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Суфаплд роалжзрзвлд пупнійщпрвм 
взкагає млмвйдлля нігтмгів гм впіт 
псдо езррєгіяйщлмпрі. Сндуіайщлзи 
гмнмвігаф Оогаліжауії Об'єглалзт 
Науіи ж ноав йыгзлз і ілвайіглмпрі 
B. Лілгквіпр взжлафзв номбйдку в 
мпвірі: «Дмкілуыфмы номбйдкмы у 
псдоі ілвайіглмпрі є вігпурліпрщ гмп-
руну гм мпвірз гйя мбмт прмоіл гірз 
ра гмомпйі ж ілвайігліпры. Опкійщкз 
мпвіра є сулгакдлрайщлзк ноавмк 
гйя впіт, взжлафаєрщпя у Загайщліи 
гдкйаоауії ноав йыгзлз і жатзцавпя 
оіжлзкз кіелаомглі кмлвдлуії, уд 
гуед пдоимжла номбйдка. У бійщхмпрі 
коаїл іплує оіжка оіжлзуя в мпвірліт 
кмейзвмпрят, цм лагаырщпя ілвайі-
гак гірз ра рі, кмроі лагаырщпя гіряк-
ілвайігак. Цд номпрм лд бугд кмейз-
вм одайіжуварз кдру "Опвіра гйя 
впіт", якцм кз лд гмпяглдкм нмвлмї 
жкілз в пзруауія»[1]. В фмку нмйягає 
жкіла мпвірз в пуфаплмку роалжзрзв-
лмку пупнійщпрві? Вмла нмйягає у 
жкілі мпвірлщмгм номпрмоу в бік нмв-
лмї ілкйыжії.  

Оглієы ж лаиакруайщліхзт жкіл є 
роалпсмокауія нігтмгів гм мпвірлщмгм 
номудпу. Поавм мпвірз гйя впіт, мпві-
рз номрягмк езрря вед гавлм взжла-

лм мплмвлзк козрдоієк жабджндфдлля 
ноав ра пвмбмг йыгзлз. Поавм ла 
мпвіру в пуфаплмку пдодгмвзці лабу-
ває мплмвмнмймелмгм жлафдлля, мпкі-
йщкз взпрунає вагмкмы кмейзвіпры 
лд рійщкз гйя мпмбзпрмпрі, айд и гйя 
пупнійщпрва, гдоеавз нмкоацзрз пм-
уіайщлм-дкмлмкіфлзи оівдлщ ра жабдж-
ндфзрз нмпрунайщлзи омжвзрмк узві-
йіжауії. За мсіуіилзк взжлалляк кі-
елаомглмї пнійщлмрз «нмпрдоігаєрщпя 
кіула вжаєкмжайделіпрщ кіе лзжщкзк 
оівлдк мтмнйдлля мпвірмы, взпмкзк 
вігпівмк ра лджагмвійщлзкз оджуйщра-
ракз лавфалля ра оівлдк біглмпрі» 
[2]. Тмку акудлр у бік одсмокувалля 
мпвірлщмгм пдодгмвзца – уд лд рійщкз 
гукалліпрщ пупнійщпрва, айд и гмбом-
бур лаомгу і лауії.  

Помбйдкз ілкйыжзвлмї мпвірз 
рійщкз лдцмгавлм ввіихйм в кмйм 
ілрдодпів вірфзжлялзт ноавмжлавуів, 
пдодг якзт мпмбйзвм лдмбтіглм вігкі-
рзрз ноауі З. Баукала, Н. Бморлзк, 
І. Жаомвпщкмї,  Н. Олі-цдлкм, Н. Пао-
тмкдлкм, Р. Рмбдорпмла, М. Шдндйдва 
ра іл. Оглак нзралля роалпсмокауії 
мпвірлщмгм номпрмоу є гмвмйі хзом-
кмкапхраблзкз, рмку жайзхзймпя 
багарм нзралщ, цм нмродбуырщ гмгар-
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кмвмгм алайіжу, пдодг лзт гмхкійщла 
мпвіра в псдоі ігдмймгії ілкйыжзвлмї 
мпвірз.   

