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Шановні читачі! Взявши до рук видан/
ня, не поспішайте його відкладати. В
інформаційному бюлетені «Інва.net»,
число 34, ви, можливо, вперше отримаєте
інформацію про:
• рідкісні (орфанні) захворювання,
причини виникнення хвороби (вони є, в
більшості випадків, генетичними і мо/
жуть успадковуватися нащадками);
• негативний вплив алкоголю на роз/
виток плоду в утробі матері, проблеми
розвитку та навчання дітей з фетальним
алкогольним синдромом.
Ви також прочитаєте непрості історії
про долі дітей з інвалідністю, що живуть,
поруч та мають орфанні захворювання.
Про відданість, терпіння, невичерпну лю/
бов і віру в перемогу над хворобою мам
хворих дітей, попри відсутність необхід/
них ліків в Україні. Випробовування, які
проходять родини на шляху до соціалі/
зації своїх діток. Прочитане, можливо, за/

стереже бодай одну пару від народження
дітей із вродженими захворюваннями.
У бюлетені висвітлено досвід інклю/
зивної освіти дітей з інвалідністю на Рів/
ненщині та їх корекційну підтримку, на/
вчання і реабілітацію людей з порушен/
нями зору та незрячих в місті Марбург
(Німеччина).
А ще чимало цікавої інформації:
• про працевлаштування людей з інва/
лідністю службою зайнятості;
• допомогу дітям із багатодітних сімей;
• пенсійне забезпечення населення;
• історії людей, які наперекір долі
знайшли себе і своє місце в суспільстві.
Також відчуєте красу поетичного слова
наших дописувачів.
Я вдячна всім, хто надіслав свої мате/
ріали. Як завжди, чекаємо на ваші листи.
Пишіть нам за електронною адресою
scherban.r@gmail.com.
Раїса ЩЕРБАН, головний редактор

Рідкісні (орфанні) захворювання
Більшість рідкісних хвороб – це важкі зах/
ворювання, що постійно прогресують і ма/
ють несприятливий прогноз, якщо їх не
лікувати.
Діагностика і лікування таких хвороб час/
то складні та дороговартісні. Важливо зазна/
чити, що часто рідкісні захворювання ніяк
себе не проявляють при народженні малю/
ка. Немовля може виглядати абсолютно
здоровим, але при цьому мати серйозну хво/
робу. Симптоми можуть з'явитись у перші
тижні, місяці чи роки життя.
Деякі рідкісні захворювання можна вия/
вити в період новонародженості ще до появи
симптомів і погіршення стану дитини. Саме
тому було впроваджене обстеження усіх не/
мовлят, яке називається скринінг новона/
роджених
В Україні впродовж багатьох років про/
водиться масовий скринінг новонароджених
на фенілкетонурію і вроджений гіпотиреоз.

Рідкісною вважається хвороба, яка рідко
зустрічається (не частіше, ніж 1 випадок на
2000 населення), загрожує життю або хроні/
чно прогресує, призводить до смерті чи інва/
лідності.
Нараховується понад 6000 орфанних зах/
ворювань. У Європі близько 30 мільйонів
людей живуть із рідкісними захворювання/
ми, а у світі їх понад 300 мільйонів. За дани/
ми експертів, 80 % рідкісних хвороб мають
генетичну природу і можуть успадковувати/
ся нащадками.
Не зважаючи на те, що будь/яке окреме
орфанне захворювання зустрічається дуже
рідко, у сукупності вони уражають 6/8% на/
селення. Це означає, що кожна двадцята лю/
дина у певний момент життя може зіткнути/
ся із рідкісною хворобою. Рідкісні хвороби
можуть торкнутися будь/якої родини, у
будь/який час. Це не тільки «щось жахливе,
що трапляється з іншими людьми».
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густий слиз, який важко відкашляти.
Внаслідок цього розвиваються часті за!
тяжні інфекції та порушення дихання.
Також страждає щлунково!кишковий
тракт, залози якого не виробляють
травні ферменти. Організм дитини відчу!
ває нестачу поживних речовин, уповіль!
нюється ріст та розвиток. Раніше це
захворювання було смертельним вироком
для пацієнтів. Але із упровадженням скри!
нінгу новонароджених та завдяки своє!
часній терапії хворі мають усі шанси про!
жити довге та якісне життя.

Скринінг на фенілкетонурію полягає
у дослідженні у крові рівня амінокислоти
фенілаланіну. У хворих на фенілкетонурію
ця речовина накопичується в організмі і
спричинює важкі ураження нервової сис!
теми, затримку розумового розвитку, су!
доми. Лікується ця хвороба дієтою – із
раціону харчування виключають продук!
ти з високим вмістом білку (мясо, рибу,
яйця, молоко, бобові, навіть хліб та каші)
і замінюють їх спеціальними амінокис!
лотними сумішами без фенілаланіну та
безбілковими продуктами. Дієти необхід!
но дотримуватися впродовж усього жит!
тя.

Для скринінгового обстеження у новона/
родженої дитини на третій день життя бе/
руть кілька крапель крові з п'яточки на
спеціальний фільтрувальний папір, які ви/
сушують протягом 2/4 годин при кімнатній
температурі. Потім ці сухі плями крові над/
силають до лабораторій або медико/генетич/
них центрів, де визначають вміст у крові
певних речовин (гормонів, білків, амінокис/
лот). Обробка зразків крові триває 10/14
днів. Якщо результати цих аналізів відхиля/
ються від норми, то необхідне повторне об/
стеження (ре/тест). Якщо ре/тест є позитив/
ним, малюк скеровується на детальне обсте/
ження для уточнення діагнозу.
Треба пам'ятати про те, що результати
скринінгу ще не є вироком. Наприклад,
іноді трапляються хибнопозитивні або хиб/
нонегативні результати. Іноді це пов'язано з
неправильною технікою забору крові, вису/
шування або транспортування зразка. Саме
тому остаточний діагноз може встановити
тільки медичний фахівець після проведення
додаткових досліджень.
На жаль, неможливо провести скринінг
населення на усі орфанні захворювання.
Тому важливо знати найчастіші прояви
рідкісних та загрозливих захворювань. При
появі цих симптомів необхідно якнайшвид/
ше звернутися за медичною допомогою.

Вроджений гіпотиреоз (ВГ) зумовле!
ний зниженим вмістом у крові гормонів
щитоподібної залози. Дитина є в'ялою,
сонливою, має знижену температуру
тіла, знижений апетит, грубий голос.
При ВГ часто буває затяжна жовтяниця
(більше 2!3 тижнів). Після 1 місяця жит!
тя наростають такі симптоми, як зат!
римка у рості та розумовому розвитку.
Лікування ВГ полягає в замісній гормо!
нальній терапії.
Вроджена гіперплазія кори наднир
ників (адреногенітальний синдром) –
хвороба, зумовлена порушенням синтезу
гормонів кори наднирників. Проявами зах!
ворювання при народженні є порушення
будови зовнішніх статевих органів у дівча!
ток. А при сільвтратній його формі у ди!
тини – блюванням, діареєю, зневодненням
організму, яке може призвести до смерті.
Лікується ця хвороба гормонами наднир!
ників, які не виробляються в організмі хво!
рих.
Муковісцидоз супроводжується пору!
шенням роботи усіх залоз організму. У ди!
хальній системі дитини накопичується

Симптоми, які часто зустрічаються
при орфанних захворюваннях:
• дитина в'яла, малорухлива, сонлива;
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тує безперебійне та безоплатне забезпечення
людей, які мають рідкісні хвороби, необхід/
ними лікарськими засобами та відповідни/
ми харчовими продуктами для спеціального
дієтичного споживання. Перелік рідкісних
(орфанних) захворювань, що призводять до
скорочення тривалості життя хворих або їх
інвалідизації та для яких існують визнані
методи лікування, затверджений у наказі
МОЗ України від 27.10.2014 № 778. Зміни
до Переліку внесені наказом МОЗ України
від 29.06.2017 № 731.
29 лютого 2008 року Європейською
організацією рідкісних захворювань
(EURORDIS – European Organization for
Rare Diseases) вперше був запроваджений
День рідкісних (орфанних) захворювань,
який відзначається щороку в останній день
лютого. Упродовж місяця відбуваються чис/
ленні громадські акції, конференції, флеш/
моби, присвячені цій темі. Головна мета цьо/
го дня – підвищити розуміння суспільством
рідкісних захворювань, їхній вплив на жит/
тя пацієнтів у всіх аспектах, визначити
рідкісні захворювання одним з пріоритетів
для системи охорони здоров'я, привернути
увагу до розвитку досліджень, необхідних
для безпечної та дієвої підтримуючої терапії
та лікування рідкісних захворювань, показа/
ти, що, незважаючи на рідкісність таких
пацієнтів, вони мають рівне право на медич/
ну допомогу, навчання, доступ до суспільно/
го життя.

• незрозумілі труднощі у вигодовуванні,
порушення смоктання та ковтання, пога/
ний апетит, блювота, проноси, недостатнє
збільшення або втрата маси тіла;
• дихальні порушення: задишка або зу/
пинка дихання;
• часті інфекції дихальних шляхів, гнійні
отити, ангіни;
• набуті порушення зору, слуху;
• збільшення розмірів печінки та селезін/
ки, затяжна жовтяниця;
• судоми, особливо у немовлят;
• безпричинні синці, крововиливи, крово/
течі;
• специфічний запах від дитини;
• порушення розумового розвитку, аутич/
на поведінка, втрата набутих навичок;
• біль, деформації кісток та суглобів, ску/
тість та порушення руху суглобів;
• порушення ходи, піднімання сходами,
біль у м'язах;
• інсульт та інфаркт у віці до 30 років;
• родинна обтяженість випадками дитячої
смертності з нез'ясованої причини.
Обсяг медичної допомоги пацієнтам з ор/
фанними хворобами визначає Закон Украї/
ни «Про внесення змін до Основ законодав/
ства України про охорону здоров'я щодо за/
безпечення профілактики та лікування
рідкісних (орфанних) захворювань» від
15.04.2014 р. № 1213/VII. Зокрема він гаран/

Ганна ГАВРЮШЕНКО, лікаргенетик
обласного медикогенетичного центру КП
«Рівненський обласний клінічний лікувально
діагностичний центр ім. В. Поліщука» РОР

Фетальний алкогольний синдром (ФАС) –
одна з найпоширеніших причин затримки розумового
розвитку та головних проблем здоров'я нації
Тисячі років існує здогадка про можли/
вий негативний вплив алкоголю на розвиток
плоду в утробі матері. Перше дослідження,
яке підтвердило цю думку, було проведене в
1899 році, майже 120 років тому. Але, в 1965

році пролунала думка, що «ніщо не в змозі
подолати бар'єр у вигляді плаценти», тому
вживання алкоголю під час вагітності є без/
печним. Проте, вже у 1968 році французь/
кий вчений Лемуен представив описи різно/
4
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манітних наслідків негативного впливу ал/
коголю на розвиток плоду. На жаль, ця
інформація не була належно сприйнята.
Дослідження аномалій розвитку, як на/
слідок впливу алкоголю на плід, продовжу/
валося групою вчених із США. І вже 1973
року Кеннет Джонс і Девід Сміт опубліку/
вали свої спостереження і ввели термін «Фе/
тальний Алкогольний Синдром» (ФАС). У
1977 році Національний інститут з дослід/
ження алкоголю та алкоголізму США
організував першу міжнародну конферен/
цію по ФАС для презентації та обговорення
дослідниками останніх на той час резуль/
татів досліджень. Позаяк результати були
достатньо переконливі, учасники розробили
рекомендації, що визнавали дійсну загрозу
алкоголю для плоду.
Отже, ФАС виникає, коли дитина зазнає
впливу алкоголю, знаходячись в утробі ма/
тері, тобто ще до народження (пренатально).
Варто зауважити, що не всі діти, чиї матері
вживали алкоголь під час вагітності, мають
ФАС. ФАС виникає у дітей близько 40%
матерів, що зловживали алкоголем. ФАС
спостерігається навіть частіше, ніж синдром
Дауна і аутизм. Чому ж так? За даними літе/
ратури, понад 80% жінок вживають алко/
голь до вагітності, а від 3 до 20% не відмов/
ляються від нього, виношуючи дитину. Дос/
лідження свідчать, що жінки не завжди во/
лодіють у повній мірі інформацією про
шкоду, яку завдає вживання алкоголю під
час вагітності на розвиток дитини, а тому й
не уникають вживання алкоголю під час ва/
гітності.

№ 34, 2019 рік

не відбувається його руйнування в печінці.
Це зумовлено відсутністю або недостатньою
кількістю відповідних ферментів, які почи/
нають вироблятися печінкою плоду лише в
другій половині вагітності. Протягом пер/
ших років життя дитини цих ферментів ви/
робляється теж мало.
Характер наслідків алкогольного впливу
на плід залежить від багатьох причин: дози
алкоголю, способу вживання (часте чи хрон/
ічне), вживання алкоголю в підлітковому
віці, генетичних особливостей, синергічних
реакцій на інші ліки, взаємозв'язку зі зміна/
ми в харчуванні.
Наукові дослідження свідчать, що щоден/
не вживання вагітною жінкою 30 грамів
спирту (або інших алкогольних напоїв в пе/
рерахунку на спирт) значно підвищує ризик
виникнення ФАС. Потрібно зазначити, що
інколи цей синдром зустрічається й у дітей
тих жінок, які вживали 3/5 грамів спирту на
добу.
Не існує єдиної безпечної дози,
оскільки шкідливість алкоголю
також залежить від особливостей
жіночого організму.
Тому, послання до суспільства є простим
і зрозумілим:
ЖІНКА, ЯКА Є АБО МОЖЕ
БУТИ ВАГІТНОЮ, АБО ПЛАНУЄ
ВАГІТНІСТЬ, ПОВИННА
КАТЕГОРИЧНО ВІДМОВИТИСЯ
ВІД ВЖИВАННЯ АЛКОГОЛЮ!
ФАС – це узагальнююча назва для різних
за ступенем важкості проявів відхилень у
розвитку дитини. Більш точним є викорис/
тання терміну «фетальний алкогольний
спектр порушень – «ФАСП». Вважають, що
частота ФАСП у дітей складає 1%. ФАСП
охоплює весь діапазон можливих наслідків
впливу алкоголю у пренатальному періоді.
Він включає:
• Фетальний алкогольний синдром
(ФАС) – найважчий наслідок пренаталь/
ного впливу алкоголю. Частота ФАС серед

Вагітна жінка при всьому своєму
бажанні не може випити наодинці –
товариство їй завжди складає плід.
Незалежно від терміну вагітності алко/
голь швидко долає плацентарний бар'єр, а
його концентрація в крові плода відповідає
концентрації алкоголю в крові матері. Про/
никнувши в організм плода, алкоголь трива/
лий час циркулює в крові та тканинах ембр/
іона/плода в незмінному вигляді, оскільки
5
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дітей у США становить 0,5/2 випадки, а в
Україні – 0,5/0,6 на 1000 новонароджених.
• Частковий фетальний алкогольний
синдром (чФАС) – означає, що присутні не
всі критерії для діагнозу ФАС або ж на/
слідки пренатального впливу алкоголю є
менш важкими (частота чФАС 5 на 1000 но/
вонароджених);
• Пов'язане з алкоголем порушення ней!
ророзвитку (ПАПН) – коли відсутні явні
фізичні ознаки, які вказують на пренаталь/
ний вплив алкоголю, але підозрюється ура/
ження мозку (частота ПАПН 1 на 100 ново/
народжених).

увагу на розмір голови, форму губ та очі.
Дитина
Дитина
загального
уражена
розвитку
алкоголем

Ось характерні для ФАС особливості го/
лови та обличчя.
Голова: менша, ніж у середньому (тобто,
мікроцефалія); пласка середня третина об/
личчя; пласке перенісся.
Очі: короткі очні щілини; біля внутріш/
нього кутка ока може бути вертикальна
складка шкіри, що прикриває точку, де схо/
дяться верхня і нижня повіки (тобто, епі/
кант); зір може страждати внаслідок де/
фектів сітківки або може формуватися ко/
роткозорість; інколи можуть бути порушен/
ня моторики очей, такі як птоз чи ністагм.
Вуха: можуть бути низько розміщені та
повернені назад; у деяких дітей євстахієві
труби, які ведуть від вух до горла, можуть
бути меншого розміру або неправильної
форми, що призводить до частіших отитів.
Рот: тонка вехня губа, на якій немає ха/
рактерного «бантика». Ця червона частина
губи ще зветься vermilion; жолобок над вер/
хньою губою може бути менш помітним або
відсутнім. Його називають фільтром.
Діти з ФАС мають меншу масу тіла при
народженні. Крім того, вони можуть бути
меншого зросту, ніж інші новонароджені.
Більшість уражених алкоголем дітей зали/
шаються меншими за однолітків протягом
усього дитинства. У підлітковому віці вони
інколи можуть «наздогнати» інших у рості.
Але все ж більшість уражених алкоголем
підлітків та дорослих мають зріст нижче се/
реднього.
Крім того, діти з ФАС мають проблеми
нейророзвитку. Під «нейророзвитком»

Фетальний алко/
гольний синдром
______________

Частковий феталь/
ний алкогольний
синдром (чФАС)
Пов'язане з алкого/
лем порушення
нейророзвитку
(ПАПН)
ФАС та чФАС – це медичні діагнози, що
встановлюються лікарем (неонатологом, пе/
діатром, генетиком), який пройшов спе/
ціальне навчання. Діагноз базується на чоти/
рьох критеріях:
1. Пренатальний вплив алкоголю: під/
тверджено вживання алкоголю матір'ю під
час вагітності;
2. Обличчя: специфічні риси обличчя;
3. Фізичний розвиток: мала маса тіла при
народженні та/чи повільний постнатальний
ріст;
4. Мозок: ушкодження центральної не/
рвової системи.
У дітей, які зазнали пренатального впли/
ву алкоголю, часто спостерігаються спе/
цифічні риси обличчя. На малюнках для
порівняння схематично показано дитину з
ознаками ФАС та дитину загального роз/
витку, у якої цих рис немає. Варто звернути
6
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мається на увазі те, як мозок дитини розви/
вається з часом. У дітей, які зазнали значно/
го впливу алкоголю у пренатальному пері/
оді, можуть бути зміни фізичної структури
мозку. Ці зміни можуть мати досить широ/
кий діапазон проявів. Все залежить від ло/
калізації та міри ураження мозку.
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«MILE» перекладена з англійської і адапто/
вана українською мовою за підтримки
МБФ «ОМНІ/мережа для дітей».
Ще однією важливою проблемою розвит/
ку та навчання дітей із ФАС є засвоєння
ними поведінкових та побутово/адаптивних
навичок, оскільки вплив алкоголю спричи/
няє проблеми щодо уваги та регуляції збуд/
ження. На допомогу таким дітям розробле/
на науковцями зі США (університету Еморі
, Атланта) і надана для адаптації в Україні
програма з робочою назвою «Go FAR» (як
спектр застосування стратегії УРА). Завдан/
ня програми – розвинути у дітей навички
соціальної взаємодії, побутові вміння (так
звані, адаптивні навички). Програма при/
значена і для батьків, і для дітей. Цікавим
додатком до програми є комп'ютерна гра на
подолання імпульсивності та розвитку здат/
ності планувати свої дії.
Ознайомитися з вказаними програмами
вчителям, психологам, батькам і опікунам
дітей можна на веб/сторінці: http://ibis/
birthdefects.org/start/ukrainian/
uedumaterials.htm
Зважаючи на реалії сьогодення, дуже
важливо, щоб у житті дітей, які зазнали пре/
натального впливу алкоголю, були присутні
вісім універсальних захисних факторів. За/
хисний фактор – це будь/що, що не дає
одній проблемі спровокувати розвиток
іншої. До цих захисних факторів належать:
1. Діагноз у віці до 6 років;
2. Встановлений діагноз ФАС;
3. Забезпечення основних потреб;
4. Проживання у стабільному місці
понад 72% усього життя;
5. Ніколи не переживати насильства
стосовно себе;
6. Проживання у кожному місці в се/
редньому більше, ніж 2,8 роки;
7. Проживання в хороших умовах з
8/12 років;
8. Отримання допомоги від спеціа/
лістів з розвитку.

Мозок, що розвивається, є струкQ
турою найбільш вразливою до преQ
натального впливу алкоголю.
До найбільш поширених наслідків прена/
тального впливу алкоголю на нейророзви/
ток належать:
• затримка розвитку чи розумова відста/
лість;
• порушення уваги та проблеми з конт/
ролем збудження (некласичний синдром де/
фіциту уваги з гіперактивністю);
• проблеми з навчанням або пізнавальні
розлади – особливо у сфері математики;
• порушення розвитку мови та мовлення
– найбільше проявляються при комплекс/
ному мовленні та поганому розумінні змісту
абзаців;
• специфічні проблеми з критикою та
соціальною поведінкою;
• проблеми з моторикою;
• візуально/просторові порушення.
Тому дітям з ФАСП, щоб осягнути свій
потенціал потрібна своєчасна освітня або ко/
рекційна підтримка. Це передбачає застосу/
вання спеціальних навчальних програм, які
дають шанс дитині досягти кращих резуль/
татів у поведінці та розвитку.
Наприклад, програма з інтерактивного
вивчення математики «MILE», розроблена
фахівцями Центру з дослідження ФАС уні/
верситету Еморі (Атланта, США). Програ/
ма «MILE» навчає дитину зосереджуватись
та міркувати за допомогою стратегії УРА:
«Увага/Робота/Аналіз». Цей тип фокусуван/
ня та розмірковування допомагає дитині по/
в'язувати дії та явища і сприяє розвитку
пізнавальної здатності. Програма призначе/
на для занять з дитиною у супроводі корекц/
ійних педагогів, дефектологів, психологів та
проведення домашніх занять. Програма

Ірина ГРАНОВСЬКА,
практичний психолог КП «Рівненський
обласний клінічний лікувальнодіагностичний
центр ім. В. Поліщука» РОР
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Право жити
Їхні захворювання зустрічаються дуже
рідко, в більшості це поодинокі випадки.
Такі пацієнти не відчувають особливої
підтримки лікарів, тому що в їхній практиці
такого не було. Такі захворювання потребу/
ють великих зусиль для лікування, окрім
шалених фінансових витрат, потрібно пост/
ійно займатися і слідкувати за станом здоро/
в'я… Це орфанні (рідкісні) захворювання, а
ще про них кажуть «сироти».
В останній день лютого у всьому світі
відзначають день орфанних захворювань. Ця
дата визначена не випадково – 29 лютого ви/
падає раз у чотири роки, що підкреслює
рідкість захворювань. Щорічно в цей день в
усьому світі проходять різні заходи, зустрічі
сімей, які мають дітей з рідкісними захво/
рюваннями, проводяться акції. Для того,
щоб привернути увагу влади та громадсь/
кості і показати справжнє веселкове життя
особливих дітей із рідкісними нозологіями,
28 лютого 2019 року в Рівненській обласній
універсальній науковій бібліотеці відкрито
фотовиставку «Орфанні веселки Рівного»
(автор – Олександр Харват, роботи подані
на обкладинці видання).
У холі бібліотеки були представлені світ/
лини діток з рідкісними захворюваннями,
які живуть у Рівному та інших містах об/
ласті. Це діти різних нозологій: спінальна
м’язева атрофія (СМАйлики), муковісци/
доз, синдром Кілліані/Тешлера/Ніколя, не/
досконалий остеогенез (Кришталеві діти),
синдром Корнелiї де Ланге, долучилися до
них «метелики». Таких дітей в області зов/
сім не багато, переважно по одній дитині на
все місто, але всі вони потребують специ/
фічного догляду, уваги та дороговартісного,
безперервного пожиттєвого лікування.
На відкриття виставки завітали батьки зі
своїми дітками, мами із різних населених
пунктів області, представники громадських
організацій, користувачі. Багато хто з при/
сутніх вперше почули інформацію про
рідкісні хвороби, побачили дітей, які живуть
поруч. Щемкими і хвилюючими були роз/
повіді мам про своїх діток, про нелегкий

шлях боротьби з хворобою, який доводиться
проходити разом зі своїми крихітками.
Історії, як і їхні герої були різними, але од/
наково схожими: після великої радості очі/
кування появи на світ немовляти, безжаліс/
ний удар долі, страх, безвихідь і німе запи/
тання: «Чому, чому це так із нами?!».
Кожна із сімей зіштовхнулася з дуже
важким випробуванням, коли ні в кого за/
питати поради, немає професійної консуль/
тації лікарів, тому що досвіду роботи з таки/
ми хворими дітьми в Україні дуже мало або
практично немає. А ще кожна сім'я має ша/
лений опір суспільства, яке через свою нео/
бізнаність і байдужість не хоче сприймати
таких діток. Але якщо вони вже з'явилися
на світ і Бог дав їм життя, то його потрібно
берегти, цінувати та долати всі перешкоди,
які дає доля. І найголовніше: щоб життя та/
ких дітей було позитивним, веселим, напов/
неним любов'ю та опікою. Саме такими зоб/
ражені вони на портретах (фотографу вдало/

28 лютого 2019 року в Рівненській обласній
науковій бібліотеці була відкрита фотовиставка робіт
Олександра Харвата «Орфанні веселки Рівного»
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ся показати найкращий ракурс).
Кожний портрет має великий
зміст та глибину. Легкий смуток
в очах та прагнення пізнати бага/
тогранний, невідомий досі світ.
Сподіваюся, що ця фотовис/
тавка – крок до руйнування в пе/
ресічного громадянина стерео/
типів у відношенні до орфанних
дітей. Адже вони, як і кожний із
нас, мають право на повагу, ме/
дичну допомогу та бути щасливи/
ми.
Сверіпа Богданчик

Найменшим учасником проек/
ту став Богданчик Сверіпа, йому
майже 4 рочки, а він бореться зі
своїм недугом з трьох місяців.
Це наша перша дитина, яку ми чекали з
нетерпінням, – розповідає мама Богданчика
Іванка, організатор проекту «Орфанні ве/
селки Рівного». – Вагітність проходила дуже
добре, я не мала ніяких нарікань на самопо/
чуття, на всіх оглядах лікаря скарг не було,
роди були без ускладнень. Зайчик народився
дуже гарненьким, і відразу з розумними
очима та пронизливим поглядом, ми були
безмежно щасливі та невгамовно раді. Чека/
ли, що скоро синочок почне тримати голову,
пізніше тупотітиме ніжками, стане актив/
ним. Та, на жаль, наші очікування були мар/
ними. Після безконечних походів до лікарів,
протягом шести місяців, нам надійшло офі/
ційне підтвердження діагнозу. Як зараз па/
м'ятаю: тремтіли руки, серце вилітало із
грудей, коли ми відкривали лист. Лише
кілька слів «Спінальна м'язева атрофія»
(СМА), як грім на голову! Неможливо пе/
редати ті емоції, розпач, сльози, біль за гірку
долю невинної дитини. Важко було оговта/
тися…
Далі лікарі озвучували нові вердикти, ми
чули страшні речі «Дитина аби до року до/
жила…». Але конкретних рекомендацій
щодо СМА ми не отримували. Натомість
через необізнаність лікарів, майже постійно
на першому році життя Богданчик перебу/
вав у реанімації. Був період, коли ми прове/
ли в закритих стінах лікарні довгих півроку.

