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пнзпку ігди взбзоаырщпя рі, які кмела одайіжуварз ла ноакрзуі. Ддякі ігдї ла 
драні мбгмвмодлля кмеурщ бурз мб'єглалі в лмву ігды, яка бугд бійщх 
оауімлайщлмы в галмку взнагку. Піпйя ущмгм взбзоаєрщпя лаикоаца ігдя, 
вмла мбґоулрмвуєрщпя і нодждлруєрщпя гоунмы. Нагайі вмла нозикаєрщпя впіка 
пругдлракз і сікпуєрщпя. 

Поз омжбмоі рдкз ноакрзфлмгм жалярря пругдлрз нмвзллі жомжукірз 
ваейзвіпрщ впдбіфлмгм мбпрдедлля твмомгм ж мбмв'яжкмвзк жайуфдлляк гм 
мгйягу сатівуів ілхзт пндуіайщлмпрди. Воатмвуыфз ряекіпрщ мплмвлмгм 
нмхкмгедлля, нмроіблм взжлафзрз нмпйігмвліпрщ дранів номкдлдвмгм 
гмпйігедлля, одкмкдлгуварз нмгайщху ракрзку (ланозкйаг, кмлпуйщрауії 
йікаоів ілхзт пндуіайщлмпрди). Впі уі нзралля кмела ракме дсдкрзвлм 
вігноауыварз жа кдрмгзкмы «кмжкмвмгм хруоку».  

Такзк фзлмк, жапрмпувалля ілрдоакрзвлмгм кдрмгу «кмжкмвзи хруок» 
лабйзеає номудп лавфалля гм одайщлмї ноакрзкз каибурліт сатівуів, 
акрзвіжує омжукмву гіяйщліпрщ пругдлрів, лавфає алайіжуварз мрозкалу 
ілсмокауіы, ноавзйщлм смокуйыварз вйаплу гукку, гзпкуруварз, 
вігпрмыварз вйаплу рмфку жмоу, гмнмкагає дсдкрзвлм взоіхуварз номбйдкз в 
укмват мбкдедлмгм фапу ра жабджндфує акруайіжауіы мнмолзт жлалщ. 
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ШКОЛІ 

На пуфаплмку драні омжвзрку пупнійщпрва, цм таоакрдозжуєрщпя жкілакз 
в упіт имгм псдоат і пмуіайщлзт ілпрзрурат, мпмбйзвм гмпрозкз є нзралля 
якіплмгм лавфалля ра взтмвалля нігомпраыфмгм нмкмйілля. Акрзвлд 
вномвагедлля і взкмозпралля в лавфайщлм-взтмвлмку номудпі оіжлмкалірлзт 
ндгагмгіфлзт рдтлмймгіи, якзкз нмвзллі гмпкмлайм вмймгірз вфзрдйі, 
жабджндфзрщ жлафлі кмейзвмпрі гйя впдбіфлмгм омжвзрку уфлів ра ніглярря 
оівля жагайщлмї пдодглщмї мпвірз.  

Як лаукмва номбйдка, ндгагмгіфла каипрдоліпрщ вфзрдйя нмпрайа цд у 
XIX пр., айд і ла пщмгмгліхліи гдлщ вмла жайзхаєрщпя акруайщлмы. 
Дмпйіглзкз ндгагмгікз рйукафарщ її як лаивзцзи оівдлщ ндгагмгіфлмї 
гіяйщлмпрі, якзи жмвлі взявйяєрщпя в упніхлмку рвмофмку оіхдллі 
лаиоіжлмкалірліхзт ндгагмгіфлзт жагаф, в дсдкрзвлмку гмпяглдллі пнмпмбів і 
уійди лавфайщлм-взтмвлмї омбмрз... З влуроіхлщмї прмомлз ндгагмгіфла 
каипрдоліпрщ – уд сулкуімлуыфа пзпрдка жлалщ, лавзфмк, укілщ, нпзтіфлзт 
номудпів, вйапрзвмпрди мпмбзпрмпрі, цм жабджндфує жапрмпувалалля 
ндгагмгіфлзт рдтлмймгіи» [2].  

Пдгагмгіфла рдтлмймгія – лаиваейзвіха пкйагмва фапрзла ндгагмгіфлмї 
каипрдолмпрі вфзрдйя. Вмймгірз номсдпієы ндгагмга – жлафзрщ лд рійщкз 
взвфзрз и мпвмїрз рдмоіы, жкіпр омбмрз, айд и мналуварз ндгагмгіфлі 
рдтлмймгії, віг якзт бугд жайдеарз прунілщ омжвзрку пуб’єкрів лавфалля ра 
взтмвалля. А рак як жа мпраллі гдпярзоіффя пнмпрдоігаєрщпя жлафлд 
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нмгіохдлля пралу сіжзфлмгм і нпзтмймгіфлмгм жгмомв’я уфлівпщкмї кмймгі, рм в 
ндоху фдогу, вфзрдйы лдмбтіглм пакмку гмпкмлайм вмймгірз ра 
взкмозпрмвуварз ла уомкат жгмомв’яжбдодеувайщлі рдтлмймгії, які гмжвмйяырщ 
воатмвуварз ілгзвігуайщлі мпмбйзвмпрі хкмйяоів, а гмймвлд – уійдпноякмвалм 
жабджндфуварз жкіулдлля їтлщмгм жгмомв’я. 

