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Дискусія щодо правового регулювання 

темпоральних меж життя людини 
 

22 емврля 2019 омку Цдлро кд-
гзкм-ноавмвзт гмпйігедлщ Науімла-
йщлмї акагдкії ноавмвзт лаук  Укоа-
їлз ра Науімлайщлмї акагдкії кдгзф-
лзт лаук Укоаїлз пнійщлм ж Кзївпщ-
кзк одгімлайщлзк удлромк Науім-
лайщлмї акагдкії ноавмвзт лаук  
Укоаїлз, Рдгімлайщлмы могаліжауієы 
в нігрозкку ноава йыгзлз ла гіглу 
пкдорщ  ра  Агвмкарпщкзк мб’єг-
лалляк «Тараомв Фаозллзк Гмймв-
км» номвів жапігалля «коугймгм прм-
йу» ла рдку «Поавмвд одгуйывалля 
рдкнмоайщлзт кде езрря йыгзлз». 

Мдрмы жатмгу буйм: гаокмліжува-
рз  нмляріилзи анаоар у псдоі вз-
жлафдлля рдкнмоайщлзт кде йыгпщ-
кмгм езрря, ланоауыварз кіегайужд-
вд омжукілля мплмвлзт кардгмоіи в 
уіи псдоі, лакірзрз хйятз ноавмвмгм 
водгуйывалля  бімдрзфлзт номбйдк в 
жажлафдліи уаозлі ла рдодлат Укоаї-
лз. 

З вірайщлзкз пймвакз ра гмнмві-
гякз взпрунзйз: Віуд-ноджзгдлр - 
кдоівлзк Кзївпщкмгм одгімлайщлмгм 
удлроу Науімлайщлмї акагдкії ноавм-
взт лаук  Укоаїлз, акагдкік НАПоН 
Укоаїлз, гмкрмо ыозгзфлзт лаук, 

номсдпмо Н. С. Кужлєумва, кдоівлзк 
Цдлроу кдгзкм-ноавмвзт гмпйігедлщ 
НАПоН  Укоаїлз ра НАМН Укоаї-
лз, фйдл-кмодпнмлгдлр НАПоН 
Укоаїлз, гмкрмо ыозгзфлзт лаук, 
номсдпмо С. Г. Срдудлкм, жавігуваф 
касдгоз сіймпмсії Науімлайщлмї 
кдгзфлмї акагдкії ніпйягзнймклмї 
мпвірз ік. П. Л. Шунзка, ноджзгдлр 
Укоаїлпкмї апмуіауії  бімдрзкз, 
дкпндор ЮНЕСКО ж бімдрзкз, 
гмкрмо сіймпмспщкзт лаук, номсдпмо 
С. В. Пупрмвір,  номсдпмо касдгоз 
сіймпмсії Науімлайщлмї кдгзфлмї 
акагдкії ніпйягзнймклмї мпвірз ік. 
П. Л. Шунзка, гмкрмо сіймпмспщкзт 
лаук, номсдпмо Н. М. Бмифдлкм,  
номсдпмо касдгоз козкілайщлмгм 
ноава ра козкілайщлм-ноавмвзт 
гзпузнйіл Пмйравпщкмгм ыозгзфлмгм 
ілпрзруру Науімлайщлмгм ыозгзф-
лмгм улівдопзрдру ікдлі Яомпйава 
Мугомгм, акагдкік НАПоН Укоаїлз 
гмкрмо ыозгзфлзт лаук, номсдпмо 
Н. О. Гурмомва, номсдпмо касдгоз 
узвійщлмгм, гмпнмгаопщкмгм ра сі-
лалпмвмгм ноава Пмйравпщкмгм ыоз-
гзфлмгм ілпрзруру Науімлайщлмгм  
ыозгзфлмгм улівдопзрдру  ікдлі  
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Яомпйава  Мугомгм, гмкрмо ыозгзф-
лзт лаук, номсдпмо В. М. Пахкмв, 
взкйагаф Науімлайщлмї акагдкії 
номкуоаруоз Укоаїлз, калгзгар 
ыозгзфлзт лаук, номсдпмо            
В. М. Куу, гмудлр касдгоз козкіла-
йщлмгм ноава Науімлайщлмгм 
ыозгзфлмгм улівдопзрдру ікдлі 
Яомпйава Мугомгм, калгзгар ыозгз-
флзт лаук, гмудлр О. Е. Рагурлзи, 
агвмкар, Гмймва пдкуії ноавмвзт 
мплмв бімдрзкз Кмкірдру кдгзфлмгм і 
саокаудврзфлмгм ноава ра бімдрзкз 
Науімлайщлмї апмуіауії агвмкарів 
Укоаїлз, жаплмвлзк ра Гмймва 
Рдгімлайщлмї могаліжауії в нігрозкку 
ноава йыгзлз ла гіглу пкдорщ, 
калгзгар ыозгзфлзт лаук, гмудлр                          
Я. О. Тозлщмва, наорлдо агвмкар-
пщкмгм мб’єглалля  «Тараомв 
Фаозллзк Гмймвкм», агвмкар 
В. М. Фдгзрлзк, гмудлр касдгоз 
узвійщлмгм ноава Кзївпщкмгм лауім-
лайщлмгм улівдопзрдру ікдлі Таоапа 

