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В Укоаїлі розває пугмва одсмо-
ка. Цд мгла ж ваейзвзт птмгзлмк ла 
хйяту кмгдоліжауії лахмї гдоеавз, 
яка нмкйзкала жабджндфзрз лагіилзи, 
номпрзи і гмпрунлзи жатзпр ноав і 
пвмбмг гомкагял, а ракме ноавмвзи 
жатзпр нігнозєкпрв, упралмв і могалі-
жауіи віг бугщ-якзт лдноавмкіолзт 
нмпягалщ.  

З мгйягу ла уд, ноімозрдрлзк ла-
ноякмк ноавлзфмї лаукз є смоку-
валля взваедлзт нігтмгів, мбґоулру-
валля ра нмгайщхд вномвагедлля 
вігнмвіглзт кмлуднуіи омжвзрку пу-
гмвмї вйагз, її сулкуіи, дсдкрзвлмї 

пзпрдкз могалів, яка вігнмвігає лм-
взк взкйзкак ра жавгалляк. 

У ущмку кмлрдкпрі пйіг вігкірзрз 
гмпйігедлля М. С. Буйкар «Тдмод-
рзкм-ноавмві жапагз омжвзрку ра су-
лкуімлувалля пугмвмї вйагз». Аврмо 
пйухлм жвдолуйа увагу ла «нпдвгм-
кдрмгмймгіфлзи» айгмозрк, взкмозп-
ралля якмгм, ла еайщ, є лагжвзфаилм 
омжнмвпыгедлзк у вірфзжляліи лау-
уі. А пакд: 1) кмлпрарауія іплувалля 
мкодкзт пкйагмвзт у проукруоі пу-
гмвмї вйагз (ноз ущмку гм увагз 
ндодваелм вжярм апндкр жакмлмгав-
фмгм одгуйывалля). Нанозкйаг, рзт 

_________________ 
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фз ілхзт пугмвзт могалів, нмпагмвзт 
мпіб абм номудпуайщлзт пкйагмвзт, 
які ндодгбафдлі фзллзк жакмлмгав-
фзк уодгуйывалляк; 2) «лаукмва 
йдгірзкіжауія» лмок фзллмгм жакмлм-
гавпрва ж нзралщ пугмвмї вйагз –    
їт мнзп ра нмяплдлля жапмбакз ыоз-
гзфлмї лаукз, нмоівлялля іж жакмлм-
гавфзк уодгуйывалляк вігнмвіглзт 
апндкрів у жаоубіелзт коаїлат     
рмцм. 

Такзи «лаукмвзи» мнзп вед іп-
луыфзт могалів ра проукруо лд пноз-
яє угмпкмлайдллы гдоеавлзт кдталі-
жків. Нармкіпрщ, аврмо пйухлм вігкі-
рзйа акруайіжауіы нмродб у рдмодрзф-
лзт нмймедллят, їт ндодгйягі ра вгм-
пкмлайдллі. А жгмгмк – омжомбуі (ла 
мплмві ракзт рдмодрзфлзт нмймедлщ) 
лмвзт гдкмкоарзфлм-ноавмвзт кмгд-
йди ра проукруо. 

Так, у кмлмгоасії аврмо взоіху-
вайа лзжку рдмодрзфлзт жавгалщ у 
кдеат гмкрозлз пугмвмї вйагз. В 
клзжі взкйагдлм оджуйщрарз кмкнйдк-
плмгм ужагайщлдлля лаявлзт рдмодрз-
км-ноавмвзт ланоауывалщ, а ракме 
взжлафдлм нзралля, які, ла гукку 
аврмоа, нмродбуырщ пуррєвмгм гм-
мноауывалля, жкілз, смокувалля 
лмвзт лаукмвзт нмймедлщ прмпмвлм 
їт омжукілля. 

У тмгі номвдгдлмгм гмпйігедлля 
псмокуйщмвалм ра жаномнмлмвалм гм 
лаукмвмгм везрку бйзжщкм гвагуярз 
рдмодрзкм-ноавмвзт гдсіліуіи у гмк-
розлі пугмвмї вйагз. Такме нмпйігмв-
лм мбґоулрмвалм номудп смокувалля 
багарщмт пзпрдк: мжлак, сулкуіи, 
нозлузнів, могалів пугмвмї вйагз ра 
їт проукруоз.  

У ндохмку омжгійі взкйагдлм ав-
рмопщкзи нігтіг гм омжукілля пнів-
віглмхдлля номудпів іпрмозфлмгм 
омжвзрку пугмфзлпрва, пугмвмї вйагз 
ра нмпруну гмкрозлз пугмвмї вйагз, 
цм нмйягає в іплуваллі гвмт уявлзт 
«ноякзт». Заномнмлмвалм гм лаукм-
вмгм везрку взжлафдлля номудпів 
«іпрмозфлзи омжвзрмк (ґдлджа) пугм-
фзлпрва, пугмвмї вйагз» ра «омжвзрмк 
гмкрозлз пугмвмї вйагз», а ракме 
гдсіліуії «кмлуднуія пугмвмї вйагз» і 
«рдмоія пугмвмї вйагз». 

