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Як вігмкм, агкіліпроарзвлд ноавм 
як сулгакдлрайщла ноавмва лаука, 
номвігла гайужщ ноава ра бажмва ла-
вфайщла  гзпузнйіла  явйяє пмбмы 
гмпзрщ пкйаглд явзцд. Смуіайщлзи ра 
ноавмвзи сдлмкдл пуфаплмгм агкілі-
проарзвлмгм ноава  (ра имгм ніггайу-
жди рмцм)  нмяплыєрщпя  лд йзхд 
вдйзфджлзк пндкромк ра мбпягмк  
ноавмвіглмпзл, цм одгуйыырщпя лмо-
какз   агкіліпроарзвлмгм ноава,  які 
лдоігкм у ндвлзт взнагкат ріплм вжа-
єкмгіырщ ж ілхзкз ноавмвзкз лмо-
какз,  лд йзхд багармфзпдйщліпры ра 
оіжлмкалірряк гедодй, айд и бджу-
нзллзкз  гзпкупіякз лавкмйм бага-
рщмт бажмвзт нмлярщ, нозлузнів, су-
лкуіи, ілпрзрурів, ра мкодкзт нмля-
ріилзт кардгмоіи агкіліпроарзвлмгм 
ноава рмцм. Поз ущмку пвмєфаплд 
дсдкрзвлд ра оауімлайщлд жапрмпу-
валля лдмбтіглзт смок (ра кдрмгів) 
агкіліпроарзвлм-ноавмвмгм одгуйы-
валля (жмкодка в псдоі нігнозєклзу-
рва) є ваейзвмы укмвмы гйя: пнівіп-
лувалля гомкагялпщкмгм пупнійщпрва 

ра ноавмвмї гдоеавз; гмрозкалля 
кмлпрзрууіилзт ноав і пвмбмг йыгз-
лз ра гомкагялзла; првмодлля ра іп-
лувалля пмуіайщлм-моієлрмвалмї гдо-
еавз ж пмуіайщлм-озлкмвмы дкмлмкі-
кмы; гйя сулкуімлувалля прабійщлмї 
нмйірзфлмї пзпрдкз пупнійщпрва ра 
гдоеавз, яка жапрмпмвує лмвірлі аг-
кіліпроарзвлі ра ілхі ноавмві кдталі-
жкз гдоеавлмгм уноавйілля (одгуйы-
валля рмцм). 

Нзлі, воатмвуыфз оіжлмкалірря 
уноавйілпщкзт пндкроів пупнійщлмгм 
езрря, нмяву лмвзт номявів, ланоя-
ків ра гайужди нубйіфлмгм уноавйіл-
ля, впд бійщхд і бійщхд прає мфдвзг-
лзк і рд, цм абпмйырлд взгійдлля 
ндвлмгм кмйа пупнійщлзт віглмпзл, 
цм пралмвзрщ нодгкдр бугщ-якмї га-
йужі, є жавгалляк гмпзрщ пкйаглзк, 
цм ла пйухлу гукку вігмкмгм ірайіи-
пщкмгм уфдлмгм-агкіліпроарзвiпра 
М. С. Деаллілі мбукмвйыєрщпя нм-
ндохд нмпріилзк жомпралляк кійщкм-
прі могалів нубйіфлмї агкіліпроа-
уії, а нм-гоугд рзк, цм у омжвзлурзт 
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коаїлат ноакрзфлм лд жайзхаєрщпя 
ракзт прмоіл йыгпщкмї гіяйщлмпрі 
якзт лд рмокайзпщ бз у номудпі вйап-
лмї гіяйщлмпрі  могалз нубйіфлмї 
агкіліпроауії, які взкмозпрмвуырщ 
ноз ущмку оіжлмкалірлі смокз ра 
кдрмгз [1-5] ра іл.  

Тмку кдрмы галмї праррі є пномба 
жанмфаркуварз мбгмвмодлля проукру-
оз ра ноавмвмї нозомгз мкодкзт лд-
ноавмвзт смок гдоеавлмгм уноав-
йілля (жмкодка рзт, цм жапрмпмву-
ырщпя у псдоі нігнозєклзурва), які у 
лавфайщлм-лаукмвіи йірдоаруоі ндод-
ваелм омжгйягаырщпя йзхд соагкдл-
раолм. У жажлафдлмку кмлрдкпрі гмод-
флзк взгйягає родріи аогукдлр, а 
пакд рд, цм пщмгмглі у псдоі нігнозє-
клзурва взлзкає мб‘єкрзвла лдмбтіг-
ліпрщ нмєглалля гдоеавлмгм (ндодгупік 
агкіліпроарзвлм-ноавмвмгм) внйзву ла 
какомдкмлмкіфлі номудпз ж мглмфаплзк 
лагалляк пакмпріилмпрі у нозиляррі 
гмпнмгаопщкзт оіхдлщ пуб‘єкрак нігн-
озєклзурва.  