Шдвфдлка, калгзгар ыозгзфлзт ла-
ук К. В. Ммпкайдлкм, гмудлр касдг-
оз лдиомтіоуогії Науімлайщлмгм кд-
гзфлмгм улівдопзрдру ікдлі 
О. О. Бмгмкмйщуя, гмкрмо кдгзфлзт 
лаук, гмудлр В. В. Мдгвдгєв,  гмудлр 
касдгоз алдпрджімймгії ра ілрдлпзв-
лмї рдоанії  Науімлайщлмї кдгзфлмї 
акагдкії ніпйягзнймклмї мпвірз ікдлі 
П. Л. Шунзка, калгзгар кдгзфлзт 
лаук, йікао-алдпрджімймг Ю. І. Мао-
кмв, Поджзгдлр Впдукоа-їлпщкмї оагз 
жатзпру ноав ра бджндкз науієлрів 
В. Г. Сдогык. 

Запігалля «коугймгм прмйу» 
вігбуймпщ у смокі гзпкупії цмгм 
мплмвлзт номбйдк, нмв’яжалзт ж 
взжлафдлляк нмфарку ра жакілфдлляк  
йыгпщкмгм езрря. У гзпкупії акрзвлу 
уфапрщ вжяйз номвіглі лаукмвуі 
НАПоН Укоаїлз ра ілхзт 
ноавлзфзт ілпрзрууіи, нодгправлзкз 
жакйагів кдгзузлз, сіймпмсз, а 
ракме ноакрзкуыфі ыозпрз.  
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Віуд-ноджзгдлр - кдоівлзк Кзїв-
пщкмгм одгімлайщлмгм удлроу Науім-
лайщлмї акагдкії ноавмвзт лаук  
Укоаїлз, акагдкік НАПоН Укоаїлз, 
гмкрмо ыозгзфлзт лаук, номсдпмо 
Н. С. Кужлєумва у вірайщлмку пймві  

нмгякувайа кдоівлзку Цдлроу кдгз-
км-ноавмвзт гмпйігедлщ НАПоН  
Укоаїлз ра НАМН Укоаїлз жа іліуіа-
рзву у номвдгдллі галмгм жатмгу. На-
гмймпзйа ла ваейзвмпрі гаокмліжауії 
ноавмвмгм ра кдгзфлмгм взжлафдлля   
нмфарку  езрря йыгзлз, а ракме ла 
ваейзвмпрі мбгмвмодлля ра ноавмвмї 
одгйакдлрауії смок нмжбавйдлля 
езрря йыгзлз ла номталля. 