 У гоугмку омжгійі псмокуйщм-
валм гдсіліуії «мжлака пугмвмї вйа-
гз» ра «вйапрзвіпрщ пугмвмї вйагз», 
цм ґоулруырщпя ла оджуйщрарат ала-
йіжу пуфаплмгм пралу гмпйігедлля 
ущмгм нмлярря, взявйдліи пндузсіуі 
пніввіглмхдлля нмлярщ «мжлака» і 
«вйапрзвіпрщ», аврмопщкмку нігтмгі 
гм їт смокувалля. Заномнмлмвалм гм 
лаукмвмгм везрку взжлафдлля нм-
лярря «пзпрдка мжлак пугмвмї вйа-
гз», цм мбґоулрмвалд оджуйщраракз 
ужагайщлдлля лаявлзт омжукілщ ра 
аврмопщкзк нігтмгмк гм имгм взжла-
фдлля.  

У родрщмку омжгійі жаномнмлмва-
лм гм лаукмвмгм везрку гдсіліуії 
«сулкуія пугмвмї вйагз», «сулкуії 
пугмвмї вйагз», цм ґоулруырщпя ла 
оджуйщрарат ужагайщлдлля лаявлзт 
омжукілщ, гмпйігедлля пніввіглмхдл-
ля їт жкіпру іж пукіелзкз нмляррякз, 
а ракме ла аогукдлрмвалмку аврмопщ-
кмку нігтмгі гм їт смокувалля. В 
имгм мплмві рдмодрзкм-ноавмві нмйм-
едлля ном: ноавмву нозомгу гдкмк-
оарзфлмї, ноавмвмї гдоеавз ра її сул-
куімлайщлмгм нозжлафдлля, пндузсі-
ку омжвзрку і роалпсмокауії сулкуі-
млайщлмгм нозжлафдлля пугмфзлпрва, 
жкіпр ндовзллзт кардгмоіи гйя смо-
кувалля нмлярщ «сулкуія пугмвмї 
вйагз», «сулкуії пугмвмї вйагз» рм-
цм. Ссмокуйщмвалм гдсіліуіы «пзп-
рдка нозлузнів пугмвмї вйагз», мб-
ґоулрмвалм кмкнйдкплзи рдмодрзкм-
ноавмвзи нігтіг гм смокувалля пзп-
рдкз нозлузнів пугмвмї вйагз ра її 
проукруоз, цм ґоулруєрщпя ла оджуйщ-
рарат ужагайщлдлля її лаявлзт кйапз-
сікауіи ра взкмозпраллі аврмопщкмгм 
нігтмгу. 

У фдрвдормку омжгійі жаномнмлм-
валм гм лаукмвмгм везрку гдсіліуії 
«могал пугмвмї вйагз», «пзпрдка мо-
галів пугмвмї вйагз», цм ґоулруырщпя 
ла оджуйщрарат ужагайщлдлля лаявлзт 
омжукілщ, гмпйігедлля пніввіглмхдл-
ля їт жкіпру іж пукіелзкз нмляррякз, 
а ракме ла аогукдлрмвалмку аврмопщ-
кмку нігтмгі гм їт смокувалля. Ссм-
окуйщмвалм кмкнйдкплзи рдмодрзкм-
ноавмвзи нігтіг гм омжукілля пкйа-
гмвзт пзпрдкз могалів пугмвмї вйагз 
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ра її проукруоз. В имгм мплмві – пзп-
рдка сулкуіи, які взкмлує пугмва 
вйага як пкйагмва гдоеавлмї вйагз у 
гдкмкоарзфліи, ноавмвіи гдоеаві. На 
мплмві ущмгм нігтмгу мкодпйдлм пзп-
рдку могалів пугмвмї вйагз Укоаїлз. 

Сйіг вігкірзрз, цм кмлмгоасія 
Буйкар М. С. є пуррєвзк влдпкмк у 
взоіхдлля пкйаглзт нзралщ рдмодрз-
км-ноавмвмї лаукз. Ссмокуйщмвалі в 
гмпйігедллі рдмодрзфлі нмймедлля, 
взплмвкз ра одкмкдлгауії кмеурщ 
бурз взкмозпралі у лаукмвм-
гмпйігліи псдоі, у жакмлмгавфіи псд-
оі, у лавфайщлмку номудпі рмцм.  

 Ваорм вігжлафзрз, цм кмлмг-
оасія «Тдмодрзкм-ноавмві жапагз 
омжвзрку ра сулкуімлувалля пугмвмї 
вйагз» кмед бурз мб’єкрмк лаукмвм-
гм ра нозкйаглмгм ілрдодпів хзомкмгм 
кмйа фзрафів – віг пругдлрів, взкйа-
гафів і лаукмвуів гм упіт, трм уіка-
взрщпя нзраллякз пугмвмї вйагз, її 
омжвзрку ра сулкуімлувалля. Дмпйі-
гедлля взкйагдлм сатмвмы кмвмы в 
лаукмвмку прзйі, ла взпмкмку лаукм-
вм-кдрмгзфлмку оівлі. Упд уд гає 
нігправз гйя рмгм, цмб взпмкм муілз-
рз оджуйщрарз ноауі аврмоа. 
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