Сверіпа Богданчик з мамою Іванкою

Про це важко згадувати, надзвичайно
складні часи, коли бачиш в очах дитини німе
прохання «Мамо, допоможи мені…, спаси…,
врятуй…!». А ти зробити нічого не можеш.
Пізніше ми знайшли в України батьків з
такою ж проблемою. Вони нам надали по/
ради щодо догляду за немовлям, що необ/
хідно робити в складних ситуаціях. І ось уже
два роки, як вся сім'я в зборі. Богданчик
живе вдома і ми самостійно справляємося з
труднощами. Звичайно, є лікарі, які нагля/
дають за станом синочка. Але для того, щоб
Богдан жив вдома ми доклали чимало зу/
силь, а саме: за підтримки небайдужих лю/
дей зібрали необхідну суму, аби закупили
апаратуру, що допомагає синочку жити. І
хоч медичною технікою заставлена вся кім/
ната (її можна прирівняти до реанімації),
однак ми звикли до цього. Головне, що наш
хлопчик в комфорті, в теплі та затишній
домівці, де про нього піклуються і люблять.
Сьогодні Богданчик не може самостійно
їсти (я сама ставлю зонд), сидіти, тримати
голову, повернутися, а спить – з підтрим/
кою, кашляє – також через апарат. Усі 24 го/
дини я біля Бодіка. І кожну хвилинку ми ра/
зом виконуємо наш графік. А ще з Богданом
постійно працюють спеціалісти. Окрім за/
нять, які підтримують «зайчика» в формі,
ми гуляємо, малюємо, читаємо книги,
танцюємо, розвиваємося та розважаємося
(пишу в множині, бо все ми робимо разом).
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І, можливо, все що ми робимо, все наше
життя, здається читачеві неймовірним, та
все це заради нашої крихітки. І коли Богдан/
чик, маючи дуже важку форму СМА, актив/

ний, радісний, а найголовніше – щасливий,
ми переконані, що все робимо правильно.
Іванка СВЕРІПА

Нариси «Роман», «Настуня», «Емілія», «Діти;метелики», «Максим і Миколка», «Максим
та Іванко», «Артемчик» написані Раїсою Щербан за інформацією, наданою мамами дітей

Роман
У молодій сімї Дмитруків з'явився на
світ первісток, це було 20 червня 2002 року.
Хлопчик уже в утробі матері набрав велику
вагу, і настирливо просився на волю. Тому
поява на світ дитини далася матері нелегко,
але в щоденних турботах щасливої Наталі
дуже скоро все забулося.
Назвали дитину Романом (фото на об!
кладинці), ніжно Ромчик. Він ріс і розви/
вався на радість батькам, як усі дітки – рух/
ливий, розумний. Активно повзав на підлозі,
спинався на ніжки, аж поки не проснулась
страшна хвороба, що жила в ньому. Її нази/
вають спінальною м'язовою атрофією
(СМА). У дитини слабшали м'язи, втрача/
лися природні навички – повзати, стояти,
хлопчик був млявий. Батьки забили на спо/
лох і звернулися до лікарів. На жаль, розпі/
знати у дитини СМА спеціалістам не вдава/
лося. Були різні діагнози, різні думки, проте
жодні рекомендації не допомагали. Навпа/
ки, після довгих поневірянь лікарняними
закладами, які перетворилися для родини
на пекло, хлопчик все більше слабшав. Жев/
ріла надія, що допоможуть спеціалісти у
Києві. І коли Ромчику виповнилося 3 роки,
батьки таки звернулися в Київський інсти/
тут нейрохірургії. Ніби вирок прозвучав
діагноз – спінальна м'язова атрофія, хворо/
ба Вердніга/Гоффмана.
У той період із Інтернету мама Наталя
дізналася, що таке захворювання має різні
рівні інтенсивності прояву, для всіх них ха/
рактерною є прогресуюча атрофія м'язів та
втрата рухомості. Спершу уражаються про/
ксимальні м'язи та м'язи легень. Інші систе/
ми теж можуть бути ураженими. СМА є
найпоширенішою генетичною причиною
смерті дітей. Спінальна м'язова атрофія є

спадковим захворюванням і передається
аутосомно/рецесивним типом. У грудні 2017
року препарат нусінерсен (nusinersen) став
першим схваленим засобом для лікування
СМА, тоді як частина інших засобів ще про/
ходять клінічні випробування.
Від такої інформації Наталя жахнулася,
холод пройняв усе тіло та вона відразу
відігнала сумні думки. Ні, це не про них.
Їхній хлопчик сидить, відчуває ніжки, гарно
розмовляє. Але слова лікарів про те, що ди/
тина не буде ходити, не полишали ні на мить,
точили мозок, ятрили душу. Для батьків по/
трібен був час, щоб сприйняти удар долі,
оговтатися, обдумати, що робити, як жити
далі.
Через місяць, сподіваючись на милість
Божу, поради лікарів, батьки погодилися на
щоквартальну реабілітацію Ромчика.
Важко було змирилися із тим, що дитина
не буде бігати разом із однолітками, йти нога
в ногу із батьками, а пересуватиметься на
візочку, що маленька крихітка отримає
інвалідність. Але велика любов до свого пер/
вістка відганяла сумнівні думки, не давала
ні на мить пошкодувати, що Роман прийшов
у цей світ особливим. Відчуваючи батьківсь/
ку теплоту, хлопчик розвивався, любив гра/
тися у товаристві сусідських дітей, спочатку
на майданчику у піску, згодом вони на візоч/
ку брали його гуляти із собою.
До школи готувалися заздалегідь. Так
сталося, що першою вчителькою Роми
була та сама вчителька, що навчала Ната/
лю – Надія Матюшенко, людина із вели/
ким педагогічним стажем, життєвим досв/
ідом. І тепер вона вчила уже дорослу маму
терпінню, мудрості, наполегливості. До 4/
го класу Ромчик займався індивідуально.
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16 років пройшло, а в пам'яті ніби сьо/
годні: перші сльози, розчарування і перші
перемоги: як неслухняними пальчиками
втримати ручку, пізніше писати, рахувати,
читати. Всю програму засвоїли на відмінно.
Уже в 5/му класі хлопець перейшов на
інклюзивне навчання. Великою підмогою
був візок із електроприводом. До цього часу
Роман користувався звичайним інвалідним
візком, який подарували добрі люди. Мама
дуже хвилювалася, адже вперше на довгий
час залишала хлопця одного серед рухливих,
здорових дітей. Як приймуть однокласники
її синочка? Як він почуватиметься серед
них? На відміну від мами, школярик був
спокійний, чи то не знав як воно там, у
школі, чи з радістю хотів швидше бути серед
дітей, багатьох із яких він добре знав. Діти
гарно сприйняли новачка, отож скоро Ро/
ман освоївся.
Маючи зручний і такий необхідний засіб
пересування, згодом, школу відвідували
кожний день. Там на нього чекав асистент
вчителя, який впродовж навчання був поруч
і в усьому допомагав. Між ними склалися
довірливі стосунки, а це додавало Роману
впевненості, бо знав, що за потреби йому до/
поможуть, а отже можна не хвилюватися, а
зосередитись на засвоєнні знань.
Старанний учень на уроках намагався не
відставати від своїх однокласників.
Згодом хлопець відмовився від супрово/
ду мами, а їздив до школи сам. Це була його
перша перемога – бути самостійним, давати

собі лад. А далі без допомоги вільно пересу/
вався вулицями, самостійно відвідував пе/
рукарню, магазин, часто бував у спортзалі,
де його однокласники ганяли м'яча.
Одного разу тренер Юрій Шукалюк зап/
ропонував Роману займатися хортингом.
Цей вид спорту поєднує в собі національне
бойове мистецтво, систему самовдосконален/
ня, наближує до українських традицій і ак/
тивно популяризується серед молоді.
Відтоді у Романа розпочалася нова сто/
рінка життя. Заняття у школі, систематичні
тренування, участь у змаганнях, нові друзі.
Він виступав у Луцьку, Черкасах, Рівному. І
щоразу, попри величезну втому, був щасли/
вий, бо повертався з нагородами: грамотами
та медалями. Після короткого перепочинку
знову – спортивна зала й тренування.
Роман активний у всьому: допомагає по
господарству, гуляє з маленькими ще сест/
ричками – Даринкою та Златою, любить ри/
балити. Новачкам залюбки порекомендує,
які краще брати вудочки, гачки, прикорм
для риби. Вони з батьком часто приносять
додому чималий улов і радіють, мов діти.
Успішно освоїв комп’ютерну грамотність і
тепер часто подорожує в мережі Інтернет.
Мріє хлопець стати архітектором або
здобути професію дизайнера. А головне на/
вчатися стаціонарно, аби бути у гущі подій,
серед молоді.
У свої 16 років Роман добре знає, що
підступна хвороба зупиняється лише перед
силою духу, наполегливістю та витримкою.

Настуня
Познайомившись із Настею, хочеться як/
найдовше спілкуватися, адже вона у свої 5
рочків велика розумниця. Допитлива, лю/
бить пізнавати багатогранний навколишній
світ, а ще непосидюча, про таких говорять –
вертка, як дзиґа. Лишень встигай за її руха/
ми, коли починає показувати і розповідати
про свої улюблені іграшки. Багато чому На/
стя навчилася у дитячому садочку: співати,
танцювати, уже тепер мріє про велику сце/
ну, де буде танцівницею. А ще дівчинка буває
по/дорослому розсудлива і чуйна.

Настя, Настуня (фото на обкладинці),
так кличуть дівчинку її батьки – тато Рос/
тислав і мама Ілона. Сім'я проживає в с.
Мирогоща Дубенського району на Рівнен/
щині. Дівчинка красуня, сяє немов сонечко,
її посмішка мов квіточка ранкова, дитячий
голосок дзвенить привітно, а очі, очі по/
сміхаються, завжди веселі. Вона випромі/
нює дивну енергетику щастя, поруч з нею на
мить забуваєш про мирську суєту, а світ на/
вколо стає сонцесяйним, таким як і сама На/
стуня.
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Мамина принцеса, гордість, єдине і най/
дорожче, що є у батьків. Вони щоденно мо/
ляться Богу, аби не сполохати щастя, вбе/
регти своє янголятко від біди, адже невдовзі
після народження донечки пережили шок,
який змінив їх щасливе життя. Батьки по/
мітили: дівчинка має слабкі ніжки і не може
самостійно ходити, є відхилення у фізично/
му розвитку. Відразу забили тривогу, а далі
все за звичним сценарієм – численні поїздки
в лікарні, хибні діагнози, тривога і розпач. І
лише у 2016 році, коли Насті виповнилося 2
роки і чотири місяці, лікарі поставили жах/
ливий діагноз – спінальна м'язова атрофія
(СМА). Те, що дізналися батьки дівчинки
про хворобу, вразило, адже СМА – це гене/
тичний вбивця, який може призвести до
прогресивного розвитку слабкості м`язів та
їх атрофії. Усвідомлюючи, що ця хвороба
може відібрати в їхньої маленької донечки
можливість ходити, сидіти і навіть дихати,
батьки забили тривогу, почали шукати вихід.
Відтоді життя щасливої сім'ї кардинально
змінилося, усе було підпорядковане поря/
тунку донечки.
Уся родина оголосила війну СМА:
постійні масажі, ЛФК, заняття в басейні,
вітаміни і поїздки до Києва. Там маленька,
але надзвичайно сильна Настуня, кожного
разу проходить через випробовування бо/
лем. Її маленьке тіло: спинку, ніжки, обко/
люють – аж 30 болючих ін'єкцій. Настя,
стиснувши зубки, мужньо терпить і лише
сльози, які самі котяться із очей свідчать
про біль, який кожного разу доводиться пе/
режити дівчинці. Підтримкою є найдорожча
людина – Матуся, якій донька пообіцяла:
– Я буду терпіти заради одного, щоб стати
на ніжки, аби досхочу бігати, гратися зі свої/
ми однолітками.
Діагностована лікарями найлегша форма
СМА не спить, вона поступово прогресує,
загрожуючи вбити Настусину мрію. На
жаль, тепер дівчинка може зробити лише
один/два кроки, а здебільшого пересуваєть/
ся кімнатою лише на колінках, або сидячи у
візку. На візочку щонеділі «ходить» у церву,
де уважно слухає службу Божу. Люблять
прихожани допитливу розумницю Настю, не

оминає її своєю увагою і отець Володимир.
Вдома, граючись, дівчинка часто відтво/
рює події, побачені в церкві.
– Як виросту, я буду матушкою, повідом/
ляє мамі. Настя кличе на допомогу бабусь,
просить їх покрити свої голови хустинами і
ствердно промовляє:
– А зараз керуватиму хором, отож приго/
туйтеся! – Бере до рота губну гармошку,
таку, як в матушки, що керує хором і тон
задає, та запрошує всіх до співу. Заводить
першою «Господи помилуй…», «Слава Богу
за все…», її підхоплюють бабусі, що в ролі
прихожан. Звучить спів, а Настуня радіє, в
очах іскриться усмішка, адже в неї все вий/
шло, вона тут і тепер є матушкою. Бажання
бути в ролі дорослих змінюються протягом
дня декілька разів. Часто дівчинка хоче ста/
ти лікарем, отож лікує своїх лялькових
пацієнтів. Вона живе в світі мрій та фан/
тазій, отримує можливість стати їх голов/
ною дійовою особою.
Настя щаслива, бо не обділена увагою
своїх рідних. Оточена любов'ю старших,
вона і сама випромінює тепло. Тому й тяг/
нуться до неї дітки інклюзивної групи дитя/
чого садочка. Особливо подружилися вона з
хлопчиком, який має хворобу Дауна. Як
«сонячна» дитина, він хоче постійної уваги,
любить «обнімашки» та не всі дітки розумі/
ють це, а Настя завжди поруч. Вона чи не
єдина серед дітей, що завжди підтримує
його, дарує тепло, якого так багато в малень/
кому серці. Пощастило родині на хороших
людей, які підтримують і словом, і ділом.
Мама Насті каже: «Любить, душі не чає в
донечці вихователька Ірина Михайлівна та
нянечка Віра Олександрівна. Завдячуючи
цим людям, дівчинка, як показало тестуван/
ня знань, підготовлена так, що вже може йти
до школи. Своєю кмітливістю та розсудли/
вістю вона вразила членів комісії та за віком
у цьому році її перевели у старшу групу. По/
при постійну увагу та любов дорослих,
Насті хотілося б побути в товаристві братика
чи сестрички, тому просить про це батьків».
Це також велика мрія тата Ростислава та
мами Ілони – народити ще хоч двійко здоро/
вих дітей. Але їх зупиняє висновок генетич/
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них досліджень лікарів, 25 відсотків імовір/
ності того, що на світ з'являться діти із хво/
робою СМА, можливо із більшими усклад/
неннями. І страх, страх, мов дамоклів меч,
як не потрапити в отих злощасних 25
відсотків. А ще розуміння та відпові/
дальність, вони не можуть дозволити собі
ризикувати життям дітей, що народяться.
Поволі батьки навчилися жити із хворо/
бою Насті, люблять і сприймають донечку
такою, якою вона є, радіють кожному її усп/

іху. Хіба що кожного разу, коли дівчинка за/
питує: «Мамо, а коли я буду ходити, бігати,
як інші діти?», – серце обливається кров'ю,
болить, бо важко підтримувати мрію дити/
ни. Сили додають віра в Бога і багато добрих
та щирих людей, а ще сподівання, що в Ук/
раїні в найближчі роки будуть доступні, як
уже є в п'ятнадцяти країнах світу, ліки
Spinraza від смертельного захворювання
СМА. І тоді обов'язково їхня люба донечка
буде здоровою та щасливою.

Емілія
Ранок у сімї подружжя Ольги та Андрія
розпочинається рівно о 6 годині. Мама
готує сніданок, а о пів на сьому, як завжди, в
дитячій дзвенить будильник. Ольга добре
знає, що після сигналу будильника її діти
встануть не відразу, отож, зазирнувши в ди/
тячу, промовляє:
– Любі мої, прокидайтеся, збираємось до
школи.
За кілька хвилин вона знову заходить до
кімнати. Її дев'ятирічний синочок уже пру/
чався встати і навіть став на коліна, однак
був ще сонний, тож голова ніяк не могла
відірватися від подушки. Хникаючи, він
бурмотів: «Мамочко, мамочко, ну ще тро/
шечки, хоч п'ять хвилинок».
Емілія ще перебувала в дрімотному ко/
льоровому сні, вона літала в сяйві сонячних
променів над квітковим полем, відчуваючи
приємну невимовну радість та щастя. Мама,
легенько торкнувшись до голівки донечки,
ненавмисне відігнала дивовижний сон. Емі/
лія відкрила очі, оглянула кімнату і трохи
засмутилася: потрібно було повертатися до
реалій буденного життя. Ольга допомогла їй
встати та одягнутися, адже маючи від народ/
ження СМА, дівчинка потребувала пост/
ійної сторонньої допомоги.
Поснідавши, вся сім'я поспішила до ви/
ходу. Як правило, до школи добиралися ма/
шиною. Однак без ліфта піднятися на інва/
лідному візку в клас, що на другому поверсі
ЗОШ № 4, було не просто. Ольга звикла, ось
уже чотири роки, як вони із донечкою дола/
ють цей шлях до знань. Проходять роки, а

проблема безбар'єрного доступу до гро/
мадських місць в Україні людям із інвалід/
ністю вирішується надто повільно. Добре,
що дирекція школи, для тоді ще першої
школярки в інклюзивному класі, зробила
окремий вхід, пристосовану кабінку в туа/
леті, замовила зручну парту. Розглядалося
питання побудови ліфта, але на перепоні ста/
ла ціла низка складних проблем.
В інклюзивний клас Ольга заходить ра/
зом із донечкою. Минув рік, як вона – асис/
тент учителя. Це радує, бо маючи педагогіч/
ну освіту, після десятирічної відпустки от/
римала роботу, та й з донечкою поруч – на
уроках, під час перерви. Разом вони, як одне
ціле, єдиний живий організм, і кожний ус/
піх донечки – велике щастя для мами, асис/
тента вчителя. Адже, мама, як ніхто, розуміє
і відчуває свою дитину, за необхідності
підкаже, пояснить, допоможе змінити поло/
ження у візку при тривалому сидінні під час
уроків. Їхня спільна праця увінчалася успі/
13
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хом – учениця засвоїла всі предмети на
відмінно. У класі вона найкраще читає, а ще
малює. У свої десять років дівчинка тонко
відчуває красу, наносячи фарби не лише на
папір, але й на обличчя. Ольга розповідає:
– Донечка часто просить дозволити на/
нести на моє обличчя косметику, пофарбу/
вати нігті, створити зачіску. І я дозволяю,
бо бачу, яке захоплення приносить їй це за/
няття, як світяться її очі. Подібно до інших
дівчаток, вона захоплюється косметикою,
але найбільше любить створювати яскраві
образи, перевтілення. Думаю, для цього не/
обхідні особлива фантазія і талант. Донеч/
ка, як виросте, мріє стати професійною
візажисткою.
Під час перерви біля Емілії завжди гур/
туються дівчатка, тоді вона просить маму за/
лишити їх одних. Школярки активно
діляться новинами, обговорюють свої секре/
ти. У центі уваги завжди Емілія, вона по/
вірила в себе, відчула, що є рівною серед
рівних. А ще кілька років тому була замкну/
тою, сором'язливою, уникала спілкування з
дорослими. Батьки доклали чимало зусиль,
аби разом подолати ці комплекси: відвідува/
ли масові заходи, гуртки, бували в дитячому
садочку, щоб адаптувати дитину до соціуму,
пристосувати її до умов соціального середо/
вища. А найголовніше говорили, роз’ясню/
вали, що вона розумниця, вона така, як усі
дітки, лише пересувається інакше, на візоч/
ку.
Вдома Емілії багато в чому допомагає
менший братик, у них різниця лише один
рік. На щастя Марк народився здоровим, та
він є носієм мутованого гену. Така об/
ізнаність дає можливість убезпечити народ/
ження в майбутньому в сім'ї юнака хворих
дітей. Генетичні дослідження членів родини
засвідчили, що мама Ольга і тато Андрій ус/
падкували убивчий ген від своїх батьків, які
живуть за сотні кілометрів одні від одних,
але коріння обох походить із Дубровицької
землі. Доля розпорядилася так, що серед ти/
сяч молодих людей зустрілися і покохали
один одного Ольга та Андрій, передавши
своїй донечці по спадковому ланцюжку від
двох сімей пошкоджений ген.

Відтоді життя батьків перетворилося на
боротьбу за здоров'я дорогої, найкращої у
світі донечки. Окрім систематичної реабілі/
тації в місцевому центрі, вони випробува/
ли, за порадами лікарів і знайомих, чимало
методик, та найбільш ефективними саме
для Емілії, зі слів мами, є точковий масаж.
Він позитивно впливає на м'язи дівчинки,
які стають пружнішими. Якщо раніше Ем/
ілія, нагинаючись за іграшкою «перекида/
лася», тепер у неї це виходить без проблем.
У системі оздоровчих заходів найулюблені/
шим заняттям є плавання в басейні. Тільки
у воді дівчинка почувається не лише ком/
фортно, але й набагато сильнішою і впевне/
нішою, бо може виконувати рухи, які не під
силу в звичайному житті: ставати на свої
ніжки, ходити. Плавання є не лише релак/
сацією, але й сприяє розвитку окремих
груп м'язів.
Режим школярки Емілії раціонально
скомпонований. Після уроків – масаж чи
плавання, інші оздоровчі заходи. Обід,
обов'язковий сон для розслаблення та
відпочинку м'язів, виконання домашніх
завдань. На ортопедичному візочку, що на
колесах, вона активно пересувається
кімнатою, спілкується із друзями. Любить
дивитися мелодрами, гумористичні про/
грами, а ще разом із мамою в You Tube пе/
реглядають історії успішних людей на ві/
зочках. Дівчинка захоплюється їхніми до/
сягненнями і перемогами, про що свідчить
її фраза «Круто!». За хорошої погоди ра/
зом із братом та іншими дітками гуляють
у місті. Батьки привчають Емілію до само/
стійності, поведінки в соціумі. Неоднора/
зово вони сім'єю їздили на відпочинок до
моря, в Карпати.
Восени Емілія піде у п'ятий клас, кожний
день її буде наповнений новими знаннями та
враженнми. Чудово, що заняття будуть про/
ходити на першому поверсі школи.
Завдяки старанням батьків та вчителів
Емілія не почувається інакшою, вона /вели/
ка розумниця, в інтелектуальному розвитку
нічим не відрізняється від своїх однолітків.
А ще дівчинка – боєць, сильна духом і цілес/
прямована, вміє радіти життю.
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ДітиQметелики
Бульозний епідемоліз (БЕ) – це рідкісна група спадкових захворювань, при
яких утворюються міхурі чи ерозії на шкірі та в деяких випадках під епітелієм
інших органів у відповідь на травму чи без неї. У немовлят міхурі найчастіше ло
калізуються на пальцях кистей рук, ліктях, стопах і в ділянці підгузників. Крім
того у них можуть вражатися слизові порожнини роту, носоглотки, очей, уро
генітальної ділянки, шлунковокишкового тракту, з’являються респіраторні
симптоми. У подальшому патологічний процес може охоплювати великі ділян
ки тулубу та кінцівок, вражатися зуби, волосся та нігті.
Сайт «Дебра Україна»
На Рівненщині живе 15 осіб, хворих на цю
рідкісну хворобу: троє в Костопільському,
троє в Зарічненському, по двоє в Гощан!
ському та Сарненському районах. На Ост!
рожчині й Дубровиччині, в містах Рівному й
Вараші по одному. Усі ці люди потребують
дороговартісного лікування та особливого
піклування. Частину ліків пообіцяло надати
Міністерство охорони здоров’я.

