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Помбйдкз ноавмвмгм одгуйывал-
ля кдгзфлмї гіяйщлмпрі таоакрдозжу-
ырщпя мпмбйзвмы акруайщліпры. Пд-
одгмвпік уд нмв’яжалм іж упвігмкйдл-
ляк ієоаотії пмуіайщлзт уіллмпрди, гд 
езрря ра жгмомв’я йыгзлз роагзуіи-
лм гмкілуырщ.  Вкажалд ійыпроуєрщпя 
омжукілляк ваейзвмпрі бімймгіфлмї 
пкйагмвмї (сіжзфла кмейзвіпрщ езрз, 
іплуварз, бурз) ра пмуіайщлмї пкйагм-
вмї  езрря йыгзлз (лаявліпрщ кме-
йзвмпрди гйя уфапрі у пупнійщлзт 
віглмпзлат, взлзклдлля ноав ра 
мбмв’яжків, одайіжауія пдбд як фйдла 
пупнійщпрва рмцм). Наоажі кз є мфд-
взгуякз пріикмї рдлгдлуії, пурліпрщ її 
жвмгзрщпя гм нмродбз впдбіфлмї мтм-
омлз ра жатзпру езрря і жгмомв’я йы-
гзлз жа гмнмкмгмы ноавмвзт жапмбів. 
У рмку фзпйі і у псдоі кдгзфлмї гія-
йщлмпрі. Ілрдлпзвлзи омжвзрмк лмвзт 

бімкдгзфлзт рдтлмймгіи прає лд рійщ-
кз ілпроукдлрмк нмйінхдлмгм іплу-
валля йыгзлз, айд і карайіжармомк 
пупнійщлзт взкйзків.  

Ларзлпщкд нозпйів'я пвігфзрщ: 
―Errare humanum est‖ – ―Кмеліи йы-
гзлі вйапрзвм нмкзйярзпя‖. Нд є 
взкйыфдлляк і кдгзфлі ноауівлзкз.  
Сакд узк нзралляк, ж рмфкз жмоу їт 
кдгзфлмгм, сіймпмспщкмгм, ноавмвмгм 
алайіжу нозпвяфдла кмлмгоасія кал-
гзгара кдгзфлзт лаук О. Л. Сігдй-
кмвпщкмгм. Помсдпія йікаоя - мгла ж 
лаибійщх праомгавліт номсдпіи ла 
ждкйі. І у впі фапз йікао взкйзкав і 
взкйзкає гм пдбд оіжлі вігфурря: віг 
гйзбмкмї нмгякз, у оажі упніхлмгм 
жавдохдлля йікувалля, гм - йырмгм 
мбуодлля і лдлавзпрі, кмйз науієлр 
абм имгм омгзфі жайзхайзпя лджагм-
вмйдлзкз. Нд гзвйяфзпщ ла вдйзфдж-

_________________ 
* Сзгдйкмвпкзи А. Л. Воафдблшд мхзбкз з воафдблшд гдвзаузз: кмлмгоасзя / А. Л. Сз-
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лзи номгодп в кдгзузлі, і пщмгмглі 
літрм лд кмед гаоалруварз мбмв'яжкм-
ву упніхліпрщ йікувалля, мпкійщкз 
кілудвзи оджуйщрар бугщ-якмгм кдгз-
флмгм вроуфалля жайдезрщ віг бджйіфі 
фзллзків: віг мб'єкрзвлзт мбправзл, 
номсдпімлайіжку йікаоя ра і віг пакм-
гм науієлра. Тмку прмїрщ гмпроа нмр-
одба у лайделмку ыозгзфлмку взоі-
хдллі нзралщ, нмв’яжалзт ж вігнмві-
гайщліпры кдгзфлзт ноауівлзків жа 
гіялля, вфзлдлі лзкз ніг фап взкм-
лалля пвмїт номсдпіилзт мбмв’яжків. 

Ндпнозярйзві оджуйщрарз в кдгз-
фліи ноакрзуі правйярщ ндодг кдгз-
какз, ыозпракз, нодгправлзкакз 
ілхзт номсдпіи уійзи ояг ілхзт, 
пнмфарку, жгаваймпя б, лд нмв'яжалзт 
ж кдгзузлмы, номбйдк. Цд ндох жа 
впд номбйдкз квайісікауії лдпнозяр-
йзвмгм оджуйщрару, апндкрз взлз кд-
гзфлмгм ноауівлзка, роуглмці у вз-
жлафдллі кдталіжків і ноакрзфлзт 
хйятів одайіжауії вігхкмгувалля 
хкмгз науієлрмві рмцм.  