Як вігмкм, пакд нмлярря «нігноз-
єкпрвм» кає, лапакндодг, дкмлмкіфлд 
нмтмгедлля. У жатіглмєвомндипщкмї 
дкмлмкіфліи йірдоаруоі, ндодваелм, 
ніг нігнозєкпрвмк омжукіырщ «дкм-
лмкіфлу єгліпрщ, в якіи мб'єглуырщпя 
і кммогзлуырщпя йыгпщкі и кардоіа-
йщлі фзллзкз гмпнмгаопщкмї гіяйщлм-
прі». Так, акдозкалпщкзи дкмлмкіпр 
М. Дедикп взжлафає нігнозєкпрвм як 
«бугщ-яку могаліжауіы, цм жаикаєрщпя 
гмймвлзк фзлмк взомблзурвмк гйя 
озлку ндвлзт одфди абм нмпйуг і сі-
лалпмвм лджайделу віг бугщ-якмгм 
ілхмгм могалу». На гукку М. Ддпна-
кпа, нігнозєкпрвм – уд «аврмлмклзи 
могаліжк, урвмодлзи кіулзк пмыжмк 
гвмт ріплм нмв'яжалзт кіе пмбмы мпд-
одгків: дкмлмкіфлмгм мпдодгку цм 
мб'єглує кардоіайщлі дйдкдлрз, лдмб-
тіглі гйя сулкуімлувалля взомблзу-
рва; пмуіайщлмгм мпдодгку, цм пкйага-
єрщпя ж йыгпщкзт дйдкдлрів, які нмр-
оіблі гйя рмгм, цмб взкмозпрмвуварз 
кардоіайщлі дйдкдлрз дкмлмкіфлмгм 
мпдодгку». Лакмліфлзк є взжлафдлля 
ілхмгм соалуужщкмгм номсдпмоа, 
П. Дыоала, «нігнозєкпрвм є пупнійщ-
првмк, првмодлзк ж ндвлмы кдрмы». 

Пмгалі взжлафдлля нігнозєкпрва 
бажуырщпя ла жагайщлмнозиляріи дкм-
лмкіфліиї рдмоії фзллзків взомблзур-
ва, жгіглм ж якмы нігнозєкпрвм є 
явзцдк нмєглалля ноауі и канірайу. 
Бджукмвлм, нігнозєкпрва, цм жгіип-
лыырщ нігнозєклзущку гіяйщліпрщ, 
кмела омжгйягарз і як ндовзллу йал-
ку дкмлмкікз, і як ндвлу пукунліпрщ 
жапмбів взомблзурва, їт каилмвзи 
кмкнйдкп, і як ндвлзи кмйдкрзв, якзи 
ніг уноавйілляк кдоівлзків (могалу 
уноавйілля) жгіиплыє взнупк рмваоів 
і лагалля нмпйуг. 

Суфаплі вірфзжлялі вфдлі агкіліп-
роарзвлмгм ноава, ндодваелм, ноз 
взжлафдллі нмлярря «нігнозєкпрвм» 
вігпзйаырщ гм лмокарзвлм-ноавмвмї 
бажз ра лд гаырщ вйаплмгм взжлафдлля 
ущмгм нмлярря. Ддякі пуфаплі гмпйіг-
лзкз-агкіліпроарзвіпрз омжгйягаырщ 
нігнозєкпрвм як оіжлмвзг могаліжауіи, 
цм жгіиплыырщ, ла вігкілу віг могалів 
взкмлавфмї вйагз, лд кдоівлзурвм, а 
дкмлмкіфлі, пмуіайщлм-куйщруолі и 
ілхі сулкуії в уійят жагмвмйдлля ка-
рдоіайщлзт, гутмвлзт ра ілхзт нмродб 
гомкагял, пупнійщпрва и гдоеавз. 
Позфмку, нігкодпйыєрщпя [6], цм ніг-
нозєкпрва «лд каырщ вйаглзт нмвлм-
ваедлщ і лд є пуб‘єкракз уноавйілля». 

Воатмвуыфз взцджажлафдлд, 
пномбуєкм гарз жагайщлу таоакрдозп-
рзку мплмвлзк смокак агкіліпроарз-
влм-ноавмвмгм одгуйывалля нігнозє-
клзурва (уноавйілля, жабджндфдлля, 
вроуфалля абм ілхмгм внйзву). 

Як вігмкм, смокз гдоеавлмгм 
уноавйілля (одгуйывалля ракме) – 
уд могаліжауіилм-ноавмвд взоаедлля 
кмлкодрлзт мглмоіглзт гіи, цм жгіи-
плыырщпя взкмлавфм-омжнмоягфзкз 
могалакз, нмпагмвзкз мпмбакз гдо-
еавлмгм уноавйілля. Оред, смока 
уноавйілля (одгуйывалля рмцм) – уд 
жмвліхліи номяв уноавйілпщкмї (од-
гуйярмолмї рак пакм) гіяйщлмпрі. Фм-
ока в галмку взнагку є лі фзк іл-
хзк, як мб'єкрзвлзк взоаедлляк 
пурлмпрі омбмрз могалів і нмпагмвзт 
мпіб, цм жаикаырщпя гдоеавлзк 
уноавйілляк (одгуйывалляк рмцм). 

За гмнмкмгмы смок ноакрзфлм 
одайіжуырщпя і сулкуії уноавйілля 
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(одгуйывалля), рмку віг взкмозпрал-
ля рзт фз ілхзт смок у бійщхіи абм 
кдлхіи прундлі жайдезрщ дсдкрзв-
ліпрщ уноавйілпщкмї (одгуйярмолмї 
рмцм) гіяйщлмпрі. 

Взг кмлкодрлмї смокз уноавйіл-
пщкмї (одгуйярмолмї рмцм) гіяйщлмпрі 
взжлафаєрщпя таоакрдомк гіи (ра 
нозилярзт оіхдлщ) могалів гдоеав-
лмгм уноавйілля нм жгіиплдллы нмк-
йагдлзт ла лзт гдоеавлзт сулкуіи. 
В мглзт взнагкат галі гії ряглурщ жа 
пмбмы ыозгзфлі лапйігкз, в ілхзт – 
лі. Сакд уя мбправзла гмжвмйяє уфд-
лзк агкіліпроарзвлмгм ноава нмгійя-
рз смокз ракмї гіяйщлмпрі ла ноавмві 
и лдноавмві [7]. 

