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У сучасний період зростає інтерес до проблематики історії розвитку 

озброєння і військової техніки упродовж останніх ста років. Це обумовлено, 

перш за все, воєнно-політичною обстановкою навколо України та потребою в 

оновленні матеріально-технічної бази збройної боротьби, адже радянська 

воєнно-технічна спадщина або вичерпана, або фізично і морально застаріла і не 

відповідає умовам сьогодення. Важливим кроком на шляху розв’язання цієї 

глобальної проблеми є дослідження розвитку конкретних видів озброєння і 

військової техніки для обрання, на підставі набутого у світі досвіду, 

раціональних напрямів розроблення власних зразків, враховуючи стан та 

можливості вітчизняного оборонно-промислового комплексу. Враховуючи те, 

що провідним чинником, що спрямовує розвиток озброєння і військової техніки, 

є досвід її бойового застосування, все більшої популярності набувають 

комплексні наукові дослідження, автори яких розглядають прогрес у 

матеріальній базі збройної боротьби саме під цім кутом.

Як справедливо зазначає дисертант, необхідність виконання бойових 

завдань військовими частинами та підрозділами Збройних Сил України в 

особливих умовах урбанізованої місцевості, в умовах розвиненої у 

інженерному відношенні оборони противника поставила питання оснащення 

вітчизняного війська запалювальними засобами, вкрай потрібними військам 

саме у таких умовах. При цьому слід мати на увазі, що радянська запалювальна 

зброя різних класів у своїй більшості вичерпала призначені ресурси зберігання 

та експлуатації і потребує масової заміни. Розуміння необхідності врахування 

досвіду її розвитку існує як у керівництва, так і в науковій спільноті. Проте 

інформація з цієї теми розпорошена по значному масиву різнорідних джерел і 

потребує узагальнення.
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Виходячи із наведених міркувань, офіційний опонент констатує, що 

винесене на захист дисертаційне дослідження О. Шевченка є актуальним як у 

науково-теоретичній так і в практичній площині.

Вибір теми дисертаційного дослідження заслуговує схвалення. Назва

роботи відповідає її змісту та відображає складність і глибину зазначеної
. *

проблематики. Дисертаційне дослідження відповідає вимогам щодо праць такого 

рівня. Здобувач чітко сформулював суть наукового завдання, мету та завдання 

дослідження. Формулювання об’єкту дисертаційного дослідження є також 

цілком прийнятними. Що стосується предмету дослідження, то автор спеціально 

підкреслює те, що розвиток запалювальної зброї розглядатиметься під впливом, 

перш за все, практики її бойового застосування, що, на думку опонента, є не 

лише доцільним, а й необхідним, адже саме на полі бою перевіряються ті або 

інші конструкторські рішення та на підставі бойової практики створюються нові 

зразки або модернізуються наявні.

Структура дисертації, яка є логічною, підпорядкована досягненню мети, 

виконанню завдань дослідження і не викликають заперечень.

Визначивши за мету своєї роботи узагальнення досвіду розвитку 

запалювальної зброї та її застосування у воєнних конфліктах ХХ-ХХІ століть, 

здобувач комплексно опрацював історіографію обраної теми, проаналізував її 

основні тенденції, визначив невивчені чи малодосліджені аспекти, 

схарактеризував евристичний потенціал використаних у дисертації джерел, 

уточнив понятійно-категоріальний апарат та дослідницьку методологію. 

Працюючи над історіографією свого дослідження, дисертант опрацював 

значний та репрезентативний масив літератури, статей, які стосуються розвитку 

та застосуванню запалювальної зброї. Історіографічний огляд переконливо 

доводить, що незважаючи на актуальність, обрана автором тема ще не стала 

предметом комплексного воєнно-історичного дослідження.