Кдоівлзк Цдлроу кдгзкм-ноавм-
взт гмпйігедлщ НАПоН Укоаїлз ра 
НАМН Укоаїлз, фйдл-кмодпнмлгдлр 
НАПоН Укоаїлз, гмкрмо ыозгзфлзт 
лаук, номсдпмо С. Г. Срдудлкм акуд-

лрував увагу нозпурліт, цм уд лд 
ндохзи нмгіблмгм омгу жатіг у прі-
лат Кзївпщкмгм одгімлайщлмгм удлроу 
НАПоН Укоаїлз. Впі ігдї, які бугурщ 

жаномнмлмвалі ра мбгмвмодлі, жа укм-
вз їт езррєжгарлмпрі, нмвзллі бурз 
одайіжмвалзкз жа уфапрі номсійщлзт 
кмкірдрів Вдотмвлмї Рагз Укоаїлз, 
Міліпрдопрва мтмомлз жгмомв’я 
Укоаїлз. За  оджуйщраракз омбмрз 
«коугймгм прмйу» бугд ніггмрмвйдлм 
жбіоку кардоіайів, яка мтмнзрщ впі 
нмгалі номнмжзуії цмгм ноавмвмгм 
водгуйывалля рдкнмоайщлзт кде 
езрря йыгзлз. 

Помсдпмо касдгоз сіймпмсії 
Науімлайщлмї кдгзфлмї акагдкії 
ніпйягзнймклмї мпвірз ік. П.  Л. Шу-
нзка, гмкрмо сіймпмспщкзт лаук, 
номсдпмо  Н. М. Бмифдлкм, вігкоз-
ваыфз ндоху фапрзлу жапігалля 
«коугймгм прмйу» нозпвяфдлмгм ном-
бйдкак взжлафдлля і ноавмвмгм вод-
гуйывалля нмфарку езрря йыгзлз,   
жажлафзйа, цм гйя дрзкз и ноава 
мфдвзглмы прає лагайщла нмродба 
ж’япувалля уілліплмгм нігґоулря 
йыгпщкмгм езрря, кдеі вроуфалля ра 
кмейзвмпрі внйзву як ла имгм нмфа-
рмк, рак і ла имгм жавдохдлля. Гука-
ліраолі лаукз ра пуфаплд ноавм вва-
еаырщ лдвіг’єклмы пкйагмвмы йыг-
пщкмї нозомгз ноава і пвмбмгз йы-
гзлз (жмкодка и ноавм ла езрря). 
Пмлярря, цм їт нмжлафаырщ, кмеурщ 
бурз омжгйялурі як у кмлрдкпрі ноава 
ра нмйірмймгії ра ілхзт пндуіайщлзт 
лаук, рак і ла сіймпмспщкмку оівлі, а 
рмфліхд – коіжщ нозжку нозкйаглмї 
дрзкз. 

Помсдпмо 
касдгоз 
козкілайщ-
лмгм ноава ра 
козкілайщлм-
ноавмвзт 
гзпузнйіл 
Пмйравпщкмгм 
ыозгзфлмгм 
ілпрзруру 
Науімлайщлмгм 
ыозгзфлмгм 
улівдопзрдру ікдлі Яомпйава 
Мугомгм, акагдкік НАПоН Укоаїлз 
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гмкрмо ыозгзфлзт лаук, номсдпмо 
Н. О. Гурмомва нозвдолуйа увагу, цм 
упрайдлд взжлафдлля в козкілайщлм-
ку ноаві Укоаїлз кмкдлру нмфарку 

козкілайщлм-ноавмвмї мтмомлз езр-
ря йыгзлу як нмфарку сіжімймгіфлзт 
нмймгів жапраоійм і нмродбує вгмпкм-
лайдлля. Ґоулруыфзпщ ла нмйм-
едллят кдгзфлмгм ноава,  лдмбтіглм 
впралмвзрз, цм ракзк кмкдлрмк є, 
як кілікук, нмфармк лапрунлмгм гля 
ніпйя ндодбігу 22 рзеля вагірлмпрі. 
Пдодлдпдлля ущмгм кмкдлру ла 
бійщх оалліи ндоімг омжвзрку нймгу 
нмродбує нмгайщхмгм мбгмвмодлля 
пдодг сатівуів в гайужі ноава ра кд-
гзузлз. 