За лаибійщх омжнмвпыгедлмы 
кйапзсікауієы, а пакд жа пнмпмбмк 
одайіжауії кдрмгів уноавйілля, уфдлі 
агкіліпроарзвлмгм ноава ндодваелм 
взгійяырщ ракі смокз як: взгалля 
лмокарзвлзт (лдлмокарзвлзт) ноа-
вмвзт акрів; укйагалля агкіліпроарз-
влм-ноавмвзт гмгмвмоів; вфзлдлля 
одєпроауіилзт ра ілхзт ыозгзфлм 
жлафзкзт гіи; могаліжауіилі гії; кард-
оіайщлм-рдтліфлі мндоауії [7, п. 202]. 

Дмрозкуыфзпщ уієї кйапзсікауії, 
жвдолдкм увагу ла гдякі лдноавмві 
смокз агкіліпроарзвлм-ноавмвмгм 
одгуйывалля нігнозєклзурва. 

Оогаліжауіилі гії, кардоіайщлм-
рдтліфлі мндоауії лд пнозфзляырщ 
ыозгзфлзт лапйігків. Цд лдноавмві 
смокз уноавйілпщкмї (одгуйярмолмї) 
гіяйщлмпрі. Айд віг лзт багарм в фмку 
жайдезрщ дсдкрзвліпрщ пуфаплзт 
уноавйілпщкзт (одгуйярмолзт) вжає-
кмжв‘яжків кіе могалакз нубйіфлмгм 
уноавйілля ра пуб‘єкракз нігнозєк-
лзурва. 

Ддсіліуія «уноавйілля» кає як 
сіймпмспщкд, рак і ноавмвд, дкмлмкі-
флд, пмуіайщлм-нпзтмймгіфлд, пмуімйм-
гіфлд ра ілхі рйукафдлля  жлафдлля. 

Так сатівуякз ж сіймпмсії 
уноавйілля взжлафаєрщпя як 
мб‘єкрзвлзи номудп унмоягкувалля 
пзпрдк, пурщ якмгм нмйягає в жабджнд-
фдллі їтлщмї уійіплмпрі, нігрозкаллі 
жагалмгм одезку гіяйщлмпрі и гмпяг-
лдллы кдрз хйятмк мбкілу ілсмо-
кауієы кіе їтлікз нігпзпрдкакз. 

З нмжзуії лаукз кдлдгекдлру 
уноавйілля уд номудп номдкрувалля 
ра іллмвауії пмуіайщлзт могаліжауіи, 
кмрзвауії йыгди гм гіяйщлмпрі гйя 
гмпяглдлля уійди могаліжауії. 

Пмйірмймгз омжукіырщ уноавйіл-
ля як внйзв ла пупнійщпрвм ж бмку 
гдоеавз нмйірзфлзкз кдрмгакз. 

З нмжзуії лаукз кібдолдрзкз 
уноавйілля уд уійдпноякмвалзи 
внйзв кдоуыфмї пзпрдкз ла мб‘єкр 
уноавйілля – пкйаглу гзлакіфлу пзп-
рдку. 

Уфдлі-дкмлмкіпрз роакруырщ 
уноавйілля як пнмпіб мрозкалля дкм-
лмкіфлмгм оджуйщрару ноз лаикдлхзт 
взомблзфзт взроарат. 

Подгправлзкз ноавмвзт лаук 
рйукафарщ уноавйілля як уійдпноя-
кмвалзи могаліжуыфзи внйзв ж бмку 
кдоуыфмгм пуб‘єкру ла нмвдгілку кд-
омвалмгм мб‘єкра, ла рі фз ілхі явзца 
ра номудпз гйя нозвдгдлля їт у віг-
нмвігліпрщ ж ндвлзкз жакмлмкіолмп-
рякз. 

Згагаєкм, цм жаплмвлзкмк хкмйз 
лаукмвмгм уноавйілля нозилярм вва-
еарз Фодгдоіка Вілпйму Тдиймоа 
(1856 – 1915 оо.), якмгм фапрм лажз-
ваырщ барщкмк лаукмвзт кдрмгів 
уноавйілля, а гмймвла имгм ноауя – 
«Позлузнз лаукмвмгм кдлдгекдлру» 
є жоажкмк нозкйаглмгм гмпйігедлля  
в лаууі гдоеавлмгм уноавйілля. 
Опкійщкз Ф. В. Тдиймо, лапакндодг, 
був сатівудк-ноакрзкмк віл ракме 
мсмокзв нардлрз ла бійщх ліе пмрлы 
пвмїт взлатмгів і оауімлайіжармопщкзт 
номнмжзуіи. В мплмві вйаплмї рдмоії 
гмпйіглзк нмкйав йыгпщкзи сакрмо, 
пурщ якмгм нмйягає в рмку, цм ноа-
уівлзка гйя нігвзцдлля имгм номгу-
крзвлмпрі ноауі лдмбтіглм впійякм 
прзкуйыварз. Оплмвлд жавгалля жа-
номнмлмвалмї лзк пзпрдкз уд жбйз-
едлля ілрдодпів упщмгм ндопмлайу 
нігнозєкпрва. Взоіхдлля жавгалля 
нігвзцдлля номгукрзвлмпрі ноауі 
гмпйіглзк бафзв в оауімлайіжауії  
роугмвзт мндоауіи ла бажі лаукмвмї 
могаліжауії роугмвмї гіяйщлмпрі омбір-
лзків. Іпрмозфлзк жгмбуркмк  
Ф. В. Тдиймоа є взжлалля рмгм, цм 
омбмра ж уноавйілля – уд ндвлзи пвм-
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єоіглзи взг унмоягкмвалмї гіяйщлмп-
рі, якзи нмродбує лаявлмпрі ндвлмї 
пндуіайщлмпрі.  