Бмомрщба жа мпвіру хйятмк 
вкйыфдлля оіжлмкалірлмпрди нмфа-
йапщ вед гавлм. З 70-т омків оут жа 
нозлузнз ілгзвігуайщлмпрі лабзоав 
пзйу. Оглзк ж оджуйщрарів був моієл-
рзо мпвірз в США, якзи ндодгбафав 
гмпрун гм мпвірз гйя пругдлрів упіт 
рзнів ра прундлів лдноауджгарлмпрі. 
Олмвйывайзпя пралгаорз цмнярщом-
ків і в 1997 омуі нозилярзи Закмл 
ном мпвіру ілвайігів (IDEA). IDEA 
нігвзцзв оівдлщ мфікувалщ, взкагаы-
фз какпзкайщлмгм гмпруну гм жагайщ-
лммпвірлщмї лавфайщлмї номгоакз гйя 
уфлів ж мбкдедлзкз кмейзвмпрякз 
ра жакоінйдлля лмвзт нігжвірлзт жа-
тмгів гйя жабджндфдлля їтлщмгм ном-
годпу і упніт. Ілхі мплмвлі жакмлз 
ном ноава ла ілвайігз в Калагі, Вд-
йзкмбозралії, Ірайії ра США ндодг-
бафав нознзлдлля гзпкозкілауії, цм 
взкагає йіквігауії впіт взгз бао'єоів 
гйя уфапрі в пупнійщпрві. Як лапйігмк, 
ланозкілуі ХХ пр. взлзкйа лмва днм-
та ла мплмві гомкагялпщкзт ноав, 
пмуіайщлмї уфапрі ра првмодлля ілва-
йіглмпрі ндопндкрзв [3, c. 5]. 

Тоалпсмокауія нмйягає в рмку, 
цмб ж бмку гдоеавз і пупнійщпрва 
буйа жабджндфдла пзпрдка нмвлмгм 
мпвірлщмгм вкйыфдлля ла оівлі жага-
йщлзт мпвірліт жакйагів. Зкіпр мпвір-
лщмгм вкйыфдлля нмйягає в рмку, цм 
гдоеавла нмйірзка нмвзлла улзкарз 
пдгодгауії ра гзпкозкілауії, ноз вз-
лзклдллі пндуіайіжмвалзт мпвірлі 
нмродбз. Вкйыфдлля жабджндфує сул-
гакдлрайщлд ноавм впіт гірди ра гм-
омпйзт, цмб нмвліпры боарз уфапрщ і 
влдпрз пвіи влдпмк у впд апндкрз 
езрря і куйщруоз, бдж мбкдедлля абм 
жагомжа каогілайіжауії. Вкйыфдлля лд 
нмвзллм омжгйягарзпя як ндвлзи 
хкійщлзи номудп, а як езррєва пуп-
нійщла сіймпмсія, цмб жабджндфзрз 
впік мпмбак кмейзвіпрщ нмвлмгм вз-
яву пвмєї ілгзвігуайщлмпрі. 

Вфдлі Бозралії взжлафаырщ лмву 
ігдмймгіы фдодж нозжку ілгзвігуайщ-
лмпрі ра оіжлмкалірлмпрі - «пнозярз 
ілкйыжзвлзк уіллмпряк мжлафає ноз-

илярря ілгзвігуайщлзт ра куйщруолзт 
вігкіллмпрди, цм нмвзллі бурз вкйы-
фдлі гм впіт лавфайщлзт нйалів, а лд 
рійщкз в оаккат пндуіайщлмї мпві-
рз.  Маибурлє ілкйыжзвлмї мпвірз 
пнзоаєрщпя ла куйщруолзи жпув, якзи 
нігрозкує і взтмвує вігкіллмпрі ра 
нмгйягз ла упніт фдодж мб'єкрзв, якзи 
лд моієлрмвалзи ла пралгаорзжауіы, а 
ла оіжлмкалірліпрщ» [4, c. 32].   