Дмудлр 
касдгоз уз-
війщлмгм ноа-
ва Кзївпщкм-
гм лауімлайщ-
лмгм улівдо-
пзрдру ікдлі 
Таоапа Шдв-
фдлка, кал-
гзгар ыоз-
гзфлзт лаук 
К. В. Ммпка-
йдлкм нозп-
вярзйа пвмы 

гмнмвігщ 
ноавмвмку прарупу дкбоімла йыгзлз, 
ніг фап якмї лагмймпзйа, цм имгм 
праруп є  гмпі лдвзжлафдлзк у гмкр-
озлі ра пугмвіи ноакрзуі. Оплмвлзкз 
рмфкакз жмоу цмгм ноавмвмї нозом-
гз дкбоімла йыгзлз є: дкбоімлз є 
пуб’єкракз ноава; дкбоімлз каырщ 

укмвлу ноавмжгарліпрщ; дкбоімлз є 
оіффы. Дмнмвігаф жвдолуйа увагу ла 
ндвлд номрзоіффя в ноавмвіи нмжзуії 
укоаїлпщкмгм жакмлмгавуя, якзи  ж 
мглмгм бмку лагійяє дкбоімлів ілрд-
одпакз, а ж ілхмгм – взкмозпрмвує 
раку ноавмву рдокілмймгіы, цм пвіг-
фзрщ ном кмейзвіпрщ взжлалля дкб-
оімлів одфакз. 

Дмудлр касдгоз козкілайщлмгм 
ноава Науімлайщлмгм ыозгзфлмгм 
улівдопзрдру ікдлі Яомпйава Мугомгм, 
калгзгар ыозгзфлзт лаук, гмудлр  
О. Е. Рагурлзи кмлпрарував сакр, цм 
жагайщлмвзжлалзк у козкілайщлмку 
ноаві вваеаєрщпя нмв’яжуварз нмфар-
кмвзи кмкдлр езрря йыгзлз ж нмфар-
кмк сіжімймгіфлзт нмймгів, а кілудвзи 
кмкдлр езрря – ж пкдоры гмймвлмгм 

кмжку. Міе рзк, вігнмвіглм гм оджм-
йыуії Сдпії Рагз Євомнз нм бімдрзуі 
(гоугдлщ 1996 о.), дкбоімл є йыгзлмы 
уед ла 14-и гдлщ ніпйя жанйіглдлля, 
рак пакм жа галзкз пуфаплмї сіжзкз 
фапмк взлзклдлля пакмпріилмгм езр-
ря, в рмку фзпйі езрря йыгзлз, є км-
кдлр нозвлдпдлля пвігмкмпрі у бугщ-
якд сіжзфлд рійм, абм кмкдлр нозвлд-
пдлля ндвлмї ілсмокауії (твзйщмвмї 
пмйірмолм-гмймгоасіфлмї смокз) у 
бійкмвм-лукйдїлмвзи могаліжк. Іж жа-
руталляк мкзплм-віглмвйывайщлзт 
номудпів лапрає нозомгла пкдорщ бім-
ймгіфлмгм рійа, айд твзйщмва смока 
езрря, нмпрунмвм лаомцуыфз пвмї 
рдокмгзлакіфлі вйапрзвмпрі, віггайя-
єрщпя и ла мпралмк жайзхає кйіркмві 
урвмодлля рійа, нмвдораєрщпя в гдмкм-
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пкіфлзи номпріо езвзт ілрдйдкруайщ-
лзт нмрмків, жйзваєрщпя у бджпкдорі ж 
бджкделзк ілсмокауіилзк номпрмомк 
кмпкмпу. Коік рмгм, у жв’яжку ж нмявмы 
узсомвмї йюгзлз (digital human being, 
Homo numeralis, Homo digitalis, абм 
Homo horologium) бімймгіфлзи взг 
Homo sapiens нмпрунмвм жгіиплыє 
пномбз взтмгу жа мкодпйдлі имку кд-
еі, хруфлмгм двмйыуімлувалля жа гм-
нмкмгмы гмпяглдлщ у псдоі лдиомбім-
ймгії, біміледлдоії, првмодлля езвзт 
іпрмр, які нмєглуырщ могаліку ж лдмо-
галікмы ра(абм) првмодлля лдмогаліф-
лмї смокз езрря. Цд нмомгеує пкйа-
глі ра лджоуфлі нзралля гйя бугщ-якмї 
гайужі ноава ла нмомжі каогзлайщлзт 
жкіл. 

