогу вагітним і породіллям. А. 
містить такі розділи: фізіологію і патологію ва-
гітності, пологів і післяпологового періоду, опе-
ративне А., фізіологію й патологію плода і ново-
народженого.

Акцелера ́ція — див. Акселерація.

Акце ́нт (лат. accentus — наголос) — 1) Те саме, 
що наголос. 2) Діакритичний знак, за допомогою 
якого на письмі позначають наголос (рука ́, мн. 
ру ́ки). Також наз. акут. 3) Своєрідне вимовляння 
звуків нерідної мови, зумовлене артикуляцій-
ною базою рідної мови (іншомовний А.), або су-
купність особливостей вимови, характерних для 
певного діалекту й не властивих літературній 
мові, зумовлена недосконалим володінням її 
нормами (діалектний А.). Прикладом діалектно-
го А. може бути вимова ненаголошеного голо-
сного [о] як [у], властива низці пд.-зх. говорів 
укр. мови ([гулува ́] — «голова», [суло ́дкий]  — 
«солодкий»). А. є результатом взаємодії фоне-
тичних систем двох мов або літ. мови й діалекту. 
4) У музиці — виділення звуку або акорду шля-
хом його підсилення чи ритмічного подовжен-
ня, різкої гармонії, нового тембру, напрямку ме-
лодичного руху тощо. 

В. Г. Скляренко, Н. М. Кушка

Акце ́нтні мо ́ви  — у фонологічній типології 
мов — різновид мов, яким властивий динаміч-
ний (силовий або музичний) чи квантитатив-
ний (подовження голосних) наголос. А.  м. 
протиставляються тонічним мовам. А.  м. за-
звичай належать до синтетичних (українська, 
литовська, ла тина та ін., див. Синтетичні 
мови) або аналітичних мов (англійська, фран-
цузька, новогрецька та ін.), а тонічні  — до 
ізолю ючих мов (китайська, бірманська, кхмер-
ська та ін.).

Світло

Звук

Кристал

Пьєзоелектричний 
перетворювач

Електричний 
сигнал

Акустооптичний ефект

Акутагава Рюноске
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Акцентоло ́гія  (від лат. accentus — наголос і 
грец. λόγος — слово, вчення) — галузь фонети-
ки, що вивчає просод. засоби мови, зокрема, 
систему наголосу, залежність її від ознак фоно-
логічних та морфологічних підсистем, іст. зако-
номірності системи наголосу, її функціональні 
властивості. Гол. завданнями А. є встановлення 
типів наголосу за різними параметрами, співвід-
ношення просод. характеристик наголошених і 
ненаголошених складів, типу просод. контуру 
слів; дослідження залежності наголосу від типу 
морфем і морфологічних класів, словозміни (ак-
центних парадигм) і словотворення. A. вважа-
ють одним із розділів просодеміки поряд із тоно-
логією, яка вивчає специфіку тону мовлення. 
Типами А. є описова, діахрон. (іст.) і контрастив-
на. Перші дослідження наголосу й тону (свари) є 
ще в давньоінд. граматиках (8–6  ст. до н.  е.). 
Термін А. увів рос. лінгвіст Р. Брандт [кн. «На-
рис сло в’янської акцентології» («Начертание 
славянской акцентологии»); 1880]. Перші фун-
даментальні акцент. дослідження на матеріалі 
різних мов здійснено в 19  ст. (О.  Востоков, 
О. Потебня, Ф. де Сос сюр, І. Бодуен де Куртене, 
А. Мейє та ін.).

Літ.: Liberman  A. Germanic Accentology. Minneapolis, 
1982; Скляренко  В.  Г. Нариси з історичної акцентології 
української мови. Київ, 1983; Дыбо В. А. и др. Основы сла-
вянской акцентологии. Москва, 1990; Скляренко  В.  Г. 
Праслов’янська акцентологія. Київ, 1998. 

О. О. Селіванова

Акцентуа́ції хара́ктеру — відхилення у розвит-
ку емоційно-вольової та мотиваційної сфери 
особистості, що виявляються в надмірному по-
силенні окремих рис характеру. До формування 
таких відхилень призводить нерівномірність, 
дисгармонійність розвитку емоційної регуляції. 
А. х. найяскравіше проявляються в підлітковому 
віці (у період гормональної перебудови орг-му) і 
згладжуються з дорослішанням, проте деякі з 
них виявляються й у більш ранньому віці. Час-
тота наявності А. х., яку спостерігають у підліт-
ків, різна. Залежить від типу акцентуації та від 
контингенту обстежуваних. Напр., серед учнів 
масових шкіл частка акцентуантів становить бл. 
40 %, серед підлітків із соціально дезадаптова-
ною поведінкою — 60 %, а серед підлітків, що 
скоїли правопорушення, — 80 %. У сучас. прак-
тиці використовують типології А. х. за О. Лічко і 
К. Леонгардом. Типи підліткових акцентуацій за 
О.  Лічко: гіпертимний, циклоїдний, лабільний, 
сенситивний, психастенічний, астеноневротич-
ний, шизоїдний, епілептоїдний, істероїдний, не-
стійкий, конформний. Типи А. х. за К. Леонгар-
дом: гіпертимний, лабільний, екзальтований, 
емотивний, тривожний, педантичний, збудли-
вий, демонстративний, ригідний, дистимічний. 
Можливі змішані типи А. х.: гіпертимно-цикло-
їдний, лабільно-сенситивний, астено-істероїд-
ний і т. ін. О. Лічко виокремлює 20 варіантів та-
ких змішаних типів.
Акцентуйовані риси у підлітковому віці загос-
трюються через механізми декомпенсації, тобто 
внаслідок ситуації, до якої людина найбільш 
вразлива. Зокрема, у підлітків зі збудливою ак-
центуацією в ситуації фрустрації стають інтен-
сивнішими напади гніву, іноді виникає схиль-
ність до самопорізів. У разі епілептоїдної ак-
центуації в ситуації необхідності швидкого 
прийняття рішень або за різкої зміни обставин 