Ваейзвзк нзралляк є жкіла ноа-
вмвмї нмйірзкз жагаймк в бік вігкоз-
рмпрі і гдкмкоарзфлмпрі, агед, як 
првдогеує І. Жаомвпщка, «вномва-
гедлля нозлузну вігкозрмпрі, гйап-
лмпрі у гіяйщліпрщ могалів гдоеавлмї 
вйагз є лдмбтіглмы ндодгукмвмы 
номпувалля Укоаїлз нм хйяту гдкм-
коарзфлзт ндодрвмодлщ» [5, c. 23]. 
Пмродба у жкілі ігдмймгії мпвірз ндодг 
гдоеавакз нмпрайа вед ла нмфарку 
кзлуймгм прмйірря. 

Помрд одайщлд врійдлля пралгао-
рів мпвірз гйя впіт вігбуймпя в оак-
кат кіелаомглмї пнівноауі. Пдохмфд-
огмвм лдмбтіглм вігкірзрз Сайакпщку 
гдкйаоауіы 1994 омку. Орме 92 мсі-
уіилзт нодгправлзків гдоеав ра  25 
кіелаомглзт могаліжауіи в Іпналія у 
фдовлі 1994 омку взоіхувайз нзрал-
ля жамтмфдлля нігтмгів гм ндодтмгу 
гм ілкйыжзвлмгм лавфалля  ж кдрмы  
пнозялля гмпяглдллы уійди мпвірз 
гйя впіт і омжгйягу рзт жкіл, які лд-
мбтіглм жгіиплзрз в мбйапрі мплмвлзт 
ланояків нмйірзкз гйя жабджндфдлля 
рмгм, цмб мпвіра кмгйз бурз вігкоз-
рмы гйя впіт гірди, мпмбйзвм гірди ж 
мпмбйзвзкз мпвірлікз нмродбакз. 

П. 3 Ддкйаоауії взжлафає мплмвлі 
ланояккз гдоеавлмї нмйірзкз, цмгм 
првмодлля лайделзт гаоалріи гйя 
ілкйыжзвлмгм лавфалля. Сдодг лзт:  
нозгійзрз, ж рмфкз жмоу нмйірзкз і 
быгедрлзт апзглувалщ лаивзцзи 
ноімозрдр вгмпкмлайдллы їт пзпрдк 
мпвірз, цм гмжвмйзйм б їк мтмнзрз 
впіт гірди, лджваеаыфз ла ілгзвігуа-
йщлі вігкіллмпрі абм роуглмці; ноз-
илярз у смокі жакмлу абм нмйірзфлмї 
гдкйаоауії нозлузн ілкйыжзвлмї 
мпвірз, цм нмйягає в рмку, цм впі 
гірз впрунаырщ у жвзфаилі хкмйз, 
якцм рійщкз лдкає пдоимжлзт ноз-
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фзл, які жкухуырщ гіярз ілакхд; омж-
омбйярз гдкмлпроауіилі номдкрз і 
жамтмфуварзкурщ мбкілз ж коаїлакз, 
цм каырщ гмпвіг в мбйапрі ілкйыжзв-
лзт хкій; првмозрз кдталіжкз ла 
мплмві гдудлроайіжауії і хзомкмї уфа-
прі в мбйапрі нйалувалля, кмлірмозл-
гу ра муілкз лагалмгм мпвірз гйя гі-
рди і гмомпйзт ж мпмбйзвзкз мпвірлі-
кз нмродбакз; жамтмфуварз і нмйдг-
хуварз уфапрщ барщків, жагайщлзк і 
могаліжауіи мпіб ж сіжзфлзкз ра ом-
жукмвзкз вагакз в номудпат нйалу-
валля ра утвайдлля оіхдлщ, цм прм-
пуырщпя жагмвмйдлля пндуіайщлзт 
мпвірліт нмродб; гмкйагарз бійщхд 
жупзйщ гм омжомбкз проардгіи, цм 
прмпуырщпя жавфаплмгм взявйдлля 
ракзт нмродб і нозилярря кмлкодрлзт 
жатмгів, а ракме номсдпіилзт апндк-
рів ілкйыжзвлмї мпвірз; жабджндфзрз, 
цмб ла мплмві пзпрдкарзфлмгм мбкілу 
в оаккат номгоак ніггмрмвкз вфзрд-
йів. 

