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Юозгзфлі сакрз є мглієы ж вз-
жлафайщлзт рдмодрзфлзт кардгмоіи 
лаукз роугмвмгм ноава, ілрдодп гмпйі-
глзків гм якмї в оіжлзт апндкрат лд 
вцутає вед багарм омків. Нджваеаы-
фз ла уд, номбйдкарзка, якіи нозпвя-
фдла кмлмгоасія Я. В. Сікурілмї, жа-
йзхаєрщпя акруайщлмы ж мгйягу ла 
лаявліпрщ у уіи псдоі багарщмт гзпку-
піилзт нзралщ жагайщлмрдмодрзфлмгм 
таоакрдоу, вігпурліпрщ єгзлмгм гмкр-
озлайщлмгм бафдлля пзпрдкз ыозгз-
флзт сакрів у роугмвмку ноаві, а ра-
кме рзт каогзлайщлзт жкіл, цм віг-
буваырщпя у псдоі ноауі ра жаилярмп-
рі у пвірі, мпрмомлщ якзт лд кмед жа-
йзхарзпя і гдоеава Укоаїла.  

З мгйягу ла багармкалірліпрщ ра 
кіегайуждвзи таоакрдо нмлярря ыоз-
гзфлзт сакрів рдмодрзфлмы бажмы 
ущмгм кмлмгоасіфлмгм гмпйігедлля 
прайз фзпйдллі лаукмві ноауі вігмкзт 
сатівуів ж роугмвмгм, узвійщлмгм 
ноава, а ракме жагайщлмї рдмоії ноава. 
Вмглмфап у пвмїи лаукмвіи омбмрі 
Я. В. Сікуріла гмпйігеує мбоалу лды 
номбйдкарзку кмкнйдкплм. За гмнм-

кмгмы ілпроукдлрайщлмгм ра пзпрдк-
лмгм кдрмгмймгіфлзт нігтмгів вмла 
омжгйягає ыозгзфлі сакрз в якмпрі 
пакмпріилмгм дйдкдлра кдталіжку 
ноавмвмгм одгуйывалля роугмвзт 
віглмпзл, коіжщ нозжку имгм гзлакі-
кз, цм в рдмодрзфлмку нйалі є лмвзк 
гйя укоаїлпщкмї лаукз роугмвмгм ноа-
ва.  

Помбйдклі нзралля, мбоалі аврм-
омк гйя гмпйігедлля ра алайіжу, нм-
пйігмвлм омжкіцдлі в фмрзощмт омж-
гійат кмлмгоасії. Рмжгій ндохзи 
нозпвяфдлзи гмпйігедллы кмлудн-
руайщлзт мплмв взжлафдлля нмлярря 
ра сулкуіи ыозгзфлзт сакрів як 
мкодкмгм дйдкдлру в кдталіжкі ноа-
вмвмгм одгуйывалля роугмвзт віглм-
пзл, їт кйапзсікауії. У кмлмгоасії 
ґоулрмвлм омжкозваырщпя оіжлі лау-
кмві нмгйягз ла нмлярря ыозгзфлмгм 
сакру, ыозгзфлмгм сакрзфлмгм 
пкйагу, взвфдлля якзт гмжвмйзйм 
аврмоуі жаномнмлуварз ра вігпрмыва-
рз вйаплд бафдлля мплмвлзт рдмод-
рзфлзт нмлярщ ра кмлпроукуіи ра 
пуррєвм омжвзлурз іплуыфд у роугм-
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вмку ноаві вфдлля ном ыозгзфлі 
сакрз.  

Вдйзка увага у омбмрі нозгійдла 
гмпйігедллы кмлуднруайщлзт ном-
бйдк взжлафдлля нмлярря ыозгзфлм-
гм сакру, сулкуіи ыозгзфлзт сакрів 
у кдталіжкі ноавмвмгм одгуйывалля 
роугмвзт віглмпзл ж мгйягу ла іплу-
ыфу гайуждву пндузсіку ра лдмглм-
жлафліпрщ іплуыфзт лаукмвзт нігтм-
гів. Так, пдодг сакрмоів, цм жукмв-
йыырщ мпмбйзвмпрі ыозгзфлзт сак-
рів у роугмвмку ноаві, аврмо взгійяє 
пмуіайщлд нозжлафдлля, сулкуії, оіж-
лмкалірліпрщ пупнійщлзт віглмпзл, цм 
мтмнйыырщпя нодгкдрмк роугмвмгм 
ноава, ра мпмбйзвмпрі кдрмгу ноавм-
вмгм одгуйывалля узт віглмпзл. У 
пукунлмпрі ж ілхзкз пкйагмвзкз уі 
сакрмоз гмжвмйзйз псмокуйыварз у 
омбмрі аврмопщку кмлуднуіы ыозгзф-
лзт сакрів у кдталіжкі ноавмвмгм 
одгуйывалля роугмвзт віглмпзл. 