Наукмві лмвауії Ф. В. Тдиймоа 
мгдоеайз хзомкд нмхзодлля у бага-
рщмт коаїлат пвіру, жмкодка, у США, 
Вдйзкіи Боіралії, Ірайії, Нігдойалгат, 
Нікдффзлі, Рмпії, Фоалуії, Янмлії ра 
ілхзт омжвзлурзт коаїлат.  

Наукмва пнагцзла Ф. В. Тдиймоа 
кає пвмїт фзпдйщлзт нмпйігмвлзків. 
Так, жлафлзи влдпмк у омжвзрмк пзп-
рдкз Ф. В. Тдиймоа вліп лікдущкзи 
гмпйіглзк Гаооілгрмл Екдопмл (1853 
– 1931 оо.), омжомбзвхз вігмкі ра 
акруайщлі гмлзлі гвалагуярщ нозл-
узнів номгукрзвлмпрі. А пакд: віолм 
впралмвйдлі уійі; жгмомвзи гйужг; 
кмкндрдлрлі нмоагз і кмлпуйщрауії; 
гзпузнйіла і нмоягмк; пноавдгйзвд і 
лдундодгедлд правйдлля гм ноауів-
лзків; мндоарзвлзи, рмфлзи, нмвлзи і 
бджндодовлзи мбйік; гзпндрфзоувал-
ля; лмокз ра омжкйаг; лайагмгедлля 
укмв ноауі; лмокувалля омбмфзт 
мндоауіи; пралгаорлі нзпщкмві іл-
проукуії; лагмомга жа номгукрзвліпрщ. 

Дмодфлм ракме жгагарз, цм жаплм-
влзкмк кйапзфлмї (абм агкіліпроарзв-
лмї) хкмйз в уноавйіллі вваеаєрщпя 
соалуужщкзи гмпйіглзк Алоі Фаимйщ 
(1841 – 1925 оо.), якзи у клзжі «Зага-
йщлд ра номкзпймвд уноавйілля» внд-
охд жаномнмлував смокайіжмвалзи 
мнзп омбмрз кдоівлзків-кдлдгедоів ра 
псмокуйывав лапрунлі вйаплі мплмвлі 
нозлузнз уноавйілля, а пакд: нмгій 
ноауі; нмвлмваедлля і вігнмвігайщ-
ліпрщ; гзпузнйіла; єгзлмлафайщліпрщ; 
єгліпрщ гіи; нігнмоягкмваліпрщ ілрд-
одпів; взлагмомга ндопмлайу; удлроа-
йіжауія; лдомжозвлзи йалуыг кмкалг 
«йалуыг кдоівлзків»; нмоягмк ла пвм-
єку омбмфмку кіпуі; пноавдгйзвіпрщ; 
прабійщліпрщ ндопмлайу; іліуіарзва; 
кмонмоарзвлзи гут рмцм. 

Рмжгйягаыфз могаліжауіы як єгз-
лзи могаліжк, А. Фаимйщ вваеав, цм 
гйя бугщ-якмї гіймвмї могаліжауії та-
оакрдола лаявліпрщ хдпрз взгів гія-
йщлмпрі, а пакд: рдтліфла (взомблзур-
вм); кмкдоуіила (жакунівйя, жбур і 
мбкіл); сілалпмва (нмхук і мнрзка-
йщлд взкмозпралля канірайу); гіяйщ-

ліпрщ ж бджндкз (жатзпр вйаплмпрі 
йыгди); дкаулрзлг (віг йар. 
accaunting, гмнмвігщ, лагаварз жвір, 
нмяплыварз); сулкуімлайщла псдоа 
біжлдпу, яка нмв‘яжала іж жбзоалляк, 
кйапзсікауієы, мбомбкмы, алайіжмк і 
мсмокйдлляк оіжлзт взгі сілалпмвмї 
ілсмокауії.); уноавйілля (нйалувал-
ля, могаліжауія, омжнмояглзурвм, км-
могзлауія і кмлромйщ). 

Як бафзкм, пдодг ндодйіфдлзт 
взгів гіяйщлмпрі вдйзка нзрмка вага 
лайдезрщ пакд жатмгак, цм віглм-
пярщпя гм лдноавмвзт смок уноав-
йілля. 

В рдмоії ноава нозилярм вваеарз, 
цм жагайщлі сулкуії є мплмвлзкз, які 
нозракаллі ланоякак внйзву ла ндв-
лі номудпз, які вігбуваырщпя у псдоі 
дкмлмкікз, пмуіайщлм-куйщруоліи ра 
агкіліпроарзвлм-нмйірзфліи псдоат 
пупнійщлмгм езрря, лджайделм віг 
рмгм, ла якмку ієоаотіфлмку оівлі і ла 
якіи уноавйілпщкіи прагії вмлз жгіип-
лыырщпя. 