що радили сусіди або знайомі: купала у
різних травах, прикладала примочки, бинту/
вала кінцівки. Це тривало недовго, незаба/
ром дитини не стало. Сумувала мама за
своїм хлопчиком, невимовний біль ятрив
душу, аж поки не відчула під серцем нове
життя. Так один за одним народилося двоє
здорових дітей: хлопчик і дівчинка.
– Багато хто хоче дітей, і нема, а їм із
чоловіком це подарунок від Бога і скільки
Бог дасть, стільки потрібно народжувати, –
говорила Валентина.
Думалось усе позаду, нарешті в їхньому
домі запанує щастя. Та лиха доля підготува/
ла нові випробовування. На світ з’явилася
ще одна дитина, яка прожила рівно 3,5 міся/
ці, як і Славко. Лише Олена, чи то за допо/
могою рівненських лікарів та спеціалістів із
Америки, які на той час перебували в об/
ласній лікарні, чи з Божої волі, вижила. Уп/
родовж двох тижнів дитина безкоштовно от/
римувала інтенсивне лікування та врешті
лікарі визнали, що навіть найновіші на той
час ліки не змогли подолати підступну хво/
робу. Дівчинка була дуже виснаженою і кво/
лою (гемоглобін 36), міхурі практично не
сходили зі спини, перетворивши її на су/
цільну рану. За майже повного безгрошів’я,
родині доводилося купувати в аптеках кіло/
метри бинтів, кілограми мазей, аби хоч тро/
хи полегшити страждання дитини. А ще ж
принизливе випрошування допомоги в міс/
цевої влади. Важкі були часи. Та, попри все,
Олена разом із матірю відвойовували у хво/
роби день за днем, і так 13 років. Такою
життєвою дорогою, довжиною лише у 16 ро/
ків, пройшов і старший братик Олени –

Діти – це не лише радість,
але й обов’язки
Десять дітей подарував Бог подружжю
Шепетько із Вараша. Але чомусь, чи то за
гріхи предків, аж до сьомого коліна, чи про/
вини сучасників четверо дітей, не встигнув/
ши насолодитись життям, відійшли у потой/
бічний світ. Первісток, якого назвали Слав/
ком, народився хворим. Лікарі сказали «пу/
зирчатка». Уся шкіра немовляти була по/
крита міхурами, які лускали, утворюючи бо/
лючі рани. Що воно таке, ота «пузирчатка»,
молода мама, у свої 24 роки, не знала. Однак,
коли її із дитиною направили до Рівного, зро/
зуміла, щось таки серйозне із хлопчиком.
Маленьку крихітку залишили в дитячо/
му відділенні одну, такі жорсткі правила
були в совдепівській лікарні. А вона, кож/
ний день, мов та голубка, билася у вікна, на/
магалася прорватися до свого синочка, аби
пригорнути, зігріти своїм теплом, вгамувати
біль. Не впускали. Кожного разу лікарі го/
ворили: «Із вашою дитиною все добре…». Та
серце матері відчувало, біда!
Через три місяці виписали Славу додому,
а як справитися із суцільними ранами не/
мовляти, Валентина не знала. Отож, робила,
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Павлик. На все воля Божа, говорила мама,
коли її діти покидали цей світ. Разом із здо/
ровими дітками Валентина щотижня ходила
до церкви і вимолювала у Бога щастя для
своєї сім’ї.
Здавалося, чим більше народжувалося
дітей у родині, тим здоровішими вони були.
8/й хлопчик, якого назвали Юрою, зявився
на світ також із діагнозом бульозний епіде/
моліз, проте попри невтішні прогнози лі/
карів, він, слава Богу, живе, йому у вересні
виповниться 24 роки. Валентина, маючи
гіркий досвід догляду за такими дітьми,
жодного дня не лежала із Юрою у лікарні.
Вона сама, краще за лікарів, знає, що робити
і навіть дає поради мамам, у яких є діти/ме/
телики.
У міській квартирі проживає шестеро
людей. Із них пятеро чоловіків. Нещодавно
повернувся у батьківський дім старший син
Анатолій – 34 роки від роду. Після трьох
років спільного життя, дружина залишила
Анатолія.
Не зважаючи велику сімю, жінка знахо/
дить час, аби щоденно терпеливо допомагати
синочку Юрію. Приготування дієтичної їжі,
обов’язкове змащування, один або два рази
на день тіла мазями, бинтування кінцівок.
Добре, що тепер матеріали для дітей із інва/
лідністю, кілька разів на рік, видаються ап/
теками безкоштовно. Але цього не вистачає,
тож рятує центр «Дебра/Україна» створе/
ний у рамках Міжнародної громадської
організації «Дерматологи – дітям», керів/
ник Тетяна Заморська. Серветки, бинти, що
надходять із центру дуже якісні, вони не

прилипають до ран, не завдають болю при
перев’язках.
Юра розумний хлопець, каже мама,
шкільну науку засвоїв індивідуально, вміє
читати. Щоправда, із письмом у нього про/
блеми. Навіть від легкого затискання ручки
між пальцями утворюються пухирі й рани.
Тому хлопець більше дружить із ноутбуком,
користуючись яким можна просто слухати,
дивитися. У нього немає багато друзів, хіба
що Вітя, із яким часто розмовляє телефо/
ном. І ще Альоша, який деколи возить Юру
своєю машиною прогулятися, помилуватися
красою природи.
Усе своє життя юнак перебуває в замк/
нутому просторі своєї кімнати, тут ком/
фортніше, бо не потрібен одяг. Вихід на ву/
лицю часто закінчується болем, адже від
взуття на чутливій шкірі утворюються
рани, за несприятливої погоди зявляються
виразки на обличчі. Усі болі хлопець тер/
пить мужньо. Але найнестерпнішим болем,
що проймає душу, найпринизливішим є
несприйняття його в соціумі: із понівече/
ною шкірою, перебинтованими кистями
рук. Озирання перехожих, деколи на/
смішки однолітків, що часто доводять юна/
ка до сліз. У церкві, куди ходять усією ро/
диною, Юрій займає місце в куточку, аби
його менше бачили люди.
Практично без шкіри, за яку можна схо/
ватися, Юра, як оголений нерв тонко і болі/
сно відчуває настрої соціуму та через його
рани поступово пробивається сила духу,
мрія окрилитися, як метелик і вибратися із
коробки, в якій досі живе.

Максим і Миколка
Марія, вдивляючись у зоряне небо, слу/
хала вечірню тишу. Після нескінченної ро/
боти по господарству, а це чимало: корови,
свині, птиця, конячка, гектари поля, трохи
розслабилась, солодкий запах матіоли п'я/
нив неначе хміль. Подумала: «Слава Богу
впоралася!» Тут же спохватилася: «А як там
мої хлопчики. Чи заснули?». І вона по/
спішила до хати.
У своїх ліжечках мирно посопували її

дітки, янголята, її найбільше щастя. Ледь
торкаючись пшеничного волосся Максима
та Миколи, оглянула кисті рук, обличчя,
аби переконатися, що рани надійно покриті
пов’язками. Вона давно уже довірила догляд
за дітьми свекрусі Надії, яку люб'язно нази/
ває мамою, бо ця жінка великодушна і ми/
лосердна. А десять років тому їй доводилося
все робити самій, шукати порятунок своїй
дитині.
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Максим народився здоровим хлопчиком,
так запевняли лікарі у Сарненському поло/
говому будинку, хіба що якісь ранки були на
обличчі та ручках. Їх старанно обробляли, та
марно, вони з’являлися при дотику, навіть
під час забору крові із пальчика на аналіз.
Лікарі, окрім змащування ран вітчизняни/
ми мазями та перев'язок, іншого лікування
не пропонували.
Перебування двомісячної дитини в опіко/
вому центрі Рівненської обласної лікарі та/
кож не допомогло. Від пластирів, які вико/
ристовувалися для перев’язок з’являлися
все нові і нові ерозії. Їх ставало все більше,
дитина весь час плакала.
Порадившись із чоловіком, вирішили
забрати Максима із лікарні додому. Марія
здригнулася, аж мороз пройняв усе її тіло
при згадці про ті часи. У свої двадцять років
молода мама не знала, як допомогти дитині.
Звертатися до лікарів було марно, вони ска/
зали усе, що знали. Бинти на ранах синочка
просочувалися кров'ю, засихали, знімалися
разом із шкірою. Неосвічена, безпорадна,
виснажена від безсоння, намагалася вга/
мувати плач дитини соскою, яку Максим
жадібно всмоктував і відразу ще сильніше
плакав, бо, як виявилося пізніше, при цьо/
му в ротику здиралася шкіра язичка, слизо/
ва. Несамовитий крик дитини дзвенів у ву/
хах, стукав у мозок, проймав кожну клітину
тіла, яке здавалось, боліло ще сильнішим
болем, ніж у немовляти. Марія ладна була
віддати своєму янголятку частку себе, аби
зупинити його муки, а самій лише на мить
забитися в куток, де нікого немає, де абсо/
лютна тиша. Від безсилля «зносило дах»,
впадала у відчай. На допомогу приходив чо/
ловік, який завжди був поруч і підміняв Ма/
рію, взявши на себе частину нелегкої роботи
з догляду за дитиною.
Так продовжувалося довго. Та батьки по/
ступово звикали, вчилися на своїх помилках
і жили з надією на краще. Багато чого змі/
нилося, коли вони випадково через Інтернет
дізналися про жінку з Чернівців, Наталю
Голуб, вісімнадцятирічна донька якої має
такий же діагноз: бульозний епідемоліз.
Мама дівчинки поділилася досвідом, як до/

Максим і Миколка – діти#метелики

помагати дитині, як боротися з хворобою. За
порадою Наталі звернулися в Київську
клініку до лікаря/дерматолога. Відтоді Ма/
рія з чоловіком стали освіченішими, зрозу/
міли, скільки від незнання було допущено
помилок по догляду за немовлям. З'явилася
надія, впевненість, що варто боротися із не/
виліковним монстром.
Тепер її синочок ходить в школу. Від/
мінник, мамина гордість. Це їхні спільні ус/
піхи, бо вони із Максимом, як одне ціле, від
самого народження, здається навіть дума/
ють і дихають разом. А скільки довелося
Марії оббивати пороги в районному відділі
освіти, аби переконати керівництво, що її ди/
тина з особливими освітніми потребами має
право навчатися в загальноосвітній школі.
Молоду, із сильним, вольовим характе/
ром жінку, невдовзі почули. У штат школи,
на той час єдиної у районі, було введено по/
саду асистента вчителя, людини, яка відразу
стала другою мамою для Максима.
Марія спокійна, коли щоранку залишає
синочка у школі, бо поруч Ганна Вікторівна.
Вона у всьому допоможе: поправить пов'яз/
ку, якщо змістилася, застереже на перерві
від активних однокласників, аби вони нена/
роком не штовхнули, притримає зошит,
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коли Максим двома руками неслухняною
ручкою виводить літери. У хлопчика прак/
тично відсутні пальці на руках. Це результат
постійних перев'язок обох рук, коли дитина
вчилася ходити, щоб при спотиканні не зди/
ралася шкіра.
Як завжди ранок для школяра розпочи/
нається із перев'язок болючих ерозій. А далі
– із мамою до школи. Однокласники не/
вдовзі прийняли Максима у свою сім’ю,
щоправда при знайомстві з ним класний ке/
рівник толерантно пояснила дітям, чому до
цього хлопчика потрібно ставитись особливо
дружелюбно. У товаристві однокласників, за
постійної підтримки вчителів, хлопець по/
чувається комфортно.
Улюбленим заняттям після уроків є Ін/
тернет, а ще Максим залюбки грається із
меншим братиком Миколкою.
П’ять років тому, коли Марія відчула що
при надії, подружжя зраділо, бо дуже хоті/
лося, щоб Максим ріс не один. Мучили сум/
ніви: «А що як знову немовля народиться
хворим. Чи мають вони право давати життя
такій дитині ?». Хвилювалися і водночас
заспокоювали один одного: «Дасть Бог, усе
буде добре. Адже буває так, що в бага/
тодітній сім’ї лише одна дитина має рідкісне
захворювання».
Та природа і на цей раз не пощадила їх.
Миколка з’явився на світ із ще складнішим
захворюванням. У нього, на жаль, сильно
пошкоджена слизова оболонка стравоходу та
шлунок. А ще лікарі поставили діагноз – ап/
лазія шкіри правої ноги. Це значить, що у

дитини на правій ніжці, від коліна до ступні,
повністю відсутня шкіра. Проте, зважаючи
на гіркий досвід по догляду за Максимом,
на тілі Миколки мало ран, на обох руках є
пальчики, адже щоранку бинтують їх кож/
ного окремо. Сучасними є перев'язочні ма/
теріали, які безкоштовно видають аптеки та
забезпечує центр «Дебра/Україна». Марія
уже кілька років є регіональним лідером,
представником даного центру у Рівненській
області. Тепер вона опікується дітьми/мете/
ликами, за потреби надає консультативну
допомогу та відстоює їх права перед держа/
вою. Адже її синочки, як усі діти/метелики
потребують особливої уваги в питаннях хар/
чування, освіти, медичного забезпечення,
навіть, здавалось, у такому простому, як
лікування зубів. У всіх стоматологічних
лікарнях району та міста Рівного Марія от/
римала відмову і лише за сприяння центру
«Дебра/Україна» її дітки отримали допомо/
гу в українсько/швейцарській клініці POR/
CELAIN. Лікувалися безкоштовно, а от про/
тезування дороговартісне. Єдиним джере/
лом доходів у сім'ї є кошти чоловіка, тож, за
неможливості працевлаштуватись у селі, він
змушений шукати заробіток у світах.
– Усе добре, аби не гірше, – подумала
Марія. – Наперекір долі підростають її си/
ночки/соколята. Дасть Бог, здобудуть освіту,
одружаться. А там, дивись, народяться у них
здорові діти.
Вона поправила ковдру на ліжечку Мак/
сима, потім Миколки, тихо вийшла з кімна/
ти. Світало, розпочинався новий день...

Максим та Іванко
Ольга та Василь побралися, коли їм ви/
повнилося трохи більше 20 років. Подруж/
жя – місцевий підприємець і вчителька ма/
тематики – відразу подалися до столиці, аби
заробити трохи грошей і міцно стати на ноги.
Але вижити у великому місті без власного
житла та ще й заощаджувати кошти не про/
сто. Коли Ольга була при надії на дев’ятому
місяці, сім’я повернулася на рідну Острож/
чину. Чекаючи на появу первістка, вони із

чоловіком мріяли як житимуть разом, при/
думували імена немовляті. Ольга часто при/
дивлялася до маленького вбрання своєму
янголяті. Та через ускладнені роди пер/
вісток, на жаль, помер у лікарні, а далі були
один за одним кілька викиднів. Ніби якась
невидима сила стояла на перепоні їхнього
щастя, попереджала про можливі проблеми
в молодій сім’ї.
І ось омріяна, така бажана дитина, яку
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Ольга народжувала у пологовому
будинку Рівного. Велетень –
4200 г. Щаслива мама не зважала,
що права ніжка немовляти була
без шкіри, ніби як у шкарпетці.
Їх відразу перевели до обласної
дитячої лікарні, де через тиждень
винесли вердикт – «бульозний
епідемоліз». Що означають ці
слова, молода мама достеменно не
знала, як і того що цей діагноз
лікарів розділить розмірене жит/
тя сім’ї на «до» і «після». Тоді во/
на лишень засмучувалася, що її
дитина лежала в інкубаторі, їй,
малесенькій, капали ліки й по/
стійно змащували рани, що ніяк
не гоїлися. Немовля важко було
вгамувати. Маленький Максим,
так назвали хлопчика, постійно
плакав від безперервного болю, бо
шкіра була така ніжна, як крила в
метелика, – злазила, коли до не/
мовляти торкалися або брали на
руки.
Йшов другий місяць пере/
бування в лікарні, а суттєвого покращення
не було. Серце молодої мами краялося від
безсилля хоч якось допомогти дитині. Тро/
хи заспокоював лікар із опікового відділу
Соловей Петро Остапович, який кожні два
дні робив перев’язки Максиму. Він запро/
шував Ольгу, аби та допомагала йому і вчи/
лася, адже вдома прийдеться самій догляда/
ти і лікувати дитину.
Відтоді пройшло більше десяти років, а
Ольга й досі з вдячністю згадує лікаря «від
Бога», людину великої душі, яка, тоді зне/
віреній мамі, давала надію, підтримку і бать/
ківське тепло. Збираючись у відпустку, Пет/
ро Остапович благословив їх на видужання
та порекомендував виписатись, аби про/
довжити лікування вдома.
Маючи хорошу підготовку, а головне ві/
ру, що все буде добре, Ольга скоро адапту/
валась у домашніх умовах і добре справ/
лялася з обов’язками по догляду за хворою
дитиною.
Невдовзі жінка відчула, що її організм

Максим та Іванко – діти#метелики

поводиться якось дивно. Ользі і в голову не
приходило, що може бути вагітною. Ні, вони
із чоловіком цього не хотіли, не планували.
Та не так сталося, як гадалося, і коли Мак/
симкові виповнився рік і чотири місяці, на/
родився другий хлопчик, Іванко. Перше, що
запитала Ольга при його появі на світ: «Як
він, здоровий?». Почувши у відповідь «так»,
з полегшенням видихнула і заспокоїлася –
Слава Богу!
Та вже наступного дня на тілі немовляти
з’явилися пухирі і серце молодої мами йок/
нуло.
– Таки не оминуло, повторилося, що ж,
на все воля Божа, – подумала Ольга. Від
уже знайомого діагнозу лікарів, її любов до
свого янголяти ні на йоту не зменшилася,
вона якось внутрішньо зібралася, стала рі/
шучішою, аби вберегти своїх хлопчиків, дати
відсіч наступу підступної хвороби.
Спеціалісти пропонували лікування у
стаціонарі, але мама не погодилася. Вона
поспішала додому, де на них із Іванком че/
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кав півторарічний Максим.
Отак в турботах проходили дні: боротьба
із пухирцями, які, як гриби в лісі, з’явля/
лися не лише на шкірі, але й на слизистій
травного тракту, безкінечні перев’язки та
готування особливої при такому захворю/
ванні їжі. І якщо під одягом не так видно
пошкодженої шкіри, то кисті рук, на яких
майже прозора, витончена шкіра, відсутні
нігті, привертали увагу. Та Ольга не ховала
своїх особливих дітей від односельців, а ще
маленьких, у три та два роки, віддала у са/
дочок. На той час у школі трапилася робота
вчителя математики, отож, не роздумуючи,
пішла працювати.
Усього було, адже граючись, діти могли
штовхатися, падати під час бігу, а це нові
рани. Та найголовніше, до її синочків зви/
кали інші діти. Максим та Іванко були рів/
ними серед рівних. Це допомогло їм без
комплексів піти у загальноосвітню школу,
де працює мама.
Сьогодні хлопці навчаються в початкових
класах: Максим – у четвертому, а Іванко – в
третьому. Обоє активні, особливо непосидю/
чий Іванко. У школу меншенький пішов у
п’ять років, бо ще в дитячому садочку на/
вчився рахувати і читати. Велике бажання
дитини пізнавати світ й навчатися, стало
підставою для прийняття батьками непрос/
того рішення – віддати його до школи. І во/
ни не помилилися, хлопчик успішно за/
своює шкільну науку.
На відмінно закінчив навчальний рік
старший, Максимко. Він призер шкільних
та районних олімпіад і конкурсів: із укра/
їнської мови «Імені Петра Яцика», «Юне
обдарування», «Знавці Біблії». Не зважа/
ючи на юний вік, хлопець прислужує в
церкві. А це неабияка відповідальність:
адже щонеділі, коли всі дітки сплять або
дивляться телевізор, ошатний Максимко
зранку прямує до церкви і протягом кіль/
кох годин виконує обов’язки церковного
прислужника.
Діти мають домашніх тварин, Максим
доглядає за рибками, Іванко – за черепаш/
ками. Цікавляться, як мама, готуючись до

уроків, складає програми, бо і самі хочуть
опанувати ці процеси. А найбільше їх, як
всіх однолітків, вабить вулиця, хлопці люб/
лять грати у футбол.
– Як, у футбол? – перепитую.
– Так, саме у футбол, – стверджує мама.
– А як же падіння, чутлива шкіра, яка тут
же злазить, утворюючи рани?
– Очевидно адреналін від гри настільки
сильний, що звичні проблеми зі шкірою є
для них незначними. У дітей, слава Богу,
найпростіша форма захворювання шкіри. Я
не забороняю, нехай бігають, радіють життю,
привчаються виживати у цьому світі.
Великим прикладом для мене є історія
нашої односельчанки із інвалідністю, яку
батьки соромилися показувати людям. У
дівчини нині є відчуття самотності. Я своїм
дітям цього не бажаю, тому й дозволяю жи/
ти повноцінним життям.
Та не все так весело. Щоразу, у періоди
загострення хвороби, її янголята пережива/
ють випробовування долі, мужньо змага/
ються із важкою хворобою. Особливо не/
стерпно болючим є пошкодження слизової
всієї травної системи, коли пухирі утворю/
ються також на язику, щоках, у горлі і мо/
жуть виростати як куряче яйце, якщо їх не
проколоти. У таких випадках хлопці навчи/
лися самі давати собі раду або допомагають
один одному. Від утворених язв неможливо
ковтати їжу і, щоб хоч якось вгамувати го/
лод, вони переходять на спеціальні суміші.
Втрачається вага, падає гемоглобін, нестерп/
на біль, сльози, недоспані ночі, численні
пігулки і велике бажання, щоб це все скорі/
ше минулося.
Так живуть Максим та Іванко, зібравши
всю волю у маленькі кулачки, виборюють у
хвороби щасливі і радісні дні, щоб так, як
метелики, «літати» із дітками на вулиці, за
м’ячем на футбольному полі. А ще мріють
хлопці здобути освіту. Іванко обов'язково
буде багато подорожувати і так, як його бать/
ко, стане далекобійником. Максим, прой/
нявшись церковним духом, вчитиметься у
семінарії, або ж буде успішним програмі/
стом.
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Артемчик
2015 рік був щасливий для родини Лег/
ких. Восени, коли природа ще зігрівала
своїм теплом, дарувала соковиті плоди, Ан/
тоніна із чоловіком чекали на другу дитину.
Перший синочок уже підріс, йому виповни/
лося чотири рочки, отож хотілося для нього
братика чи сестричку. 13 листопада Бог по/
слав подружжю ще одного хлопчика, якого
назвали Артемчиком, прізвище Легкий.
Мама мріяла, аби подібно прізвищу легким
і щасливим був його життєвий шлях.
Дитина росла здоровою, а батьки були
щасливі. Раділи, коли хлопчик почав по/
сміхатися, сказав перше слово, зробив не/
сміливо перший крок. До речі, Артем почав
ходити в рік і один місяць. Товариство із
старшим братом було великою радістю для
Артемчика. Діти разом гралися, «повзали»
на підлозі, раділи новим іграшкам, деколи,
не поділивши їх, плакали.
Одного дня, коли мама поралася по гос/
подарству, а чоловік був у хаті з дітьми, Ар/
темчик, перечепившись впав і сильно запла/
кав. Здавалося, досить було взяти дитину на
руки, заспокоїти і все буде як раніше, але
хлопчик не втихав, не міг рухати ручкою.
Вранці батьки повезли дитину до районної
лікарні (родина живе в селі Сварицевичі
Дубровицького району). Лікарі оглянули
Артемчика і констатували перелом. Наступ/
ного дня Антоніна звернула увагу, що дити/
на квола, майже не рухається, одна ніжка
почервоніла і припухла. В обласній лікарні,
куди вони звернулися, у Артема виявили ще
перелом стегна. Дитині було лише рік і 3
місяці. Велику біль перенесла маленька
крихітка, у мами краялося серце, стискалось
у грудях.
Наклали гіпс на один місяць, стало кра/
ще. Здавалось усе вже в минулому, прийдуть
щасливі дні.
Та зрадлива доля ніби знущалася над ян/
голятком. Його крихкі кості рук та ніг ла/
малися неодноразово, просто так, коли він
розпочинав рухатися. Найважчим був 2017
рік, тоді дитина перенесла 6 переломів. Май/
же цілий рік кінцівки перебували в гіпсі.