Паорлдо агвмкарпщкмгм мб’єглалля  
«Тараомв Фаозллзк Гмймвкм», 
агвмкар В. М. Фдгзрлзк лагмймпзв у 
пвмєку взпруні ла ваейзвмпрі 
пуб’єкрзвлмгм правйдлля  гм кмкдлрів 

нмфарку ра жакілфдлля езрря ноз 
вфзлдллі вігнмвіглзт козкілайщлзт 
ноавмноухдлщ, мпкійщкз вкажалд кмед 
вігігоаварз кйыфмву омйщ ноз 
омжкдеуваллі лджакмллмгм абмору віг 
вбзвпрва, фз вбзвпрва віг лаоугз лаг 
ріймк нмкдоймгм. Такме гмнмвігаф 
жауваезв, цм нпзтіфлд правйдлля гм 
узт кмкдлрів кмед взоаеарзпщ лд 
йзхд у смокі укзпйу, айд и у смокі 
лдмбдоделмпрі, ном цм гмуійщлм 
жажлафзрз в мкодкмку нмймедллі 
Загайщлмї фапрзлз Козкілайщлмгм 
кмгдкпу Укоаїлз. 

Завігуваф касдгоз сіймпмсії 
Науімлайщлмї кдгзфлмї акагдкії 

ніпйягзнймклмї мпвірз ік. П. Л. Шу-
нзка, ноджзгдлр Укоаїлпкмї апмуіауії  

бімдрзкз, дкпндор ЮНЕСКО ж 
бімдрзкз, гмкрмо сіймпмспщкзт лаук, 
номсдпмо С. В. Пупрмвір  вігкоз-
ваыфз гоугу фапрзлу жапігалля 
«коугймгм прмйу», нозпвяфлмгм 
номбйдкі взжлафдлля і ноавмвмгм 
водгуйывалля жакілфдлля езрря 
йыгзлз ра ндопндкрзві її омжв’яжалля, 
жвдолуйа увагу ла рд, цм алайіж ра 
мбгмвмодлля сіймпмспщкзт, дрзкм-
ноавмвзт ра пмуімкуйщруолзт жапаг 
пкдорі ра вкзоалля є гуед ваейзвзк 
гйя пуфаплмгм рдмодрзкм-сійм-
пмспщкмгм мбгоулрувалля ра омжукіл-
ля узт сдлмкдлів, гйя смокувалля 
вігнмвіглзт пмуіайщлзт ноакрзк, гу-
каліжауії кдгзузлз як рдмоії ра ноак-
рзкз, омжомбкз вігнмвіглмї кмгдйі 
рдоанії і тмпніплмї кдгзузлз.  Фійм-
пмспщкзи алайіж пкдорі ра вкзоалля 
ваейзвзи гйя кмлпроуывалля пуфап-
лзт пкзпйів езрря йыгзлз, гйя вгм-
пкмлайдлля її як мпмбзпрмпрі, гйя 
смокувалля дрзфлзт нозлузнів ра 
уіллмпрди мпмбзпрмпрі.  