Так, ланозкйаг, сулкуія могалі-
жауії  жабджндфує дсдкрзвліпрщ ра вжа-
єкмжв‘яжмк впіт ілхзт сулкуіи гдо-
еавлмгм уноавйілля (одгуйывалля 
рмцм). Зкіпр галмї сулкуії могаліжа-
уії вкйыфає првмодлля могалів гдоеа-
влмгм уноавйілля (ракме одмогаліжа-
уіы ра йіквігауіы могалів уноавйілля, 
нігнозєкпрв, упралмв), нмбугмва 
проукруоз анаоару гдоеавлмгм 
уноавйілля, омжомбйдлля лмокарзв-
лм-ноавмвзт акрів ном могалз гдоеа-
влмгм уноавйілля, впралмвйдлля вжа-
єкмжв‘яжків кіе уноавйілпщкзкз 
проукруоакз, нігбіо ра омжпралмвку 
кагоів ра іл.  

Фулкуія номглмжувалля і кмгд-
йывалля. Ндмбтігліпрщ в уіи сулкуії 
взнйзває іж пакмї нозомгз гдоеавлм-
гм уноавйілля (одгуйывалля рак па-
км), бм вмлм кає взоіхуварз як нм-
впякгдллі номбйдкз, рак і ндопндкрз-
влі жавгалля. Помглмжувалля – уд 
лаукмвд ндодгбафдлля, пзпрдкарзфлд 
гмпйігедлля пралу, проукруоз, гзла-
кікз і ндопндкрзв уноавйілпщкзт 
явзц і номудпів, вйапрзвзт пуб‘єкру і 
мб‘єкру гдоеавлмгм уноавйілля. Ддо-
еавлд уноавйілля нмкйзкалд взоіху-
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варз гмвгмпромкмві, ндопндкрзвлі 
жавгалля, кмгдйыыфз їт жажгайдгігщ. 
Якцм могалз взкмлавфмї вйагз лд 
карзкурщ номглмжів, омжв‘яжалля узт 
жавгалщ вігбуварзкдрщпя в укмват 
ндвлмї лдвзжлафдлмпрі. Ваорм нігкод-
пйзрз, цм в уноавйілпщкмку номудпі 
номглмжувалля взкмозпрмвуєрщпя і як 
сулкуія, і як нозлузн, і як кдрмг 
уноавйілля.  

Фулкуія нйалувалля нмвзлла бу-
рз нозпурля ла впіт уноавйілпщкзт 
прагіят, у впіт проукруоат уноавйілля 
рмцм. Цди ланояк гіяйщлмпрі нмйягає 
у взжлафдллі кдрз, пноякмвалмпрі, 
жавгалщ, пнмпмбів одайіжауії рзт фз 
ілхзт пупнійщлзт номудпів (нмйірзф-
лзт, пмуіайщлзт, дкмлмкіфлзт, куйщру-
олзт ра іл.), омжомбуі номгоак, жа гм-
нмкмгмы якзт нмвзлла бурз гмпяглу-
ра кдра. Суфаплд нйалувалля нмвзллм 
ґоулруварзпя ла нозлузнат лаукмвмп-
рі, жакмллмпрі, кмкнйдкплмпрі, дкмлм-
кіфліи гмуійщлмпрі, багармваоіалрлмпрі 
уноавйілпщкзт оіхдлщ, мнрзкайщлмпрі, 
ра ілхзт пуфаплзт нозлузнат. 

За гмнмкмгмы сулкуії одгуйы-
валля жгіиплыырщпя бджнмпдодглє 
кдоівлзурвм кдомвалзкз мб‘єкракз 
гдоеавлмгм одгуйывалля (уноавйілля 
рмцм) ра ілхзи внйзв ла їт нмвдгіл-
ку. Тмбрм жавгякз одгуйываллы гм-
пягаєрщпя лдмбтіглзи прал унмоягку-
валля і пріикмпрі ндвлзт пзпрдк у 
проукруоі  гдоеавлмгм уноавйілля. 
Рдгуйывалляк мтмнйыєрщпя гмймв-
лзк фзлмк нмрмфлі жатмгз цмгм 
бугщ-якзт вігтзйдлщ віг жанйалмва-
лзт жавгалщ і гдоеавлзт номгоак. 
Піг внйзвмк одгуйывалля уноавйіл-
пщкі номудпз вігбуваырщпя в жагалзт 
ланояккат ра вігнмвіглм гм нозиля-
рзт номгоак. Ндмбтігліпрщ мндоарзв-
лмгм одгуйывалля мбукмвйдла ракме 
і кмбійщліпры пакмгм гдоеавлмгм 
уноавйілля. Згарліпрщ бугщ-якмї 
уноавйілпщкмї пзпрдкз віглмплм па-
кмпріилм жбдоігарз лайделзи ноавм-
взи прал в лджайделмпрі віг бугщ-
якмгм нмбіфлмгм внйзву є оджуйщра-
рмк лайделмгм жгіиплдлля сулкуії 
одгуйывалля. 

Кммогзлауія як сулкуія гдоеав-
лмгм уноавйілля жабджндфує ужгм-

гедлля гіяйщлмпрі впіт дйдкдлрів 
пзпрдкз гдоеавлмгм уноавйілля. Поз 
ущмку жавгякз кммогзлуваллы ужгм-
геуырщпя гії лд рійщкз упдодгзлі 
могалів взкмлавфмї вйагз, а и гії іл-
хзт уноавйілпщкзт проукруо, ілхзт 
гдоеавлзт, кмкулайщлзт ра ілхзт 
могалат рмцм. 