Запам'ятався день 13 листопада, це дата
особлива – день народження Артемчика.
Імениннику дарували іграшки, усі раділи,
дітки гралися. Хотілося, щоб це було вічно,
однак радість обірвалася нестерпним кри/
ком, який враз заповнив усю оселю. Новий
перелом, знову лікарня, знову очікування
дива. Але його не сталося, бо лишень зняли
гіпс, як знову уже 7/й перелом стегна. Тоді
мама вперше почула діагноз, який постави/
ли лікарі в Рівному – «недосконалий остео/
генез». Вона не знала, що означають ці слова,
яку велику біду несуть. Лише згодом дізна/
лася, що цю хворобу називають ще «криш/
талевою хворобою» та діагностують одній
людині із 20 тисяч. Кістки у хворого крихкі
і ламаються навіть під вагою тіла. Був роз/
пач, страх за здоров’я дитини, і численні по/
їздки в рівненську лікарню. Не раз до Анто/
ніни приходили думки: чому, чому саме її
дитині випало бути однією із 20 тисяч. Чому
лише народившись, її янголятко має терпі/
ти такий біль?
Немало довелося прикласти зусиль, аби
було визнано Артемчика дитиною/інвалі/
дом. У той же час, дивлячись на крихітку,
важко усвідомлювати, що в свої 2 рочки
хлопчик уже має такий статус. У хаті Легких
тепер жило двоє людей з інвалідністю –
батько і син.
6 січня 2018 року Артемко знову потра/
пив із переломом у рівненський травмо/
пункт. Чи то благодатні різдвяні дні, чи до/
ля змилостивилась, саме в цей день для Ар/
темчика розпочався новий шлях на оду/
жання. Лікар/травматолог розповів Ан/
тоніні про те, що в області є такі ж «кришта/
леві дітки», діє громадська організація
«Всеукраїнська асоціація кришталевих лю/
дей», її очолює Каріна Прокопюк, заступник
голови Любов Петрова. Діє сайт громадсь/
кої організації, а ще працює благодійний
фонд. В обласній лікарні вона отримала
інформацію про клініку патології хребта та
суглобів дитячого віку, що в Харкові, де
лікують саме це захворювання.
З того часу ніби маленький промінчик
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сонця з'явилася надія. За кілька днів вони
вирушили до Харкова. Після обстеження –
висновок професора: дитині необхідна опе/
рація. І вже за тиждень лікарі вставили в
стегно Артемчика спеціальний стержень,
який згодом замінять на телескопічний – та/
кий, що буде рости разом із ніжкою.
Відтоді вони щоквартально їздять на
лікування в Харків – отримують крапель/
ниці препарату, який зміцнює кістки. Один
раз лікувались у Рівному. Адже, поїздки в
клініку коштують недешево. І хоч ліки без/
коштовні, однак грошей на лікування не ви/

стачає. Доходи чоловіка, окрім пенсії, від не/
великих підробітків у селі. Антоніна вправ/
ляється з чималим господарством: корова,
свині, коза, велика ділянка городу. А втім –
це чи не головний дохід на прожиття. Та
вони разом із чоловіком долають всі пробле/
ми, наперекір долі вірять, що за допомогою
небайдужих людей, яких зустріли на своєму
шляху, переможуть недугу.
P.S. Стан кісток Артемчика набагато кра/
щий. Зараз хлопець чекає на другу опера/
цію.
Раїса ЩЕРБАН

Коли життя стає надією
Моя наймолодша донечка Аня
Аня – красуня, переповнена мріями і
сподіваннями, завжди привітна й усміхнена
дівчина. Студентка IV курсу одного з кра/
щих вишів Львова – Українського Като/
лицького Університету. Поглянувши на неї і
думки не виникає, що щось не так. Ніби й
немає в її житті якихось серйоз/
них турбот. Однак це лише на
перший погляд. Під її посмішкою
і щирим позитивом ховається
важка хвороба ... Ганнусі 10 берез/
ня 2019 року виповнилося 22
роки і весь цей час ця мужня
дівчинка бореться з сильним і
підступним ворогом – з муковіс/
цидозом. А це щоденні інгаляції,
прийом різних препаратів, фізіо/
терапія... Словом, виснажливе і
дуже дороге лікування. Але Аня
не закрилася в собі, а показала
всім, що вона – справжній боєць,
який цінує кожен день свого жит/
тя! Анна обожнює творчість:
декупаж, роботу з глиною, ви/
шивку. І це ще далеко не повний
перелік її захоплень. Але серед
них найбільш улюбленим заняттям є танці.
Нині, на жаль, стан дівчини не завжди доз/
воляє їй займатися цим хобі, проте Анна не
здається і знає, що у неї ще багато хороших
справ попереду!

Аня
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Ось такий він світлий погляд у майбутнє,
але нині варто заглянути в минуле. Спочат/
ку була хороша, дружна сім'я, в якій росло
три донечки/красуні. Почалося все після
того, як Анечці/молодшій виповнилося два
роки. На перший погляд здорова дитина по/
чала часто хворіти – застуди, гострі респіра/
торні захворювання, виснажли/
вий кашель, який не давав їй спо/
кою. Дівчинка блякла з кожним
днем, перестала рости. Довелося
відвідувати чимало лікарів, а їхні
діагнози змінювалися повсякчас,
поки нарешті не встановили оста/
точний – муковісцидоз. Він про/
лунав як вирок. Але здаватися не
можна було, прийшлося взяти
себе в руки і шукати про хворобу
будь/яку інформацію, що хоч
якось може допомогти; познай/
митися з сім’ями, які теж мають
справу з такою ж проблемою.
Потім почалося лікування… У
цей час сім’я залишилася ще й без
чоловічої підтримки, оскільки
тато Ані вирішив, що труднощі
такого життя не для нього.
Анна, як і всі інші діти з діагнозом муко/
вісцидоз (МВ), вимагає постійного й доро/
говартісного лікування. Але хвороба під/
ступна ще й своїми «сюрпризами». Нині во/
на вразила вуха. Тобто до основної хвороби
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додалося ще й погіршення слуху, тож тепер
Ані потрібен слуховий апарат. Ця річ не з
дешевих – коштує більше тисячі доларів.
Але дівчина мала повернутись у студентську
авдиторію, знову відвідувати заняття і відчу/
вати себе повноцінною. І такий слуховий
апарат незабаром з’явився завдяки небайду/
жим людям і Благодійному фонду «Щасли/
ва дитина» (Дніпро). Неодноразово допома/
гали рятувати ситуацію і благодійні фонди
«Відкриті долоні» (Київ), «Крила надії»
(Львів), «Скарбниця надії» (Рівне).

смерть настає дуже рано, і легкою її не на/
звеш. Повноцінна і своєчасна терапія значно
покращує якість життя людини з муковіс/
цидозом, відтерміновує важкі наслідки за/
хворювання і продовжує життя! Курс ліку/
вання хворого обходиться в рік до 500 тисяч
гривень! Тож ніхто не може самостійно ви/
рішити питання оплати всіх необхідних ліків!
Благодійна організація «Вітрила надії»
У Рівненській області живе 36 хворих з
муковісцидозом (9 дорослих і 27 дітей). Що/
денна зайнятість батьків здоров’ям своїх
дітей не залишає їм вільного часу, щоб бо/
ротися за їхнє повноцінне щасливе життя.
Трохи менше як 4 роки тому батьки і рідні
людей, хворих на МВ у Рівненській області,
об’єднались і створили Благодійну організа/
цію (БО) «Вітрила надії». Створення БО не
було жестом відчаю чи безвиході. Навпаки,
воно стало фундаментом боротьби. Батьки
не змирилися з хворобою своїх дітей і ого/
лосили війну важкій недузі й байдужості.
Дітям і дорослим з муковісцидозом не
потрібні жалість, сльози і довгі розмови про
несправедливість життя. Розуміння, під/
тримка і щира віра в те, що все вийде – ось
те, що їм дійсно необхідно. Ми віримо, му/
ковісцидоз – не вирок! Так, людей, що ма/
ють цю хворобу поки що неможливо вилі/
кувати. Але є величезна різниця між тим чи
померти в реанімації 10/річною дитиною, чи
дожити до старості в оточенні близьких і
друзів, маючи можливість вчитися, працю/
вати, любити. Різниця довжиною в ціле
життя.

Муковісцидоз
Хоча б один із 30 європейців несе ген,
який може привести до муковісцидозу, од/
нак мало хто знає про цю хворобу. Життя з
цією недугою – постійна робота над собою,
постійна боротьба, що вимагає чималих ду/
ховних і моральних зусиль. Донедавна ця ге/
нетична хвороба вважалася вироком, багато
пацієнтів в Україні й дотепер вмирають у
ранньому віці. В Україні таких хворих на/
лічується нині близько тисячі. Людина з му/
ковісцидозом має строгий режим дня.
Уранці, відразу після пробудження, і вве/
чері, перед укладанням спати, – інгаляції,
фізичні вправи, спеціальний масаж, усе це –
щоб очистити легені і стало легше дихати. У
періоди загострень інгаляції і фізіотерапія
повторюються впродовж дня. Кожне вжи/
вання їжі супроводжується обов’язковим
прийомом ферментного препарату «Креон»,
інакше їжа не засвоюється. Окрім того, що/
дня необхідно пити цілу жменю ліків. Будь/
які перерви швидко провокують важкі заго/
стрення і, врешті/решт, скорочують життя.
На жаль, комплекс лікування таких хво/
рих дуже дорогий і без підтримки держави
та благодійних фондів їм не обійтися. МВ
дотепер – невиліковна хвороба. Але рання
діагностика, регулярне спостереження бага/
топрофільною групою в спеціалізованій
клініці, належна гігієна та правильне й
своєчасне лікування може продовжити і
врятувати життя, поліпшити його якість.
Із муковісцидозом можна жити доволі ак/
тивним життям, якщо регулярно отримува/
ти лікування. Однак, якщо його немає, то

Співпраця з волонтерамиQ
благодійниками з Італії
У 2015 році, дізнавшись про спільний іта/
лійсько/білоруський проект допомоги хво/
рим на муковісцидоз, група активних бать/
ків з Рівного поїхала на конференцію в
Мінськ. Там вони познайомилися з П’єтро
Армані з італійського міста Верона, прези/
дентом італійської Асоціації «Алба Онлус»,
що опікується хворими на муковісцидоз.
Благодійник понад 40 років свого життя
присвятив допомозі людям з муковісцидо/
23
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що гірша», – наголосив
П’єтро Армані.
У листопаді 2018 року
президента італійської асо/
ціації «ALBA O.N.L.U.S.»
П’єтро Армані нагородили
Почесною грамотою Рів/
ненської обласної ради за
налагодження обміну дос/
відом з питань лікування
муковісцидозу і неоцінен/
ний внесок в справу допо/
моги хворим Рівненщини.
Рівненські матусі об’єдналися і спільно вирішують нагальні проблеми
Також італієць отримав
звання Героя Рівненщини.
Пан Армані жартома зазначив, що вже де/
зом. Увесь цей час він працював у Центрі
кілька років тому в нього був інфаркт, а піс/
муковісцидозу м. Верони й заснував там во/
ля отримання такого звання він може стати/
лонтерську благодійну асоціацію «ALBA
ся вже від радості.
O.N.L.U.S.». Реалізуючи свою програму до/
помоги хворим на муковісцидоз у Білорусії,
Зінаїда ВЕРЕМЧУК
П’єтро Армані не залишив без уваги прохан/
СТРАШНИЙ ДІАГНОЗ
ня українських пацієнтів і приїхав до Рівно/
ОБРИВАЄ МРІЇ
го. Зваживши на те, яких зусиль докладають
Мабуть, найвище щастя – народити,
батьки, аби врятувати своїх хворих дітей, він
почути перший крик, до серця притулити,
пообіцяв їм підтримку.
дивитись,
милуватись й бачить майбуття:
За його допомоги 4 грудня 2015 року в
ось перший крок, а ось вже йде до школи,
Рівному на базі Обласного спеціалізованого
ось
перший поцілунок, перші рок!н!роли...
диспансеру радіаційного захисту населення
Яким воно зросте, моє дитя?
вперше в Україні відкрили Центр муковіс/
...Страшний діагноз обриває мрії,
цидозу для дітей та дорослих, де мають змо/
все
зупинилось й стало чорно!білим.
гу отримати якісне лікування хворі на це
І ніби небо придавило до землі,
спадкове захворювання. Ця подія стала
і
навіть
дихать стало боляче мені...
спільною перемогою батьків пацієнтів, бла/
Медичні терміни життя заполонили:
годійників, медичних працівників і місцевої
ін’єкції, пігулки, інгаляції,
влади, адже дала реальну надію на те, що па/
температура,
спірограма, сатурації...
цієнти із цим рідкісним захворюванням от/
І слово «ТРЕБА» стало головним.
римуватимуть повноцінну медичну допомо/
Та
мамина любов – вона всесильна,
гу, а разом із нею – право на життя. П’єтро
від неї ніби виростають крила.
Армані доклав для цього чимало зусиль і за
– Чи випив ти креон? Пора до школи, сину.
його фінансової підтримки були облашто/
– Сьогодні не піду. Нема сьогодні сили.
вані палати в новоствореному Центрі муко/
– Ну що ж, тоді приляж,
вісцидозу, придбано необхідне обладнання:
коли
полегшає
– зроблю тобі масаж.
небулайзери, ПЕП/маски, пульсоксиметри,
– Чи може це загострення, дитинко?
антибіотики та потрібне устаткування.
Невже в лікарню знов? Чому ж так швидко?
П’єтро Армані досить часто приїжджає в
... Катетер, капанка, тромбофлебіт,
Рівне, щоб поділитися своїм досвідом у бо/
ти з кожним днем втрачаєш апетит.
ротьбі з цією недугою. «У нас за належного
А мама поряд, мило посміхається:
лікування люди з муковісцидозом живуть до
– Це все мине, всі діти поправляються...
45/60 років. На жаль, в Україні ситуація де/
24
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творці законів і високих постанов!
Це ви вирішуєте: жити, чи вмирати,
це ви підписуєте смертний приговор.
Та знайте, на Землі кожен десятий
є носієм цих рідкісних мутацій.
І ваші діти теж від них не застраховані...
Та не дай Бог, хай будуть всі врятовані!
...А мама знову пише лист у МОЗ,
надіється, що зрозуміють й допоможуть
її дитині і ще тисячі таким,
що мають цей страшний діагноз:
МУКО – ВІС – ЦИДОЗ...

У боротьбі минають дні і ночі,
от тільки мріяти душа більше не хоче.
І зупинити б час отут, в дитинстві,
бо тут ти ще щось значиш у суспільстві.
А справжній вирок – 18 з плюсом:
Не буде вже Конвенції ООН,
а тільки МСЕКи, вибивання ліків,
і здивування лікарів:
– Ти ще живий? Пардон.
А вигрошена посивіла мама,
що мріяла колись про майбуття,
із кожним днем втрачає і втрачає
хоч вже й доросле та беззахисне дитя.
Чиновники, міністри, депутати,

Антоніна ДАШКО, мама дитини
з муковісцидозом

Впровадження інклюзивної освіти
на Рівненщині
віти і науки України кожна шоста школа є
інклюзивною. Сьогодні на Рівненщині
інклюзивне навчання організовано у 225
школах, створено 462 інклюзивні класи, в
яких навчається 582 дитини з особливими
освітніми потребами. Для супроводу дітей,
допомоги у навчанні введено 378,5 посад
асистентів вчителів.
В області активно створюються нові уста/
нови, які допомагають дітям з особливими
освітніми потребами, їх батькам, педагогам,
громадськості – інклюзивно/ресурсні цен/
три (ІРЦ). Планується створення 33 ІРЦ,
наразі функціонує – 24.
Батьки з дитиною звертаються в ІРЦ за
місцем проживання для надання освітніх
послуг: проведення комплексної оцінки
розвитку дитини, психолого/педагогічної до/
помоги, встановлення наявності у дитини
особливих освітніх потреб (порушення слу/
ху, зору, мовлення, інтелекту, опорно/рухо/
вого апарату, емоційно/вольової сфери).
Якщо батьки (представники дитини з
особливими освітніми потребами) вперше
звернулись в ІРЦ для обстеження дитини,
їм необхідно мати документи, що посвідчу!
ють особу батьків, свідоцтво про народжен!
ня дитини, індивідуальну програму реабілі!
тації дитини з інвалідністю.

Інклюзивне навчання є одним із основ/
них напрямів реформування системи освіти
в багатьох країнах світу, мета якого – реалі/
зація права на освіту осіб з особливими осві/
тніми потребами.
Інклюзивна освіта ґрунтується на базових
цінностях:
• кожна дитина – особистість;
• навчатися можуть усі – нездібних
дітей немає;
• кожна дитина має унікальні здібності,
можливості, інтереси;
• терпимість один до одного, прийнят!
тя людей з їхніми індивідуальними відміннос!
тями.
• виховання в дусі толерантності.
Інклюзивне навчання, як системний про/
цес тісної співпраці учасників освітнього
процесу, має свої переваги:
• забезпечується індивідуальний підхід до
кожної дитини з орієнтацією на її сильні
сторони, здібності та інтереси;
• діти з особливими освітніми потреба!
ми мають можливість отримувати додат!
кові спеціальні послуги у закладі, де вони на!
вчаються.
В Україні інклюзія в закладах освіти по/
чала впроваджуватися 2012 року, а нині вона
набирає обертів. За даними міністерства ос/
25
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У разі навчання дитини в закладі освіти
необхідно подати психолого!педагогічну ха!
рактеристику із закладу освіти, зошити з
мови, математики, результати навчальних
досягнень дитини, малюнки, інші творчі ро!
боти, документи додаткових обстежень.
ІРЦ проводить комплексну оцінку дити/
ни не пізніше протягом місяця з моменту
подання письмової заяви батьків. За запи/
том батьків в умовах ІРЦ фахівцями прово/
дяться безкоштовні корекційної/розвиткові
заняття з дітьми, які мають особливості пси/
хофізичного розвитку.
Для зарахування дитини до інклюзивно/
го класу (групи) батькам необхідно подати:
заяву на ім’я керівника закладу освіти, вис!
новок ІРЦ. Згідно нового Закону «Про осві/
ту» батьки є повноцінними учасниками ос/
вітнього процесу, які можуть на громадсь/
ких засадах виконувати роль асистента дити/
ни за погодженням з адміністрацією, обо/
в'язковою умовою при цьому є наявність са/
нітарної книги.
Однією із проблем, що ускладнює процес
інклюзії, є недостатня кількість корекцій/
них педагогів в закладах освіти для прове/
дення корекційних занять і це завдання час/
тково виконують фахівці ІРЦ.
Важливу роль в організації, науково/
методичному супроводі інклюзивного на/
вчання відіграє РОІППО (Рівненський
обласний інститут післядипломної педаго/
гічної освіти). Працює кафедра «Педагогі/
ки, психології та корекційної освіти». Ви/
кладачами кафедри розроблені освітньо/
кваліфікаційні програми підвищення ква/
ліфікації педагогів, що працюють з дітьми
з особливими освітніми потребами, на ос/

нові яких здійснюється навчальний про/
цес.
Для всіх категорій слухачів курсів підви/
щення кваліфікації викладається спеціаль/
ний курс «Основи інклюзивної освіти».
Одним із напрямів наукової діяльності
кафедри є формування готовності педагогів
до навчання дітей з особливими освітніми
потребами в умовах інклюзивного навчання.
Командою тренерів з інклюзивної освіти
для педагогічних працівників області регу/
лярно проводяться тренінгові заняття, семі/
нари, вебінари, засідання «круглих столів»
інклюзивної тематики, як на базі РОІППО,
так і в закладах освіти районів, міст, ОТГ об/
ласті.
З 1 березня 2019 р. на базі РОІППО
відкрито нову структуру – ресурсний центр
з підтримки інклюзивної освіти (РЦПІО),
метою діяльності якого є підвищення про/
фесійної компетентності педагогічних праці/
вників, надання консультативної допомоги,
проведення інформаційно/просвітницької
роботи з батьками, громадськістю.
В області є багато прикладів інклюзивно/
го навчання, коли діти з особливими освіт/
німи потребами успішно навчаються, займа/
ються спортом, творчістю, громадською
діяльністю.
Ми активно підтримуємо і сприяємо
процесу формування толерантного ставлен/
ня суспільства до потреб, можливостей, соц/
іалізації дітей з особливими освітніми потре/
бами, який є незворотнім.
Лариса ЯЦЕНЮК,
старший викладач кафедри педагогіки,
психології та корекційної освіти
РОІППО

Дубенський інклюзивноQресурсний центр
В один прекрасний день я з'явився на
світ, ставши найбільшою радістю і неви!
мовним болем моїх батьків. Бо я – ОСОБ!
ЛИВИЙ. Я так хочу знайти своє місце у
житті. Я ж маю на це право?
Я ж прошу так мало. Просто дайте мені
бути серед людей і почуватися не таким са!
мотнім у цьому світі.

Ці слова є зверненням до оточуючих від
дітей, які мають проблеми у розвитку. Хто,
в першу чергу, повинен піклуватися про
них? Звичайно батьки, але чи в силі виріши/
ти проблеми вони самі? Однозначно – ні.
Кожен з нас не уявляє труднощів, з якими
стикаються діти, їхні батьки у повсякденно/
му житті.
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фахівців – забезпечення їх кабінетами із су/
часним обладнанням та наочністю, технічни/
ми засобами, інноваційними методиками.
Фахівці центру надають кваліфіковану
допомогу педагогам щодо навчання дітей в
умовах інклюзії, пропагують інклюзивну ос/
віту, її переваги та особливості роботи з
дітьми з особливими освітніми потребами
(ООП).
Нині найбільше дітей з ООП, які мають
порушення мовлення. Варто звернути увагу,
що батьки відповідально ставляться до про/
блем дитини – вчасно надають медикамен/
тозну допомогу. Однак позитивних резуль/
татів у цьому випадку замало, бо обов'язково
потрібно, щоб з дитиною займалися корек/
ційні педагоги.
Наведу приклад, коли саме комплексна
допомога (корекційно/розвиткові послуги,
медикаментозне лікування) є важливим
фактором у подоланні тих чи інших пору/
шень.
До нас звернулася мама з проханням до!
помогти дитині, провести комплексну пси!
холого!педагогічну оцінку розвитку дитини,
надати корекційно!розвиткові послуги.
Знайомство з дитиною відбулось у невиму!
шеній обстановці, наш педагог говорила спо!
кійно й доброзичливо, без надмірної емоцій!
ності та рухової активності. У центрі було
проведено комплексну психолого!педагогічну
оцінку розвитку дитини.
Бесіда з батьками проводилась з метою
з'ясування особливостей можливих причин
виникнення наявних порушень (патологія
вагітності, пологів, спадкові захворювання,
синдроми, психотравми), ознайомлення з
умовами сімейного навчання та виховання
(надмірна суворість, потурання примхам,
непослідовність, педагогічна занедбаність),
виявлення адекватності комунікативного
середовища, одно!, дво!, або багатомов!
ності, особливостей розвитку дитини, по!
чинаючи з народження.
Обґрунтовані висновки педагогів дали
змогу надати прикінцеві рекомендації щодо
визначення особливих освітніх потреб дити/
ни, рекомендованої освітньої програми і на/
дання психолого/педагогічних та корекцій/

Але є сумна статистика, щороку все біль/
ше народжується дітей «інших».
Чи задумувались ви, які неймовірні труд/
нощі доводиться долати батькам таких діток
– особливих, більш вразливих, тендітних,
крихких. Але від цього не менше бажаних,
коханих і дорогих!
Саме інклюзивно/ресурсні центри по/
кликані допомогти особливим дітям адапту/
ватися в стрімкому вирі сучасного життя,
надавати батькам консультативну та психо/
логічну допомогу, проводити бесіди щодо
формування позитивної мотивації, питань
розвитку дітей з особливими освітніми по/
требами. І це не порожні слова.
За короткий період діяльності інклюзив/
но/ресурсного центру можна вже говорити
про перші успіхи.
Щодня до нас звертаються батьки з про/
ханням провести комплексну психолого/пе/
дагогічну оцінку розвитку дитини з метою
визначення її особливих освітніх потреб,
розробити рекомендації щодо освітньої про/
грами, надати психолого/педагогічні та ко/
рекційно/розвиткові послуги відповідно до
потенційних можливостей дитини.
У центрі працює практичний психолог,
учитель/логопед, учитель/олігофренопеда/
гог. Зусиллями місцевої влади створено
сприятливі умови для успішної роботи
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но/розвиткових послуг.
Фахівці рекомендували дитині отримува/
ти корекційну допомогу в інклюзивно/ре/
сурсному центрі. Батьки із задоволенням
приводили дитину на корекційні заняття.
Щотижня із нею працював вчитель/логопед,
практичний психолог, вчитель/дефектолог.
Батьки відповідально поставилися до про/
блеми, виконували поради педагогів. Тісна

співпраця педагогів і батьків дала добрий
результат. У дитини покращилась звукови/
мова, сформовано вміння дитини сприйма/
ти, зосереджувати увагу, запам'ятовувати і
контролювати себе.
І можна впевнено сказати, що навчатися
можуть усі – нездібних дітей немає.
Л. ЧОРНОУС, директор Дубенського
районного інклюзивноресурсного центру

Костопільський інклюзивноQресурсний центр
тивним інвентарем,
комп'ютерною техні/
кою, дидактичними ма/
теріалами, що дає мож/
ливість розвивати у
дітей пізнавальні про/
цеси та підвищувати
мотивацію до навчання.
Діти можуть отри/
мати якісну та кваліфі/
ковану допомогу, яку
надає команда фахівців
установи: 2 учителі/ло/
гопеди, 2 практичні
психологи, учитель/ре/
абілітолог, сурдопеда/
гог, олігофренопедагог,
тифлопедагог.
На відкритті Костопільського інклюзивно#ресурсного центру
Костопільський ІРЦ
№ 1 здійснює свою діяльність з урахуван/
27 грудня 2018 року в м. Костопіль відбу/
ням таких принципів, як:
лося відкриття комунальної установи « Кос/
– повага та сприйняття індивідуаль!
топільський інклюзивно/ресурсний центр
них особливостей дітей;
№ 1» Костопільської районної ради Рівнен/
– дотримання найкращих інтересів
ської області.
дитини;
Установа створена з метою забезпечення
– недопущення дискримінації та пору!
права дітей з особливими освітніми потреба/
шення прав дитини;
ми (ООП) віком від 2 до 18 років на здобут/
– конфіденційність;
тя освіти шляхом проведення комплексної
– отримання освітніх послуг з ранньо!
психолого/педагогічної оцінки розвитку ди/
го віку.
тини, надання додаткових психолого/педаго/
Пріоритетним у діяльності установи є ди/
гічних, корекційно/розвиткових послуг.
тина, визначення її особливих освітніх по/
Окрім того, спеціалісти проводять консуль/
треб та сильних сторін, розробка рекомен/
тативну та психологічну роботу з батьками
дацій щодо організації інклюзивного освіт/
дітей з ООП; надають методичну допомогу
нього середовища та навчання дитини.
педагогам освітніх закладів району.
Костопільський ІРЦ № 1 має 9 кабінетів,
Зоряна ГРИЦЮК,
наповнених сучасним обладнанням, спор/
керівник Костопільського ІРЦ
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Березнівський інклюзивноQресурсний центр
Привіт, наш друже! Як ти вважаєш,
чи знає наше суспільство, як тяжко
дітям, що мають особливі освітні по!
треби? Часто їх світ обмежується
квартирою і лікарнею, коло спілкування
– батьками, а майбутнє – нереалізова!
ними планами.
Саме тому, перед нашим інклюзив/
но/ресурсним центром стоїть нелегке
завдання – максимально соціалізувати
дітей, зробити їх відкритими, комуніка/
бельними, трохи додати дива в їх одно/
манітне життя, побачити та підкреслити
внутрішню та зовнішню красу кожної
дитини, їх індивідуальність. Тому, лас/
каво запрошуємо тебе, твоїх батьків та
друзів до комунальної установи «Берез/
нівський інклюзивно/ресурсний центр»,
що знаходиться за адресою вул. ВишнеQ
ва, 19, м. Березне, Рівненська область.
Знайти нас буде нескладно, адже централь/
ний вхід ІРЦ розфарбовано у яскраві та
життєрадісні кольори.
Зайшовши до приміщення ти побачиш
коридор з казковим містечком на стінах.
Праворуч від тебе знаходиться кабінет
ЛФК. У ньому тебе зустріне вчитель/
реабілітолог Шнайдер Юрій Анатолійо/
вич, який проводитиме з тобою заняття з
лікувальної фізкультури у просторому та
сучасно обладнаному кабінеті.