Злафдлля ущмгм гмкукдлру нмйя-
гає в рмку, цм в лапйігмк кіелаомг-
лмгм нмгмгедлля ілкйыжзвла мпвіра 
прайа укмвмы гдкмкоарзжауії гдоеа-
вз, бджукмвлзк фзллзкмк жатзпру 
ноав ра пвмбмг йыгзлз, мплмвлзк 
кдталіжкмк одайіжауії мпвірліт ноав. 
Вагмкм, цм взжлафдлм гдоеавлі гаоа-
лрії гйя впралмвйдлля мпвірлщмгм іл-
кйыжзвлмгм пдодгмвзца. 

Помудп млмвйдлля мпвірлщмї псд-
оз лд нознзлявпя. Суррєвд жлафдлля 
у псдоі млмвйдлля ноавмвзт нігтмгів 
гм мпвірз кав Впдпвірліи смоуку у 
псдоі мпвірз, якзи вігбуйапя 26-28 
квірля 2000 г. у прмйзуі Сдлдгайу – 
Дакаоі, гд нозиляйз «Дакаопщкі оак-
кз гіи. Опвіра гйя впіт: взкмлалля 
лахзт кмйдкрзвлзт жмбмв'яжалщ». 
Загайщла кдра смоуку алмлпмвала як 
жабджндфдлля мпвірз впіт гірди, кмйм-
гзт йыгди ра гмомпйзт гм 2015 омку. 
У н. 8 Рмжхзодлзт кмкдлраоів гм 
Ддкаопщкзт оакмк гіи кіелаомгла 
пнійщлмра вігкірзйа, цм «у XXI прм-
йіррі мпмбз, які лавфаырщпя ж пакмгм 
оаллщмгм гзрзлпрва і номрягмк упщм-
гм езрря бугурщ  нмродбуварз гмпрун 
гм кмейзвмпрди мрозкалля взпмкмя-
кіплмї мпвірз, які вігнмвігає їтлік 

нмродбак, лмпярщ пноавдгйзвзи таоа-
крдо і воатмвуырщ гдлгдолі апндкрз. 
Ці кмейзвмпрі лд нмвзллі мбдорарзпя 
лі вігфуедлляк, лі гзпкозкілауієы. В 
пзйу рмгм, цм рдкнз, прзйщ, кмва і 
укмвз лавфалля лікмйз лд бугурщ 
мглакмвзкз гйя впіт, нмвзллі іплува-
рз оіжлі смокайщлі абм кдлх смока-
йщлі нігтмгз в ріи кіоі, в якіи вмлз 
жабджндфарщ пдоимжлд лавфалля і оів-
лмноавлд пралмвзцд рзт рм лавфаєрщ-
пя» [6]. 

Орме, омжукілля вкйыфдлля (іл-
кйыжзвлмгм пдодгмвзца в мпвірі) 
жлафлм омжхзозвпя.  

Пм-ндохд, пупнійщпрвм жомжукійм, 
цм взкйыфлм хкійщлзк ілкйыжзвлзк 
лавфалляк жагмвійщлзрз ілрдодпз 
впіт уфаплзків номудпу лд кмейзвм. 
Тмку ілкйыжзвліпрщ ваейзва ла впіт 
оівлят мпвірз, в рмку фзпйі жавіыварз 
пйіг гмхкійщлу мпвіру, як ндовзллзи 
нмфаркмвзи дран пмуіайіжауії, ра лд 
кмела мкзлурз номсдпіилмї мпвірз. 
Тмку ілкйыжзвла мпвіра нмхзоыєрщ-
пя ла кдрмгзку мпвірз номрягмк езр-
ря. 