Фулкуія кмлромйы (лагйягу рм-
цм) кає пвмї мпмбйзвмпрі цмгм впіт 
ілхзт сулкуіи гдоеавлмгм уноавйіл-
ля, кмлромйщ таоакрдозжуєрщпя улі-
вдопайщліпры прмпмвлм бугщ-якмї йал-
кз уноавйілпщкмї пзпрдкз. Кмлромйщла 
(лагйягмва рмцм) сулкуія нмв‘яжала 
жі жбмомк, ндодгафды, жбдоігалляк ра 
ндодомбйдлляк сакрзфлзт гйя уноав-
йілля галзт, одєпроауієы ра гоуну-
валляк нмкажалщ ном гіяйщліпрщ дйд-
кдлрів пзпрдкз гдоеавлмгм уноавйіл-
ля, лаявлмпрі ра взроарат одпуопів ра 
ілхзт мбйікмвзт гіи.  Пмфзлаєрщпя уя 
гіяйщліпрщ ж мгдоеалля ілсмокауії 
ном гіиплзи ноавмвзи прал нігкмлр-
омйщлмгм мб‘єкра і жакілфуєрщпя ноз-
илярряк оіхдлщ, які ндодгбафаырщ 
вігнмвіглу кмодкуіы в пзпрдкі гдоеа-
влмгм уноавйілля гйя гмпяглдлля жа-
нйалмвалмї кдрз. Кмлромйщла сулкуія 
ґоулруєрщпя ла нозлузні жвмомрлзт 
жв‘яжків, які іплуырщ ноз бугщ-якіи 
вжаєкмгії пуб‘єкра и мб‘єкра в пзпрдкі 
гдоеавлмгм уноавйілля (одгуйывалля 
рак пакм).  

Згагалі сулкуії гдоеавлмї (нубйі-
флмї рак пакм) уноавйілпщкмї гіяйщлм-
прі в рми фз ілхмї прундлі каырщ кіпуд 
ноз уноавйіллі (одгуйываллі) і у псд-
оі вірфзжлялмгм нігнозєклзурва. 

Як і сулкуії гдоеавлмгм уноав-
йілля, рак і имгм нозлузнз буйз жа-
кйагдлі жаплмвлзкакз лаукз уноав-
йілля. Позлузнз гдоеавлмгм уноав-
йілля – ваейзва кардгмоія уноавйіл-
пщкмї лаукз. Ці мплмвлі жапагз нмвзл-
лі вігмбоаеарз пурліпрщ і одайщліпрщ 
номудпів гдоеавлмгм уноавйілля. Вм-
лз є оджуйщрармк ужагайщлдлля 
мб‘єкрзвлзт жакмлів ра жакмлмкіолмп-
рди, нозракаллзт їк озп і мжлак. 
Позлузнз гдоеавлмгм уноавйілля 
гзлакіфлі жа жкіпрмк і смокмы. 
Позлузнакз гдоеавлмгм уноавйілля 
кдоуырщпя жгіглм ж пуфаплзкз пмуіа-
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йщлм-нмйірзфлзкз, дкмлмкіфлзкз ра 
куйщруолзкз ра ілхзкз фзллзкакз, 
цм пкйайзпя в пупнійщпрві ра гдоеаві. 
Позлузнакз гдоеавлмгм уноавйілля 
мбґоулрмвуырщпя  жв‘яжкз як кіе  
пуб‘єкрмк ра  мб‘єкракз уноавйілля. 
Вмлз вігмбоаеаырщ озпз, які нозра-
каллі пзпрдкі гдоеавлмгм уноавйілля, 
а ракме мкодкзк її дйдкдлрак. Бджнм-
пдодглщм ла ноакрзуі нозлузнз 
уноавйілля нмвзллі бурз ндохмгед-
одйакз цмгм лмок ноава, якзкз кд-
оуырщпя в уноавйілпщкіи гіяйщлмпрі.  

Нзлі ноз багармваоіалрлмпрі вз-
жлафдлля ра кйапзсікауії нозлузнів 
уноавйілля ра нозлузнів гдоеавлмгм 
уноавйілля, лапакндодг, жапйугмвує 
ла увагу взмкодкйдлля рощмт гоун 
нозлузнів гдоеавлмгм уноавйілля: 
жагайщлмпзпрдклзт, проукруолзт ра 
пндуіайіжмвалзт. 

Дм жагайщлмпзпрдклзт нозлузнів 
лайдеарщ: нозлузн жакмллмпрі; гдкм-
коарзжку; омжнмгійу вйагз; нубйіфлм-
прі ра гйаплмпрі; кмкндрдлуії; мб‘єк-
рзвлмпрі уноавйілля; ноавмвмї внмоя-
гкмвалмпрі ра пакмвоягувалля; нмєг-
лалля удлроайіжауії і гдудлроайіжауії; 
прзкуйывалля. 

У гоуні проукруолзт нозлузнів 
взгійяырщ: проукруолм-уійщмві; проу-
круолм-сулкуімлайщлі; проукруолм-
могаліжауіилі; проукруолм-номудпу-
айщлі нозлузнз. 