Пройшовши далі по коридору, справа
від тебе ти побачиш кабінет директора –
Шнайдер Тетяни Олександрівни. Адже,
саме вона організовує роботу, спрямовує
діяльність працівників ІРЦ, налагоджує
співпрацю з іншими організація для за/
безпечення твого повноцінного права на
освіту. Діловод Мартинова Світлана
Олександрівна, допоможе батькам подати
необхідні документи для занять в ІРЦ.
Коли ти пройдеш в кінець коридору,
то побачиш кабінет медсестри, Домащук
Оксани Володимирівни, яка з любов'ю
оберігає здоров'я кожного.
Ще один кабінет у нашій заочній екс/
курсії, це кабінет логопедів: Токар Світлана
Олексіївна та Чорна Оксана Анатоліївна до/
поможуть тобі виправити помилки дикції.
Дорогий друже, ми хочемо щоб ти знав,
що основною метою всіх спеціалістів та
фахівців Березнівського ІРЦ є допомогти
дітям з особливими освітніми потребами по/
долати бар'єр між ними і оточуючим світом!
Запрошуємо тебе та твоїх батьків завітати
до нашої установи для отримання усієї необ/
хідної допомоги.

Ліворуч по коридору знаходиться ка/
бінет практичних психологів та вителів/
дифектологів. Висококваліфіковані
фахівці Ясковець Марина Миколаївна,
Гамувка Микола Іванович допоможуть
тобі пізнати себе та збалансувати
внутрішній світ.
ВчительQдефектолог Швець Ольга Ана/
толіївна допоможе сформувати життєво не/
обхідні навички та навчить орієнтуватися в
навколишньому середовищі.
Основною метою Гамувки Наталії Степа/
нівни, як вчителяQсурдопедагога, є – на/
вчити дитину з порушеннями слуху повно/
цінно розмовляти та освоїти жестову мову.

Тетяна ШНАЙДЕР,
керівник Березнівського ІРЦ
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Мамина любов творить дива
До кімнати чітким розважним кроком
ввійшла симпатична молода жінка, погляд
якої випромінював впевненість. А коли на її
обличчі з’явилася щира (ледь схожа на ди/
тячу) усмішка, в її образі одразу щось зміни/
лося. Навпроти сиділа лагідна турботлива
матуся та успішний педагог, їй вдалося по/
єднати громадську активність, роботу, опіку
над дитиною та хобі в єдине ціле.
Голова громадської організації асоціації
батьків дітей з інвалідністю та особливими
потребами «Особливий Кіндер» Ольга
Одейчук – мама незрячого Іванка – виріши/
ла довести усім, і собі в першу чергу, що не/
зряча дитина – це ще не кінець світу.
Сталося так, що хлопчик передчасно на/
родився з вагою 1030 г. Після майже трьох
місяців, проведених у відділенні патології
для новонароджених обласної лікарні, де у
нього двічі припинялося дихання та биття
серця, лікарі запевнили, що він залишиться
інвалідом. Ольга зі сльозами на очах згадує:
– Пам'ятаю, тримаю його на руках і від/
чуваю, що втрачаю свідомість. Тоді Іванко
потрапив до реанімації, де на організм діяли
агресивним киснем при штучній вентиляції
легень. Цей випадок і призвів спочатку до
погіршення зору, а згодом і до його втрати.
У мене земля йшла з/під ніг. Я ридала, уяв/
ляла, як «ставлю хрест» на своєму існуванні
і житті цієї найріднішої, довгостраждаль/
ньої крихітки. Це кінець, я не зможу піти на
роботу, прогулянку, до крамниці. Життя
взагалі втратило сенс. А потім я отямилась і
вирішила своїм прикладом довести, що на/
родження особливої дитини – це не вирок, а
лише життєвий екзамен, перевірка на витри/
валість.
Я слухала її і думала, що молода мама
атестується в цьому іспиті на найвищий бал,
тим самим спонукаючи інших батьків, які
мають незрячих діток, боротися всупереч
усьому. Майже за Лесею Українкою: «Так, я
буду крізь сльози сміятись…».
Сьогодні Іван Одейчук навчається на від/
мінно у 2/му класі звичайної загальноосвіт/
ньої школи, завдячуючи програмі інклю/

зивного навчання, що активно впровад/
жується в Україні. Цьому передував звичай/
ний дитячий садочок, де хлопчик ріс та пус/
тував разом з іншими зрячими дітлахами.
Випадок Ольги та Іванка – унікальний.
Мама пройшла найвищий тест на християн/
ство і несе свій хрест без нарікань і плачів,
демонструючи неабиякий позитивізм, ла/
гідність, терпіння, уміння радіти життю.
Маючи дві педагогічні освіти, вона здобу/
ла третю, ставши тифлопедагогом та про/
відником сина на шляху до знань – асистен/
том учителя. Працюючи разом із педагогом
у класі, вона зуміла зруйнувати чимало сте/
реотипів та довести – незряча дитина – така
ж людина, як і всі.
Учителька особливого хлопчика Світлана
Савчук зізнається, що інколи навіть забуває,
що в класі знаходиться незряча дитина. Вона
відзначає, що хлопчик дуже розумний, жит/
тєрадісний, веселий, має сформоване понят/
тя про предмети та їх властивості, про навко/
лишній світ. Навіть дивно, як може дитина,
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яка ніколи цього не бачила, все це собі уяв/
ляти.
Те, що інші діти бачать на дошці, Іванко
повинен відчувати пальчиками на парті. За
цей фронт робіт і відповідає асистент учи/
теля, який, як ніхто, розуміє, інтуїтивно від/
чуває, що йому потрібно та як пояснити ма/
теріал.
Світлана Михайлівна навіть планує на
наступний рік підготувати незрячого розум/
ника до конкурсу знавців української мови
імені Петра Яцика, а також до олімпіади з
природознавства.
Ольга Одейчук частенько відвідує чис/
ленні тренінги та практикуми для тифло/
педагогів, спочатку – як слухач, а нині – як
спеціаліст, тренер для батьків.
– Буває так, – каже моя співрозмовниця,
– що колеги дуже просять приїхати і показа/
ти на власному прикладі результати роботи
мами/тифлопедагога. Частенько батьки до
спеціалістів не прислухаються, бо думають,
що вони нічого не розуміють, маючи здоро/
вих дітей, тому й не мають права радити, як
виховувати незрячих. Я ж їх переконую, що
дитину не варто шкодувати, дуже важливо
навчити її самостійно себе обслуговувати:
користуватися різними предметами в побуті,
одягатися, робити легкі хатні справи, напри/
клад, складати одяг чи приготувати собі бу/
терброд. Найперша вимога – спонукати ди/
тину обов'язково користуватися тростиною.
Часто буває, що батькам простіше взяти її
під руку і завести куди треба, бо вони чомусь
соромляться дитини з тростиною. Це вели/
ка, неприпустима помилка, адже вміння хо/
дити з тростиною дає відчуття свободи.
Багато батьків незрячих і слабозорих ді/
тей, прагнучи вирішити цю проблему за до/
помогою медицини, забувають про необхід/
ність приділяти більше уваги психічному,
фізичному, музичному та інтелектуальному
розвитку своїх малюків.
– Я для себе вирішила, – зізнається Оль/
га, – що дитина може бути щаслива лише то/
ді, коли вона зреалізована. Нині разом із си/
ном навчаємося за шведським досвідом ін/
клюзивної освіти для незрячих. Відповідно
до його рекомендацій, незряча дитина має:

оволодіти комп'ютером, вивчити англійську
мову, вміло користуватися білою трости!
ною, а також друкувати та читати
шрифтом Брайля. Як асистент учителя, я
розумію, що дитину також варто навчати
спілкуватися з однолітками якомога рані/
ше. Зауважу, що інклюзія незрячої дитини
можлива лише в тому випадку, якщо вона з
першого класу вчиться володіти шрифтом
Брайля, на рівні пише й читає разом з інши/
ми здоровими дітками. Мені інколи здаєть/
ся, що я, як генерал у спідниці, не дозволяю
йому вередувати, вчу перемагати себе, у
школі я його теж не жалію, він повинен вчи/
тися і жодних відмовок. Щодня, окрім до/
машнього завдання, Іванко читає п’ять сто/
рінок тексту та розв’язує 20 прикладів, а
після цього можна й трохи погратися.
Ольга та Іванко дуже соціально/активні,
постійно курсують різноманітними проекта/
ми та конкурсами для здорових та незрячих
діток. Це, зокрема, участь у Львівському
проекті для тих, хто бачить серцем, де зірки
естради й незрячі діти в творчому тандемі
презентували виставу/мюзикл «Казка на бі/
лих лапах». Дітки співали, танцювали, чита/
ли вірші, грали на музичних інструментах,
чимало глядачів у залі навіть не здогадува/
лося, що на сцені – незрячі діти.
Іван Одейчук двічі на тиждень за сприян/
ня репетитора опановує англійську мову. Ра/
ніше відвідував заняття з вокалу та форте/
піано, проте хлопчик не чує на одне вухо, то/
му мама вирішила не перевантажувати здо/
рове. Отож запропонувала синові альтерна/
тиву – заняття спортом для серйозних хлоп/
ців.
З Божою поміччю та завдяки наполегли/
вості тренера з важкої атлетики Володимира
Сударікова, що не побоявся взяти його під
опіку, хлопчина за рік досягнув, здавалося б,
неможливих результатів – здобув обласний
чемпіонський титул серед юніорів з пору/
шенням зору в своїй категорії (при власній
вазі 24 кілограми він підняв 76!).
Завзятості й наполегливості цієї молодої
жінки може позаздрити будь/хто. За трагіч/
ним збігом обставин торік загинув чоловік
Ольги та татко Іванка, проте вона не опусти/
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дня Ольга Одейчук полюбляє вишивати
картини та вже найближчим часом представ/
лятиме їх на персональній виставці робіт у
районному краєзнавчому музеї.
Головний рецепт успіху «генерала в спід/
ниці» – любити свого сина усім серцем і
сприймати його таким, який він є. А мамина
любов, як усім нам відомо, творить дива.

ла голови і рук, знайшла в собі сили бороти/
ся з проблемою, кинути їй виклик.
Окрім наповнення яскравими барвами
життя незрячого сина, вона знаходить час
для громадської роботи. Як уже йшлося ви/
ще, саме ця молода жінка очолює ГО «Особ/
ливий Кіндер», а віднедавна стала ще й чле/
ном громадської ради при райдержадміні/
страції. Крім того, після важкого насиченого

Юлія ІВАНЮК

Інклюзивна освіта в дії
Уже традиційно стало бажати один одному здоров'я. І це не просто кліше, яке
лунає з наших вуст. Сьогодення диктує нам такий заклик – бережи гармонію свого
психічного і фізичного «я».
Ви, певно, погодитеся, що нині повсюдно лунають прохання допомогти у бо!
ротьбі з різноманітними хворобами. А особливо болісно, коли такої допомоги потре!
бують маленькі діти. Справді, статистика показує, що за останні роки зріс рівень
загальної захворюваності дітей. Можливо, ми не маємо такого фінансового достат!
ку для всіх, хто потребує допомоги. Та в нас, пересічних українців, є інша цінність:
ми можемо допомогти дітям з особливими освітніми потребами (надалі в тексті –
ООП. – ред.) досягти певних соціальних стандартів, створити для них атмосферу
комфорту та впевненості.
Чимало розмов нині точиться щодо впровадження інклюзивної освіти. Саме слово
«інклюзія» можемо перекласти як включення. Тобто діти з ООП не відкинуті су!
спільством, а відвідують звичайні навчальні заклади. Радує, що рівняння беремо на
кращих, переймаємо досвід європейських країн та справді реалізуємо права дитини.
Проте справа складна, адже діти наслідують дорослих, тому не завжди коректно
ставляться до особливих учнів. Суть інклюзивної освіти передусім у тому, що вона
дає можливість відчути дітям та батькам взаємодопомогу, турботу і значущість
у суспільстві.
У Рівному нині мережа інклюзивних класів розвинена на достатньо високому рівні.
Першопрохідцем у введенні інклюзивної освіти стала Рівненська ЗОШ № 24, де на!
вчається найбільша в обласному центрі, на цей момент, кількість дітей з ООП. Тож
для того, аби більше дізнатися про роботу колективу школи із дітьми з ООП звер!
таюсь до її керівника Галини Петрівни Цюцюри, яка очолює цей освітній заклад ось
уже понад 20 років.
зом з іншими дітьми, чи навчатимуться за
індивідуальною формою. Їхня проблема не
залишилася поза нашою увагою. У закладі
був створений клас, у який разом з дітьми із
типовим розвитком було зараховано двоє
дітей з ООП.
У той час запитань було більше, аніж
відповідей. Та результати навчання цих
дітей, підвищення їх загального розвитку

– Галино Петрівно, пригадайте витоки
впровадження інклюзивної освіти у місті. Як
саме 24Qта школа стала ініціатором вирішення
цього питання?

– У 2012 році до нашого навчального зак/
ладу звернулися матері, які мали дітей з
ООП і розуміли, що успіхи у навчанні та ви/
хованні дітей/першокласників залежать від
того, чи будуть вони навчатись у школі ра/
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Однак робота з дітьми в інклю/
зивному класі потребувала від нас
додаткових знань і вмінь. І ми здо/
бували нові знання: відвідували се/
мінари та конференції, організовані
управлінням освіти, займалися са/
моосвітою, ділились одне з одним
цінним досвідом.
Сьогодні наші вчителі вже самі
навчають і діляться досвідом з коле/
гами з інших шкіл, які тільки почи/
нають роботу з інклюзією.
– Як батьки відреагували на появу
інклюзивних класів? З острахом чи
позитивно? І чи відзначаєте зміну наQ
строїв нині?

– Деякі батьки дітей з типовим
розвитком сприймали те, що їх ди/
тина навчатиметься в інклюзивному
класі з певною пересторогою. Їх
хвилювало, чи не буде їхня дитина
обділена увагою вчителя. Тож ми провели з
батьками відверті розмови і пояснили, що за
умови майстерного підходу вчителя до
організації роботи на уроці жодна дитина не
буде обділена увагою. Навпаки, між одно/
літками виникають цілком дружні стосун/
ки, побудовані на принципах толерантності
та взаємодопомоги.
Якщо говорити про зміни в настроях
батьків, то мені приємно відзначити, що во/
ни є позитивними. Сьогодні в батьків немає
побоювань, що їхня дитина буде навчатися в
інклюзивному класі.

Інклюзивна освіта в дії

довели, що, докладаючи зусиль, можна до/
сягти бажаного результату.
– Чи відразу вдалося налагодити освітній
процес в інклюзивних класах? Де освітяни
черпали нові знання?

– Коли запроваджувалося інклюзивне
навчання, педагоги ще не мали досвіду і тео/
ретичної бази, щоб працювати в умовах ін/
клюзії. Зрозуміло, непросто починати роби/
ти те, чого не знаєш, і при цьому нести від/
повідальність і за свою роботу, і за долю
дітей. Однак, ми сприйняли це як можли/
вість вийти на вищий рівень розвитку нашо/
го закладу. І треба було пояснити батькам
учнів, не завжди позитивно налаштованих,
необхідність таких змін у навчальному про/
цесі школи. Потрібно було довести, що спіл/
кування з дітьми з особливими освітніми
потребами матиме позитивні наслідки для
усіх школярів – сприятиме вихованню у них
доброзичливості та взаємоповаги.
У нашому навчальному закладі працює
стабільний, досвідчений колектив одно/
думців, який упродовж років зумів створи/
ти разом із учнями та їхніми батьками від/
повідну морально/духовну атмосферу –
важливий фактор для навчання дітей з
особливими освітніми потребами.

– Яка кількість дітей з особливими освітQ
німи потребами навчається зараз у школі? Чи
створено у закладі необхідні умови для наQ
вчання таких дітей?

– Мабуть, саме завдяки набутому досвіду
сьогодні у школі найбільша в місті кількість
дітей, охоплених інклюзивною освітою. У
14/ти класах навчається 32 дитини (17 дітей
з важкими порушеннями мовлення і 15 – із
затримкою психічного розвитку). Це майже
третина від загальної кількості дітей, охоп/
лених інклюзивною освітою в усіх навчаль/
них закладах міста.
Для навчання дітей з особливими освіт/
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німи потребами у школі створені необхідні
умови:

Це спеціальне приміщення, оснащене інтер/
активною дошкою, ноутбуками та принте/
ром, для роботи з додатковим навчальним
матеріалом. Окрім того, облаштовано куто/
чок для навчальних ігор та занять з ліку/
вальної фізкультури.
Голова Благодійного Фонду Марина По/
рошенко цікавилась, як організовуються за/
няття в інклюзивних класах. Вона наголоси/
ла, що фонд уже працює над розробкою су/
часних україномовних медіа/ресурсів для
корекційно/розвивального супроводу. Вони
сьогодні вкрай потрібні дітям з особливими
освітніми потребами.
Марина Порошенко в музеї історії шко/
ли підписала меморандум про співпрацю з
головою Рівненської облдержадміністрації
Олексієм Муляренком, де йдеться про те,
що наша область долучається до проекту
Благодійного фонду «Інклюзивна освіта –
рівень свідомості нації».

• для кожної дитини розроблено
індивідуальну програму розвитку;
• забезпечено корекційно!розвитко!
вий супровід через заняття з вчите!
лем!логопедом, практичним психоло!
гом, учителем лікувальної фізкульту!
ри;
• введено посади асистента вчите!
ля для супроводу дітей.
На сьогодні у школі працює 9 асистентів
учителя, переважно в початкових класах. Ра/
зом із учителем асистент здійснює:
• соціально!педагогічний супровід
дитини з особливими освітніми потре!
бами, залучаючи її до різних видів на!
вчальної діяльності;
• у складі групи фахівців бере
участь у розробленні та виконанні
індивідуальної програми розвитку;
• адаптує навчальний матеріал з
урахуванням індивідуальних особливос!
тей навчально!пізнавальної діяльності
дитини,
• вивчає та аналізує динаміку роз!
витку, сприяє поліпшенню психоемоц!
ійного стану дитини.

Вчитель для особливих
і учить по;особливому
Цьогоріч уперше в престижному
педагогічному конкурсі «Учитель року»
була введена номінація «Учитель
інклюзивного класу», у якій педагог
ЗОШ № 24 Любов Вікторівна Талімон!
чук стала лауреатом обласного туру.

Постійно спілкуючись з батьками, асис/
тент вчителя надає їм необхідну консульта/
тивну допомогу.
Для проведення корекційно/розвиткових
занять у навчальному закладі облаштовано
дві ресурсні кімнати.

– Передусім вітаємо вас, пані Люба, з пеQ
ремогою. Впровадження такої номінації свідQ
чить про зростання рівня інклюзивної освіти.
Пригадайте свій дебют на посаді вчителя інQ
клюзивного класу. Чи не було страху перед
незвіданим?

– Важливим моментом в історії школи став
приїзд першої леді та підписання меморандуQ
му. Розкажіть детальніше про ці події для наQ
ших читачів.

– Хоч усе нове несе в собі таємничість і
має викликати невпевненість і страх, на щас/
тя зі мною цього не трапилося. Можливо
тому, що вже мала досвід роботи з дітьми,
котрі потребують додаткової педагогічної
підтримки (була вихователем групи продов/
женого дня, де перебували діти з ООП), а
можливо тому, що хотілося просто підтри/
мати, дати іскорку надії, що усе буде добре.
У цьому питанні головне вірити у свого учня
та намагатися будь/що допомогти.

– Дружина президента докладає багато
зусиль для організації інклюзивної освіти у
навчальних закладах України. У нашій
школі за кошти державної субвенції у 2017
році була створена ресурсна кімната для
проведення корекційно/розвиткових занять
з дітьми з особливими освітніми потребами.
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Клас у Рівненській ЗОШ № 24, де разом зі звичайними учнями навчаються діти з особливими освітніми потребами

– Яка творча діяльність найбільше подоQ
бається дітям з особливими освітніми потребаQ
ми?

спільством. Не менш важливою є робота
безпосередньо з учнями. Важливо довести до
них, що клас – це сім'я, де всі один одному
допомагають. Тож якщо хтось комусь може
допомогти, то він зобов'язаний це зробити,
бо є людиною, а людина приходить у світ
для добра.

– На це питання дати однозначної від/
повіді не можна, бо кожна нозологія має
свої особливості. Зокрема, діти мого класу
створюють різноманітні аплікації, працю/
ють у техніці квілінгу, порцювання. Люб/
лять також малювати, навіть під час перерви
малюють комікси!

– Які рекомендації ви найчастіше даєте
батькам дітей з особливими освітніми потребаQ
ми?

– Які ще обов'язки діти із задоволенням виQ
конують?

– Зазвичай це консультування з питань
навчання.

– Особливо подобається виконувати зви/
чайні, повсякденні доручення, що мають від/
ношення до побуту класу. Діти доглядають
за кімнатними квітами, полюбляють слідку/
вати за порядком у класі, сумлінно викону/
ють обов'язки чергових.

Немає нічого сильнішого
за мамину любов
Уже три роки навчається в інклюзивному
класі 24!ої школи Сергій Грицюк. Звертаюся
до його мами – Надії Калениківни – із запи!
таннями щодо навчання сина.

– Як вдається створити комфортну атмоQ
сферу в класі для усіх учасників освітнього
процесу?

– В Україні батьки дітей з особливими освіQ
тніми потребами активно обговорюють новий
закон щодо впровадження інклюзивної освіти.
Дехто категорично проти закриття спеціалізоQ
ваних закладів. Як ви прийшли до рішення, що
ваш син має йти у загальноосвітню школу?

– Забезпечення комфорту для всіх учас/
ників навчального процесу є досить склад/
ним. Батькам особливих дітей потрібно до/
вести, що їхні діти такі як усі й не потребу/
ють надмірної опіки, а батькам дітей з типо/
вим розвитком – що у світі є різні люди, які
мають право жити та взаємодіяти з усім су/

– Материнство – найцінніший дар від
Бога. Кожна мама, виховуючи свою дитину,
хоче бачити її вихованцем дитсадка, учнем
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ність кожного учня, що допомагає дитині
бути більш упевненим у собі. Асистент вчи/
теля є і має бути обов'язково. Тому що ді/
тям із особливими освітніми потребами по/
трібно більше уваги, підтримки, більше часу
для виконання завдань.

школи, студентом та успішною людиною в
майбутньому дорослому житті. Такі зви/
чайні і прості бажання для батьків дітей з
особливими освітніми потребами лишають/
ся нездійсненною мрією. Нам пощастило,
адже мали змогу відвідувати звичайний ди/
тячий садок. Саме там ми отримали перший
досвід перебування у колективі зі звичайни/
ми дітками. Це був поштовх до навчання у
загальноосвітній школі.

– Комфортне середовище створюють не
лише вчителі, а й однокласники. Які стосунки
виникли у вашої дитини з іншими дітьми?