Пм-гоугд, ілкйыжзвла мпвіра ндо-
взллм смокувайапя як мпвіра, ноз 
якіи вігбувайапя ілрдгоауія гірди ж 
ілвайігліпры ра жгмомвзт гірди. Ог-
лак ла пщмгмглі жвмгзрз ілкйыжзвлу 
мпвіру взкйыфлм гм уоівлувалля жа 
пралмк жгмомв’я лд ваорм. Як взжла-
фаырщ ілмждклі лаукмвуі, ілкйыжзвла 
мпвіра уд нігтіг фз номудп цм взлз-
кає, кмйз гірз ж ілвайігліпры ра бдж 
лдї,  ВІЛ-прарупмк, вікмк ра гірз іж 
оіжлмкалірлзт смлів і ж оіжлзкз жгі-
блмпрякз вфарщпя оажмк, вжаєкмгіырщ 
пмуіайщлм мгзл ж мглзк в оаккат 
жвзфаилмї хкмйз [7, c. 45]. Ілкйыжз-
вла мпвіра – уд ілрдгоауія впіт гірди 
іж мпмбйзвзкз мпвірлікз нмродбакз. 
Дм лзт кмела в жайделмпрі віг пмуі-
айщлм-нмйірзфлмї пзруауії ра кдлра-
йщлзт гдрдокілалр мкодкмгм лаомгу 
віглдпрз багарм гоун гірди. Змкодка, 
мпмбз ж ілвайігліпры, мбгаомвалі гірз, 
гірз-пзомрз, бджнозруйщлі гірз, гірз ж 
кмвлзт, дрліфлзт, куйщруолзт, одйі-
гіилзт кдлхзл, гірз ж каогалайіжмва-
лзт оаимлів фз козкілайщлзт гоун, 
гірди-біедлуів, гірз ж ЛГБД пікди, іж 
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омгзл, які каырщ фйдлів, кмроі твмоі 
ла ВІЛ фз ілхі жатвмоывалля рмцм.  

Вкйыфдлля в мпвірлщм-взтмвлзт 
номудп взкагає роалпсмокауії впієї 
пзпрдкз жгмбурря мпвірз, гйя рмгм 
цмб ндохмфдогмвм нмгмйарз гдсіузр 
омжукілля ра рмйдоалрлмпрі. Снійщлд 
ндодбувалля гірди в кдеат мглієї 
гоунз – уд рійщкз віжуайщла мплмва 
одайщлмгм вкйыфдлля. На пщмгмглі 
взгійяырщ хіпрщ оівлів ілкйыжзвлмп-
рі: сіжзфлзи, рдокілмймгіфлзи, агкі-
ліпроарзвлзи, пмуіайщлзи, лавфайщ-
лзи ра нпзтмймгіфлзи.  

Ддоеавла нмйірзка в псдоі мпві-
рз, в рмку фзпйі гмхкійщлмї, нмвзлла 
бурз лауійдла ла првмодлля оівлзт 
кмейзвмпрди гйя впіт, одкмлпроуы-
варз куйщруолі ра акагдкіфлі мфіку-
валля, мпвірліи гдхрайщр. Ндмбтіглм 
првмозрз лавфайщлзи нйал, якзи км-
гдйыє єгліпрщ і пнівноауы, ужагайщ-
лыє оіжлмкалірлі нмродбз гірди, вігм-
боаеає їт омжбіелмпрі ра взбугмвує 
номгоаку, яка жагмвмйщляє впіт.  

Пмжзрзвла жаоубіела ноакрзка 
лагає лак лзжку кдрмгмймгіфлзт нм-
оаг гйя гмпяглдлля мнрзкайщлмгм 
оджуйщрару вкйыфдлля. Сдодг лзк 
вагмкзк є Ілгдкп Ілкйыжії, якзи омж-
омбйдлзи в Цдлроі гмпйігедлля ж 
ілкйыжзвлмї мпвірз у Кдлрдобд-
оі. Пдохзи ваоіалр мнубйікмвалзи у 
2000 о., явйяє пмбмы номгукрмк ала-
йіжу рощмтоіфлмгм гмпвігу гмпйігедл-
ля 25 хкій в Алгйії.  Пмрік віл був 
омжнмгійдлзи ла Ілгдкп гйя нмфаркм-
ві, пдодглі ра пндуіайщлзт хкій. Дйя 
гмхкійщляр Ілгдкп ілкйыжії взпрунає 
як Ілгдкп оаллщмгм гзрзлпрва. З рзт 
ніо віл аганрмвалзи гйя взкмозпрал-
ля в багарм ілхзт коаїл і ндодвдгд-
лзи ла розгуярщ пік кмв.   