частішими й інтенсивнішими стають напади по-
ганого настрою, що виявляються похмурістю, 
злістю, агресією до слабших тощо. Для нестій-
ких підлітків у ситуації відсутності контролю з 
боку дорослих зростає ризик потрапити до асо-
ціальної компанії, призвичаїтися до алкоголю та 
наркотиків.
За сприятливих умов можлива компенсація від-
хилень у розвитку особистості. Завданням пси-
холога в роботі з підлітками, яким притаманні 
А.  х., є пошук найсприятливішого виду діяль-
ності (напр., для гіпертимних підлітків — занят-
тя, пов’язані зі власною активністю та зміною 
вражень; для демонстративних  — можливість 
бути в центрі уваги) та запобігання декомпенса-
ціям (напр., для шизоїдів — обмеження спілку-
вання з однолітками). Важлива також правильна 
профорієнтація, нормалізація стосунків між ді-
тьми й батьками. Для діагностики акцентуацій у 
підлітковому віці використовують методику 
«Психодіагностичний опитувальник» (ПДО) 
О.  Лічко та методику М.  Шмішека, розроблену 
на основі типології К. Леонгарда.

Літ.: Личко  А.  Е. Психопатии и акцентуации у по-
дростков. Ленинград, 1977; Леонгард К. Акценту иро ван-
ные личности. Киев, 1981; Личко А. Е. Подростковая пси-
хиатрия. Москва, 1991; Максимова Н. Ю., Мілютіна К. Л., 
Піскун В. М. Основи дитячої патопсихології. Київ, 1996.

Н. Ю. Максимова

Акцентуа ́ція (від лат. accentus — наголос)  — 
1) Виділення наголосу у слові. 2) Система наголо-
сів окремої мови, групи або сім’ї споріднених 
мов. 3) Виділення за допомогою наголосу окре-
мих елементів слова чи фрази. 

Акце ́пт (від лат. acceptus — прийнятий) — 
1)  В  еко номіці — гарантія сплати або згода на 
сплату грошових, товарних або розрахункових 
документів. А. оформлюється у формі надпису 
«акцептовано» на платіжній вимозі та підписом. 
Розрізняють А. позитивний (платник дає пись-
мову згоду на оплату кожної платіжної вимоги), 
А. негативний (згодою платника вважається не-
подання у певні терміни письмової відмови від 
акцепту); в залежності від строку оплати — А. 
попередній (платіжні вимоги постачальника 
оплачуються після закінчення терміну акцепта), 
А.  наступний (платіжні вимоги оплачуються в 
день їхнього надходження до банку покупця), 
А. вексельний, А. чековий та А. документів ви-
ставлених на інкасо.
2) У цивільному праві — відповідь особи, якій 
адресовано пропозицію (оферта) укласти дого-
вір, про її прийняття. А. За своєю правовою при-
родою є одностороннім правочином, а також 
стадією укладення цивільно-правового догово-
ру. Цивільно-правовий договір укладається 
шля хом пропозиції однієї сторони укласти до-
говір (оферти) і прийняття пропозиції  — А. 
другою стороною. А. має бути повним та безу-
мовним, а відповідь про згоду укласти договір 
на ін., ніж було запропоновано, умовах є відмо-
вою від одержаної пропозиції і водночас новою 
пропозицією особі, яка зробила попередню про-
позицію. Значення А. можуть мати конклюдент-
ні дії, зокрема, якщо особа, яка одержала пропо-
зицію укласти договір, у межах строку для А. 
вчинила дію відповідно до вказаних у пропози-
ції умов договору (відвантажила товари, надала 
послуги, виконала роботи, сплатила відповідну 

Р. Ф. Брандт — автор терміну 
Акцентологія
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суму грошей тощо), яка засвідчує її бажання 
укласти договір, ця дія є прийняттям пропози-
ції, якщо інше не вказано у пропозиції укласти 
договір або не встановлено законом. Законодав-
ством передбачається можливість відкликання 
А. Можна відкликати А. до моменту або в мо-
мент його одержання, шляхом повідомлення 
про відкликання А. особи, яка зробила оферту. 
За заг. правилом момент укладення договору 
збігається з моментом одержання А. особою, яка 
направила пропозицію про укладення договору. 
Винятком є реальні договори та договори, що 
підлягають нотаріальному посвідченню. 

