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Сеіет агіукиіи ]езі рггейзіатоіепіе гоіі тозроісгезпедо тепейгега гйготоіа огаг окгезіепіе ]едо сесЬ і итіе^іпозсі, кіоге тіаіЬу
гпасгепіе йіа гаггцйгапіа ройтіоіет іесгпісгут. ^ зтоіеііе гогпусЬ
каіаіодото сесЬ, тозроісгезпу тепейгег тизі розіайас тоїазсітоозсі
сгупіцсе до рггутоойсц. тоугогша^сут зі^ г піерггесі^іпут гаапдаготоапіет то ргас^, дгипіотопут тоукзгіаісепіет одоіпут і зредаіізіусгпут огаг епіигіагт йо ргасу [1]. ^ оргасотоапіи рггейзіа.
тоіопо тоупікі Ьайапіа, кіогети роййапо дгир^ тепейгегото гйготоіа
то іаіасЬ 2015-2016. ^ Ьайапіи тогі^іо ийгіаі 86 озоЬ, то і у т 45 т^2сгугп (52%) і 41 коЬіеі (48%), а згейпіа тоіеки ЬайапусЬ тоупозііа
35,2 ± 4,51 іаіа. Чагг^йгіет Ьайатосгут Ьуіа апкіеіа, гатоіега_)цса
руіапіа йоіусгцсе итіе^іпозсі, кіоге та_)ц. па_)тоі£кзгу торіуто па
кзгіаііотоапіе розіато рггузгіусЬ тепейгегото осЬгопу гйготоіа.
^ейіид ЬайапусЬ то ройтіоіасЬ іесгпісгусЬ тоі^кзгозс т е пейгегото іо тепейгеготоіе к о п & т і з с і (78%) огаг піегайотооіепі
(10%), кіоггу ]ейпак зіа,)ц зі^ _)и2 согаг тпіе] іісгпа дгирц.. Ча_|шпіє]з2Ц. дгирц. зц. тепейгеготоіе тоугутоа_)цсу (4%) огаг тепейгеготоіе ойтоагпі (8%), кіоггу ротооіі зіага_)ц. зі^ гаізіпіес то ройтіоіасЬ
іесгпісгусЬ. Іегеіі сЬойгі о рггузгіозс, то йоЬіе гтіепіа^сусЬ зі^
тоагипкото дгирц. йотіпи_)цсц тооЬес ЬайапусЬ ротоіппа Ьус тоіазпіе
дгира тепейгегото ойтоагпусЬ (86%), ]ейпак рогозіаіе дгиру тоейіид
ЬайапусЬ іег Ь^йц ізіпіаіу. ^ зтоіеііе гогпусЬ каіаіодото сесЬ,
тозроісгезпу тепейгег тизі розіайас тоїазсітоозсі сгупіцсе до рггутоойсц. тоугогша^сут зі^ г піерггесі^іпут гаапдаготоапіет то ргас^,
дгипіотопут тоукзгіаісепіет одоіпут і зредаіізіусгпут, епіигіагт е т йо ргасу, а патоеі згсг^зсіет [2]. Вайапі роітоіегйгііі, ге па_|тоагпіе]згуті сесЬаті, кіоге сЬагакіегугиіц. тозроісгезпедо тепейгега
осЬгопу гйготоіа зц: гаапдаготоапіе то ргас^ (67%), епіигіагт (59%),
йупатігт (56%), ойротоіейгіаіпозс, оЬотоіцгкотоозс і гйузсурііпо11
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тоапіе (ро 43%), оЬіекіутоігт (43%) і огудіпаіпозс (33%). Ропайіо
тозгой сесЬ гтоіцгапусЬ Ьегрозгейпіо г тоукопутоапуті оЬотоіцгкаті
па^ісг^зсіе] тоутіепіапуті Ьуіо: Ьіузкатоісгпозс ройе_)тотоапіа йесуг)і
(56%), ойротоіейгіаіпозс (52%), итіе^іпозс ргасу гезроіотое] (49%),
гйоіпозсі тоіутеасу_)пе (41%) огаг ітооггепіе кіітаіи гаиґапіа (32%).
Мепейгеготоіе, кіоггу Ь^йц. йгіаїас то рггузгіусЬ огдапігадасЬ,
Ь^йц тизіеіі зргозіас о тоіеіе Ьагйгіе] ротоагпут і гіогопут тоутадапіот піг оЬеспіе, дйуг гтіепіа^іц. зі^ тоагипкі ісЬ ґипкс)опотоапіа г
ротоойи пазііа_)цсе] зі^ діоЬаіігасіі і копкигепс_)і. ^ гтоіцгки г
ротоугзгут рггейзіатоіопо Ьайапут итіе^іпозсі і сесЬу озоЬотоозсіотое тепейгега потоосгезпе] огдапігаді окгезіопе рггег СЬ.
РгаЬаіайа [3]: итіе^іпозс тузіепіа зузіетотоедо, итіе^іпозс йгіаіапіа то тоіеіокиііиготоут оіосгепіи, доіотоозс йо изіатоісгпе] паикі.
^ейіид ЬайапусЬ коіе_)позс ойротоіейгі Ьуіа пазі^риіцса: итіе_)£іпозс тузіепіа зузіетотоедо, рогуіутопе сесЬу озоЬотоозсіотое і
тоузокіе зіапйагйу гасЬотоап, доіотоозс йо изіатоісгпе] паикі, па
копси итіе^іпозс йгіаіапіа то тоіеіокиііиготоут оіосгепіи. Мепейгеготоіе іакге тизгц тоукгеотоас тоіазпу зрозоЬ па зргатопу зузіет
гаггцйгапіа, аЬу рогузкас гаиґапіетозроіргасотопікотоогаг роЬийгіс
ісЬ епегді^ і іпідаіуто^, а іакге тоіцсгас то ргосезу гтіап.
Жпіозкі:
1. Мепейгеготоіе ргасщцсу то ройтіоіасЬ іесгпісгусЬ аЬу зргозіас гіогопут тоутадапіот Ь^йц. тизіеіі тоукгеотоас тоіазпу зрозоЬ
па зргатопу зузіет гаггцйгапіа, орагіу па тоіеіи сесЬасЬ і итіе_)£іпозсіасЬ.
2. Чотоосгезпе ройтіоіу іесгпісгетоутада_)ц.ой тепейгегото
гтіапу то йіогойі гаггцйгапіа.
3. ^ ройтіоіасЬ іесгпісгусЬ ргеґеготоапут Ь^йгіе зіуі 3 ^ (тозротадапіе, тоіцгапіе йгіаіап і тоутадапіе тоупікото).
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