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(Рокфеллерів, Фордів, Морганів, Дюповів, 
Меллопів, Бостонська, Клівлендська, Теха
ська та ін. групи) контролювали 85 пром . ком
паній, що виробляють бл. 40% пром . продук
ції країни . В Англії на фін . групи (Ротшіль
дів - Семюеля - Оппенгеймера, «Ллойд>> -
<<Нешенал провіншел», «Мідленд>>- «Хілл, 
Хіггінстон» , «Пруденшею>, «Імпіріал кемікал 
індастріс>>, «Юнілевер>> - <<Філліпс>> та ін . ) 
припадав близько ЗО% промислової продук
ції . Економіку і політику ФРН новтролюють 
фінансові групи - <<Дойче банк», «Дрезднер 
банк», Крумма, Сіменса, Фліка, Тіссена і 
спадкоємці «І. Г. Фарбеніндустрі» , в Лпонії
Міцуї, Міцубісі, Лсуда, Сумітомо . О . ф. па
нує не тільки в межах окремих країн, але й 
у масштабах всього капіталістич. світу. Майже 
третина світового капіталістичного виробни
цтва зосереджена в рунах всього лише 200 
найбільших монополій . Вони формують реак
ційну внутрішню і агресивну зовнішаю полі
тику своїх країн . О. ф . США, що взяла на себе 
роль рятівника сучасного капіталізму, нама
гається об'єднати сили імперіалізму проти со
ціалізму і комунізму. 

ОЛІГОШІА3 (від грец . оЛ[у ос; - незначний і 
%/,аа tc; - розщеплення) - породоутворюючий 
мінерал з групи пол.ьових шпатів; являв со
бою ізоморфну суміш 10-30% а~-tортиту 
Са [Al2Si20 8] та 70-90% ал.ьбіту Na [AISi30 8 ]. 

За хім. складом відноситься до кислих плагіо
клазів . Кристалізується в триклінвій системі. 
Див. Пл.аг іок.л.ааи. 

ОЛІГОПОЛІJІ (від грец. Шуо~ - незнач
ний і пооН(І)- продаю, торгую)- термін, що 
вживається буржуазними економістами для 
позначення панування в деяких галузях про

мисловості кількох великих компаній, трестів, 
концернів, на відміву від монополії, яку вони 
визнають лише в разі панування однієї ком
панії . Апологети монополістич. капіталізму 
теорією «олігополії>> намагаються довести, що 
в жодній галузі пром-сті немає неподільного 
панування однієї компанії, а в 0 .- влада 
кількох фірм, а тому ніби не існує монополь
ного прибутку . В дійсності монополістичне 
панування трестів або концернів визначається 
не стільки їх кількістю в тій або іншій галузі, 
скільни їхньою могутністю. Напр . , в алюмі
нієвій пром-сті США панує трест «Ал.юмі~-tум 
к.омпа~-tі оф А.м.еріпа>> , що виробляв бл . 50% 
алюмінію в країні. Три найбільші компанії 
мідної пром-сті США - «Кеннекот коппер 
корпорейшею> , «Анаконда копnер майніг К 0 >> 
і «Фелпс Додж корпо~ейшею> - контролю
ють бл . 8f, запасів і до 90 )-6 виплавки й рафіну
вання міді в країні. Домінуюча роль цих ком
паній у виробництві продукції дав їм мож
ливість одержання монопольного прибутку . 
Найбільші компанії, що панують в якійсь га
лузі пром-сті, часто для цього укладають кар
тельні угоди (див . Rартел.ь), домовляються 
між собою про спільний контроль над ринком . 
Для штучного підвищення цін і одержання 
монопольного прибутку монополії використо
вують підпорядкований їм державний апарат 
(див. Мо~-tопол.ії к.апітал.істи•ті) . 

ОЛІГОТРОФНІ РОСЛЙНИ (від грец. оЛ[уо~
незначний і ,;p o<p-ij - їжа, живлення) - рос
лини, мало вимоглині до вмісту поживвих 
речовин у грунті, напр. сфагпові мохи, верес, 
біловус та інші . 