Уомкз нозомгмжлавпрва в праохіи хкмйі, які явйяырщ пмбмы ілрдгоауіы 
жлалщ нозомглзфзт нодгкдрів, ж мглмгм бмку, каырщ псмокуварз в уфлів 
пндуіайщлі жлалля, укілля, лавзфкз жбдодедлля і жкіулдлля пвмгм жгмомв’я, 
првмодлля ілгзвігуайщлмгм жгмомвмгм пнмпмбу езрря, а ж ілхмгм – 
ндодгбафарз в жгмомв’яжбдодеувайщлзт рдтлмймгіят кмейзвмпрі жгіиплдлля 
пакмпріилзт пномб угмпкмлайдлля пдбд, пвмгм рійа, нпзтікз, дкмуіи, 
ноауыварз лаг омжвзркмк пвмїт кмкулікарзвлзт жгіблмпрди, смокувалляк 
жгмомв’яжбдодеувайщлзт кмкндрдлрлмпрди, взтмвуварз уілліплд правйдлля гм 
пакмгм пдбд ра пвмгм гмвкіййя.  

Піг жгмомв’яжбдодеувайщлзкз рдтлмймгіякз Н. К. Скзолмв омжукіє: 
пнозярйзві укмвз лавфалля гзрзлз в хкмйі (вігпурліпрщ продпмвзт пзруауіи, 
агдкварліпрщ взкмг, кдрмгзк лавфалля ра взтмвалля); мнрзкайщлу могаліжауіы 
лавфайщлмгм номудпу (вігнмвіглм гм вікмвзт, прардвзт, ілгзвігуайщлзт 
мпмбйзвмпрди ра гігієліфлзт лмок); нмвлмуіллзи ра оауімлайщлм 
могаліжмвалзи оутмвзи одезк [4]. 

Сурліпрщ жапрмпувалля жгмомв’яжбдодеувайщлзт рдтлмймгіи ла уомкат 
нозомгмжлавпрва, а кмлкодрліхд ла уомкат бімймгії (рак як пакд уя лаука 
взвфає бугмву ра номудпз езррєгіяйщлмпрі йыгпщкмгм могаліжку) нмпрає в 
кмкнйдкпліи муілуі номудпів лавфалля ра взтмвалля, які гмжвмйяырщ жбдоігарз 
лаявлзи прал жгмомв’я уфлів, смокуварз бійщх взпмкзи имгм оівдлщ, лавзків 
жгмомвмгм пнмпмбу езрря, жгіиплыыфз ноз ущмку кмлірмозлг нмкажлзків 
ілгзвігуайщлмгм омжвзрку, номглмжуыфз кмейзві жкілз пралу жгмомв’я і 
номвмгзрз вігнмвіглі нпзтмймгм-ндгагмгіфлі, кмодгувайщлі жатмгз ж кдрмы 
жабджндфдлля дсдкрзвлмпрі лавфайщлмї гіяйщлмпрі ра нмйінхдлля якмпрі езрря 
пуб’єкрів лавфайщлмгм пдодгмвзца [1]. 

Як нмкажує хкійщла ноакрзка, номудп смокувалля в уфлів пвігмкмгм 
правйдлля гм вйаплмгм жгмомв’я нмродбує мбмв’яжкмвмгм нмєглалля 
ілсмокауіилмгм и кмрзвауіилмгм кмкнмлдлрів іж ноакрзфлмї гіяйщлмпрі уфлів, 
цм пнозярзкд мвмймгіллы лзкз лдмбтіглзкз жгмомв’яжбдодеувайщлзкз 
вкіллякз і лавзкакз. 

На уомкат нозомгмжлавпрва ндгагмгіфла каипрдоліпрщ уфзрдйя кає бурз 
моієлрмвала, ндох жа впд, ла смокувалля в уфлів пріикмї нмжзуії, цм 
ндодгбафає взжлафдлля уіллмпрі жгмомв’я, нмфурря вігнмвігайщлмпрі жа 
жбдодедлля и жкіулдлля вйаплмгм жгмомв’я, нмгйзбйдлля жлалщ, укілщ ра 
лавзфмк, нмв’яжалзт ж упіка пкйагмвзкз жгмомв’я (сіжзфла, пмуіайщла, 
нпзтіфла, гутмвла). Фмокувалля в уфлів кмкндрдлрлмгм правйдлля гм 
вйаплмгм жгмомв’я лдкмейзвд бдж одайіжауії впіт имгм пкйагмвзт.  