– Мої побоювання щодо того як сприй/
муть мою дитину у класі зникли дуже швид/
ко, коли я відчула щире, дружнє ставлення
до моєї дитини вчителів, однокласників та
батьків. У класі панує атмосфера доброзич/
ливості, співпраці та взаємодопомоги.

– Надіє Калениківно, якими критеріями ви
керувалися при виборі навчального закладу?

– Всі батьки хочуть, щоб їхня дитина на/
вчалася в найкращій школі. А яка вона –
найкраща школа? Для нас це школа за чис/
лом 24, яка знаходиться поруч, у нашому
мікрорайоні. Було багато схвальних від/
гуків про цей заклад і організацію в ньому
роботи з дітьми з ООП.

– Які поради ви можете дати іншим батьQ
кам особливих діток, які ще не визначилися
щодо навчання у спеціальній чи загальноQ
освітній школі?

– Чи відразу вдалося знайти спільну мову з
класним керівником? Як часто ви комунікуваQ
ли на початку навчання?

– Не боятися віддавати дітей у класи з
інклюзивною формою навчання. Тому що
діти з особливими освітніми потребами не
тільки навчаються від дітей з типовим роз/
витком, а й навпаки звичайні діти вчаться
доброти, щирості, чуйності. Не треба бояти/
ся. Але це має бути тісна систематична спів/
праця батьків з учителями. Ніхто не гово/
рить, що це буде легко, але, дивлячись на ре/
зультат, можу сказати, що це того варте. Зро/
зуміло, ми не вічні, настає час – і дитина
має йти у самостійне життя. Тому поки ми з
ними, потрібно максимально навчити їх жи/
ти в соціумі. Не втрачати надії, не опускати
рук, тоді обов'язково зустрінуться небай/
дужі люди, які допоможуть нашим дітям
стати повноцінними членами суспільства.
Наостанок хочеться, щоб ми завжди па/
м’ятали слова великого українського вчено/
го/педагога Василя Сухомлинського: «Зне/
долена природою дитина не повинна знати,
що у неї слабкий розум, слабкі сили. Вихо/
вання такої дитини має бути у сто разів ніж/
нішим, чуйнішим, дбайливішим». Тож пле/
каймо моральність нашої нації, робімо
спільно наше суспільство толерантнішим,
щоб кожен українець відчував: «Я не один,
я – потрібний».

– Галина Олександрівна – це вчитель з
великої букви. Я зрозуміла це ще під час
першої зустрічі і переконуюсь у цьому щод/
ня, вже три роки поспіль. Для мого сина во/
на не просто вчитель, а близька людина,
якій він довіряє, у якої завжди отримує під/
тримку.
Адаптаційний період кожного звичайного
першокласника непростий, а тим більше ди/
тини з особливими освітніми потребами. То/
му, звичайно, я впродовж місяця супровод/
жувала дитину на уроках.
– Помічником дитини в інклюзивному класі
є асистент вчителя. Проте ми знаємо практиQ
ку, коли загальноосвітні школи не завжди в
повній мірі забезпечені такими працівниками.
Деякі батьки скаржаться, що педагог під час
уроку не приділяє потрібної уваги їхній особQ
ливій дитині. Який стан справ у класі, де наQ
вчається ваша дитина?

– На щастя, нам така ситуація незнайома.
Адже адміністрація навчального закладу на
чолі з директором Галиною Петрівною Цю/
цюрою створила комфортні умови для ко/
мандної роботи вчителя, асистента вчителя
та інших фахівців. Тут визнається унікаль/

Спілкувалася Ірина ЗЕНЬ
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«Бліста» – центр для незрячих і слабозорих
У травні 2019 року п’ятеро українців відвідали центр для незрячих та слабозорих
«Бліста», що в місті Марбург (Німеччина), з метою обміну досвідом у навчанні та реаб!
ілітації людей з порушеннями зору та незрячих. Рівненщину представляли Поліщук
Петро, тренер!консультант Інтернет!центру «Окуляр» РОУНБ, керівник ВП ВГО лю!
дей з інвалідністю по зору «Генерація успішної дії» у Рівненській області та Асєєва Ніна,
психологиня, спеціалістка з вивчення шрифту Брайля, членкиня ради громадської
організації.
структурами або виділені кольором для
кращого орієнтування. Пристосовані для до/
ступу маломобільних груп населення закла/
ди громадського харчування. В одному із ре/
сторанів, які ми відвідали навіть на миль/
ниці є шрифт Брайля. У місті Марбург пра/
цює центр для незрячих та слабозорих лю/
дей «Бліста» www.blista.de. Центру понад
100 років, він багатофункціональний. Тут
працюють:
1. Центр підтримки раннього розвитку
(раннього втручання) дітей з порушеннями
зору та незрячих. Працівники цієї структу/
ри надають всебічну допомогу сім’ям, які
виховують таких дітей. Роботу проводять
доти, доки вона потрібна, навіть тоді, коли
дитина йде на інклюзивну форму навчання.
2. Садок і школа працюють за методом
Монтессорі. Тут до четвертого класу навча/
ються здорові діти й діти з порушеннями
зору. Також діти можуть ходити в звичай/
ний садок чи школу з інклюзивною формою
навчання.
3. Школа КарлаQШтреля, так звана
гімназія, де навчаються діти від 10 років

Подорож була цікавою і водночас пізна/
вальною, адже ми ознайомилися з органі/
зацією комфортних умов для життєдіяль/
ності незрячих і слабозорих людей. Відразу
по прибуттю на залізничний вокзал Франк/
фурта я був вражений тим, що скрізь зроб/
лено пониження частини бордюру, там де є
сходи поставлено пандуси або ліфти, покла/
дено тактильну контрастну плитку, забезпе/
чено доступність у вагони потяга для мало/
мобільних груп населення, позначено так/
тильними та контрастними вказівниками
виходи на платформи. Для кращого орієн/
тування на залізничних вокзалах Франк/
фурта та Марбурга незрячому допомагають
багаторівневі контрастні тактильні мнемо/
схеми залізничних вокзалів, до яких про/
кладено тактильну контрастну направляю/
чу. Привокзальні площі облаштовані панду/
сами і тактильною плиткою.
Незрячі пересуваються містом самостій/
но із тростиною або собакою/поводирем. У
місті також покладено тактильну плитку, на/
правляючу та попереджувальну. А там, де
вона відсутня, тротуари викладені різними
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(5 клас). У гімназії працює 400 чоловік,
20 відсотків з яких – незрячі, а освіту здо/
бувають 250 дітей, серед них є діти з пору/
шенням слуху, ДЦП та діти без порушень. З
2018 року гімназія відкрила двері для зря/
чих, тепер в одному класі працюють разом
діти з порушеннями зору і без. Приблизно
4/4, але так формуються лишень декілька
класів, переважним є формування інклю/
зивного класу.
У 5/6 класах діти друкують на Брайлівсь/
ких машинках, а з 7/го класу – працюють за
комп’ютером (у кожного є свій персональ/
ний комп’ютер зі спеціальними програмами
та обладнанням). Усі учні школи живуть
самостійно (всього 45 будинків). Для мо/
лодших (5/6 класи, 10/12 років) є 2 будинки
поруч зі школою, старші діти живуть далі й
до школи добиратися міським транспортом.
З 18 років юнаки та дівчата віднесені до не/
залежної групи в питаннях організації про/
живання, за необхідністі вихователь прихо/
дить до них декілька разів на тиждень. Ос/
новний принцип школи навчити своїх вихо/
ванців самостійності.
4. У коледжі незрячі хлопці та дівчата
здобувають престижні професії. Старшо/
класники вивчають економіку, соціологію,
медицину та ІТ/технології. Працюють чоти/
ри напрями професійної освіти, три з них
пов’язані з IT. Більшість (80 %) учнів, отри/
мавши освіту, без підтримки і супроводу
знаходять хорошу роботу. Четверта спеці/
альність – фахівець в сфері електронних ко/
мунікацій.
5. Ресурсний медіацентр підтримки вчиQ
телів, які працюють з незрячими та слабозо/
рими в спеціальних школах та в інклюзив/
них класах у всій Німеччині. Центр займа/
ється адаптацією підручників і навчальних
матеріалів для навчання за запитом школи і
створення різних макетів, адаптація екзаме/
наційних матеріалів, співпраця з учителями,
архівами, іншими медіацентрами Німеч/
чини. Створено спільний каталог всіх напра/
цювань таких центрів, за яким можна замо/
вити адаптовані матеріали.
У майстернях ресурсних медіацентрів
відбуваються дива, бо саме там все недоступ/

не для незрячих стає доступним. Магія по/
чинається з моменту проектування і триває
до готового тактильного зображення, схеми,
карти. При цьому використовують різні ма/
теріали та сучасні технології.
6. Бібліотека для незрячих та слабозоQ
рих забезпечує літературою Німеччину, Ав/
стрію і Швейцарію. Тут є центральний ката/
лог медіаспільнот для незрячих і людей з
порушенням зору, а ще людей, у яких про/
блеми з читанням (MediBuS), безкоштов/
ний онлайн/каталог та обмін книгами між
бібліотеками. Важливою є функція миттє/
вого завантаження книг і журналів. Наразі
ведеться робота зі створення безбар’єрних
документів (структурування тексту, викори/
стання таблиць, робота з ілюстраціями, на/
писання альтернативних текстів). Звичайно
ж все це робиться за міжнародними стандар/
тами. Також бібліотекарі уважно спостеріга/
ють за тим, щоб не допустити дублювання
аудіокниг та книг шрифтом Брайля.
У студії звукозапису створюють аудіо/
книги та подкасти, перетворюють у формат
DAISY аудіокниги та періодичні видання.
До прикладу, відомий щотижневий журнал
Шпіґель виходить одночасно в паперовій та
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ти манни небесної, не звинувачувати всіх. І
ще: тут усе працює за принципом «один/од/
ному» всі спілкуються й діляться один з од/
ним своїми напрацюваннями. Ніхто не тяг/
не на себе ковдру, тому що на чолі всього
стоїть людина і щире бажання допомогти їй.
Наостанок: дозвольте висловити щиру
подяку керівникові проектів Любов Не/
гатіній за можливість усе це побачити, пере/
осмислити зрозумілі істини і продовжити
реалізацію проекту «Координація можли/
востей підтримки молоді з порушенням зо/
ру в Україні» за підтримки «Чорнобильсь/
кої історичної майстерні» та Міжнародної
благодійної організації «Німецько/Україн/
ська партнерська мережа».
Побудуймо світ рівних можливостей ра/
зом!

інтернет/версії, а також в аудіоформаті та
форматі DAISY з описом усіх малюнків для
незрячих. Усі роботи виконує студія звуко/
запису бібліотеки «Бліста».
7. КонсультаційноQреабілітаційний центр
для незрячих та слабозорих жителів регіоQ
ну. Тут навчають дорослих незрячих ком/
п’ютерній грамотності, роботі на смартфоні
та планшеті, а головне – самостійно себе об/
слуговувати, готувати, орієнтуватись у про/
сторі. Практикуються виїзні курси для літ/
ніх людей, які втратили зір.
Навчання у всіх закладах безкоштовне –
прекрасний приклад соціального сервісу,
коли «гроші йдуть за людиною». Справа ж
не лише в посібниках, матеріалах, верстатах,
3D/принтерах, дисплеях і друкарських ма/
шинках зі шрифтом Брайля. Справа в ба/
жанні робити класно свою роботу й не чека/

Петро ПОЛІЩУК

Зміни у порядку призначення
житлових субсидій
ваність за житлово/комунальні послуги, вит/
рат на управління багатоквартирним будин/
ком, загальна сума якої перевищує 20 неопо/
датковуваних мінімумів доходів громадян
на день звернення за призначенням житло/
вої субсидії (крім заборгованості за послугу
з постачання та розподілу природного газу,
що нарахована виконавцем комунальної по/
слуги з посиланням на рішення суду щодо
норм споживання природного газу побуто/
вими споживачами у разі відсутності лічиль/
ників газу та у зв'язку з приведенням
об'ємів використаного природного газу по/
бутовими споживачами до стандартних умов,
а також заборгованості, що виникла у зв'яз/
ку з тим, що управитель, об'єднання, вико/
навець комунальних послуг не уклали дого/
вору з АТ «Ощадбанк» (його установами)
для перерахування сум житлових субсидій у
грошовій безготівковій формі), житлова
субсидія на наступний строк призначається
у готівковій формі.
Тож у травні 2019 року житлова субсидія
призначається на наступний період домо/
господарствам, які одержували субсидію у

Стосовно призначення субсидії
на наступний період
у травні 2019 року
Постановою Кабінету Міністрів України
від 17.04.2019 № 373 (далі – Постанова
№ 373) виключено пункт 3 постанови Ка/
бінету Міністрів України від 27.12.2018
№ 1176, яким було встановлено, що з 1
травня 2019 р. призначення житлової суб/
сидії домогосподарствам, які таку субсидію
одержували протягом опалювального сезону
2018/19 року на підставі їх звернень до 31
грудня 2018 р., здійснюється лише після по/
дання нових заяви (в якій обов'язково заз/
начається номер мобільного телефону заяв/
ника) і декларації.
При цьому пунктом 18 Положення про
порядок призначення житлових субсидій,
затвердженого Постановою Кабінету Міні/
стрів України від 21.10.1995 № 848 (зі зміна/
ми) (далі – Положення), передбачено, що
громадянам, які одержували житлову субси/
дію в опалювальному сезоні у грошовій
формі (безготівковій чи готівковій), і у них
відсутня прострочена понад місяць заборго/
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попередньому періоді і у яких відсутня заз/
начена вище заборгованість зі сплати послуг,
у грошовій готівковій формі без подання но/
вих заяви і декларації.
Житлова субсидія на наступний строк
призначається у готівковій формі також
громадянам, які одержували субсидію у гро/
шовій готівковій формі і у них за даними
управителів, об'єднань, виконавців кому/
нальних послуг наявна заборгованість, що
відповідає ознакам, визначеним у підпункті
5 пункту 6 цього Положення, але які не
змогли вчасно отримати житлову субсидію в
АТ «Ощадбанк» у готівковій формі у зв'яз/
ку з тим, що перебували у складних життє/
вих обставинах, спричинених інвалідністю,
віком, станом здоров'я.
Громадянам, які одержували субсидію в
опалювальному сезоні і відповідно до Поло/
ження мають подавати нові заяви і декла/
рації, за відсутності заборгованості субсидія
призначається також у грошовій готівковій
формі (незалежно від того, у якій формі от/
римували субсидію в опалювальному се/
зоні).
Повторно з заявою та декларацією у
травні мають звернутися:
• орендарі житла;
• внутрішньо переміщені особи;
• домогосподарства, яким субсидію було
призначено не на всіх зареєстрованих осіб;
• домогосподарства, де є непрацюючі осо/
би працездатного віку, в яких або відсутні
доходи, або вони менші мінімальної заробіт/
ної плати;
• якщо у складі домогосподарства або у
складі сім'ї члена домогосподарства відбу/
лися зміни протягом останнього року.
Особам, які вперше звертаються за субси/
дією, вона призначається у грошовій без/
готівковій формі на підставі декларації і за/
яви, в якій має бути зазначено номер мо/
більного телефону.
Громадянам, які одержували житлову
субсидію в опалювальному сезоні і у них на/
явна заборгованість з оплати послуг, субси/
дія на наступний період призначається у
грошовій безготівковій формі після вирі/
шення питання з наявною заборгованістю.
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Крім того, за наявності заборгованості в ок/
ремих випадках, з урахуванням обставин, що
склалися, комісія може прийняти рішення
щодо призначення субсидії на наступний пе/
ріод (у грошовій безготівковій формі).
При цьому, якщо за результатами роз/
рахунку розмір субсидії становить більше
5 тис. грн, така субсидія надається у гро/
шовій безготівковій формі.
Також Положенням передбачено, що за
заявою одержувача субсидії, якому вона на/
дається у грошовій готівковій формі, випла/
та субсидії з наступного після подання заяви
місяця може здійснюватися у грошовій без/
готівковій формі, в якій обов'язково зазна/
чається номер мобільного телефону заявни/
ка.
Стосовно виплати субсидії
у готівковій формі за довіреністю
Постановою № 373 внесено зміни до пун/
кту 186 Положення, якими врегульовано
питання виплати житлової субсидії у готів/
ковій формі АТ «Ощадбанк» представнику
одержувача за довіреністю, яка оформлена
відповідно до частини четвертої статті 245
Цивільного кодексу України.
Така довіреність має бути видана на пра/
цівника територіального центру соціального
обслуговування, зразок підпису якого по/
свідчує керівник структурного підрозділу з
питань соціального захисту населення, та
оформлена на офіційному бланку органі/
зації, в якій довіритель працює, навчається,
перебуває на стаціонарному лікуванні або за
місцем його проживання. Підписується до/
віреність керівником (начальник, директор,
голова, головний лікар тощо) цієї органі/
зації (навчальний або лікувальний заклад,
житлово/експлуатаційна організація, об'єд/
нання співвласників багатоквартирного бу/
динку, житлово/будівельний кооператив то/
що) та скріплюється печаткою організації
(за наявності).
Таким чином, одержувачу житлової суб/
сидії, який не може особисто отримати кош/
ти в АТ «Ощадбанк», потрібно звернутися
до органу соціального захисту населення з
проханням оформити довіреність на отри/
мання коштів на працівника територіально/
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яка має заборгованість зі сплати аліментів,
але вона перебуває у місцях позбавлення або
обмеження волі.
У зв'язку із впровадженням грошової
форми надання житлових субсидій з травня
скасовано проведення перерахунків розміру
житлових субсидій (у разі не надання або на/
дання не в повному обсязі житлово/кому/
нальних послуг, зменшення витрат на уп/
равління багатоквартирним будинком, нара/
хування плати за послугу з постачання теп/
лової енергії у разі відсутності засобів обліку
з урахуванням фактичної температури зовн/
ішнього повітря), які здійснювалися за по/
передній період на підставі інформації нада/
вачів послуг.
З метою уникнення непорозумінь з боку
громадян, коли їм видається повідомлення
про призначення житлової субсидії, а розмір
субсидії становить 0,00 грн, Положенням
вводиться термін «непризначення житлової
субсидії» якщо за результатами розрахунку
житлової субсидії її розмір має нульове або
від'ємне значення.
Матеріал підготувала головний спеціаліст
відділу соціальних виплат управління со/
ціальних виплат та пільг департаменту со/
ціального захисту населення Рівненської об/
ласної державної адміністрації

го центру соціального обслуговування.
Щодо джерела фінансування комісійної
винагороди АТ «Ощадбанк».
Змінено джерело фінансування комі/
сійної винагороди АТ «Ощадбанк» у розмірі
0,7 відсотка суми платежу, яка утримується
банком під час перерахування надавачам по/
слуг житлових субсидій у грошовій безготів/
ковій формі.
Зазначена комісійна винагорода утриму/
ватиметься з сум нарахованих субсидій у
грошовій безготівковій формі, а при розра/
хунку таких субсидій їх розмір збільшувати/
меться на відповідну величину.
Стосовно інших змін
в порядку надання субсидій
Надано право комісіям призначати жит/
лову субсидію домогосподарствам:
• які мешкають у житловому примі/
щенні, опалювальна площа якого переви/
щує 120 кв. метрів для квартири, 200 кв.
метрів для індивідуального будинку, якщо у
складі домогосподарства є особа з інвалідні/
стю з ураженнями опорно/рухового апарату,
яка пересувається на візках і яку забезпече/
но цим житловим приміщенням за рахунок
державного чи місцевого бюджету;
• якщо у складі домогосподарства або у
складі сім'ї члена домогосподарства є особа,

Тетяна ДОЙНИЧКО

Допомога дітям з багатодітних сімей
питань соціального захисту населення ра/
йонних держадміністрацій, виконавчих
органів міських рад (далі – органи соціаль/
ного захисту населення) за зареєстрованим
місцем проживання або місцем фактичного
проживання особи, яка претендує на при/
значення допомоги (далі – заявник).
Допомога за місцем фактичного прожи/
вання призначається за умови неотримання
зазначеної допомоги за зареєстрованим
місцем проживання заявника.
Допомога надається одному з батьків ди/
тини, які постійно проживають разом з ди/
тиною.
Документи, необхідні для призначення

Починаючи з 1 квітня 2019 року в Ук/
раїні запрацював новий вид соціальної допо/
моги – допомога на дітей, які виховуються в
багатодітних сім'ях.
Громадянам, які звернуться за призна/
ченням допомоги на дітей, які виховуються
в багатодітних сім'ях, у період з квітня по
червень 2019 р. включно, зазначена допомо/
га буде призначена з 1 квітня 2019 року.
Допомога призначається і виплачується
громадянам України, іноземцям та особам
без громадянства, які постійно проживають
в Україні.
Призначення і виплата допомоги
здійснюється структурними підрозділами з
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допомоги, подаються заявником особисто.
Для призначення допомоги органу со/
ціального захисту населення за умови пре/
д'явлення паспорта громадянина України
(паспортного документа іноземця) або ін/
шого документа, що посвідчує особу та
підтверджує її спеціальний статус, подається
заява одного з батьків, з яким постійно про/
живає дитина, що складається за формою,
затвердженою Мінсоцполітики, та копії та/
ких документів:
• посвідчення батьків багатодітної сім'ї (з
пред'явленням оригіналу) та посвідчення
дитини з багатодітної сім'ї (з пред'явленням
оригіналу);
• свідоцтв про народження всіх дітей (з
пред'явленням оригіналів).
У разі утворення об'єднаної територіаль/
ної громади заяви з необхідними документа/
ми для призначення допомоги приймаються
уповноваженими особами, що визначені ви/
конавчими органами ради об'єднаної тери/
торіальної громади, та передаються відпові/
дним органам соціального захисту населен/
ня.
У сільській місцевості прийняття заяв з
необхідними документами для призначення
допомоги і передачу їх відповідним органам
соціального захисту населення здійснюють
особи, уповноважені виконавчими комітета/
ми сільських і селищних рад.
У разі коли до заяви не додані всі не/
обхідні документи, орган соціального захис/
ту населення повідомляє заявнику, які до/
кументи повинні бути подані додатково.
Якщо вони будуть подані не пізніше ніж
протягом одного місяця з дня одержання
зазначеного повідомлення, днем (місяцем)
звернення за призначенням допомоги вва/
жається день (місяць) прийняття або
відправлення заяви.
Про призначення допомоги чи про відмо/
ву в її призначенні із зазначенням причини
відмови та порядку оскарження такого
рішення орган соціального захисту населен/
ня видає чи надсилає заявникові письмове
повідомлення протягом п'яти днів після
прийняття відповідного рішення.
Допомога призначається на третю і кож/
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ну наступну дитину з місяця, в якому було
подано заяву з усіма необхідними докумен/
тами, та виплачується щомісяця по місяць
досягнення дитиною 6/річного віку включ/
но.
У разі коли в сім'ї одночасно народилося
двоє і більше дітей, внаслідок чого сім'я на/
була статусу багатодітної, виплата допомоги
здійснюється на кожну таку дитину.
Допомога призначається у розмірі 1700
гривень.
Виплата допомоги припиняється у разі:
• позбавлення отримувача допомоги
батьківських прав;
• відмови отримувача допомоги від вихо/
вання дитини;
• нецільового використання коштів і не/
забезпечення створення отримувачем допо/
моги належних умов для утримання та вихо/
вання дитини;
• відібрання дитини в отримувача допо/
моги без позбавлення батьківських прав;
• тимчасового влаштування дитини на
повне державне утримання;
• перебування отримувача допомоги у
місцях позбавлення волі за рішенням суду;
• втрати статусу багатодітної сім'ї;
• смерті дитини;
• смерті отримувача допомоги.
Виплата допомоги припиняється з міся/
ця, що настає за місяцем, в якому виникли
зазначені обставини, за рішенням органу
соціального захисту населення, який при/
значив допомогу.
Виплата допомоги може припинятися на
підставі пропозицій центру соціальних
служб для сім'ї, дітей та молоді або уповно/
важеною особою, визначеною виконавчим
органом ради об'єднаної територіальної гро/
мади, якщо батьками не створено належ/
них умов для повноцінного утримання та
виховання дитини.
Отримувач допомоги у разі виникнення
обставин, які призводять до припинення
виплати допомоги, зобов'язаний у десяти/
денний строк повідомити про це органи со/
ціального захисту населення.
Виплата допомоги здійснюється шляхом
перерахування коштів на рахунок отримува/
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ча допомоги, відкритий у банківській уста/
нові, чи виплачується йому готівкою через
виплатні об'єкти національного оператора
поштового зв'язку.
У разі зміни місця проживання отриму/
вача допомоги виплата її продовжується ор/
ганом соціального захисту населення за но/
вим місцем проживання з місяця звернення
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до органу соціального захисту населення за
новим місцем проживання.
Матеріал підготувала головний спеціаліст
відділу соціальних виплат управління со/
ціальних виплат та пільг департаменту со/
ціального захисту населення Рівненської
обласної державної адміністрації
Людмила ОКОПНА

Нове в пенсійному забезпеченні населення
Відповідно до Закону України від
03.10.2017 № 2148/VIII «Про внесення змін
до деяких законодавчих актів України щодо
підвищення пенсій» (далі – Закон № 2148)
внесено зміни до статей 25, 26, 28, 40 Закону
України «Про загальнообов'язкове держав/
не пенсійне страхування» (далі – Закону
№ 1058), з 01.01.2019 право на пенсію за
віком набувають особи після досягнення 60
років за наявності страхового стажу не мен/
ше 26 років, надалі з кожним роком розмір
необхідного страхового стажу збільшувати/
меться на 1 рік і вже з січня 2028 року ста/
новитиме не менше 35 років.
У разі відсутності необхідного страхового
стажу на даний час право на призначення
пенсії за віком після досягнення віку 63
роки мають особи за наявності страхового
стажу у 2019 році – від 16 до 26 років, у 2020
році – від 17 до 27 років тощо, а, починаючи
з січня 2028 року – від 25 до 35 років.
Якщо ж і цього розміру стажу немає, то з
01.01.2019 право на пенсію за віком мати/
муть особи після досягнення 65 років за на/
явності страхового стажу у 2019 році – від 15
до 16 років, у 2020 році – від 15 до 17 років
тощо, а з січня 2028 року – від 15 до 25 ро/
ків. Звертаємо увагу, що особам, які досяг/
ли 60/річного віку та не набули необхідно/
го страхового стажу, за умови наявності у
них не менше 15 років страхового стажу
органами соціального захисту населення у
період по 31.12.2020 виплачується тимча/
сова державна соціальна допомога непра/
цюючій особі, яка досягла загального пен/
сійного віку, але не набула права на пен/
сійну виплату.