Автор опрацював достатньо значний обсяг джерел, до яких належали 

документи та матеріали, що зберігаються в фондах архівних установ, 

підприємств, що вели розроблення та виробництво запалювальних засобів, та 

опубліковані у відповідних збірниках чи окремо; матеріали, що містяться у 

фондах музейних установ; нормативно-правові акти, що регламентують 

застосування запалювальної зброї у воєнних конфліктах; керівництва, 

настанови, інструкції, технічна документація та інші документи, що визначали
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порядок застосування та експлуатації запалювальної зброї і покладалися в 

основу підготовки військ (сил); підручники та навчальні посібники, що 

видавалися у військових навчальних закладах; науково-довідникові видання, 

довідкові та інформаційні матеріали; науково-популярні та документальні 

відеоматеріали, фотографічні та ілюстративні матеріали; мемуари, спогади 

учасників подій; друковані та електронні періодичні видання. Така 

різноманітна та репрезентативна джерельна база істотно сприяла об’єктивному 

погляду на предмет дослідження та вірогідності одержаних результатів.

Методологія дослідження, обрана автором, переконує, що він вдало робить 

вибір оперативного інструментарію для вирішення сформульованих завдань, 

виправдано використовує методологічні принципи, загальнонаукові, спеціальні і 

міждисциплінарні методи дослідження, що дозволило дисертантові повноцінно 

розкрити тему дослідження, вирішити поставлене наукове завдання та досягти 

мети.

Не викликають особливого заперечення наукова новизна одержаних 

автором результатів. Варто погодитися із здобувачем, що в дисертації вперше 

узагальнено та систематизовано досвід розвитку та застосування запалювальної 

зброї у визначений період; запропоновано та обґрунтовано авторську 

періодизацію цього процесу, за критерій якої обрано якісні зміни запалювальної 

зброї по мірі її розвитку, виявлено його характерні особливості та 

тенденції;автором доповнені знання про ґенезу та розвиток запалювальної зброї 

від давнини до XX століття, уточнено її визначення. Завдяки публікаціям автора 

набула подальшого розвитку історіографія теми.

В другому розділі свого дослідження автор дослідив зародження, 

розвиток та застосування запалювальної зброї у воєнних конфліктах першої 

половини XX століття від Першої світової до радянсько-фінської війни 1939— 

1940 рр. Дисертант приділив належну увагу процесу зародження та розвитку 

запалювальної зброї від давнини до початку XX століття. Незважаючи на те, 

що дисертант вийшов за визначені хронологічні межі дисертаційного 

дослідження, таке рішення автора опонент вважає доречним, адже уточнені 

знання про ґенезу запалювальної зброї, її вплив на розвиток воєнного 

мистецтва дозволив краще висвітлити предмет наукового пошуку, більш 

обґрунтовано виділити основні властивості цього різновиду зброї, краще і 

більш обґрунтовано у подальшому визначити тенденції її розвитку. Автор
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встановив, що від давнини до початку XX ст. засоби і способи доставки 

вогню до цілі еволюціонували від простих, примітивних зразків 

(смолоскипів, запалювальних стріл, глиняних посудин із запалювальними 

сумішами тощо), до більш технологічних сухопутних і морських машин -  

беотійська вогнеметна машина (V ст. до н* е.), візантійський сифонофор (VII 

ст.) та інші, ручних гранат і артилерійських снарядів (друга половина XIX 

ст.), а також запалювальні речовини і суміші (“грецький вогонь”, білий 

фосфор, терміт та інші), унікальні властивості яких знайшли подальше 

використання у військовій справі, зокрема під час Першої світової війни. 

Вищезазначене переконливо доводить, що період від давнини до XX ст. став 

певним науковим і матеріальним фундаментом для подальшого розвитку 

сухопутних, морських та авіаційних запалювальних засобів.

Досліджуючи подальший розвиток запалювальної зброї, автор зазначає, 

що період від початку XX ст. до початку Другої світової війни (1 9 0 0 -і-  

1939 рр.) можна вважати окремим періодом розвитку запалювальної зброї, 

який умовно поділяється на два етапи. На першому етапі від початку XX ст. 