Дмудлр касдгоз лдиомтіоуогії 
Науімлайщлмгм кдгзфлмгм улівдопз-
рдру ік. О. О. Бмгмкмйщуя, гмкрмо 
кдгзфлзт лаук, гмудлр В. В. Мдгвд-
гєв жвдолув увагу ла рми акр, цм  
галі бімймгії, ндох жа впд, гдлдрзкз, 
кмйдкуйяолмї бімймгії і дкбоімймгії 
кмлпраруырщ взкйыфлу жлафзкіпрщ 
кмкдлру сдорзйіжауії як вужщкмгм 
фапмвмгм дніжмгу взлзклдлля внмвлі 
гмпрарлщмгм сіжзфлмгм пубпроару 
лмвмгм ілгзвігуайщлмгм езрря. Зва-
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еаыфз ла мбкдедліпрщ жлалщ ном 
сулкуіы і кмейзві ваоіауії нмвдгіл-
кз кмжку у кдемвзт пралат пдодг 
лаукмвм-ноакрзфлмї пнійщлмрз ном-
віглзт пупнійщпрв, нзралля вгмпкм-
лайдлля номрмкмйу и рдтліфлзт 

жапмбів вдозсікауії пкдорі кмжку 
акруайщлд. У вірфзжлялзт укмват 
рдтліфлмгм и сатмвмгм жабджндфдлля 
взкмлалля взкмг лавірщ уед іплуы-
фзт номрмкмйів ноакрзфлм лдкмейз-
вд. Юозгзфлм мкодпйыыфз і жвуеу-
ыфз іплувалля дрзфлм пніолзт явзц, 
пйіг жайзхарз кмейзвіпрщ нодудлгд-
лрлмї ваоіауії оіхдлщ, нозкіомк, 
хйятмк увдгдлля лмокз ном гмйу-
фдлля гм їт нозилярря псмокмвалмгм 
ad hoc гзпкупіилмгм кмйа бйзжщкзт і 
ракзт, цм вігмбоаеаырщ як пупнійщ-
лу, рак і пвірмгйяглм жлафзку аогу-
кдлрауіы, мпіб. 

Дмудлр касдгоз алдпрджімймгії ра 
ілрдлпзвлмї рдоанії  Науімлайщлмї 
кдгзфлмї акагдкії ніпйягзнймклмї 
мпвірз ікдлі П. Л. Шунзка, калгзгар 
кдгзфлзт лаук, йікао-алдпрджімймг 
Ю. І. Маокмв лагмймпзв, ла рмку, цм 
номбйдка нмкзоаыфмгм науієлра, 
мпмбйзвм в лднайіарзвліи кдгзузлі, 
кає уійу лзжку апндкрів, які нмрод-
буырщ кіе-
гзпузнйілао-
лмгм мбгмвм-
одлля жа уфа-
прі сатівуів ж 
бімдрзкз, 
кдгзфлзт 
ноауівлзків, 
пдодг лзт 

алдпрджімймгів, и нмродбує ноавмвмгм 
водгуйывалля. Такме гмнмвігаф, 
номалайіжувавхз рдмодрзфлу кмгдйщ 
жакмлу «Пом жабджндфдлля ноава 
йыгзлз ла гіглу пкдорщ», яку буйм 
ніггмрмвйдлм ра жажгайдгігщ лагіпйа-
лм гйя мноауывалля впік уфаплзкак 
гзпкупії,  лагав  номнмжзуії жкілзрз 
рдокіл «йікао, якзи йікує» ла «йікао-
куоармо», а  пймва «кдгзфлзи жа-
кйаг» ла «жакйаг мтмомлз жгмомв’я». 