І. Ф. Севрюкова

Акце ́птний дім — фінансова установа, що спе-
ціалізується на акцепті або гарантуванні вексе-
лів. За рахунок своєї фін. репутації А. д. стягує 
плату за акцепт, оскільки гарантія дає певні 
можливості продати вексель за сприятливіших 
умов. До осн. операцій, що здійснюють А. д., на-
лежать: депозитно-позичкові операції, акцепт 
комерційних векселів або витрат експортерів, 
консультаційні послуги, посередництво в опера-
ціях із реструктуризації, злиття, поглинання 
компаній. Попередниками А.  д. були вексельні 
маклери, які займалися обліком та переобліком 
векселів промисловців та торговців. У період 
Другої світової війни їх поступово витіснили 
акціонерні облікові компанії, які вели облік век-
селів, прийом вкладів, видачу кредитів. А. д. ви-
никли з великих комерційних фірм, на ринку 
міжнар. торгівлі. Строгий розподіл функцій 
А.  д. та депозитних банків з часом зник і вони 
стали перетворюватися на торгові банки. Най-
більш відомі лондонські А. д. створили Комітет 
акцептних домів.

Літ.: Брызгалин  А.  В. и др. Векселя и взаимозачеты. 
Нало гообложение и бухгалтерский учет. Москва, 1997.

Акце ́птор (лат. acceptor — одержувач)  — 
1)  У  біо хімії  — молекула, яка під час переносу 
енергії або електрона приймає енергію (елек-
трон) від донора; речовина, що полегшує окис-
лення субстрату. 2) У фізиці — структурний де-
фект у кристалі (напр., домішковий атом, вакан-
сія, дислокація тощо). А., здатний захоплювати 
електрон з валентної зони або від донора, зу-
мовлює так званий дірковий, або р-тип елек-
тропровідності напівпровідника. Вводячи той 
чи інший А. певної концентрації, створюють 
напівпровідникові прилади з потрібними фіз. 
властивостями.

Акце ́сія (пізньолат. accessio, від accedere — на-
ближатися) — 1) Термін римського, німецького 
та французького права, що буквально означає 
«приєднання», «долучення»; відношення поєд-
нання і підпорядкованості однієї речі (майново-
го об’єкта) іншій. У рим. праві А. називали лише 
саму приєднану річ; у 19 ст. під А. розуміли й сам 
акт приєднання однієї речі до іншої. А. в першо-
му значенні — плід (fructus) і приналежність 
(pertinentia). У нім. та франц. праві під цим тер-
міном розуміється природне поширення влас-
ності: нерухомої — у тому випадку, коли, напр., 
висохне річка, що служила кордоном, або коли 
на такий річці утворюється острів; рухомої  — 
напр., приплід тварин. 2) Нарощення власності 
(найчастіше — нерухомої). 3)  Приєднання до 
виконання договору чи угоди суб’єк том, що до 

цього не брав у ній участі. Такі договори назива-
ють акцесійними.

Акциде́нція (лат. accidentia — те, що з’являєть-
ся випадково) — несуттєва, випадкова, минуща 
та тимчасова властивість предмету, протистав-
лена суттєвій та субстанційній його властивості. 
А. завжди передбачає суб’єкт у якості «носія» 
від повідного визначення. Термін запропонував 
Аристотель, який виокремив два його осн. зна-
чення. У першому варіанті А. тлумачать як якість, 
що не є суттєвою для конкретної речі, та власти-
вість, що не завжди їй належить. У другому А. 
постає як властивість, яка хоча й належить речі, 
але не входить до її сутності. Особливого зна-
чення поняття А. набуло у христ. філософії, де 
наявність несуттєвих властивостей світу вико-
ристовують для пояснення парадоксу відпові-
дальності Бога. У сучасній аналітичній філософії 
події, що є акцидентальними з погляду одного 
опису, вважають детермінованими з ін. погляду.

Літ.: Austin J. L. A Plea for Excuses // Philosophical Pa-
pers. Oxford, 1961; Аристотель. Метафизика. Москва, 
2006.

О. В. Павловська

Акци́зи (франц. accise, від лат. accisus — відріза-
ний) — вид непрямих податків у багатьох краї-
нах світу. Як правило, встановлюються на деякі 
групи високорентабельних та монопольних то-
варів або продукції. Перелік таких товарів або 
продукції та ставки податку (різні для кожної 
групи товарів) можуть змінюватися залежно від 
екон. ситуації у країні та ін. факторів. А. включа-
ються до ціни товару, тому фактично сплачу-
ються покупцем. Крім фактичних платників 
(по купців підакцизних товарів та продукції), є і 
юрид. платники А., які перераховують суму А. 
до бюджету. В Україні цей податок має назву ак-
цизний збір.