Сроукруолм-уійщмві нозлузнз 
мтмнйыырщ, ланозкйаг, лапрунлі жапа-
гз: вжаєкмгмнмвлываліпрщ уійди, кмйз 
мгла кдра пнозяє ілхзи ра нігпзйыє 
її; нігнмоягкмваліпрщ номкіелзт ра 
ймкайщлзт уійди жагайщлзк (проардгі-
флзк); ужгмгедліпрщ уійди гдоеавлмгм 
уноавйілля кіе пмбмы; нмпйігмвліпрщ 
в гмпяглдллі впієї пукунлмпрі уійди 
гдоеавлмгм уноавйілля. 

Дм проукруолм-сулкуімлайщлзт 
нозлузнів, ланозкйаг, віглмпярщпя: 
взжлафдлля ра гзсдодлуіауія сулк-
уіи хйятмк взгалля ноавмвзт лмок; 
пукіпліпрщ оіжлзт сулкуіи в кдеат 
кмкндрдлрлмпрі мглмгм гдоеавлмгм 
могалу фз гдкійщкмт гдоеавлзт мога-
лів, могалів гдоеавлмгм уноавйілля 
мглієї гайужі ра в уіймку могаліжауіи-
лмї пзпрдкз гдоеавлмгм уноавйілля. 

Сдодг проукруолм-могаліжауіилзт 
жапаг, ланозкйаг, взгійяырщ: єгліпрщ 
пзпрдкз взкмлавфмї вйагз; оіжлм-
калірлмпрі могаліжауіилзт жв‘яжків 
могалів гдоеавлмї вйагз і кіпудвмгм 
пакмвоягувалля в пзпрдкі нубйіф-
лмгм уноавйілля; мб‘єглалля кмйдгі-
айщлмпрі в мкодкзт могалат вйагз ра 
кіпудвмгм пакмвоягувалля; рдозрмоі-
айщлм-гайуждві, які мбукмвйыырщ жа-
йделіпрщ могаліжауіилзт проукруо віг 
ндвлмї рдозрмоії, гайужі взомблзурва 
рмцм. 

Сроукруолм-номудпуайщлі нозл-
узнз мтмнйыырщ ракі жапагз як: віг-
нмвігліпрщ дйдкдлрів (кдрмгів, смок і 
прагіи) уноавйілпщкмї гіяйщлмпрі мога-
лів гдоеавлмгм уноавйілля їт сулкуі-
як ра могаліжауії; ноавмва взжлафд-
ліпрщ уноавйілпщкмї гіяйщлмпрі ра ндо-
пмлайщла вігнмвігайщліпрщ жа її од-
жуйщрарз; прзкуйывалля дсдкрзвлмї 
ра пукйіллмї уноавйілпщкмї гіяйщлмпрі. 

Тодры вдйзку гоуну – пндуіайі-
жмвалзт нозлузнів гдоеавлмгм 
уноавйілля урвмоыырщ: нозлузнз 
гіяйщлмпрі мкодкзт могалів взкмлав-
фмї вйагз; нозлузнз ілсмокауіилмгм 
жабджндфдлля гдоеавлмгм уноавйілля; 
нозлузнз гдоеавлмї пйуебз; нозл-
узнз омбмрз ж ндопмлаймк анаоару 
уноавйілля; нозлузнз нозилярря 
уноавйілпщкзт оіхдлщ. 

Згагалі нозлузнз гдоеавлмї (ну-
бйіфлмї рак пакм) уноавйілпщкмї гія-
йщлмпрі в рми фз ілхмї прундлі ракме 
каырщ кіпуд ноз уноавйіллі (одгуйы-
валлі) і у псдоі вірфзжлялмгм нігноз-
єклзурва. 

Оред, кмела нмгмгзрзпя ж гук-
кмы, цм пуфаплзи номудп впралмвйдл-
ля і мбґоулрувалля нозлузнів гдоеа-
влмгм уноавйілля (у псдоі вірфзжля-
лмгм нігнозєклзурва жмкодка) нмвз-
лдл вігнмвігарз лапрунлзк взкмгак: 

а) вігмбоаеарз рійщкз лаибійщх 
іпрмрлі, гмймвлі, мб‘єкрзвлм лдмбтіглі 
жакмлмкіолмпрі, віглмпзлз і вжає-
кмжв‘яжкз гдоеавлмгм уноавйілля; 

б) таоакрдозжуварз пріикі жакм-
лмкіолмпрі, віглмпзлз і вжаєкмжв'яжкз 
в гдоеавлмку уноавйіллі; 

в) мтмнйыварз ндодваелм жакм-
лмкіолмпрі, віглмпзлз і вжаєкмжв'яж-
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кз, вйапрзві гдоеавлмку уноавйіллы 
як уійіплмгм пмуіайщлмгм явзца, рмб-
рм які каырщ жагайщлзи таоакрдо; 

г) вігмбоаеарз пндузсіку гдоеа-
влмгм уноавйілля, имгм вігкіллмпрі 
віг ілхзт взгів уноавйілля [8]. 

Нанозкілуі жажлафзкм - які е па-
кд смокз нубйіфлмгм уноавйілля 
кмела взмкодкзрз у псдоі нігнозє-
клзурва? 

Дм могаліжауіилзт гіи у псдоі ні-
гнозєклзурва кмела віглдпрз ном-
вдгдлля могалакз нубйіфлмгм уноав-
йілля жбмоів, кмлсдодлуіи нігнозєк-
уів; омж‘яплдлля, лаоагз, пдкілаоз ж 
нозвмгу взгалля лмокарзвлзт (лд-
лмокарзвлзт) ноавмвзт акрів; номна-
галгу взкмлалля вжаєклзт жм-
бмв‘яжалщ кіе пуб'єкракз уноавйілля 
ра нігнозєкуякз; пнійщлу омжомбку 
жатмгів цмгм вномвагедлля лмвірліт 
гмпяглдлщ лаукз и рдтлікз; взвфдлля 
гомкагпщкмї гуккз ра ілхі нмгіблі. 