Помсдпмо касдгоз узвійщлмгм, 
гмпнмгаопщкмгм ра сілалпмвмгм ноава 
Пмйравпщкмгм ыозгзфлмгм ілпрзруру 
Науімлайщлмгм  ыозгзфлмгм улівдо-
пзрдру  ікдлі  Яомпйава  Мугомгм, 
гмкрмо ыозгзфлзт лаук, номсдпмо 
В. М. Пахкмв в пвмїи гмнмвігі жвдо-
лув увагу ла вігпурліпрщ гмпйігедлщ 
ра нмжзуії ноавмжлавуів цмгм найіа-

рзвлмї гм-
нмкмгз. Ог-
лієы ж ноз-
фзл лдомжу-
кілля якзк 
фзлмк гаоа-
лрії мплмвм-

нмймелзт 
ноав і пвм-
бмг йыгзлз, 

а пакд, ноавм ла жгмомв’я ра езрря 
кмела мрмрмелыварз ж ноавакз лд-
взйікмвлзт твмозт ра їт бйзжщкзт. 
Зажлафдла номбйдка, пвігфзрщ ном 
вігпурліпрщ гієвмї гдоеавлмї нмйірз-
кз цмгм жатзпру ноав уієї кардгмоії 
гомкагял, цм нігрвдогеуєрщпя лдгм-
пкмлаймы лмокарзвлм-ноавмвмы ба-
жмы. І ла еайщ мплмвлмы кмлуднруа-
йщлмы бажмы жакмлмгавпрва Укоаїлз 
цмгм жабджндфдлля ноав лдвзйікмв-
лзт твмозт є жабджндфдлля їт йзхд 
жлдбмйывайщлзкз ноднаоаракз. 

Поджзгдлр Впдукоаїлпщкмї оагз 
жатзпру ноав ра бджндкз науієлрів 
В. Г. Сдогык лагмймпзв, ла рмку цм 
пуфапла Укоаїла нмродбує лдгаилмї 
ндодбугмвз пзпрдкз мтмомлз жгмомв’я 
ла нігправі гукаліжку, гмрозкалля 
ноав йыгзлз, «науієлрмудлрозфлмп-
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рі» лагалля кдгзфлмї гмнмкмгз, мпм-
бйзвм ж бмку ілпрзруру пікдилмї кд-
гзузлз. Пайіарзвла кдгзузла є лд 
айщрдоларзвмы мглмку ж взгів нмжба-
вйдлля езрря ілхмї йыгзлз ла ном-
талля, а є мглзк ж дранів, якзи ндод-
гує нмжбавйдллы езрря науієлра ла 
номталля. Цд взкйыфлм  одайіжауія 
ноава науієлра якзк фзлмк нірз имку 
ж езрря. Рдайіжауія ракмгм ноава кає 
вігбуварзпщ взкйыфлм вігнмвіглм гм 
фіркм взжлафдлмї жакмлмк номудгуоз. 
Віграк ла гдоеаву нмкйагаєрщпя вд-
йзфджла вігнмвігайщліпрщ првмозрз 
гмпрунлу, якіплу ра дсдкрзвлу пзпрд-

ку найіарзвлмї і тмпніплмї гмнмкмгз, 
цм гмжвмйзрщ науієлру жомбзрз упві-
гмкйдлзи взбіо, омжомбзрз кдталіжк 
одайіжауії ноава йыгзлз ла жакілфдл-
ля езрря ла номталля, якзи бз гаоа-
лрував жатзцдліпрщ науієлра віг км-
ейзвзт жймвезвалщ у уіи псдоі. 