Н. В. Воротіна

Акціоне́р (франц. actionnaire — той, кому на-
лежить акція) —  фізична чи юридична особа, 
яка вкладає засоби у фінансування акціонерного 
товариства в обмін на акції цього товариства. 
Існують два осн. типи акціонерів: а)  тримачі 
привілейованих акцій, які отримують фіксова-
ний дивіденд із прибутків товариства (перш ніж 
отримають що-небудь держателі звичайних ак-
цій) і мають першочергове право претендувати 
на будь-які активи підприємства, що залиши-
лися після погашення усіх боргів; б)  тримачі 
звичайних акцій, які отримують дивіденд з при-
бутків товариства після того, як здійснено всі ін. 
виплати, і мають право претендувати на будь-
які активи, що залишаються після ліквідації під-
приємства. Зазвичай тільки держателі звичай-
них акцій мають право голосувати на річних заг. 
зборах і обирати директорів, оскільки вони не-
суть найбільший тягар ризику, пов’язаного з 
втратою їхніх грошей у разі неспроможності то-
вариства.

Літ.: Функ Я. И., Михальченко В. А., Хвалей В. В. Ак-
ционерное общество: история и теория. Диалектика сво-
боды. Минск, 1999; Гуленко А. Этапы развития акционер-
ного дела в странах развитого рынка // Акционер. 2001. 
№ 2; Радєва М. М. Еволюція теорії корпорації: історич ний 
досвід та напрями подальшого розвитку // Економіка та 
держава. 2008. № 3.

 Л. Л. Кушнір 
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Акціоне ́рне пра́во — комплексний правовий 
інститут, яким регулюється діяльність акціонер-
них товариств (AT), чий статутний капітал поді-
лено на визначену кількість акцій однакової но-
мінальної вартості. В системі А. п. виділяються 
дві групи правових норм: а) норми, що прийма-
ються законодавчими й виконавчими органами 
д-ви та регламентують діяльність АТ як господа-
рюючих суб’єктів у цілому; в Україні пра вовий 
статус цих т-в визначено Законом «Про госпо-
дарські товариства» (1991); б) норми, що затвер-
джуються безпосередньо заг. зборами акціоне-
рів як найвищим органом управління т-ва, ра-
дою (спостережною радою) т-ва або виконавчи-
ми органами (правлінням, радою директорів 
тощо) в межах їхніх повноважень. Сукупність 
таких локальних нормат. актів можна визначи-
ти як акц. корпоративне право. Закон про госп. 
т-ва лише в заг. рисах визначає коло питань, 
вирішення яких належить до компетенції заг. 
зборів AT та його органів управління. Це дає 
можливість т-ву в межах чинного зак-ва само-
стійно регулювати різноманітні відносини, у 
які воно вступає при здійсненні своєї статутної 
діяльності, без будь-якого втручання з боку 
д-ви.

Літ.: Вінник О. М., Щербина В. С. Акціонерне право / 
За ред. В. С. Щербини. Київ, 2000; Ломакин Д. В. Акцио-
нерное правоотношение. Москва, 2011.

М. В. Онишук

Акціоне ́рне товари́ство — об’єднання фізич-
них чи юридичних осіб у господарське товари-
ство, що формує свій капітал шляхом випуску й 
продажу акцій та інших цінних паперів. А. т. — 
осн. форма орг-ції великих та частини середніх 
підприємств. Покупці акцій А.  т. стають його 
пайовиками, а покупці облігацій — кредитора-
ми. Власний капітал А.  т. може збільшуватися 
внаслідок наступних випусків акцій та вкладан-
ня частини прибутку в розширення вир-ва. А. т. 
виникли на поч. 17 ст. у вигляді великих торго-
вих компаній (англ. Ост-Індська 1600 і голланд-
ська Ост-Індська 1602). Перший акц. банк орга-
нізовано в Англії 1694. Перше А.  т. в сучасній 
Україні виникло 1988. Осн. форми А. т.: публічне 

А.  т. [ПАТ, public limited company  (Plc.)] і при-
ватне А. т. [ПрАТ, limited (Ltd)]. ПАТ поширює 
свої акції шляхом їх відкритого продажу на рин-
ку, ПрАТ — шляхом закритої підписки. Грошо-
вий капітал А. т. називають акціонерним капіта-
лом. А.  т. управляється радою директорів, що 
призначається акціонерами. 

Літ.: Функ Я. И., Михальченко В. А., Хвалей В. В. Ак-
ционерное общество: История и теория (Диалектика 
свободы) / Под общ. ред. Я. И. Функ. Минск, 1999; Гулен-
ко А. Этапы развития акционерного дела в странах раз-
витого рынка // Акционер. 2001. № 2; Радєва М.М. Еволю-
ція теорії корпорації: історичний досвід та напрями 
подальшого розвитку // Економіка та держава. 2008. № 3. 