Мінімальний розмір пенсії за віком, виз/
начений законодавчо (частина перша статті
28 Закону № 1058) за наявності у чоловіків
35 років, а у жінок 30 років страхового стажу
встановлюється в розмірі прожиткового
мінімуму для осіб, які втратили працездат/
ність. За кожний повний рік страхового ста/
жу понад 35 років чоловікам і 30 років
жінкам пенсія за віком збільшується на 1
відсоток розміру пенсії, обчисленої відповід/
но до статті 27 цього Закону, але не більше,
ніж на 1 відсоток мінімального розміру
пенсії за віком. Наявний в особи понаднор/
мовий страховий стаж не може бути обмеже/
ний.
З 01.01.2018 для осіб, які досягли віку 65
років, мінімальний розмір пенсії за віком за
наявності у чоловіків 35 років, а у жінок 30
років страхового стажу встановлюється в
розмірі 40 відсотків мінімальної заробітної
плати, визначеної законом про Державний
бюджет України на відповідний рік, але не
менше прожиткового мінімуму для осіб, які
втратили працездатність, визначеного зако/
ном. У 2019 році розмір цієї пенсії стано/
вить 1669,2 гривні.
За наявності страхового стажу меншої
тривалості, ніж 35 років для чоловіків та 30
років для жінок, мінімальний розмір пенсії
за віком встановлюється у розмірі, пропор/
ційному до наявного страхового стажу, ви/
ходячи з прожиткового мінімуму, встанов/
леного для осіб, які втратили працездат/
ність, визначеного законом.
При визначенні мінімального розміру
пенсії за віком до страхового стажу не врахо/
вується період, за який проведено одноразо/
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ву сплату єдиного страхового внеску відпо/
відно до частини 5 статті 10 Закону України
«Про збір та облік єдиного внеску на загаль/
нообов'язкове державне пенсійне страхуван/
ня» (тобто період, який можна «придбати»).
Відповідно до Постанови Кабінету
Міністрів України від 20 лютого 2019 року
№ 124 «Питання проведення індексації
пенсій» з 01.03.2019 фахівці головного уп/
равління Пенсійного фонду України в об/
ласті автоматизованим способом провели пе/
рерахунок пенсій за віком, по інвалідності, у
разі втрати годувальника, за вислугу років,
пенсії, призначені на умовах частини першої
статті 43 Закону України «Про пенсійне за/
безпечення осіб, звільнених з військової
служби, та деяких інших осіб», а також
пенсії, призначені на умовах статті 54 Закону
України «Про статус і соціальний захист
громадян, які постраждали внаслідок Чор/
нобильської катастрофи» ліквідаторам
наслідків аварії на ЧАЕС категорії 1.
Перерахунок проведено шляхом осучас/
нення показника середньомісячного заро/
бітку на 17 відсотків. Тобто, при визначенні
розміру пенсій, призначених на умовах За/
кону № 1058 та Закону України «Про пен/
сійне забезпечення осіб, звільнених з війсь/
кової служби, та деяких інших осіб» застосо/
вуватиметься показник заробітку 4404,35
грн (3764,40 грн, коеф. 1,17); для ліквіда/
торів наслідків аварії на ЧАЕС категорії 1
пенсія обчислюватиметься від показника
1086,71 грн (928,81 грн, коеф. 1,17). Якщо
після перерахунку загальний розмір пенсії з
урахуванням надбавок і доплат, крім пенсій
за особливі заслуги перед Україною, допла/
ти до надбавок окремим категоріям осіб, які
мають особливі заслуги перед Батьківщи/
ною, збільшився в діапазоні від 0,01 грн. до
100 грн, встановлюється доплата таким чи/
ном, щоб загальна сума підвищення не була
менше 100 гривень.
Крім того, відповідно до пункту 3 поста/
нови Кабінету Міністрів України від 20 лю/
того 2019 року № 124 «Питання проведення
індексації пенсій» була у березні та квітні
2019 року була виплачена одноразова допла/
та до пенсії особам, які отримують пенсію,
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призначену відповідно до Закону № 1058, в
розмірі прожиткового мінімуму для осіб,
які втратили працездатність, встановленого
на 1 січня 2019 року та збільшеного на ко/
ефіцієнт 1,61. Одноразова доплата до пенсії
встановлювалась особам, загальний розмір
пенсії яких після проведеного осучаснення з
01.03.2019 становив менше 40 відсотків
мінімальної заробітної плати (менше
1669,20 грн) і за умови наявності стажу для
призначення мінімальної пенсії (20 років
для жінок і 25 років для чоловіків, якщо
пенсію призначено до 01.10.2011; 30 років
для жінок і 35 років для чоловіків, якщо
пенсію призначено після 01.10.2011).
З 01.07.2019 та 01.12.2019 буде проведено
масовий перерахунок пенсій у зв'язку із
зміною соціальних стандартів відповідно до
Закону України «Про Державний бюджет
України на 2019 рік». Розмір мінімальної
пенсії зросте з 1497,00 грн до 1564,00 грн (з
01.07.2019) та 1638,00 грн (з 01.12.2019).
Максимальна пенсійна виплата збільшиться
до 15640,00 грн (з 01.07.2019) та до 16380,00
грн (з 01.12.2019).
Перерахунку підлягатимуть, зокрема:
• мінімальні розміри пенсій, у тому числі
пенсії у зв'язку з втратою годувальника в за/
лежності від кількості непрацездатних утри/
манців;
• доплата за понаднормовий стаж, перед/
бачена статтею 28 Закону № 1058 (крім пен/
сіонерів, які працюють (провадять діяль/
ність, пов'язану з отриманням доходу, що є
базою нарахування єдиного внеску на за/
гальнообов'язкове державне пенсійне стра/
хування));
• надбавка до пенсії за особливі заслуги
відповідно до Закону України «Про пенсії за
особливі заслуги перед Україною";
• підвищення відповідно до Законів Ук/
раїни «Про статус ветеранів війни, гарантії
їх соціального захисту» та «Про жертви на/
цистських переслідувань»;
• щомісячна державна адресна допомога
інвалідам війни та учасникам бойових дій;
• мінімальна пенсійна виплата особам з
інвалідністю, щодо яких встановлено при/
чинний зв'язок інвалідності з Чорнобильсь/
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кою катастрофою та інвалідам з числа учас/
ників ліквідації наслідків аварії на Чорно/
бильській АЕС;
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• державна соціальна допомога на догляд
інвалідам війни.
В. ПЕТНЯК, начальник головного управління

Піти проти системи та перемогти
Це історія не про те, як одному громадя/
нину вдалось «вибити» путівку в санаторій.
Це історія про те, як одна звичайна людина
змусила державний апарат виконувати ті
функції, власне для забезпечення яких він
створений.
У січні 2019 року Віктор К. звернувся до
управління соціального захисту Здолбуні/
вської районної держаної адміністрації із за/
явою щодо отримання путівки на санаторно/
курортне лікування. Пан Віктор є реабілі/
тованою особою, що підтверджується по/
свідченням від 26 січня 2016 року. Відповід/
но до Закону України «Про реабілітацію
жертв репресій комуністичного тоталітарно/
го режиму 1917/1991 років» якщо реабіліто/
вана відповідно до цього Закону особа є пен/
сіонером чи стала особою з інвалідністю
внаслідок репресій їй надається право на
одержання путівки на санаторно/курортне
лікування.
Однак Віктору К. у видачі путівки було
відмовлено. Представники управління со/
ціального захисту обґрунтували своє рішен/
ня тим, що пана Віктора не можна включи/
ти до черги реабілітованих осіб для отри/
мання путівки, оскільки він перебуває у
черзі на отримання путівки як особа з інвал/
ідністю по неврологічному профілю, тож
мусить чекати своєї черги.
Не погоджуючись з таким рішенням уп/
равління соціального захисту, з метою його
оскарження в судовому порядку, Віктор К.
звернувся за допомогою до Рівненського ре/
гіонального центру з надання безоплатної
вторинної правової допомоги (БВПД). Ос/
танній уповноважив адвокатське бюро «Жи/
лінська Тетяна Петрівна» скласти відповідні
процесуальні документи та забезпечити
представництво даного громадянина в суді.
За результатом розгляду справи Рівнен/
ський окружний адміністративний суд виніс
рішення, яким зобов'язав управління со/

ціального захисту Здолбунівської районної
держаної адміністрації надати пану Віктору
путівку для санаторно/курортного лікуван/
ня.
Варто зазначити, якщо реабілітована осо/
ба стала особою з інвалідністю внаслідок
репресій або є пенсіонером, їй надається та/
кож право на:
– за наявності медичних показань для за/
безпечення автомобілем і відсутності про/
типоказань до керування ним – забезпе/
чення автомобілем безоплатно, за наяв/
ності медичних показань для забезпечення
автомобілем і протипоказань до керуван/
ня ним – забезпечення автомобілем з пра/
вом передачі керування автомобілем члену
сім'ї на пільгових умовах, що визнача/
ються Кабінетом Міністрів України;
– безплатний проїзд всіма видами
міського пасажирського транспорту (крім
таксі) та на автомобільному транспорті за/
гального користування (за винятком таксі)
в сільській місцевості в межах адміністра/
тивного району за наявності посвідчення
встановленого зразка, а в разі запровад/
ження автоматизованої системи обліку оп/
лати проїзду – також електронного квит/
ка, який видається на безоплатній основі;
– зниження оплати житлої площі та ко/
мунальних послуг на 50 відсотків в межах
норм, передбачених чинним законодавством;
– позачергове надання медичної допо/
моги і 50/відсоткове зниження вартості ліків
за рецептом;
– переважне право на вступ до садівниць/
ких товариств, першочергове право на вступ
до житлово/будівельних кооперативів;
– першочергове встановлення телефону.
Держава має бути чесною зі своїми гро/
мадянами – зобов'язання взяті на себе та за/
фіксовані в законах повинні бути виконані.
Відмова про те, що «відсутні кошти» чи «від/
сутній порядок» не є виправданням.
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Запорука успішного працевлаштування –
оптимізм та віра у краще
Пріоритетом у роботі служби зайнятості є
надання допомоги у працевлаштуванні для
осіб з інвалідністю. Адже служба сприяє їм у
обранні місця роботи відповідно до індиві/
дуальної програми реабілітації, із урахуван/
ням їх професійних навичок, знань та поба/
жань щодо умов праці.
Серед успішних прикладів – працевлаш/
тування Зоряни Подкопаєвої, яка зверну/
лась у січні 2018 року до служби зайнятості
у пошуках роботи. Закінчивши Рівненський
інститут слов'янознавства Київського славі/
стичного університету за спеціальністю еко/
номіст, в цій галузі ніколи не працювала.
Зоряна отримала спектр профінформа/
ційних та профконсультаційних послуг,
відвідала семінар з техніки пошуку роботи,
після чого їй запропонували декілька ва/
кансій згідно з освітою та досвідом роботи.
Пані Зоряна виявила бажання пройти
співбесіду в ТзОВ «Кузнецовський хлібоза/
вод» на заявлену вакансію «диспетчер з
відпуску готової продукції». Зарекоменду/
вавши себе з кращого боку, невдовзі була ус/
пішно працевлаштована за направленням
служби зайнятості. Там працює й донині.
Фахівець служби зайнятості Валентина
Кньовець веде індивідуальний супровід Зо/
ряни Подкопаєвої, як до моменту її праце/
влаштування, так і після, постійно з'ясовує
її задоволеність роботою, наміри продов/

Зоряна Подкопаєва

жувати або припинити трудову діяльність на
цьому робочому місці. Індивідуальний су/
провід здійснюється фахівцем як у теле/
фонному режимі, так і з виїздом до місця
розташування роботи пані Зоряни.
Отже, варто об'єднати зусилля і знайдеть/
ся варіант працевлаштування та зміниться
на краще доля людини.
Юлія ГОЛОВЧЕНКО,
заступник начальника відділу Вараської
міської філії обласного центру зайнятості

«Той хто хоче працювати, шукає можливості,
а хто не хоче – шукає причини»
– цей вислів якнайкраще визначає життєве
кредо Андрія Пограничного.
Андрій Євгенійович за фахом агроном і
довгий час займав цю посаду. Розпаювання
землі та передача у приватну власність при/
звела до ліквідації сільськогосподарських
підприємств та масового скорочення працю/
ючих у сільськогосподарському секторі. По/

чалися пошуки інших сфер застосування
своїх знань. Альтернативою стала робота
продавця з продажу мінеральних добрив та
засобів захисту рослин. А потім – робота
охоронника, водія автобуса.
Після звільнення з роботи у 2017 році
Андрій Пограничний звернувся до пра/
цівників Демидівської районної філії
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римання необхідних знань та умінь районна
філія організувала стажування на підпри/
ємстві, після успішного завершення якого
пан Андрій був там працевлаштований.
Розуміючи необхідність закріпитися на
новому робочому місці Андрій Погранич/
ний погодився на соціальний супровід після
працевлаштування, який протягом року бу/
дуть здійснювати фахівці служби зайня/
тості. За результатами індивідуального суп/
роводу для підтримки колишнього безробіт/
ного та успішної адаптації на підприємстві
організовано наставництво. Андрій Євгеній/
ович Пограничний задоволений новою робо/
тою, вдячний керівнику підприємства Ва/
лентині Грик, колегам та фахівцям філії за
вагому підтримку.

Рівненського обласного центру зайнятості з
надією швидко знайти нову роботу, адже мав
досвід роботи затребуваних на ринку праці
професій. Та не завжди буває так, як пла/
нується. Через хворобу йому встановили III
групу інвалідності загального захворювання
та, як наслідок, обмеження щодо професій/
ної діяльності. Але Пограничний А.Є. не та/
кий, щоб відступати перед труднощами, і на/
полегливо йшов до своєї мети. Спільно з
фахівцями районної філії розробляв стра/
тегії пошуку роботи, користувався інформа/
ційними матеріалами, відвідував семінари,
звертався до роботодавців. Постійна
підтримка фахівців філії та професійний
підхід допомогли безробітному працевлаш/
туватися.
Коли Андрію Євгенійовичу запропонува/
ли роботу експедитора в КП Демидівське
ВЗТП він не вагався ні хвилини. Успішно
пройшов співбесіду в роботодавця. А для от/

Сергій ДОВГАНИЧ,
провідний фахівець Демидівської
районної філії Рівненського обласного
центру зайнятості

Працевлаштування завдяки спільним зусиллям
Працевлаштування осіб з інвалідністю
було, є і буде першочерговим та пріоритет/
ним завданням у роботі фахівців служби
зайнятості. Ми знаємо, що успіх у праце/
влаштуванні залежить, перш за все, від самої
людини, але ця категорія громадян потре/
бує індивідуального підходу і вимагає особ/
ливої уваги.
У Дубровицькій районній філії Рівненсь/
кого обласного центру зайнятості фахівці ве/
дуть окремий облік осіб з інвалідністю та
індивідуально для кожного розробляють
план заходів, аби всіляко допомоги такій
людині знайти роботу, нехай і тимчасову.
Навіть за період нетривалої роботи вона
може зробити певний внесок у суспільство
та відчути себе потрібною і цілком повно/
цінною.
У жовтні 2018 року до районної філії
звернувся Сергій Пашкевич, якому необхід/
на була допомога фахівців служби зайня/
тості в працевлаштуванні.
Особистий консультант філії вивчила
висновки МСЕК, індивідуальну програму

реабілітації інваліда, опрацювала результати
профілювання, врахувала побажання шука/
ча роботи та, відповідно, потребу місцевого
ринку праці. За результатами опрацьованих
усіх цих чинників, з метою прискорення
зайнятості особи, для молодого хлопця було
розроблено комплекс заходів.
Сергій брав участь у семінарах із загаль/
них питань зайнятості та стану ринку праці,
«Оволодій новою професією», профконсуль/
таційному заході для осіб з інвалідністю,
міні/ярмарку вакансій, презентації послуг з
професійного навчання, отримав індивіду/
альні професійні консультації профкон/
сультанта та фахівця з профнавчання.
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влаштування. Сергій задоволений роботою.
Та й роботодавець теж відзначає працьо/
витість і відповідальність юнака.
Плекаємо надію, що в цьому році буде ще
не один такий позитивний приклад спільної
роботи фахівців служби зайнятості, робото/
давців та самих пошукачів роботи, що при/
зводить до кінцевого результату – працев/
лаштування особи. І нехай кожна успішна
історія зайнятості людини з інвалідністю до/
дасть іншим під час пошуку роботи впевне/
ності та націленості на результат.

Професійна компетентність, зусилля
фахівців та величезне бажання до праці са/
мого Сергія принесли позитивний резуль/
тат. У лютому 2019 року хлопця було на/
правлено на безкоштовні курси цільового
призначення за спеціалізованою програмою
«Технологія вирощування лісових культур
та безпека проведення лісокультурних
робіт», після закінчення яких він працев/
лаштувався робітником на лісокультурних
(лісогосподарських) роботах у фізичної осо/
би – підприємця Михайла Дубатовки.
Уже майже місяць Сергій працює у ро/
ботодавця. Фахівці філії здійснюють індиві/
дуальний супровід хлопця після його праце/

Наталія ВОРОБЕЙ, заступник
начальника відділу Дубровицької районної
філії обласного центру зайнятості

Працювати на себе!
інформацію про стан ринку праці, можли/
вості служби зайнятості. Фахівці служби з
кожним клієнтом працюють індивідуально,
намагаються надати такий спектр послуг,
який націлює на кінцевий результат – пра/
цевлаштування. Зорієнтовані на індивіду/
альну зайнятість семінари сприяли зацікав/
леності слухача.

Тепер його називають Петро Володими/
рович у селі та й компаньйони також. А ще
зовсім недавно його життя та турботи обме/
жувалися хлібом насущним. Не було те/
перішніх обов'язків та розписаного графіку
роботи на кожний день, бо був звичайним
хлопцем. Тепер же він бізнесмен!
Врешті, життєвий шлях Петра Полицяка
нічим оригінальним не вирізнявся серед
його сільських ровесників: школа, вступ до
Відкритого міжнародного університету роз/
витку людини «Україна», бо саме у цьому
вузі найчастіше навчаються особи з інвалід/
ністю.
Успішне здобуття освіти, щоправда, не га/
рантувало знайти пристойну роботу, та й
спеціальність – соціальний працівник – не
так уже й поширена на ринку праці. Вирі/
шив шукати іншу роботу і подався в охо/
ронці. Наче й робота була «не пильною»,
проте й не затишною, та й заробіток був не
такий, як вимагали щоденні потреби. Коли
підвернулася робота оператора заправної
станції, не задумуючись змінив. Проте й там
довго не затримався. На стежинках долі вся/
ке буває.
Таким чином у кінці 2017 року Петро Во/
лодимирович став безробітним. У пошуках
роботи звернувся до Млинівського район/
ного центру зайнятості, де отримав корисну

Петро Полицяк
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була віддача, необхідно спочатку вкласти не
тільки кошти, а й старання та щоденну пра/
цю. І результат не забарився: з’явилися
постійні клієнти та надійні партнери.
Нині з матеріалів на корпоративних заса/
дах виготовляють та реалізовують альтанки,
пісочниці, гойдалки тощо. Не можна твер/
дити, що продукція розлітається, як гарячі
пиріжки, та на життя вистачає. Зізнається,
що в перспективі розширення бізнесу, проте
зараз потрібно належним чином закріпити/
ся на ринку послуг, вибудувати ті надійні
підвалини, на які можна опиратися в май/
бутньому. На думку пана Петра, краще
йти до визначеної мети невеликими, але
впевненими кроками.

Відтак, Петро вирішив спробувати себе у
підприємництві, аби не залежати від робото/
давця, а працювати на себе. У Рівненському
центрі професійно/технічної освіти держав/
ної служби зайнятості опанував навчальну
програму «Підприємець/початківець» і зро/
зумів, що рухається у правильному на/
прямі.
З лютого минулого року Петро Полицяк
працює на себе та для себе. До душі припала
діяльність посередництва в торгівлі дереви/
ною та будівельними матеріалами. Тим паче,
що ця робота не вимагає особистої присут/
ності на місці, достатньо телекомунікацій/
них зв'язків та вміння користуватися Інтер/
нетом. Однак, Петро Володимирович надає
перевагу безпосередньому спілкуванню.
Беручкий та ініціативний підприємець
довго не розкачувався, а відразу почав нала/
годжувати ділові контакти. Не відразу все
вдавалося та давало прибуток: для того щоб

Лариса ЛІПЧАНСЬКА,
заступник директора – начальник відділу
організації працевлаштування населення
Млинівської районної філії
обласного центру зайнятості

Корисне й приємне
кансії клієнту не підходять за станом здоро/
в’я.
У ході співбесіди із фахівцями районної
філії Ігор Валерійович більш детально
дізнався про громадські роботи і залюбки
погодився взяти у них участь. Така форма

Ігор Ходзюк закінчив Відкритий міжна/
родний університет розвитку людини «Ук/
раїна», де одержав кваліфікацію юриста. Од/
нак, не мав змоги працевлаштуватися за фа/
хом, оскільки має проблеми зі здоров'ям:
підводить зір. А в професії юриста не уник/
нути роботи з комп'ютером та інши/
ми носіями інформації.
Проте пан Ігор не впадає у відчай
– йому до снаги будь/яка робота, бо
має не тільки світлу голову, а й «зо/
лоті» руки та працелюбний дух.
Відтак за цивільно/правовою
угодою працював підсобним робіт/
ником у Млинівській селищній ра/
ді. Після закінчення дії угоди звер/
нувся до Млинівської районної фі/
лії Рівненського обласного центру
зайнятості за сприянням у пошуку
роботи.
У наш час роботу із гідною зар/
платнею знайти не так легко. А що
вже говорити про осіб з інвалідні/
стю? Наявні у службі зайнятості ва/

Ігор Ходзюк (на фото в центрі)
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бітному поліпшити власне матеріальне ста/
новище, а територіальній громаді – виріши/
ти проблеми соціального характеру, зокрема
впорядкувати меморіали, пам'ятники, брат/
ські могили та інші місця поховання загиб/
лих захисників Вітчизни, утримувати в на/
лежному стані цвинтарі та здійснювати еко/
логічний захист навколишнього середовища.
Пану Ігорю до снаги працювати на ко/
ристь громади, бо він не байдужий мешка/
нець селища і хоче бачити його чистим та
охайним. Тут, як кажуть, поєднується ко/
рисне і приємне. А у вільний від основної
роботи час він поспішає на млинівський
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пляж. Думаєте для відпочинку? Ні. Наво/
дить там лад: прибирає сміття, яке невихо/
вані відвідувачі залишають після себе. Чис/
ленні любителі спорту, які вранці займають/
ся біля водоймища, вранішній моціон роб/
лять на прибраній території. Таким чином,
Ігор Ходзюк докладає зусиль до благопо/
луччя селища і гарного настрою млинівчан
та гостей райцентру.
Лариса ЛІПЧАНСЬКА,
заступник директора – начальник відділу
організації працевлаштування населення
Млинівської районної філії
обласного центру зайнятості

Випадкових перемог не буває
Пропрацювавши багато років в ТзОВ
«Нафтоком ОІЛ» головним бухгалтером,
маючи за плечима великий багаж досвіду та
знань, за пошуком нової роботи звернулась
до фахівців Рокитнівської районної філії
Рівненського обласного центру зайнятості
приємна, скромна і доброзичлива жінка,
Таїса Мельник з інвалідністю III групи по
зору.
Фахівці районної філії допомогли зорі/
єнтуватись у вирі наболілих питань. Адже,
віддавши багато років праці заводу, та все ж
таки втративши роботу через скорочення чи/
сельності працівників на підприємстві,
жінка не розгубила хороших якостей:
ввічливості, порядності, відповідальності,
пунктуальності й пішла назустріч новим пе/
ремогам.
Завдяки активним заходам та успішній
співпраці з начальником відділу організації
працевлаштування населення Вірою Негля/
дюк, за два місяці перебування на обліку в
Рокитнівській районній філії безробітна от/
римала підходящу роботу – головного бух/
галтера в ССВК «Селянський ліс». Нова
робота знаходиться від дому неблизько, але
діти дорослі, а для жінки трудова діяльність
є не тільки необхідністю забезпечити своє
життя, але й фактом реалізації своїх здібно/
стей та можливістю бути потрібною, відпо/

Таїса Мельник

У кожної людини своя дорога в житті. У
когось майже пряма, а в когось – з велики/
ми перешкодами. По/різному складаються
долі людські. Але найважче реалізувати себе
у житті та досягти професійного успіху саме
людям з інвалідністю. Хоча, коли зустрічає/
мо таких людей з усмішкою на обличчі, лю/
дей, які досягли багато в житті, не дивля/
чись на вади, то розуміємо, що вони є при/
кладом для всіх, що в них можна багато
чому повчитись. І ще – дуже радіємо за них.
Однією з таких є Мельник Таїса.
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тойну заробітну плату, усвідомлювати свою
індивідуальність – є стимулом для кожної
людини в нашому суспільстві.
Ірина БОГДАНЕЦЬ,
провідний фахівець Рокитнівської районної
філії обласного центру зайнятості

Для людей з інвалідністю важливе не лише
працевлаштування, а й адаптація в колективі
Успішне працевлаштування людей
з інвалідністю багато в чому визна/
чається ефективністю технологій,
форм, методів сприяння працевлашту/
ванню, які використовує служба зай/
нятості. Досвід свідчить, що діяльність
центрів зайнятості щодо сприяння
працевлаштуванню людей з інвалідні/
стю не буде ефективною, якщо вона
обмежуватиметься тільки роботою з
клієнтами під час їхнього звернення до
центру зайнятості та наданням їм
інформації про вільні місця. Праце/
влаштування безробітних осіб з інва/
лідністю зумовлене передусім наявні/
стю вільних робочих місць, на які вони
можуть працевлаштуватися відповідно
до своїх бажань, здібностей і можливо/
стей. Отже, характер робочого місця,
метод його пристосування до потреб
людини з інвалідністю, форма працевлашту/
вання й визначають важливість плідної і на/
полегливої співпраці центрів зайнятості з
роботодавцями.
Катерина Лімонова останнім часом пра/
цювала помічником вихователя в дошкіль/
ному навчальному закладі № 9 «Росинка».
Ніби все в житті було добре: діти, чоловік,
робота. Що ще треба? Але жінка і сама не
зрозуміла як і звідки на неї звалилася хво/
роба, яка й спричинила інвалідність. Звик/
нути до цього статусу було дуже тяжко, крім
того, ще й втратила постійну роботу.
Звернулася за допомогою до Сарненсько/
го районного центру зайнятості. Пані Кате/
рина ретельно виконувала рекомендації

Катерина Лімонова

відповідальних працівників, відвідувала се/
мінари, ходила на співбесіди до робото/
давців. І вже в грудні стала до роботи на по/
саду прибиральника службових приміщень
у відокремленому підрозділі «Сарненська
дистанція колії» регіональної філії «Львів/
ська залізниця «ПАТ «Укрзалізниця».
Однак знайти роботу це лише перший
етап на шляху інтеграції у суспільне життя
осіб з ушкодженим здоров’ям. Не менш
важливо й те, щоб колишній безробітний
міцно утвердився на робочому місці, «вжив/
ся» у трудовий колектив. Для того прово/
дяться заходи, спрямовані на адаптацію ін/
валідів до виробничих умов, особливо в
перші дні роботи.
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бачувані періоди погіршення стану здоров’я,
що є частою причиною звільнення з роботи.
Пані Катерина працює вже чотири місяці,
роботою задоволена.