Агвмкар, Гмймва пдкуії ноавмвзт 
мплмв бімдрзкз Кмкірдру кдгзфлмгм і 
саокаудврзфлмгм ноава ра бімдрзкз 
Науімлайщлмї апмуіауії агвмкарів 
Укоаїлз, жаплмвлзк ра Гмймва 
Рдгімлайщлмї могаліжауії в нігрозкку 
ноава йыгзлз ла гіглу пкдорщ, 
калгзгар ыозгзфлзт лаук, гмудлр 
Я. О. Тозлщмва нодгправзйа пвмы 
рдмодрзфлу кмгдйщ жакмлу «Пом 
жабджндфдлля ноава йыгзлз ла гіглу 
пкдорщ». В ущмку акрі мб’єглалм роз 
взгз нмжбавйдлля езрря ілхмї 
йыгзлз ла номталля: двралажія, 
моралажія ра пакмгубпрвм, апзпрмвалд 
йікаодк. Рмжомбйдлм номудгуоз їт 
жгіиплдлля. Пігправакз гйя жапрм-

пувалля узт номудгуо є: 1) лаяв-
ліпрщ лдвгакмвлзт сіжзфлзт фз/ра 
кмоайщлзт проаегалщ науієлра; 
2) лаявліпрщ нмілсмокмвалмгм, упві-
гмкйдлмгм номталля науієлра ном 
нознзлдлля имгм езрря; 3) рдо-
кілайщла прагія лдвзйікмвлмї твмомбз 

науієлра; 4) жгіиплдлля номудгуоз 
взкйыфлм йікаодк; 5) жгіиплдлля 
номудгуоз взкйыфлм вігнмвіглм гм 
номудгуоз впралмвйдлмї в жакмлі.  
Вігоіжляырщпя уі номудгуоз пуб’єк-
рмк вмйд-взявйдлля ла нмжбавйдлля 
езрря ра пуб’єкрмк вфзлдлля гіи 
пноякмвалзт ла нознзлдлля езрря 
мпмбз, яка жаявзйа ном ракд баеалля.  
Впі ілхі взнагкз є ноавнмоу-
хдллякз, в рмку фзпйі козкілайщ-
лзкз, і нмродбуырщ вігнмвіглмгм 
гдоеавлм-ноавмвмгм одагувалля ла 
лзт. 

Взкйагаф Науімлайщлмї акагдкії 
номкуоаруоз Укоаїлз, калгзгар 
ыозгзфлзт лаук, номсдпмо   
В. М. Куу нозпвярзв пвіи взпрун 
гмуійщлмпрі 
ндодмпкзпйдл-
ля гдякзт  
апндкрів коз-
кілайщлм-
ноавмвмї муіл-
кз нмжбавйдл-
ля езрря іл-
хмї йыгзлз. 
Змкодка,   гм-
нмвігаф жаном-
нмлував нмв’яжуварз нмфармк  езрря 
йыгзлз лд ж нмфаркмк  сіжімймгіфлзт 
нмймгів, а ж езррєжгарліпры нймгу. 
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Дайі,  віл нігрозкав взплмвмк нмнд-
одглщмгм пнікдоа цмгм гмуійщлмпрі 
йдгайіжауії взгів нмжбавйдлля езрря 
ілхмї йыгзлз ла номталля, ном які 
ихймпя в мбгмвмоывалмку номдкрі 
жакмлу «Пом жабджндфдлля ноава 
йыгзлз ла гіглу пкдорщ», а ракме  
цм номрзноавлд пнозфзлдлля пкдорі 
ла номталля мпмбз є пакмпріилзк 

жймфзлмк номрз езрря, а  лд вбзвпр-
вмк фдодж вігпурліпрщ у ракмку взна-
гку лапзйщпрва, як лдмбтіглмї мжлакз 
вбзвпрва.  Коік рмгм, буйм лагмйм-
хдлм ла лдмбтіглмпрі воатувалля 
жажлафдлзт нмймедлщ ноз омжомбуі 
лмвмгм Козкілайщлмгм кмгдкпу 
Укоаїлз.  

. 
 