Л. Л. Кушнір

Акціоне́рний капіта ́л — основний капітал ак-
ціонерного товариства, сформований за раху-
нок емісії акцій. Розрізняють уставний або номі-
нальний капітал (максимальна сума, на яку 
ком панія має право випуску акцій відповідно до 
свого уставу), випущений або підписний А.  к. 
(частина уставного капіталу, на яку підписані 
майбутні акціонери), сплачений (внесений на 
момент підписки). А. к. може походити за раху-
нок коштів, безпосередньо інвестованих у біз-
нес, або за рахунок доходу, отриманого компані-
єю та реінвестованого в екон. діяльність. Під 
А. к. також розуміють власний капітал, капітал 
акціонерів або чисту вартість компанії. Величи-
ну А. к. розраховують як різницю між заг. акти-
вом (складається з поточних та довгострокових 
активів компанії) та заг. пасивом (складається з 
короткострокових та довгострокових зо-
бов’язань). Ін. спосіб розрахунку величини А. к. 
— це сума уставного капіталу та нерозподілено-
го прибутку за різницею викуплених акцій (ак-
ції, які компанія продала інвесторам, а потім 
викупила). Величина А. к. відображається у річ-
них фін. звітах компанії.

Літ.: Макконнелл Кэмпбелл  Р., Брю Стенли  Л. Эко-
номикс: принципы, проблемы, политика: В 2  т. / Пер. с 
англ. Москва, 1992; Бланк И. А. Управление формирова-
нием капитала. Киев, 2000; Чернов В. А. Финансовая по-
литика организации / Под ред. проф. М.  И.  Баканова. 
Москва, 2003. 

Акціонерне товариство. 
Герб Британської Ост-Індської 
компанії (бл. 1700)
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АзРСР — Азербайджанська радянська соціалістична 
республіка

а. о. — автономна область (з назвою)
а. окр. — автономний округ (з назвою)
АБ — акціонерний банк (з назвою)
абс. — абсолютний 
абстр. — абстрактний 
авіац. — авіаційний
авт. — автономний 
автобіогр. — автобіографія 
автом. — автомобільний 
агр. — аграрний 
адм. — адміністративний 
адм. — адмірал (з прізвищем) 
адм.-госп. — адміністративно-господарський
адм.-тер. — адміністративно-територіальний
адм. ц. — адміністративний центр
АДФ — аденозиндифосфорна кислота
АЕС — атомна електростанція
акад. — академік (з прізвищем) 
акц. — акціонерний 
алгебр. — алгебраїчний 
алф. — алфавітний 
алюм. — алюмінієвий 
альб. — альбом 
альм. — альманах 
амер. — американський 
АМН — Академія медичних наук 
АМФ — аденозинмонофосфорна кислота
АН — Академія наук
англ. — англійський 
ант. — антонім
антол. — антологія 
антр. — антропологічний
АПК — Арбітражний процесуальний кодекс
АПК — агропромисловий комплекс
НАПН — Національна академія педагогічних наук
АР — автономна республіка
араб. — арабський
арк. — аркуш
артилер. — артилерійський 
арх. — архітектор (з прізвищем)
арх. — архіпелаг (з назвою)
археол. — археологічний
архів. — архівний
архіт. — архітектурний 
астр. — астрономічний 
АСУ — автоматична система управління 
ат. м. — атомна маса 
ат. н. — атомний номер
атм. — атмосферний 
АТ — артеріальний тиск
АТ — акціонерне товариство
ат. — атол (з назвою)
АТФ — аденозинтрифосфорна кислота
афр. — африканський 
БАД — біологічно активна добавка
бакт. — бактеріальний
балт. — балтійський
БАР — біологічно активна речовина
БАС — біологічно активна сполука
бас. — басейн 
бельг. — бельгійський
бібл. — біблійний
біохім. — біохімічний
б-ка — бібліотека 

Перелік 
основних скорочень 

бл. — близько 
бл.-сх. — близькосхідний 
Бл. Схід — Близький Схід
болг. — болгарський 
бот. — ботанічний 
брит. — британський 
БСЭ — Велика радянська енциклопедія (рос. Большая 