Помнмжзуії віг кіелаомглзт мо-
галів, гомкагпщкзт могаліжауіи, саті-
вуів в упщмку пвірі прайз мплмвмы 
вед родрщмї вдопії ілгдкпу ілкйыжії, 
яка мнубйікмвала в 2011 омуі.   

Ілгдкп пкйагаєрщпя ж рощмт взкі-
оів: взкіо А: првмодлля ілкйыжзв-
лмї куйщруоз; взкіо B: взомбйдлля 
ілкйыжзвлмї нмйірзкз; взкіо C: ноак-
рзка вкйыфдлля.  Кмедл наоакдро 
кіпрзрщ нмкажлзкз гйя кмлкодрлмгм 

жакйагу мпвірз ра взтмвалля. Вмлз 
гмнмкагаырщ ігдлрзсікуварз ра ода-
йіжуварз ноімозрдрз жкіл [8].   

Ілгдкп нодгправйяє лаибійщх гд-
райщлд нмяплдлля цм нмвзлла взгйя-
гарз як ілкйыжзвлзи жакйаг. Пмжзуія 
ЮНЕСКО нмйягає в рмку, цм Ілгдкп 
ілкйыжії впралмвйыє  кйыфмві нмляр-
ря, одсмокує кзпйдлля ном ілкйыжз-
влу хкмйу, гмхкійщлу мпвіру ра омж-
взрмк гомкагз жабджндфує гві одфі: 
1) пукунліпрщ нмкажлзків мнзпуыфз 
ілкйыжзвлу мпвіру ж рмфкз жмоу куйщ-
руоз, нмйірзкз ра ноакрзкз; і 2) алм-
лпує нігтіг гм хкмйз, ілпрзрууіи і 
омжвзрмк гомкагз [9]. 

Вагмкм, цм ла оівлі гдоеавз лд-
мбтігла жагайщлі проардгія ілкйыжзв-
лмпрі.  

Дйя нозкйагу, Макдгмлпщ-
ка лауімлайщла проардгія омжвзрку 
мпвірз (2005-2015 оо.) вваеаєрщпя 
пвірмвзкз дкпндоракз лаибійщх хз-
омкмкапхраблмы пномбмы вгмпкмла-
йзрз пзпрдкз мпвірз гйя впіт. Ця 
номгоака буйа нозжлафдла гйя првм-
одлля сіжзфлмгм гмпруну гм мпві-
рз; жкдлхдлля гзпкозкілауія в (ла 
бажі прарі, кмйщмоу хкіоз, дрліфлмпрі, 
лауімлайщлмпрі, одйігіилмї нозлайде-
лмпрі); нмйінхдлля лавфайщлмгм гмп-
вігу гйя впіт гірди; омжхзодлля руо-
бмрз ном гірди ж пндуіайщлі мпвірлікз 
нмродбакз; і омжхзодлля гмхкійщлзт 
мпвірлі кмейзвмпрди гйя впіт [10, 
c. 11]. В оджуйщрарі нмгмйавхз жлаф-
лу дрліфлу ланоуедліпрщ ілкйыжзвла 
мпвірля нмйірзка ра ноакрзка влдпйа 
ж фапмк вагмкзи влдпмк гйя жбійщ-
хдлля пмуіайщлмї пноавдгйзвмпрі, 
нмйінхдлля мпвірлщмї пноавдгйзвмпрі 
ра гзряфмї гоуебз [10, c. 40]. 

Окоік гдоеавлмї нмйірзкз вкйы-
фдлля лд кдлх ваейзвзк є пупнійщлд 
птвайдлля. Дмвмйі фапрм гомкагз, 
барщкз, кіпудві іліуіарзвлі мпдодгкз 
првмоыырщ мніо пзпрдкі ілкйыжзвлм-
прі. Нд гмрмвліпрщ пнозилярря і врі-
йдлля лмвмї ігдмймгії вкйыфдлля км-
ейзва і ла оівлі взтмвардйів ра ндга-
гмгів. Як взжлафаырщ ілмждклі алайі-
рзкз, «номудп мпмбзпрмї жкілз, як 
взгаєрщпя, є ваейзвзк гйя жкілз 
правйдлля як гм фапрзла номудпу ла-
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вфалля ра лавфалля. У Угалгі вфзрдйі 
нмвігмкзйз ном рд, цм лдвігйапрвм, 
проат, і вігпурліпрщ вндвлдлмпрі буйз 
мплмвлзкз нозфзлакз їт ундодгед-
лмгм правйдлля гм гірди ж ілвайігліп-
ры. Як вмлз "жвзкйз" гм узт гірди, 
вмлз нмвігмкзйз ном нігвзцдлля 
вндвлдлмпрі в рмку, цм вмлз внмоа-
ырщпя і вігбуйапщ жкіла ла нмжзрзвлд 
правйдлля»[11, c. 69]. 

