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Ювілей Віктора Івановича Олефіра! 
   

 

24 йырмгм 2018 омку пвяркує 
ывійди гмкрмо ыозгзфлзт лаук, 
номсдпмо, фйдл-кмодпнмлгдлр Науі-
млайщлмї акагдкії ноавмвзт лаук 
Укоаїлз, жапйуедлзи ыозпр Укоаї-
лз, фйдл одгакуіилмї кмйдгії еуола-
йу «Пубйіфлд ноавм» Вікрмо Івалм-
взф Ойдсіо. Ювійяомві взнмвлы-
єрщпя 60 омків. 

Наомгзвпя Вікрмо Івалмвзф у 
к. Дліномндромвпщку. Піпйя жакіл-
фдлля у 1983 о. номвіглмгм вірфзж-
лялмгм ыозгзфлмгм ВНЗ коаїлз – 
Хаоківпщкмгм ыозгзфлмгм ілпрзруру 
ноауывав в могалат влуроіхліт 
пноав. Помрягмк 1983–1986 оо. ном-
тмгзв пйуебу у нігомжгійат каолмгм 
омжхуку УВС к. Кзєва.  

З 1986 омку нмфавпя лаукмвзи 
ндоімг езрря ывійяоа, якзи розває і 
гмлзлі. Помрягмк 1986 – 1989 оо. 
віл лавфавпя в аг’ылкруоі Кзївпщкмї 
взцмї хкмйз МВС СРСР. Дзпдора-
уія, упніхлм жатзцдла кмймгзк лау-
кмвудк ніг кдоівлзурвмк номсдпмоа 
Є.В. Дмгіла, буйа нозпвяфдла вае-
йзвіи лаукмвіи ра ноакрзфліи рдкі – 
агкіліпроарзвліи вігнмвігайщлмпрі 
ілмждклзт гомкагял в СРСР.  

Маиед фвдорщ прмйірря Вікрмо 
Івалмвзф Ойдсіо нозпвярзв омбмрі 
у Науімлайщліи акагдкії влуроіхліт 
пноав (Кзївпщка взца хкмйа МВС, 
Укоаїлпщка акагдкія влуроіхліт 
пноав, Кзївпщкзи лауімлайщлзи 
улівдопзрдр влуроіхліт пноав). 
Взкйагаф, праохзи взкйагаф ка-
сдгоз агкіліпроарзвлмгм ноава, ж 
1995 омку – жапрунлзк лафайщлзка 
пйігфм-козкілайіпрзфлмгм сакуйщрд-
ру ж лавфайщлмї ра лаукмвмї омбмрз, 
ж 1998 омку – лафайщлзк касдгоз 
агкіліпроарзвлмї гіяйщлмпрі, номря-
гмк 2005 – 2010 омків – вфдлзи 
пдкодрао номвіглмгм вігмкфмгм 
кійіудипщкмгм взху коаїлз. За уди 
ндоімг фапу ывійяо мрозкав вфдлд 
жвалля гмудлра (1998 о.), жатзпрзв 
гзпдорауіы ла жгмбурря лаукмвмгм 
прундля гмкрмоа ыозгзфлзт лаук 
(2005 о., рдка гзпдорауії – «Ддо-
еавла кігоауіила нмйірзка в 
Укоаїлі», лаукмвзи кмлпуйщралр – 
номсдпмо Ю. І. Рзкаодлкм), прав 
номсдпмомк (2006 о.). Ваейзвзк є 
влдпмк Вікрмоа Івалмвзфа у пралмв-
йдлля касдгоз агкіліпроарзвлмї 
гіяйщлмпрі Акагдкії, ндохзк мфійщ-
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лзкмк якмї віл був. Кмйдгз нозга-
гуырщ имгм взкмгйзвіпрщ ра вмглм-
фап фуиліпрщ нігфап омбмрз вфдлзк 
пдкодраодк Акагдкії. 