советская энциклопедия)
буд. — будівельний 
буд-во — будівництво 
букв. — буквально
бурж. — буржуазний 
бух. — бухгалтерський
бюдж. — бюджетний
ВАК — Вища атестаційна комісія
в. о. — виконувач обов’язків 
ВВП — валовий внутрішній продукт
вел. — великий 
верх. — верхній
верш. — вершина (з назвою)
вет. — ветеринарний
вет.-сан. — ветеринарно-санітарний 
вжив. — вживається 
взут. — взуттєвий  
вид. — виданий, видання, видавець (з прізвищем)
вид-во — видавництво 
визв. — визвольний 
вип. — випуск (з цифрою)
вир-во — виробництво 
ВІА — вокально-інструментальний ансамбль
від-ня — відділення 
відп. — відповідальний 
військ. — військовий
ВІЛ — вірус імунодефіциту людини
вірм. — вірменський 
вісн. — вісник (у бібліографії)
ВК — Водний кодекс
вкл. — включно
власт. — властивий
ВМС — військово-морські сили
ВМФ — військово-морський флот
вмч — великомученик (з ім’ям)
вмц — великомучениця (з ім’ям)
ВНД — вища нервова діяльність
ВНЗ — вищий навчальний заклад
ВНП — валовий національний продукт
внутр. — внутрішній 
ВО — виробниче об’єднання 
воєнком — воєнний комісар 
вок.-інстр. — вокально-інструментальний 
вул. — вулиця
ВООЗ — Всесвітня організація охорони здоров’я 
ВПС — військово-повітряні сили
ВР — Верховна Рада
ВРХ — велика рогата худоба
ВС — Верховний суд
ВФП — Всесвітня федерація профспілок
г. — гора (з назвою)
га — гектар
ГА ООН — Генеральна Асамблея ООН
газ. — газета (з назвою)
госп-во — господарство
ген. — генерал (з прізвищем), генеральний
ген.-губ. — генерал-губернатор
геом. — геометричний
геофіз. — геофізичний
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ГЕС — гідроелектростанція 
гіст. — гістологічний
ГМО — генетично модифіковані організми
гол. — головний 
госп. — господарський 
госп-во — господарство 
громад. — громадський
грн — гривня
гр-нин — громадянин 
губ. — губернія (з назвою)
густ. — густина 
Дал. Схід — Далекий Схід
д-ва — держава
дем. — демократичний 
деп. — департамент
держ. — державний
Дж. — джерело
д-зія — дивізія
див. — дивіться
дис. — дисертація 
діагр. — діаграма
діам. — діаметр
ДНК — дезоксирибонуклеїнова кислота
довж. — довжина
дол. — долар 
дол. — долина (з назвою)
досл. — дослідний
доц. — доцент (з прізвищем)
ДТП — дорожньо-транспортна пригода 
друк. — друкарський, друкований, друкарня
ДСТУ — Державний стандарт України
ЕКОСОР — Економічна і соціальна рада ООН
експерим. — експериментальний
електротех. — електротехнічний 
енерг. — енергетичний
ЕОМ — електронна обчислювальна машина
ЕРС — електрорушійна сила
естр. — естрадний
ЄЕС — Європейське Економічне Співтовариство
єп. — єпископ (з ім’ям)
ЄС — Європейський Союз
жарг. — жаргонний
житл. — житловий
жін. — жіночий
ЖК — житловий кодекс 
журн. — журнал (з назвою) 
зав. — завідувач
заг. — загальний 
зак-во — законодавство 
закл. — заклад 
закорд. — закордонний 
засл. — заслужений 
засл. діяч н. і т. — заслужений діяч науки і техніки
засн. — заснований
заст. — заступник
заст. — застарілий
зат. — затока
зб. — збірник, збірка, збірний (про назву)
з-д — завод
зібр. — зібрання 
ЗК — Земельний кодекс 
ЗМІ — засоби масової інформації
зовн. — зовнішній
ЗОУНР — Західна область Української Народної Республіки
ЗУНР — Західноукраїнська Народна Республіка 
Зх. — захід
зх. — західний
зх. д. — західна довгота
з-ця — залізниця 
іл. — ілюстрація
ім. — імені 

імп. — імператор (з ім’ям)
ін. — інший 
інвест. — інвестиційний 
інж. — інженер (з прізвищем), інженерний
іноз. — іноземний 
інструм. — інструментальний
ін-т — інститут 
Інтерпол — Міжнародна організація кримінальної поліції
інформ. — інформаційний 
іРНК — інформаційна рибонуклеїнова кислота
іст. — історичний 
іхт. — іхтіологічний 
ІЮПАК — Міжнародний союз теоретичної та прикладної 

хімії (англ. International Union of Pure and Applied 
Chemistry)