до закінчення Першої світової війни (1900-і -  1918 pp.), характерним було 

створення перших, ще недосконалих серійних зразків тактичної 

запалювальної зброї і напрацюванням тактики її застосування у різних 

умовах наступальних і оборонних дій. На другому етапі, 1918-1939 pp. 

(міжвоєнний період), відбувався подальший розвиток запалювальних засобів, 

створених під час Першої світової війни, усвідомлення їх значення, місця і 

перспективи у загальній системі озброєння та збройній боротьбі. Запалювальна 

зброя, що застосовувалась на початку XX століття як засіб підтримки піхоти 

при веденні бою в умовах “позиційного тупика” поступово стала займати чинне 

місце у системі озброєння інших родів сухопутних військ та видів збройних 

сил. Деякі напрями розвитку (наприклад спроби застосування запалювальної 

зброї у військово-морських силах та силах протиповітряної оборони) не 

знайшли успішної реалізації у збройній боротьбі. Почався системний розвиток 

таких різновидів запалювальної зброї, як вогнемети різних класів і типів, 

вогнеметні танки, авіаційні запалювальні засоби ураження, ручна запалювальна 

зброя тощо. На відміну від періоду, що передував XX століттю, в її 

вдосконаленні активно втілювались досягнення хімічної науки і технологій, що 

виводило цей різновид озброєння і військової техніки на якісно новий рівень.
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Третій розділ присвячений розвитку та застосуванню запалювальної зброї 

під час Другої світової війни та воєнних конфліктів другої половини XX -  

початку XXI століть. Автор розкрив основні напрями розвитку запалювальної 

зброї, визначив їх спрямованість під час Другої світової війни. Належна увага 

приділена запровадженню нових технологічних рішень для підвищення 

дальності стрільби вогнеметів, зокрема запровадження фугасних вогнеметів, 

підвищенню живучості шляхом встановлення і широкого застосування 

вогнеметних танків, розвитку авіаційних запалювальних засобів ураження 

тощо. Безсумнівним доробком дисертанта є те, що всі технологічні новації 

розглядаються у тісному взаємозв’язку з бойовим застосуванням запалювальної 

зброї різних видів у різних умовах тактичної обстановки. Таким чином, чітко 

показаний діалектичний взаємозв’язок розвитку озброєння і військової техніки 

і тактики, що можна відзначити як позитивну рису роботи.

Розглядаючи розвиток запалювальної зброї з урахуванням досвіду її 

бойового застосування під час воєнних конфліктів другої половини XX -  

початку XXI століть дисертант особливо виділяє кардинальні зміни, що 

відбулись у її розвитку на рубежі 1970-1980-х років, коли у запалювальній 

зброї докорінним чином змінився спосіб доставки запалювальної суміші до 

об’єкту ураження. В цей період починається розвиток реактивних вогнеметів та 

важких вогнеметних систем, що стало новим етапом розвитку цього різновиду 

озброєння. Автором розкриваються реалізовані технологічні рішення та бойовий 

досвід, що спонукав подальший розвиток запалювальної зброї. Чинне місце 

наведено досвіду бойового застосування запалювальної зброї під час воєнного 

конфлікту на території Донецької та Луганської областей. Як позитивну рису 

роботи дисертанта слід відзначити виділення українського внеску у процес 

розвитку запалювальної зброї, а також огляд останніх досягнень української науки 

та оборонної промисловості у цій сфері.

У процесі дослідження автором в виявлені тенденції розвитку 

запалювальної зброї, а саме: зростання дальності та збільшення площі 

ураження; перехід від струменевого до реактивного способу доставки 

запалювальної речовини; розширення кола факторів ураження; набуття 

властивостей засобу дальнього і високоточного вогневого ураження. 

Рекомендації, що розроблені автором, обґрунтовані, логічно випливають із 

одержаних результатів дослідження, можуть бути впроваджені в процесі



6

підготовки особового складу та воєнно-технічну політику щодо оснащення 

Збройних Сил України перспективними зразками запалювальної зброї.