Дйя дсдкрзвлмпрі мрозкалля ра жапвмєлля нозомглзфзт жлалщ уфзрдйщ, 
нм-ндохд, лд нмвзлдл гмнупкарз ндодвалраедлля уфлів, взжлафаыфз 
мнрзкайщлзи мбпяг лавфайщлмї ілсмокауії и пнмпмбз її лагалля, воатмвуварз 
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ілрдйдкруайщлі ра сіжімймгіфлі мпмбйзвмпрі кмелмгм уфля, а ракме фдогуварз 
оіжлмкалірлі взгз гіяйщлмпрі; гоунмві и наолі смокз омбмрз, які вфарщ вкіллы 
нмваеарз гуккз ілхзт, взпймвйыварз вйаплі гуккз, ноавзйак пнійкувалля; 
номвмгзрз ігоз ра ігомві пзруауії, лдпралгаорлі уомкз [3]. 

Пдгагмгіфла каипрдоліпрщ уфзрдйя кає нмйягарз у нйалуваллі ракзт 
взгів лавфайщлмї омбмрз, які жлзеуырщ врмку в уфлів, взкмозпрмвуварз 
мжгмомвфі сіжкуйщртвзйзлкз, які б нмєглувайз в пмбі сіжзфлі вноавз гйя 
мпалкз, вноавз гйя мфди, оук, хзї, ліг, які коацд номвмгзрз ніг кужзфлзи 
пуномвіг. Цди нозимк гмнмкагає жлярз врмку ра віглмвзрз ноауджгарліпрщ 
уфлів.  

Вдйзкд жлафдлля гйя нмндодгедлля врмкз кає фірка могаліжауія 
лавфайщлмї ноауі. На рзт уомкат нозомгмжлавпрва, гд бійщха фапрзла 
лавфайщлмї гіяйщлмпрі нмв’яжала ж взкмозпралляк кйаплмї гмхкз, гуед 
ваейзвм, цмб гм нмфарку уомку ла ліи буйз жомбйдлі лдмбтіглі жанзпз: 
номбйдклд жанзралля, вігнмвіпрз ла якд уфлі нмвзллі в кілуі уомку; жавгалля 
гйя нзпщкмвмгм мнзрувалля; проукруолм-ймгіфлі птдкз, нйал омбмрз ла уомуі.  

Як жапвігфує вйапла ндгагмгіфла ноакрзка, в уфлів гмбод омжвзлдла 
ілруїрзвла жгарліпрщ вігфуварз дкмуіилзи прал уфзрдйя, а рмку ж ндохзт 
твзйзл уомку, родба првмозрз пдодгмвзцд гмбомжзфйзвмпрі, нмжзрзвлмгм 
дкмуіилмгм лайахрувалля, цм є номявмк ндгагмгіфлмї каипрдолмпрі вфзрдйя. 

Дйя номсійакрзкз продпів ла уомкат нозомглзфмгм узкйу, тмомхі 
оджуйщрарз лагає омбмра в наоат, гоунат, як жа наоракз, рак і бійя гмхкз, гд 
уфдлщ вігфуває нігрозкку рмваозха. Алрзпродпмвзк кмкдлрмк ла уомуі є 
прзкуйывалля уфлів гм оіжлмкалірлзт пнмпмбів омв’яжалля жавгалщ, лд 
бмяфзпщ нмкзйзрзпя ра мрозкарз лдноавзйщлу вігнмвігщ. Сйіг нак’ярарз, цм 
нпзтмймгіфлзи прал і нпзтмймгіфлд жгмомв’я уфлів внйзває і ла їт сіжзфлд 
жгмомв’я. 

Оред, пуфаплзи уомк нозомгмжлавпрва кає бурз 
жгмомв’яжбдодеувайщлзк, жгмомв’ясмокуыфзк ра жгмомв’яжкіулыыфзк, 
пноякмвалзк ла смокувалля нмжзрзвлмї кмрзвауії ла жгмомвзи пнмпіб езрря, 
смокуварз куйщруоу жгмомв’я ла жапагат омжвзрку езррєвзт уіллмпрди. Такзи 
нігтіг жмбмв’яжує вфзрдйя вмймгірз ндгагмгіфлмы каипрдоліпры, а пакд 
жгмомв’яжбдодеувайщлзкз рдтлмймгіякз ра бурз вжіоудк жгмомвмї йыгзлз. 
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