Пмжзрзвлм пйіг муілзрз ноаглдл-
ля вфдлмї взомбзрз пзпрдку ыозгзф-
лзт сакрів роугмвмгм ноава, вжявхз 
жа мплмву іплуыфі у лаууі козрдоії ра 
нігтмгз гм їт кйапзсікауії. Змкодка, 
в омбмрі лабув нмгайщхмгм омжвзрку 
нігтіг цмгм кйапзсікауії ыозгзфлзт 
сакрів у роугмвмку ноаві, в жайделм-
прі віг їт лапйігків, ла: 1) ыозгзфлі 
сакрз, цм впралмвйыырщ роугмві 
ноавмвіглмпзлз; 2) ыозгзфлі сакрз, 
цм жкілыырщ роугмві ноавмвіглмпз-
лз; 3) ыозгзфлі сакрз, цм нознзля-
ырщ роугмві ноавмвіглмпзлз; 4) ыоз-
гзфлі сакрз, цм ндодхкмгеаырщ вз-
лзклдллы абм жкілі роугмвзт ноавм-
віглмпзл; 5) ыозгзфлі сакрз, цм 
нозжунзляырщ роугмві ноавмвіглмпз-
лз; 6) ыозгзфлі сакрз, цм віглмв-
йыырщ роугмві ноавмвіглмпзлз. 
Окодку увагу в ущмку омжгійі аврмо-
ка нозгійяє алайіжу ноавмвзт ноджу-
кнуіи ра сікуіи у роугмвмку ноаві, 
цм каырщ ріплзи жв'яжмк ж ыозгзф-
лзкз сакракз.  

У гоугмку ра родрщмку омжгійат 
омбмрз омжгйягаырщпя ыозгзфлі сак-
рз як нігправз взлзклдлля, жкілз, 
нозжунзлдлля ра віглмвйдлля ілгзві-
гуайщлзт роугмвзт ноавмвіглмпзл. 
Опмбйзву увагу аврмокз нозвдорає 

роугмвзи гмгмвіо, як нмйіпдкалрзфла 
кардгмоія роугмвмгм ноава, ра як мп-
лмвлзи ыозгзфлзи сакр у роугмвмку 
ноаві, якзи алайіжуєрщпя ж уоатувал-
ляк упрайдлзт гмкрозлайщлзт нігтм-
гів ра лмвірліт рдлгдлуіи, цм каырщ 
кіпуд у псдоі жаилярмпрі в мпраллі 
омкз. Запйугмвує ла увагу взплмвмк, 
цм мпмбйзвіпры роугмвмгм гмгмвмоу 
як ыозгзфлмгм сакру в кдталіжкі 
ноавмвмгм одгуйывалля роугмвзт 
віглмпзл є вйапрзвіпрщ гдрдокілуварз 
ыозгзфлі лапйігкз у взгйягі взлзк-
лдлля ілгзвігуайщлзт роугмвзт ноа-
вмвіглмпзл, а ракме мнмпдодгкмвалм 
бурз нозпурлік в ілхзт ыозгзфлзт 
сакрат (сакрзфлзт пкйагат), цм 
внйзваырщ в нмгайщхмку ла гзлакі-
ку ілгзвігуайщлзт роугмвзт ноавм-
віглмпзл, а ракме мбукмвйыырщ гз-
лакіку віглмпзл, ріплм нмв’яжалзт ж 
роугмвзкз.  

Сйіг нігрозкарз аогукдлрз вфд-
лмї цмгм жаномвагедлля мбмв’яжкмвмї 
нзпщкмвмї смокз роугмвмгм гмгмвмоу 
ра ввдгдлля жагайщлмгдоеавлмгм дйд-
кромллмгм одєпроу роугмвзт гмгмвм-
оів, цм ж фапмк гмжвмйзрщ вігкілзрз 
вдгдлля нандомвзт роугмвзт клземк. 
Такме в укмват нмхзодлля ноакрзкз 
взкмозпралля пуфаплзт ілсмокауіи-
лзт рдтлмймгіи у оіжлзт псдоат пуп-
нійщлмгм езрря, взкйзкає лаукмвзи 
ілрдодп номнмжзуія аврмокз йдгайіжу-
варз взкмозпралля дйдкромллмгм гм-
кукдлрммбігу в роугмвзт віглмпзлат, 
жмкодка, жакмлмгавфм ндодгбафзрз 
кмейзвіпрщ мжлаимкйдлля ноауівлз-
ків в дйдкромлліи смокі ж ймкайщлз-
кз лмокарзвлзкз акракз ра ілхзкз 
гмкукдлракз, нмв’яжалзкз ж роугм-
вмы гіяйщліпры, укйагдлля ра жкілз 
укмв роугмвзт гмгмвмоів в дйдкромл-
ліи смокі ж взкмозпралляк дйдкр-
омллмгм узсомвмгм нігнзпу. 

Рмжгій фдрвдорзи «Юозгзфлі са-
крз у ноавмвмку одгуйываллі мкод-
кзт взгів віглмпзл, цм ріплм 
нмв’яжалі ж роугмвзкз», сакрзфлм 
вндохд ла оівлі кмлмгоасіфлзт гмп-
йігедлщ ж роугмвмгм ноава нозпвяфд-
лзи таоакрдозпрзуі мплмвлзт ыозгз-
флзт сакрів, які жукмвйыырщ гзлакі-
ку ноавмвіглмпзл іж жабджндфдлля 
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жаилярмпрі ра ноаудвйахрувалля, 
ноавмвіглмпзл ж номсдпіилмгм ла-
вфалля, могаліжауіилм-уноавйілпщкзт 
віглмпзл ра віглмпзл ж взоіхдлля 
роугмвзт пнмоів. 