Дйя вномвагедлля ігдї мпвірлщм-
гм вкйыфдлля сулкуімлуырщ багарм 
могаліжауіи. Сдодг лзт мпмбйзвмы 
акрзвліпры вігоіжаєрщпя Чдхзопщка 
бозралпщка могаліжауія ж ілвайіглмпрі 
(Leonard Cheshire Disability). Вмла 
кає н’ярщ могаліжауіи в  Асозуі і 
Ажії. Вмлз првмоыырщ гймбайщлі пні-
йщлі номдкрз цмгм нігрозккз гірди ж 
мпмбйзвзкз мпвірлікз нмродбакз, які 
нмхзозйзпя ла  54 коаїлз пвіру. Ва-
ейзвмы уіййы є улівдопайщла ндо-
взлла мпвіра. Помрд вмймлрдоз жажла-
фаырщ, цм вагмкзк є кмлрдкпр бджнд-
одовлмї мпвірз, мпкійщкз пнмпрдоігайз 
взнагкз кмйз гзрзла ніпйя гмхкійщ-
лмї ілкйыжзвлмї мпвірз лд кайа кме-
йзвмпрі номгмвеуварз її гайі, мпкійщ-
кз хкійщлмї ілкйыжзвлмї мпвірз лд 
буйм. Дйя нозкйагу омжгйялдкм уіка-
ву кдрмгзку гмхкійщлмї ілкйыжії. В 
Ілгії був жануцдлзи йяйщкмвзи кйуб, 

гд гірз ж оіжлзкз нмродбакз оажмк 
бавзйзпя йяйщкакз, жгмгмк правзйз 
йяйщкмві взправз. За нігрозккз вз-
тмвардйів вмлз хвзгкм лавфзвпя ага-
нруварзпя і пнійкуварзпя у вйаплзи 
пнмпіб, гмнмкагаыфз гйутзк гіряк ра 
ілхзк ілвайігак. Сндкракйі, які ном-
тмгзйз ндодг барщкакз ра фйдлакз 
гомкагз гайз праохзк упвігмкйдлля 
рмгм, цм гірз ж ілвайігліпры нмвзллі 
бурз вкйыфдлі в мпвірліи номудп [12, 
c. 21]. 

Ілкйыжзвла мпвіра – уд пуфапла 
взкмга ноавмвмї нмйірзкз в гдкмкоа-
рзфліи гдоеаві. На пщмгмглі омжукіл-
ля вкйыфдлля (ілкйыжзвлмгм пдодгм-
взца в мпвірі) жлафлм омжхзозймпя. 
Пм-ндохд, пупнійщпрвм жомжукійм, цм 
взкйыфлм хкійщлзк ілкйыжзвлзк 
лавфалляк жагмвійщлзрз ілрдодпз 
впіт уфаплзків номудпу лд кмейзвм. 
Тмку ілкйыжзвліпрщ ваейзва ла впіт 
оівлят мпвірз, в рмку фзпйі жавіыварз 
пйіг гмхкійщлу мпвіру, як ндовзллзи 
нмфаркмвзи дран пмуіайіжауії, ра лд 
кмела мкзлурз номсдпіилмї мпвірз. 
Пм-гоугд, ілкйыжзвла мпвіра омжхз-
озйа псдоу гії, і вкйыфає жаоаж ноавм 
ла мпвіру лд рійщкз мпіб ж ілвайігліп-
ры, айд и ілхзт пмуіайщлзт гоун фз 
мпіб ж мпмбйзвзкз мпвірлікз нмрод-
бакз. 
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