кам.-вуг. — кам’яно-вугільний 
канд. — кандидат (у назві наукового ступеня) 
каф. — кафедра
КЗпП — Кодекс законів про працю 
кільк. — кількісний
кін. — кінець (при цифрах)
КК — Кримінальний кодекс 
ККД — коефіцієнт корисної дії
клімат. — кліматичний
КМ — Кабінет Міністрів
кн. — книга 
кн. — князь, княгиня (з ім’ям) 
КНДР — Корейська Народно-Демократична Республіка
КНР — Китайська Народна Республіка
коеф. — коефіцієнт
команд. — командувач 
кооп. — кооперативний 
коп. — копійка 
КПК — Кримінально-процесуальний кодекс 
крб — карбованець 
к-т — комітет 
к-та — кислота 
культ. — культурний 
лаб. — лабораторія, лабораторний 
лаг. — лагуна (з назвою)
лат. — латинський 
лим. — лиман (з назвою)
лік. росл. — лікарська рослина 
літ. — літературний 
Літ. — література (в бібліографії)
ЛК — Лісовий кодекс 
л-ра — література
м. — місто (з назвою)
м. — море (Балтійське м., але море Лаптєвих)
МАГАТЕ — Міжнародне агентство з атомної енергії
макс. — максимальний
мал. — малюнок
маш.-буд. — машинобудівний 
МБРР — Міжнародний банк реконструкції та розвитку 
мін-во — міністерство 
МВФ — Міжнародний валютний фонд 
метеорол. — метеорологічний
мех. — механічний
мист-во — мистецтво 
мист. — мистецький
митр. — митрополит (з ім’ям)
міжнар. — міжнародний 
мін. — мінімальний
міськ. — міський 
МК — Митний кодекс
м-ко — містечко
МКФ — Міжнародний кінофестиваль
млн — мільйон 
млрд — мільярд
МО — міжнародна одиниця 
МОК — Міжнародний олімпійський комітет
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моногр. — монографія 
МОП — Міжнародна організація праці
мор. — морський 
мотомех. — мотомеханізований 
мРНК — матрична рибонуклеїнова кислота
м’ясо-мол. — м’ясо-молочний
нар. — народився, народження
н. е. — нашої ери
НАД — нікотинамідаденіндинуклеотид 
НАДФ — нікотинамідаденіндинуклеотидфосфат
наз. — називається 
НАН України — Національна академія наук України
напр. — наприклад
нар. — народний 
нар. арт. — народний артист
нас. — населення 
НАТО — Організація Північноатлантичного пакту
наук.-тех. — науково-технічний 
наук.-популяр. — науково-популярний 
нац. — національний 
нач. — начальник
н.-д. — науково-дослідний
НБУ — Національний банк України
НДІ — науково-дослідний інститут  
невід. — невідомо, невідомий 
НОК — Національний олімпійський комітет
НТШ — Наукове товариство імені Шевченка
о., о-ви — острів, острови (з назвою)
ОАЕ — Об’єднані Арабські Емірати
обл. — область (з назвою), обласний 
ОБСЄ — Організація з безпеки та співробітництва  

в Європі
оз. — озеро (з назвою)
ок. — океан (з назвою)
окр. — окремий
окр. — округ (з назвою)
ООН — Організація Об’єднаних Націй
опубл. — опублікований, опубліковано 
орг. — організаційний
орг-м — організм
орг-ція — організація
осн. — основний
ОУН — Організація українських націоналістів
ПАР — Південно-Африканська Республіка
Пд. — південь
пд. — південний
Пд. Зх. — південний захід 
Пд. Сх. — південний схід 
пд. ш. — південна широта 
пд.-зх. — південно-західний 
пд.-сх. — південно-східний
пед. — педагогічний
перекл. — переклад, перекладений
перен. — переносне значення
п-ів — півострів (з назвою)
ПК — Повітряний кодекс
пл. — площа
ПММ — паливно-мастильні матеріали
Пн. — північ
пн. — північний
Пн. Зх. — північний захід
Пн. Сх. — північний схід
пн. ш. — північна широта
пн.-зх. — північно-західний
пн.-сх. — північно-східний
пов. — повіт
повітр. — повітряний
подат. — податковий 
пол. — половина
полк. — полковник (з прізвищем)
пом. — помічник

пор. — порівняйте, порівняно
пос. — поселення (з назвою)
пост. — постанова (з назвою)
поч. — початок, початковий 
ППО — протиповітряна оборона
правосл. — православний
преф. — префектура (з назвою)
прибл. — приблизно 
прим. — примірник 
прит. — притока 
прізв. — прізвище 
преп. — преподобний (з ім’ям)
ПРО — протиракетна оборона 
Пр. — праці
пров. — провінція (з назвою)
прод. — продовольчий
пром. — промисловий
пром-сть — промисловість
проф. — професор (з прізвищем)
псевд. — псевдонім
р., рр. —  рік, роки
р., рр. — річка, річки 
рів. м. — рівень моря 
РА — реакція аглютинації
РАН — Російська академія наук
ред. — редакція, редактор 
реж. — режисер (з прізвищем)
респ. — республіканський
РЄ — Рада Європи
рис. — рисунок
РЛС — радіолокаційна станція
РМ — Рада Міністрів 
р-н — район (з назвою)
РНК — рибонуклеїнова кислота
род. — родина (в біології)
РОЕ — реакція осідання еритроцитів
розм. — розмовний
росл. — рослинний 
рРНК — рибосомальна рибонуклеїнова кислота
р. т. — років тому
РФ — Російська Федерація 
с. — село (з назвою)
с. — сторінка
санат.-кур. — санаторно-курортний
св. — святий (з ім’ям)
свящ. — священик (з ім’ям)
с. г. — сільське господарство 
с.-г. ‒ сільськогосподарський
соц.-дем. — соціал-демократичний 
секр. — секретний 
сер. — середина
серед. — середній 
симф. — симфонічний, симфонія
синт. — синтетичний
СКУ — Сімейний кодекс України
скульпт. — скульптурний
смт — селище міського типу
СНД — Співдружність Незалежних Держав 
СНІД — синдром набутого імунодефіциту
СОТ ‒ Світова організація торгівлі
соц. — соціальний, соціально-
співавт. — співавтор, співавторство
справж. — справжнє 
СРСР — Союз Радянських Соціалістичних Республік
ст. — стаття
ст. — століття (з числом)
ст. — станція (з назвою)
стан. ‒ станиця (з назвою)
стар. ст. — старий стиль 
сусп-во — суспільство 
сусп.-політ. — суспільно-політичний 
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Допускається скорочення прикметників та дієприкметників,  
які закінчуються на 