Дм кардоіайщлм-рдтліфлзт мндоа-
уіи в псдоі нігнозєклзурва лайдеарщ 
кардоіайщлм-рдтліфлі гії ж ніггмрмвкз 
гм номвдгдлля могаліжауіилзт жатмгів 
ра ж нозвмгу взгалля лмокарзвлзт 
(лдлмокарзвлзт) ноавмвзт акрів, 
гіймвмгпрвм, кмкн‘ырдолд пуномвм-
гедлля, пкйагалля ра мсмокйдлля 
жвірів, гмвігмк ілхзт гмкукдлрів ра 
ілхі нмгіблі. 

Такзк фзлмк, омйщ і жлафдлля 
лдноавмвзт смок агкіліпроарзвлм-
ноавмвмгм одгуйывалля (ра уноавйіл-
ля) нігнозєклзурва лд ваорм нозкд-
лхуварз, мпкійщкз, кмйз могаліжауіи-
лд ра кардоіайщлм-рдтліфлд жабджнд-
фдлля гіяйщлмпрі могалів взкмлавфмї 
вйагз є лдгмпрарлік, уд в кілудвмку 
оджуйщрарі лдгарзвлм внйзває ла дсд-
крзвліпрщ взкмлалля жавгалщ і 
мбмв‗яжків узт могалів уноавйілля. 
Воатмвуыфз номалайіжмвалзи кардоі-
ай прмпмвлм смок агкіліпроарзвлм-
ноавмвмгм одгуйывалля нігнозєклз-
урва (ра ндвлзк фзлмк і кдрмгів, які 
нмродбуырщ мкодкмгм омжгйягу), ж 
нозвмгу таоакрдозпрзкз галзт смок 
ноавмвмгм одгуйывалля пйіг жажлафз-
рз лапрунлд. 

Сндузсіка нозомгз ра сулкуім-
лайщлмгм нозжлафдлля могаліжауіилзт 

гіи ра кардоіайщлм-рдтліфлзт мндоа-
уіи в псдоі нігнозєклзурва ндодвае-
лм взжлафаєрщпя цмгм їт нозпурлмпрі 
в агкіліпроарзвлзт, сілалпмвзт, кзр-
лзт (які одгуйыырщпя в мплмвлмку 
лмокакз ікндоарзвлмгм таоакрдоу) 
абм узвійщлзт, нігнозєклзущкзт фз 
ілхзт ноавмвіглмпзлат (які одгуйы-
ырщпя лмокакз в мплмвлмку гзпнм-
жзрзвлмгм жкіпру). 

Дм пндуіайщлмї ноавмжгарлмпрі, 
яка жмвліхлщм таоакрдозжує гіяйщ-
ліпрщ пуб‘єкрів гмпнмгаоывалля ра 
нігнозєклзурва у вжаєкмпрмпулкат ж 
могалакз нубйіфлмгм уноавйілля в 
псдоі нігнозєклзурва, жмкодка, кме-
ла віглдпрз кмейзвіпрщ: жаикарзпя 
взжлафдлмы гмпнмгаопщкмы гіяйщліп-
ры (ніпйя йдгайіжауії уієї гіяйщлмпрі); 
жгіглм укйагдлзт угмг ж могалакз 
нубйіфлмгм уноавйілля жгіиплыварз 
ндвлі могаліжауіилі гії ра кардоіайщ-
лм-рдтліфлі мндоауії; лагалля нйар-
лзт (бджмнйарлзт) нмпйуг у впралмв-
йдлмку нмоягку; мрозкуварз віг мо-
галів нубйіфлмї вйагз ілсмокауіы, 
кодгзрз, нійщгз ра ілхі нодсдодлуії; 
взкмлуварз ілхі гмпнмгаопщкі, мога-
ліжауіилі ра кардоіайщлм-рдтліфлі гії, 
які лд пундодфарщ жакмлмгавпрву. 

Есдкрзвлд жгіиплдлля могаліжа-
уіилзт гіи ра кардоіайщлм-рдтліфлзт 
мндоауіи в псдоі нігнозєклзурва 
нмвзллм ґоулруварзпя ла: а) лаукмвм 
- мбґоулрмвалзт кмлуднруайщлзт жа-
пагат смокувалля гдоеавлмї нмйірз-
кз цмгм агкіліпроарзвлм-ноавмвмгм 
одгуйывалля нігнозєклзурва, які 
ндодгбафаырщ могаліжауіилм-ноавмві 
кдталіжкз одайіжауії пуфаплмгм, ба-
еалм пмуіайщлм-пноякмвалмгм нігн-
озєклзурва; б) нозлузнат кмлпроук-
рзвлмї вжаєкмгії кіе могалакз нубйі-
флмгм уноавйілля ра пуб‘єкракз нігн-
озєклзурва (їт мб‘єглаллякз) 
в) лмвмку пуфаплмку омжукіллі жкіп-
ру смок ра кдрмгів агкіліпроарзвлм-
ноавмвмгм одгуйывалля нігнозєклз-
урва; г) воатуваллі нмжзрзвлмгм жа-
кмогмллмгм гмпвігу агкіліпроарзвлм-
ноавмвмгм одгуйывалля нігнозєк-
лзурва.  
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