Як позитивну рису роботи опонент відзначає змістовні додатки, що 

дозволяють краще сприймати викладений матеріал та свідчать про значну 

аналітичну роботу, виконану автором.

Текст автореферату дисертації здобувача відповідає змісту та структурі 

рукопису, а його обсяг відповідають встановленим вимогам.

Основні результати дисертаційного дослідження О. Шевченка 

оприлюднені у 8 наукових працях: 4 статтях у наукових фахових виданнях (у т. 

ч. 1 міжнародному і 1 включеному до категорії “А” Переліку наукових фахових 

видань України, проіндексованих у базах даних Web of Science Core Collection) 

та у 4 матеріалах наукових і науково-практичних конференцій (у т. ч. 2 

міжнародних). У своїй сукупності публікації висвітлюють усі провідні сюжетні 

лінії та зміст дисертації у повному обсязі і є свідченням апробації її матеріалів у 

науковому середовищі.

Наголошуючи на вагомих наукових здобутках дисертанта, позитивних 

рисах його праці, офіційний опонент знайшов за потрібне озвучити деякі власні 

міркування, а також висловити окремі зауваження і побажання автору для 

врахування у подальшій науковій діяльності.

1. Обсяг структурних частин автореферату не повною мірою гармонує з 

обсягом структурних частин дисертації. Зокрема, аналіз історіографічної бази 

дослідження у дисертації займає близько 3 % тексту, а в авторефераті здобувач 

виділив на нього 20%.

2. При проведенні воєнно-історичного дослідження розвитку озброєння і 

військової техніки доцільно більше уваги приділити чинникам, що впливали не 

даний процес. Автор головним чином зосередив свою увагу на тактичних та 

науково-технічних факторах. На думку опонента можна було би приділити 

належну увагу воєнно-економічним, а враховуючи специфіку запалювальної 

зброї -  і природно-кліматичним чинникам.

3. Дисертант у практичних рекомендаціях оминув питання щодо 

вдосконалення організаційної структури військових формувань, 

функціональним призначенням яких є застосування запалювальної зброї. 

Залишається не зовсім зрозумілим, чи потрібне внесення певних змін у 

організаційну структуру відповідних підрозділів і військових частин, особливо
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враховуючи доволі динамічні темпи розвитку запалювальної зброї та зростання 

її бойових можливостей.

Проте, викладені в рамках наукової дискусії зауваження та побажання 

офіційного опонента мають загалом рекомендаційний характер і не впливають 

на загалом високу оцінку науково-теоретичного рівня дисертаційного 

дослідження.

Офіційний опонент вважає, що дисертація О. Шевченка є концептуально 

та методологічно новим, самостійним і оригінальним дослідженням, виконаним 

на високому науково-теоретичному рівні та на основі ґрунтовного вивчення 

широкого комплексу документальних, наративних та історіографічних джерел.

Одержані автором науково обґрунтовані результати в сукупності 

становлять завершений варіант однієї з можливих версій комплексного 

вивчення надзвичайно складного і недостатньо висвітленого у воєнно- 

історичній науці процесу розвитку запалювальної зброї упродовж XX -  

XXI століть.

Праця здобувача є важливим внеском у розвиток важливого напрямку 

воєнно-історичної науки. Офіційний опонент зазначає, що дисертаційна робота 

Шевченка Олексія Миколайовича “Розвиток та застосування запалювальної 

зброї у ХХ-ХХІ століттях” виконана на належному науковому рівні та 

відповідає вимогам п. 9, 11 “Порядку присудження наукових ступенів”, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 року 

№567 (зі змінами від 19 серпня 2015 р. № 656), а її автор заслуговує 

присудження наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 

20.02.22 -  військова історія.

Офіційний опонент

енерального штабу Збройних Сил України 

/к, старишйг4*а}4Ковий співробітник

Володимир КОВАЛЬ