-авський, -адський, -жний, -азький, -айський, -альний, -альський, 
-аний, -анський, -арський, -ативний, -атичний, -атський, -ацький, 
-евий, -ейський, -ельний, -ельський, -ений, -енний, -енський,  
-ентальнии, -енький, -ерський, -еський, -ецький, -зький, -ивний, 
-инський, -ирський, -истий,   -иський, -ицький, -ичий, -ичний, 
-іальний, -івний, - івський, -ійний, -ійський, -ільний, -ільськии, 
-інський, -ірський, -істий, -ічий, -ічний, -кий, -ний, -ній, -ований, 
-овий, -овський, -одський, -ольський, -орський, -ський, -уальний, 
-чий, -яний, -янський

шляхом відсікання цієї частини слова, а прикметників, що 
закінчуються на -графічний, -логічний, -номічний, -навчий 
відсіканням частин -афічний, -огічний, -омічний, -авчий.

У деяких статтях ВУЕ слова, що є в Списку скорочень, вжито  
у повній формі. 

Множник Префікс Скорочення

101 дека да

102 гекто г

103 кіло к

106 мега М

109 гіга Г

1012 тера Т

1015 пета П

1018 екса Е

1021 зета З

1024 йота Й

10–1 деци д

10–2 санти с

10–3 мілі м

10–6 мікро мк

10–9 нано н

10–12 піко п

10–15 фемто ф

10–18 ато а

10–21 зепто з

10–24 йокто й

Компоненти для утворення десяткових кратних  
та частинних одиниць

Сх. — схід
сх. — східний
сх. д. — східна довгота 
США — Сполучені Штати Америки
с-ще — селище
t, т-ра — температура в °С
t

кип.
 — температура кипіння в °С

t
пл.

 — температура плавлення в °С
т — тонна
т, тт — том, томи (з цифрою)
ТБ — телебачення
т. з. — так званий 
табл. — таблиця
Тв. — твори
т-во — товариство
теор. — теоретичний
тер. — територія, територіальний
ТЕС — теплова електростанція
тех. — технічний 
ТЕЦ — теплоелектроцентраль
тис. — тисяча, тисячоліття (з числом)
ТОВ — товариство з обмеженою відповідальністю
торг. — торговельний
ТПП — Торгово-промислова палата
трансп. — транспортний
трлн — трильйон (з числом) 
тРНК — транспортна рибонуклеїнова кислота
ТЮГ — театр юного глядача
ум. — умовний
УНР — Українська Народна Республіка
ун-т — університет
УПА — Українська повстанська армія 
упоряд. — упорядник
УРСР — Українська Радянська Соціалістична Республіка
УСРР — Українська Соціалістична Радянська Республіка
утв. — утворено 
УФ — ультрафіолетовий
УЦР — Українська Центральна Рада
уч-ще — училище
фарм. — фармацевтичний

ферм. — фермерський 
фіз.-хім. — фізико-хімічний
філос. — філософський
фін. — фінансовий
ф-ка — фабрика
ф-но — фортепіано
фортеп. — фортепіанний 
франц. — французький 
ФРН — Федеративна Республіка Німеччина
ф-т — факультет
х. — хутір (з назвою)
хореогр. — хореографія 
хр. — хребет (з геогр. назвою)
христ. — християнський
худ. — художній, художник 
цАМФ — циклічна аденозинмонофосфорна кислота
ЦАР — Центрально-Африканська Республіка
цем. — цементний
цит. — цитологічний
ЦК — центральний комітет 
ЦК — Цивільний кодекс 
ЦНС — центральна нервова система
ЦО — центральний орган
ЦОМ — цифрова обчислювальна машина
ЦПК– Цивільний процесуальний кодекс 
ч. — частина (з цифрою)
ЧКУ — Червона книга України
чл.-кор. — член-кореспондент (з прізвищем)
ЧСС — частота серцевих скорочень
шир. — ширина
ШКТ — шлунково-кишковий тракт
ШОЕ — швидкість осідання еритроцитів
шт. — штука
шт. — штат (адміністративно-територіальна одиниця, з 

назвою)
ЮНЕСКО — Організація Об’єднаних Націй з питань 

освіти, науки і культури (англ. United Nations 
Educational, Scientific and Cultural Organization)

яд. — ядерний
яп. — японський
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