З 2010 омку, ніпйя жвійщлдлля ж 
могалів влуроіхліт пноав, гмкйав 
жлафлзт жупзйщ гм нзралщ лаукмвмгм 
пралмвйдлля Вігкозрмгм кіелаомг-
лмгм улівдопзрдру омжвзрку йыгзлз 
«Укоаїла» ла нмпагат номодкрмоа ж 
лаукмвмї омбмрз, жавігувафа касдгоз 
узвійщлмгм, гмпнмгаопщкмгм ра коз-
кілайщлмгм ноава. Завгякз имгм 
могаліжармопщкзк жгіблмпряк ра 
вкіллы пноякуварз кмйдкрзв гм 
мналувалля лмвзт жавгалщ в 
Улівдопзрдрі буйм вігкозрм апніоал-
руоу нм гдкійщкмк ыозгзфлзк 
пндуіайщлмпряк, нйіглзи омжвзрмк 
мрозкайз ыозгзфлі лаукмві хкмйз, 
нмфайз гіярз гдкійщка гмкрмопщкзт 
пндуіайіжмвалзт вфдлзт оаг. 

Лауодар Подкії ікдлі Яомпйава 
Мугомгм жа жлафлі гмпяглдлля у 
лаукмвм-гмпйігліи гіяйщлмпрі ж ном-
бйдк ноавмжлавпрва (2008 о.). У 
2010 омуі ла взбмоат в Науімлайщлу 
акагдкіы ноавмвзт лаук номсдпмо 
В. І. Ойдсіо мрозкав нігрозкку 
номвіглзт вфдлзт – ноавмжлавуів і 
був мбоалзи фйдл-кмодпнмлгдлрмк 
Акагдкії нм віггійдллы гдоеавлм-
ноавмвзт лаук і кіелаомглмгм ноа-
ва.  

Наноякз лаукмвмї гіяйщлмпрі 
ывійяоа — номбйдкз агкіліпроарзв-
лмгм ноава, агкіліпроарзвлмї 
вігнмвігайщлмпрі, агкіліпроарзвлмї 
гіяйщлмпрі ОВС ра нмйіудїпрзка. 
Онубйікував нмлаг 200 лаукмвзт і 
лавфайщлм-кдрмгзфлзт ноаущ, пдодг 
якзт: «Агкіліпроарзвлм-ноавмвд 
одгуйывалля номрзгії лдйдгайщліи 
кігоауії, рмогівйі йыгщкз» (2004), 
«Агкіліпроарзвлд ноавм Укоаїлз: 
лавфайщлзи нмпіблзк» (у пнівавр., 
2011), «Кмкдлрао Закмлу Укоаїлз 
«Пом гзпузнйілаолзи прарур ОВС: 
лавфайщлзи нмпіблзк» (у пнівавр., 
2011), «Агкіліпроарзвлі номпрункз, 
нігвігмкфі кійіуії: квайісікауія, гм-
кажувалля, мпмбйзвмпрі номвагедл-
ля: лавфайщлзи нмпіблзк» (у 
пнівавр., 2012, 2013), «Агкіліпроа-
рзвлд ноавм Укоаїлз: нігоуфлзк: у 
2 р. Т. 1: Загайщлд агкіліпроарзвлд 
ноавм» (у пнівавр., 2013), «Закмл 
Укоаїлз «Пом жапагз жанмбігалля і 
номрзгії кмоунуії: Наукмвм-
ноакрзфлзи кмкдлрао» (у пнівавр., 
2013), «Закмл Укоаїлз «Пом лм-
раоіар: Наукмвм-ноакрзфлзи кмкдл-
рао» (у пнівавр., 2016), «Закмл 
Укоаїлз «Пом лауімлайщлу нмйіуіы: 
Наукмвм-ноакрзфлзи кмкдлрао» (у 
пнівавр., 2016). 

 
 

Вайдлрзла Срдудлкм,  
гмкрмо юозгзфлзт лаук, номсдпмо, 

жавігуваф касдгоз гайуждвзт юозгзфлзт гзпузнйіл  
Науімлайьлмгм ндгагмгіфлмгм улівдопзрдру  

ікдлі М. П. Доагмкалмва 
 
 
 
Наукмва оага ра одгакуіила кмйдгія еуолайу «Пубйіфлд ноавм» цзом 

віраюрь халмвлмгм Вікрмоа Івалмвзфа і  баеаюрь имку лмвзт лаукмвзт  
гмпяглдль, лдвзфдонлмї длдогії у пноаві омжвзрку вірфзжлялмї юозгзфлмї 
лаукз.