Супнійщпрвм, гмвіояыфз кдгзф-
лмку ноауівлзкмві езрря і жгмомв'я 
йыгди, мглмфаплм ноаглд жатзпрзрз 
пдбд віг кмейзвзт лдбджндк, нмв'яжа-
лзт іж пндузсікмы йікаопщкмї гіяйщ-
лмпрі, жлзжзрз прунілщ озжзку, впра-
лмвзрз єгзлі ноавзйа і нігтмгз гм 
омжгйягу лдпнозярйзвзт оджуйщрарів 
йікувалля. Тур, бдж пукліву, мпмбйзвд 
жлафдлля лагаєрщпя ноаву вжагайі і 
кдгзфлмку ноаву жмкодка, як улівдо-
пайщлзк кдталіжкак одгуйывалля 
пупнійщлзт віглмпзл у псдоі кдгзф-
лмї гіяйщлмпрі. Поз ущмку нмндодглє 
кдгзкм-ноавмвд мпкзпйдлля гдсдкр-
лмї омбмрз кдгзків гмжвмйяє нмжзрз-
влм внйзлурз ла ноакрзфлу гіяйщ-
ліпрщ йікаоів, мнрзкіжуварз смоку-
валля віглмхдлля гм галмгм нзралля 
сатівуів в мбйапрі кдгзфлмгм ноава, 
кмлпроуыварз ыозгзфлі лмокз, цм 
вігнмвігаырщ пуфаплзк взкмгак кд-
гзузлз і ноавмвмї лаукз.  

Подгправйдла кмлмгоасія «Лі-
каопщкі нмкзйкз ра йікаопщкі гдвіа-
уії» кіпрзрщ алайіж жлафлмї кійщкмпрі 
ваейзвзт нзралщ, ракзт як: 

- іпрмозфлзи дкпкуоп у номбйд-
ку йікаопщкзт нмкзймк; 

- нмляріилм-кардгмоіайщла вз-
жлафдліпрщ прмпмвлм гдсіліуіи йі-
каопщкзт нмкзймк і йікаопщкзт гдві-
ауіи; 

- кйапзсікауія  ра пзпрдкарзжа-
уія йікаопщкзт гдвіауіи. Позфзллм-
лапйігкмві жв'яжкз кіе гіякз йікаоів 
ра взлзклдлляк гдсдкрів лагалля 
кдгзфлмї гмнмкмгз; 

- яромгдлії як жвмомрліи бік кд-
гзузлз (кдгзкм-ноавмвзи апндкр); 

- йікаопщка раєклзуя у кмлрдкп-
рі жатзпру ндопмлайщлзт галзт. 

- акруайщлі номбйдкз ыозгзф-
лмї вігнмвігайщлмпрі кдгзфлзт ноа-
уівлзків у псдоі номсдпіилмї гіяйщ-
лмпрі; 

- ндопндкрзвз жаномвагедлля в 
Укоаїлі проатувалля номсдпіилмї 
вігнмвігайщлмпрі кдгзфлзт ноауівлз-
ків; 

- номсійакрзка йікаопщкзт гдві-
ауіи (кдгзфлі, ыозгзфлі, могаліжа-
уіилі пкйагмві). 

У нодгправйдліи кмлмгоасії ав-
рмомк вндохд жаномнмлмвалм рдокіл 
«йікаопщка гдвіауія» як жоуфлзи пнм-
піб гзсдодлуіауії кіе йікаопщкзкз 
нмкзйкакз, які таоакрдозжуырщпя 
гмбомпмвіплзк правйдлляк кдгзфлмгм 
ноауівлзка гм лагалля кдгзфлмї гм-
нмкмгз, ра ракзкз гіякз, які каырщ 
мжлакз ноавмнмоухдлля, а в гдякзт 
взнагкат і номсдпіилмгм жймфзлу.   

Цікавмы є і нмпрарщ аврмоа кмлм-
гоасії «Лікаопщкі нмкзйкз ра йікао-
пщкі гдвіауії». Ойдкпіи Лдмлмвзф 
Сігдйкмвпщкзи – йікао-лдвомймг вз-
цмї кардгмоії, калгзгар кдгзфлзт 
лаук, гзодкрмо аврмозрдрлмї кдгзф-
лмї упралмвз - пндуіайіжмвалмї лдв-
омймгіфлмї кйілікз «Акпікдг». Окоік 
пурм кдгзфлзт і агкіліпроарзвлзт 
жавгалщ ра їт взкмлалля,  аврмо ода-
йіжує лзжку пмуіайщлзт ра номпвірліт 
номдкрів, нмпріилм жаикаєрщпя ніг-
взцдлляк номсдпіилмї ра ноавмвмї 
мбіжлалмпрі ноауівлзків кйілікз. 
Помвдгдлля лаукмвзт жатмгів, омж-
хзодлля кіелаомглзт кмлракрів – 
уд нмпріилі акрзвлі ланоякз гіяйщ-
лмпрі упралмвз, яку мфмйыє 
О. Л. Сігдйкмвпщкзи. Лыгзла уійдп-
ноякмвала,  яка вкіє правзрз акбірлі 
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уійі ра їт гмпягарз. Тозвайзи ндоімг 
фапу уікавзрщпя ра нубйікує лаукмві 
ноауі ж номбйдк кдгзфлмгм ноава. 

Такзк фзлмк, нмява кмлмгоасії 
«Лікаопщкі нмкзйкз ра йікаопщкі гд-
віауії» - уд нмгія у пуфаплмку кдгзф-

лмку ноаві Укоаїлз. Пдодкмлалзи, 
цм вмла бугд кмозплмы кдгзкак ра 
ноавлзкак, лаукмвзк ноауівлзкак, а 
ракме впік, трм уікавзрщпя ноавмвз-
кз номбйдкакз кдгзфлмї гіяйщлмпрі. 
 

 