ОЛІГОФРЕНіН (від грец. оЛ [у о ~ - ма
лий, незначний і 'f'P-iJ '' - розум) - недоуМRу
ватість, природжене або набуте в ранньому ди
тинстві психічне недорозвинення . Причини: 
внутрішньоутробні травми, інтоксикації 
(напр., алкогольна), інфекції (сифіліс, токсо
плазмоз тощо), родові травми новонароджених, 
захворювання у них (менінгіт, енцефаліт), 
розлади функцій залоз внутрішньої секреції 
(к.рети~-tіам, мікседема) . Розрізняють три фор
ми 0.- дебільність (легкий ступінь 0.), ім
бецильність (більш виявлений, середній сту
пінь 0.) та ідіотію (найтяжчий ступінь 0 .). 
Д е б і л ь н і с т ь характеризується недо

статньою кмітливістю, некритичним оціню
ванням різних життєвих обставин, неспро
можністю правильно аналізувати та узагаль
нювати явпща. Мислення елементарне (ви
користовуються готові штампи), поведінка 
одноманітна, спостерігається схильність до 
беззмістовного копіювання . 

І м б е ц и л и оволодівають елементами мо
ви, але запас слів у них дуже малий, порушева 
артикуляція мовлення . Мислення розвинене 
слабо. Імбецили не здатні до узагальнень та 
абстрактного мислення. При правильному вп· 
хованні їм вдається прищепити елементарні 
трудові навички. 
Ід і о т і я характеризується відсутністю 

ВИЩJІХ психічних функцій; мова не розвиває· 
ться, увага не зосереджується. Спостерігається 
підвищена безладна рухливість . Рухи ідіотів 
незграбні, з одноманітним хитанням усього 
тіла - т . з . «рухи ідіотів» . При невдоволенні 
проявляють злобність, кусаються, дряпаються. 
У тяжких випадках неможливо виробити умов· 
ні рефлекси . Часто бувають дефекти зору, 
слуху, нюху, смаку. Для ідіотів характерна 
ненажерливість, неохайність. У деяких ви· 
падках ідіоти можуть впізнавати оточу· 
ючих, розуміти звернення, вимовляти окремі 
слова . 

Для всіх ступенів О. у тій чи ін. мірі харак· 
терне порушення основних нервових проце

сів - абуджеюи і гал.м,уваюи,- що пере!Ш(о
джав утворенню умовних рефлексів . О. часто 
супроводиться фізич. вадами роввитку. Л і· 
к у в а н н я О . полягає у прищепленні хворим 
деяких трудових навичок . З медикаментозних 
засобів застосовують глютамінову кислоту, 
ліпоцеребрин, вітаміни . П р о ф і л а к тв· 
к а - заходи по охороні материпства і дитвв· 
ства, боротьба з інфекційними захворював· 
нями та інтоксинаціями вагітних . 
ОЛІГОФРЕВОПЕДАГОГІКА - галузь пе

дагогік.и, що стосується навчання та вихо
вання розумово відсталих дітей. До ш1х нале
жать діти-олігофрени (див. Ол. ігофрепія), а та
кож діти, що перенесли в пізнішому віці мозко
ві хвороби ( ме~-tі ~-tг іт, е~-tцефІlл.іт), які nризвели 
до органічного ураження центральної нер· 
нової системи та nорушень нормальної її діяль
ності . В окрему науку О. виділиJІась папри· 
кінці 19 ст . Сучасна радянська О., розробляю
чи спец . програми, методи навчання та вихо

вання розумово відсталих дітей, спирається 
на загальні принципи рад . педагогіни, ва вчен· 
ня І . П . Павлова про вищу ~-tервову діяльпість, 
його положення про компенсаторну власти
вість центральної нервової системи . Для розу
мово відсталих дітей па Україні, ян і в усьому 
Радянському Союзі, створепа мережа закла· 
дів, зокрема допоміж~-tі шк.оли . 
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