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УДК ОО ɯ :( J/3+6/9) 

ББК С.я431 

Матеріали наукової конференції професорсько-викладацького 

складу, наукових співробіншків і аспіраІпів Донецького національного 
уІІіверситету за підсумками науково-дослідноїроботи за період 2009-2010 рр. 
Т.2 І Лід ред. Л.В. Єгорова, С.В. Бсслалової. - Донецьк: Цифрова ·тиnографія, 

2011. -· 402 с. 

Збірка (у 3-х томах) містить тези доnовідей викладачів, наукових 
співробітників, аспірантів, nошукачів, що нашишли до оргкомітету наукової 
конференції професорсько-викладацького складу, наукових співробітників і 

аспірантів Донецького національного університету, яка проводиться кожні два 
роки за nідсумками науково-дослідної роботи за період 2009-2010 рр. 

До І-го тому увійшли тези доnовідей з природничих наук відповідно до 

наnрямків роботи таких секцій ··· математичних наук, фізичних і комп'ютерних 
наук, хімічних наук, біологічних наук; сусnільних наук відповідно до напрямків 
таких секцій - фінансів, банківської справи, обліку, аудиту, економічної теорії і 

прикладної статистики, філософських наук, фізичного виховання і спорту, 

nроблем навчання іноземних громадян. 

2-й том містить тези доповідей '3 гуманітарних та суспільних наук 

відповідно до напрямків роботи таких секцій - філологічних наук, іноземних 
мов, історичних і політичних наук, економічних наук, економічної кібернетики, 

документазнавства та інформаційної діяльності. 

3-й том містить тези доповідей з юридичних наук відповідно до напрямків 
роботи таких секцій : конституційоного і міжнародного права, цивільно-правових 

дисциплін, державно-правових дисциплін, кримінального nрава і процесу, 

господарського, екологічного і -.Jемсльного права. 

Всрстка збірки здійснена з готових оригіналів-макетів, ІІаданих авторами у 

електроному виrляді. ВідповідальІІість за зміст доповідей і якість 

ілюстрацій несуть автори доповідей. 
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населення, зтннчсскн родственного ІІJ1ОІІІВІНtку. ЦсtпралLнос место н комплсксс гакнх 

мер ЗаННМалИ депортаЦИІІ 11 11НТСрІІІІJ10ВаНІІЯ MCClllbiX "JІІІИЧССКІІХ ІІСШ\СВ, КОТОрЬtм 

официшІьньІй Берлин прнсtюил стаtус «фольксдоіі•Іс». l3 1·оль1 Первой мнровоіі войньІ в 
Российской имttерии нсмсцкос насслсttнс также подвсрглось ІІасильспtСІІІЮЙ звакуации 
из при-фронтовь1х районов в восточную часть с 1 раttьІ. 

КаждьІЙ третий дспортированньІіі совстскніі нсмсц ноrиб от бомбсжск, голода, 
холо;щ и болезней за время ллtпсльноіі ( 1-3 месяца) транспор tнровки 

депортированнь1х в условиях нсвсроятной ску'Існности. духоть1 11 антис~ннпарии. 

ОТСУТСТВИЯ ГІродуКТО В ГІИТаІІІ1Я, ТСІІJІОіі O:JCЖJ(bl 11 МСШЩІІНСКОЙ IIOMOLI\11, а ·1а ГСМ -
отсутствия жилья. средств к сущссгвованню 11 массовь1х рсІІрсссий в местах 

дспортаtІІШ, в трудовь1х колоннах НКВД 11 в СІІСІtносслсннях. Кроме того, в результате 
массовой депортшщи бьша ликвІщнрована нсмснкая автоном11ая республика на 
берегах ВОЛГИ, ТЬІСЯЧИ НСМСІ\КНХ СС~ІСіі бьІ J ІІІ разорваньІ И раСССЯІІЬІ 110 бсскраііІІІІ\1 

совстским прос10рам, 

конфисковань1, ролной 

лома 11 ІІ\1ущсство дспор1нрованнь1х ttсмцсв бьІЛІІ 

ЯЗЬІК 11 НаІ\ИОІІаJІЬНаЯ культура СОВСТСКИХ НСМЦСВ на ІlОЛПІС 

десятилетия оказапись nод запрс1ом, что нсотвратимо привело к ассимиляцин 

значнтсльной части немсцкоt ·о нациоttальtюІ·о ~tсttьшннства в СССР. 

І ]ОСЛС ОКОНЧаttИЯ ВОЙНЬІ ОСТЗВІJІІІХСЯ І! ЖІІВЬІХ .1СПОрІІІJ1ОВаННЬІХ СОВСТСКІН HCMU~B 

«навсчио» посеm1ли в местах деnор"І аttІІИ. ОфІщІІальtюс рюрсшснис на возвращсюtс в 

места довоснного проживання совс1 скис нсмuь1 получил11 только 3 ноября 1972 г. 
Полной реабилитаuии от нсобоснованш.Іх обвиненІІіі они не получнІІІІ до сих пор. Для 

сохрансния и развития свосіі лничсской ндснІІІ'ІНости и прсодолсния nосJІслствиіі 

rсноцн;щ бьшшис советские нсмцьІ обьсдинитtсь 29 марта 1989 г. в национально

куль tурнос общество «Ви;Ісргсбурт» («Возрождение»). 

УДК 902(4) 

БАБИНСЬКА КУЛЬТУРА НА ПЕРЕХРЕСТІ КАВКАЗЬКОГО 

І КАРПАТО-ДУНАЙСЬКОГО ІМПУЛЬСІВ КУЛЬТУРОrЕНЕЗИ 

Р.О. Литвиненко 

Культурне коло Бабине - величезне археологічне утворення кінця середнього 

б,rонзового віку (22-18 ст. до Р .Х. за каліброваною радіовуглсцсвою хронологією, 
1 С са І ) , ареал якого обіймає область стспу-лісостепу між Волгою і Прутом . У складі 
цього арх еологічного феномсну виділяєтьс я дві структурttі одиниці - Дніпро
Донська бабинська культура (ДДБК) і Дніпро-Прутська бабинська культура 

(ДПБК) . Перша з них є гомогенною, а друга - гетерогенною, що включає три 
локальн і вар і анти - дніпро-дністровський степовий , дніпро-бузький л ісостеnовий і 

дн істровсько-прутський . Відносна х ронологія засвідчує nевний хронологічний 

nріоритет ДДБК nеред ДПБК. А з . урахуванням того, що саме ДДБК виробила той 
первинний комnлекс ознак, що станс характерним і визначальним для культурного 

кола загалом , можна стверджувати осередковий характер бабинеької 
культуроrснсз и, первинним вогнищсм (ядром) якого став Азово-Дніпро-Доиецький 

регі он. 
ДДБК містить у своєму архсологізованому образі три складовИх: а) місцеву 

спадщину (донецько-донська катакомбна культура); б) внутрішні новац11 
(саморозвиток); в) зовнішні запозичення. Остання складова включає певні категорії 

прикрас і вбрання, зброї, а також норми nоховального обряду. Не маючи місцевих 
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витоків, вона водночас ·mаходить переконливі nаралелі назовні - в культурах 

Карпато-Подунав'я і Кавкюу (рис.). Ці факти й обставини дають nідстави для 

розуміння процесу бабинеької культурогенези як стzшульованої трансформації 

місцевого генетичного nідгрунтя, спричиненої середньоєвропейським і кавказьким 

Бабине (ДДБК) Кавказ 

~·О 
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