Сйіг жвдолурз увагу, цм нозтз-
йщліпрщ аврмокз гм кмгдоліжауії фзл-
лмгм роугмвмгм жакмлмгавпрва у бік 
жабджндфдлля бійщхмї глуфкмпрі ноа-
вмвмгм одгуйывалля роугмвзт віглм-
пзл номпйігкмвуєрщпя коіжщ впы омбм-
ру.   Пігрвдогедлляк ущмку кмед 
бурз мгзл ж її взплмвків ном рд, цм 
пуфаплмку роугмвмку ноаву, якд в 
пвіи фап взихйм ж узвійщлмгм ноава, 
ндодилявхз фзкайм узвійщлм-
ноавмвзт кмлпроукуіи, гйя лайделм-
гм омжвзрку вігнмвіглм гм іплуыфзт 
пупнійщлзт віглмпзл ра нмродб фапу 
лд ваорм нмбмыварзпя жанмжзфуварз 
рі фз ілхі ноавмві кмлпроукуії ж пу-
кіелзт гайужди ноава. Помрд, гмймв-
лмы укмвмы уієї одуднуії кає бурз 
ланмвлдлля їт ракзк жкіпрмк, якзи 
бз вігнмвігав мплмвлзк нозлузнак 
роугмвмгм ноава ра вігмбоаеав имгм 
пндузсіку, ж фзк кмела бджжандодфлм 
нмгмгзрзпя. 

Окоік бджукмвлмї жлафуцмпрі рд-
модрзфлзт нмймедлщ кмлмгоасіфлмгм 
гмпйігедлля, уіллзк є їтліи жв'яжмк ж 
ноакрзфлмы псдомы жапрмпувалля 
взплмвків ра оджуйщрарів лаукмвмгм 
нмхуку. У ущмку жв’яжку пйіг нмжз-
рзвлм муілзрз псмокуйщмвалі у км-
лмгоасії фзпйдллі номнмжзуії нм угм-
пкмлайдллы лмок фзллмгм жакмлм-
гавпрва ра номдкру Тоугмвмгм кмгдк-
пу Укоаїлз. Змкодка, цмгм фіркмгм 
жакмлмгавфмгм взжлафдлля промків ра 
нмоягку, в якмку роугмвзи гмгмвіо 

абм мкодкі имгм укмвз кмеурщ вз-
жлаварзпя лдгіиплзкз, цм пнозярзкд 
мглмжлафлмку омжукіллы нмоягку ра 
лапйігків ракмгм взжлалля ра пномп-
рзрщ ноакрзфлд жапрмпувалля узт 
лмок; омжхзодлля ндодйіку нігправ 
взлзклдлля роугмвзт ноавмвіглмпзл; 
взжлафдлля кмейзвмпрі ра нігправ 
нозжунзлдлля роугмвзт ноавмвіглм-
пзл рмцм. 

Взвфдлля одудлжмвалмгм гмпйі-
гедлля гмжвмйяє првдогеуварз ном 
имгм кмкнйдкплзи таоакрдо, взпмкзи 
лаукмвм-рдмодрзфлзи оівдлщ ра лау-
кмву лмвзжлу, цм нмйягає у взомб-
йдллі кмлуднруайщлзт нмймедлщ рдм-
оії ыозгзфлзт сакрів у кдталіжкі 
ноавмвмгм одгуйывалля роугмвзт 
віглмпзл.  

Нджваеаыфз ла лаявліпрщ у омбм-
рі гдякзт гзпкупіилзт нмймедлщ, вз-
кйзкалзт пкйагліпры ра лдмглмжлаф-
ліпры лаукмвзт нігтмгів гм гмпйі-
геувалмї у ліи номбйдкарзкз, кмлмг-
оасія Я. В. Сікурілмї ланзпала ла 
взпмкмку оівлі, Взкйагдлі в ліи нм-
ймедлля є лаукмвм мбґоулрмвалзкз 
ра взваедлзкз, цм првмоыє у фзрафа 
уійіплд уявйдлля ном омжгйягувалу 
номбйдку.  

Ожлаимкйдлля ж уієы омбмрмы 
гає жкмгу жомбзрз взплмвмк, цм км-
лмгоасія Я. В. Сікурілмї взоіжляєрщ-
пя нмпйігмвліпры аврмокз у її лаукм-
вмку нмхуку, взпмкзк оівлдк лаукм-
вмї гзпкупії, взкмозпралляк багармї 
гедодйщлмї бажз, в рмку фзпйі пугмвмї 
ноакрзкз ра жакмлмгавпрва ілхзт 
євомндипщкзт гдоеав, ра кає бджукм-
влу уілліпрщ гйя нмгайщхмгм омжвзр-
ку лаукз роугмвмгм ноава.   