Катерина Вікторівна зарекомендувала
себе як добросовісний, відповідальний пра/
цівник, а чуйність та розуміння керівництва
дали їй змогу швидко адаптуватися на ново/
му робочому місці. Приємно чути із уст лю/
дини з інвалідністю, що роботодавець ро/
зуміє всі її проблеми і допомагає їх вирішу/
вати. Це і зручний графік роботи, і неперед/

Олена МИХАЙЛОВСЬКА, заступник
начальника відділу Сарненського
районного центру зайнятості

Кар'єрний радник допоміг подолати
бар'єр зневіри у власні сили
Люди з інвалідністю не становлять одно/
рідної групи. Вони можуть мати фізичні,
чуттєві, інтелектуальні, психічні розлади або
їхню комбінацію, що є у людей як від народ/
ження, так і набуті в дитинстві або й пізніше
– вже у період зрілості. Однак, коли особа з
інвалідністю має бажання працевлаштувати/
ся, працівники центрів зайнятості завжди
допоможуть, підуть назустріч, підтримають
у важкий період життя.
Фахівці служби зайнятості індивідуально
підходять до потреб кожного охочого пра/
цювати, намагаються сформувати конкретну
стратегію дій для якомога швидшого повер/
нення особи до трудової діяльності. Особли/
во пильна увага надається питанню реалі/
зації права на працю осіб з інвалідністю. У
процесі пошуку місця роботи для таких без/
робітних враховують не тільки їхній життє/
вий і професійний досвід, освіту, стан здоро/
в'я, ступінь трудового потенціалу, здібності,
нахили, а й рекомендації медико/соціальної
експертної комісії, побажання клієнта.
Людмила Нікітенко після здобуття педа/
гогічної освіти вчителем працювала недовго.
За своє трудове життя змінила декілька про/
фесій та місць роботи, довгий час займалася
підприємницькою діяльністю, але багато пе/
решкод з'явилося на її шляху і, в тому числі,
погіршився стан здоров'я. Людмила Анто/
нівна відразу після закриття підприємниць/
кої діяльності звернулася до Сарненського
районного центру зайнятості.
Шлях до нового працевлаштування був
довгий та складний. Рівень мотивації до пра/

Людмила Нікітенко

цевлаштування був низький, але робота з ка/
р'єрним радником змогла подолати бар'єр
зневіри у власні сили. А керівники ДЮСШ
Сарненського відділу освіти зрозуміли си/
туацію і подали руку допомоги для людини,
якій це так було потрібно.
Зараз Людмила Антонівна за сприяння
служби зайнятості працює секретар/друкар/
кою.
Успішні історії зайнятості осіб з інвалідн/
істю додадуть впевненості іншим шукачам
роботи, навчать оптимізму, цілеспрямова/
ності та витримці.
Олена МИХАЙЛОВСЬКА,
заступник начальника відділу
Сарненського районного центру зайнятості
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Тетяна ВОЙТОВИЧ – голова Рівненської благодійної орга!
нізації пенсіонерів та інвалідів «Обличчям до істини», гро!
мадська діячка. Більше 20 років пані Тетяна працювала в
школі, та із втратою зору змушена була полишити роботу.
Відтоді всю себе присвятила громадській діяльності – захис!
ту людей з інвалідністю. З її ініціативи було запроваджено
стипендії для обдарованих та соціально активних людей з
інвалідністю, створено службу супроводу для незрячих. Успіш!
ний досвід перейняли в інших областях України. Саме цій
енергійній жінці належить ідея вшанування вчителів з інвалід!
ністю на святі чорнобривців, яке восени щорічно проходить
на базі Рівненської обласної універсальної наукової бібліотеки. Це ще далеко не повний пе!
релік добрих справ, які робить ця активна жінка. Тетяна Федорівна прагне бути по!
трібною людям, своїми діями намагається привернути увагу влади, суспільства до людей з
інвалідністю, аби їм жилося краще і вони відчували себе рівними серед рівних. У 2017 році за
громадську роботу пані Тетяна виборола титул «Гордість Рівного» у номінації «Вчинок
серця». У вільний час свої відчуття, думки втілює в поезії. У її доробку чимало віршів, серед
них «Весна», «Мати», «Ярмарок», «Вечорниці», «Стубелка», «Не судилося», «То чому ж
ти прийшла не запрошена» тощо. Мріє Тетяна Войтович знайти спонсора, аби її
творчість побачила світ у виданій збірці.
Так просто у натовпі десь розчинитись,
Знайомих зустріти кивком голови.
Зустрітись і в очі комусь подивитись,
Побачити відблиск живої душі.

Мати

Винна скрізь, усім за все,
Винна всім довіку все,
Заробляла, віддавала, віддала,
Чисто вмилась, приоділась, помолилась,
Стала в чергу – виклик жде.

Так хочеться вийти із клітки у простір,
Із клітки у простір, бо клітка тісна,
А може не треба, а може це доля?
Розмова із Богом на душу сплива.

***

Ви скажете знову пишу я мінорно.
Ви скажете знову про сум я пишу.
Не вам зрозуміти цю щиру розмову.
Не з вами у клітці я разом сиджу.

І все затихає, бажання спадають,
Як листя осіннє з дерев листопад,
І спокоєм душу тепло вистеляє
Приходить наснага й любов до життя.

Пишу я для тих, хто мене розуміє.
Хто має такі ж почуття й відчуття.
Із ними веду я відверту розмову,
До їхнього серця мій сум доліта.

Безхатько

Він був колись і син, і батько,
Був чоловік, племінник, дядько.
Тепер у світі він безхатько.
Він вийшов з дому в нікуди,
Бо вже не мав куди іти.

Так хочеться вийти на вулицю з дому.
Поринути в свіжі й нові відчуття.
Підслухати в парку тендітну розмову,
Як клен із берізкою в осінь вступа.

Ярмарок

Він ярмаркує не шикує.
За торг складає п'ятаки.
І з дому дріб’язок виносить,
І продає за копійки.

Так хочеться жолудь підняти під дубом,
Грибів назбирати, зустріть їжачка,
Побачити гордого птаха в польоті,
Сказати йому найщиріші слова.
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Душі сум’яття
й серця переливи...
Поезії Георгія Чеховича
***

Коли чекаємо святого Воскресіння
Згадаємо розп'ятого Христа
Спитаємо у власного сумління
У світлі дні Великого Поста.
Бо Українського ми роду
І Українська тут земля.

Чи справді можемо життю радіти
Чи праведно і мудро ми жили
Щоб не прийшлось спокутувати дітям
Незнані і невідомі гріхи.

Ми ідентичні до народу
Ми ідентичні до Землі
Ми обираємо Свободу
Я Українець – знайте всі.

Не будуть більше матері стояти
У розпачі зажурених могил
Дітей не будуть наших убивати
Під гаслом, що «ми боремось за мир».

***

Любіть Україну,
Любіть її мову,
Любіть її землю
І пісню чудову.

І брат не буде зраджувати брата
Не будуть світом править лихварі
Родина буде правдою багата
І поздихають зрадники7щурі.

Любіть її сині
Мов очі озера,
І гори високі,
І чисті джерела.

І розцвіте могутня і єдина
Соборна, сильна, вільна й молода,
Привітна, непохитна Україна
В міцних обіймах сивого Дніпра.

В веснянім розмаї –
Квіток візерунки
У темному небі –
Зірок поцілунки.

***

Якого племені чи роду
Чи українці ми чи ні,
Чи ідентичні до народу,
Чи ідентичні до Землі?

Любіть її ниви
Й степи волошкові,
Бо рідній землі
Не прожить без любові!

Стара історія забута
Нова ще пишеться в крові
За що така важка спокута
І за чиї чужі гріхи.

***

Я люблю рідну мову
Бо вона в нас єдина
Неповторна, барвиста
Її прагне душа.

Ми споконвіку тут співали
І мова в нас була своя
Її завжди оберігали
І ми були одна сім'я.

Бо вона лише наша,
Бо вона материнська,
Бо вона українська,
Бо вона чарівна!

Не знали Заходу і Сходу
Бо Україна в нас одна
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Тільки схилиться сонце ген до краю гори
Тільки сутінки сині поповзуть мов живі
Йди до озера сміло і шукай там струмок
Що виблискує сріблом наче він із зірок.

Кожне слово, мов крапля,
Що на сонці іскриться
І пісенне намисто
Враз зі слів розквіта.
Це моя Україна
Ніжно пісню співає
І ця пісня лунає
Через гори й моря.
Я люблю Україну –
Її землю і мову,
І безмежні луги,
І пташині гаї.
Ясний сонячний день,
Синю ніч смерекову,
Де б не був – завжди мріяв
Повернутись сюди.

Понад берегом вгору продирайся крізь ліс
Що б не сталось позаду, ти туди не дивись
Хоч на мить озирнешся і тобі не знайти
Дивоквітку казкову, що цвіте навесні.
Є у синіх Карпатах озеро Синевир
Заховалось у хмарах, хтось мені говорив,
Де додолу спадають срібні сльози гори
Хто прийде з чистим серцем –
зможе долю знайти!
***

***

Спочатку завжди було слово
Найперший в житті епізод
Із слів цих складалася мова
Якою говорить народ.

Тут квіти польові
І тут тумани сині,
І ранки тут блищать
В мереживі роси.

Народ наш говорить віками
На мові своїй золотій
І поки говорить – всі знають
Народ цей на світі живий.

І місяць7чарівник
Лише на Україні
Мов човен проплива
У дзеркалі краси.

А як відцураються мови,
То й зникне на світі народ.
І скажуть – це були не люди,
А просто якийсь епізод.

Тут вечір задрімав
У липовому цвіті
Гойдаються вітри
На гойдалках смерек.

***

Тут сонце розквіта
Мов соняшник у літі
І осінь приліта
У клекоті лелек...

Налетіли хмари, та й на Україну,
Наче ті татари, на чужу родину.
Налетіли хмари ще й вітри холодні,
Ломлять цвіт калини мов вовки голодні.

***

Є у синіх Карпатах озеро Синевир
Заховалось у хмарах. Хтось мені говорив,
Що на озері синім, де джерельна вода,
Дивоквітка казкова навесні розквіта.

Ломлять цвіт калини
та ще й промовляють
Ніби люди нині розуму не мають.
Ніби людям нині вже й не до калини
Їдуть всі, хто зможе, з неньки України.

Там смереки стіною на сторожі стоять
І дуби віковічні угорі шелестять,
Де додолу спадають срібні сльози гори
Як прийдеш з чистим серцем –
Зможеш долю знайти.

Тільки зійде сонце над високим плаєм
Розцвіте калина у зеленім гаї.
Розцвіте калина ще й барвисте поле
Нашу Україну не здолать ніколи!
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«Щасливі люди під блакитним небом...»
Поезії Тетяни Казмірук

Тетяна Петрівна КАЗМІРУК народилась у
селі Калинівка Млинівського району, що на Рів!
ненщині, у сім'ї Петра та Аполінарії Казміруків.
Згодом разом із батьками переїхала жити до
Демидівки. Після закінчення Демидівської шко!
ли, дівчина вступила до Одеського державного
педагогічного інституту на художньо!графічний
факультет. Навчання давалося нелегко, та зав!
дяки старанням Тетяна була серед кращих сту!
дентів вишу. Після закінчення інституту дов!
гий час жила в Одесі, працювала в одній зі шкіл
неподалік міста, згодом працювала в інституті
імені Мєчнікова та в Академії архітектури.
Вийшла заміж, народила двох синів, була щас!
ливою. Та одинадцять років тому – приголомшливий діагноз рак перевернув усе її
життя, приніс інвалідність, проте не зміг зламати її силу духу. Вона пише вірші, спов!
нені життєвого досвіду, філософської мудрісті, простоти і добра. Один зі своїх віршів
вона присвятила видавцям журналу Інва.net.
***

***

Листаючи видання Інва.net,
Я розумію успіху секрет
В журналі радість гідності й добра,
І мова чиста, вільна та жива.
Щасливі люди під блакитним небом
Попри свої скорботи і потреби
Живуть і творять радості в догоду
Без огляду на зранену природу.
Переступивши дійсності пороги,
Забувши біди, болі і тривоги,
Долають перепони і незмоги,
Хоча вони лиш люди, а не боги.
Низькій уклін високій вашій волі
У силі духу з горем у двобої,
Завзяттю, щоб пройти свою дорогу,
Сердечній, щирій вашій вірі Богу!
А видавцям бажаю сил творити.
Нехай здорові будуть ваші діти,
Нехай щасливі будуть ваші внуки
За світлий розум і невтомні руки.

Роздуми душі перед вічністю
Відступило, відійшло, відбулося…
Як багато не прийшло, не збулося.
Як немало не зійшло, не звершилось.
Тільки в думах моїх залишилось.
Не сходила, не була, не зустрілась
Не пізнала, не дійшла, не відкрилась
Промайнули дні турбот і не зчулась
Як дорога від життя відвернулась.
Відсумую за тим, що не сталось,
Не зійшлось, не збулось і не склалось.
Відпущу я на волю минуле,
Щоб душа про гіркоту забула.
Відтужу, відстогну і відплачу
Відплачу за прийдешню удачу
Відмолюсь за життя як умію
У печалі валізу закрию.
Перейду свою біль, перелину.
Духом чистим до неба полину.
Відроблю за душі вознесіння.
Та отримаю вічне спасіння.

Грудень 2018 р.
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Відповідь фейсбуку
Про що ти думаєш?
Пита завжди фейсбук.
Так, ніби він мені найкращий друг
Такий цікавий! Все він хоче знати
Про мої думи світлі та крилаті.
Я думаю про ті часи далекі,
Коли мене приносили лелеки
І ніби казка плине уві сні –
Батьківський голос, батькові пісні.
Я думаю про мій безмежний край.
Сягає око ген за небокрай…
Дитинство, мати, ніби тихий рай.
А ще я думаю як мій великий рід
До дідових все сходився воріт.
І вже бабуся хліба напекла.
Яка ж то мила серцю сторона!
Я думаю про ріки і ліси
Поля і луки Божої краси
Квітучу землю, воду з джерела,
Що сили духу, міці надала.
Я думаю про той пташиний спів,
Який у юність нас тоді привів.
Про перші радощі, печалі і незгоди,
Дівочі роздуми про таїну природи.
Я також думаю про стукіт тих коліс,
Який мене у зрілість переніс,
Де вже пізналось щастя материнства,
Омріяного мало не з дитинства.
Життєвий клопіт, смуток і турботи,
Відрада творчості, досягнень і роботи
Та вічний пошук істини і Бога.
А ще дорога, знов і знов дорога..
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Якою мірою відмірять шлях життя,
Вмістити долю, силу каяття?
Напругу болю як перенести,
Щоб усвідомити куди приходиш ти?
Тепер я думаю про дальнії краї,
Куди летять у вирій журавлі.
Як близько те, що так було далеко
І вже не чути голосу лелеки.
Я бажаю…
Лікарям Ріненського
онкологічного диспансеру
у відповідь на дароване життя

Я бажаю вам щирої долі,
А ще волі, духовної волі.
Щоб птахами у небо злітати
І блаженство душі осягати.
Я бажаю тепла вам і миру,
Неодмінно любові і віри,
Щоб надію у серці носити
І наснаги нащадків зростити.
Я бажаю вам статків нетлінних
І здоров'я усім вашим рідним,
Щоб прожити до ста літ – відваги
Та для творчої праці звитяги.
Не бажаю хворіти ніколи
Нехай шлях осявають вам зорі.
І нехай буде з вами привітним
Тихим, лагідним сонячне світло
Я бажаю пізнати вам Бога
І пройти з Ним щасливу дорогу
Щоб життю неодмінно радіти,
Вічність радо та гідно зустріти.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

районні й обласні конкурси творчих робіт
«Як живемо і вчимося, наші мрії». Його
творчість відзначено як найкращу.
Вадим бере активну участь у житті школи
за що неодноразово нагороджувався почес/
ними грамотами та відзнаками. У 2018 році,
до Дня захисту дітей, у Костопільській місь/
кій бібліотеці № 1 була представлена його
персональна виставка. Він мріє стати відо/
мим художником, активно відвідує студію
«Арт/майстерня» при Костопільському Бу/
динку школярів та юнацтва.
Роботи Вадима Лободи
вміщені на обкладинці бюлетеня
«Інва.net»

Вадим Сергійович Лобода народився
5липня 2004 року в м. Костополі Рівненсь/
кої області. Навчався в школі с. Велика Лю/
баша, нині здобуває освіту в Костопільській
ЗОШ № 5 І/ІІІ ступенів. Захоплюється ін/
форматикою, шахами, настільним тенісом.
Однак, найбільше юнак любить малюва/
ти. Вроджена вада слуху не заважає йому
тонко відчувати природу і передавати ці
відчуття у малюнках. А ще в них він втілює
свої мрії, думки. Саме тому роботи Вадима
були високо оцінені на шкільному конкурсі
малюнків «Осінній зорепад», де хлопець у
2011 році зайняв 1 місце.
А згодом, у 2016/2017 роках, відбулися
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Допоки людина жива – усе можна змінити!
Озираючись на прожиті роки, кожен з нас
має свій рай – період, коли щастя, здається,
таке близьке: ніби простягни руку – і буде у
твоїх долонях! Щастя… У кожного воно
своє, неповторне, омріяне… У кожного свій
рай – унікальний…
Наше щастя було галасливим. Бо хіба мо/
же бути тиша в будинку, у якому стільки ді/
точок? Наш такий омріяний новий будинок
завжди дзвенів дитячими голосами. А дітей
у нас п'ятеро. Хлопчаки/непосиди – трьох,
шести і восьми років. Окрім хлопчиків, ува/
ги потребували дівчата – підліток Настуся і
новонароджена Оксанка. Немовля Оксанка
була чи не найтихішою дитиною в хаті – за/
гальна улюблениця, яка вміла сама себе за/
колихувати. Коли вона хотіла спатоньки, то
крутила голівкою, неначе колисала сама
себе.
Наш тато постійно був на роботі. Інколи,
перемагаючи постійну втому, я вставала на
світанку, робила йому каву і виходила про/
вести чоловіка на роботу. Ці рідкісні миті
спілкування ми дуже цінували. Просто мов/
чки випити горня кави чи теплого чаю, зуст/
річаючи світанок і дивлячись у вічі один од/
ному…
Найстрашніше було, коли хворіли діти.
Саме в такі моменти виникала ота особлива
єдність сім'ї, коли ми всі діяли так злагод/
жено, що, здавалося, читали думки одне од/
ного. Адже на чиюсь допомогу особливо роз/
раховувати не могли – тільки на власні си/
ли… Сестра, мама і старша донька Настуня,
яка так рано подорослішала були нашими
рятівниками в складних життєвих ситуаці/
ях багатодітної родини, нашим стратегічним
ресурсом...
Той день був геть схожим на інші – а став
таким, що докорінно змінив усе наше жит/
тя… Біда завжди приходить неждано/негада/
но.
Володя почував себе недобре. Нарешті
здався на мої благання і напередодні ми на/
віть ходили до лікаря. Цілий день прохо/
дили якісь обстеження. Увечері йому стало
краще і він знову заговорив про роботу. А

ранок став недобрим, ой яким недобрим. За
якихось кілька хвилин молодого тридцяти/
дев'ятирічного здорового чоловіка здолала
важка хвороба. Біда у нашу родину і в Ук/
раїну прийшла майже одночасно – в листо/
паді 2013 року…
Рівненська обласна клінічна лікарня,
приймальне відділення. Розгублені погляди
лікарів. Переводжу погляд з одного на ін/
шого. Знизують плечима. Про щось спереча/
ються.
Швидка. До приймального відділення
під'їжджає швидка. Обережно! На лежачій
каталці в машині – Володимир. З нами у
швидку сідає лікар. Дорога. Намагаюся
жартувати. Недоречно. Всі мовчать.
Рівненська центральна клінічна лікарня.
Нейрохірургічне відділення. Німе запитан/
ня в моїх очах. Знизують плечима.
Ординаторська. Зачинені двері. Лікарі
сперечаються. Голосно. У мене на серці три/
вога.
Лікарняна палата. Володимирові гіршає.
Медсестричка бере аналізи. Намагаюся зас/
покоїтися. Лікарі. Багато. З палати мене ви/
ганяють. Плачу.
Реанімація. Реанімація…
– Хто є з родичів?
– Я!
Список в аптеку.
Іду.
Ящик ліків. Важкий.
Очі застилають сльози.
– Будьте тут, зараз вийде лікар.
Чекаю. Боляче.
Виходить лікар.
Співчутливий погляд.
– Залиште свій номер телефону. Їдьте до/
дому. У вас завтра може бути важкий день.
На папірці – номер телефону відділення.
– Не поїду!
– Корпус відчинено до восьмої вечора.
Груди. Пройшло молоко на одяг. Оксан/
ка хоче їсти.
Телефоную мамі.
Дитя нагодували, можна чекати далі…
Медсестричка зі списком.
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– Є родичі?
– Я! А казали – їдьте додому…
Іду в аптеку.
Звоню у двері.
Медсестра.
– Як стан?
– Важкий.
Співчутливий погляд. Не дивіться так,
додому все одно не поїду. Лікар сказав – до
восьмої вечора можна бути тут.
Сходова клітка. Стояти вже більше не
можу. Сідаю просто на бетонну сходинку.
Майже сьома.
Черговий список в аптеку.
На запитання, як стан хворого, всі просто
мовчать.
Восьма. Тривожний погляд тата. Сідаю в
машину. Дивлюся на вікна у реанімацію.
Вдома діти. Оксанка хоче їсти, цілий день
чекає маму.
Діти налякані, усі мовчать. В хаті незвич/
но тихо.
Рішення приходить миттєво. Молитися!
Як Бог не допоможе, ніхто не допоможе!
Молюся разом з дітьми. Навіть восьми/
місячна Оксанка щось тихенько шепоче. В
хаті незвична тиша.
Північ. Вкотре набираю номер телефону
відділення. Без змін. Молимося – я і Настя.
Діти сплять.
П'ята ранку. Настя заснула теж. Пальці
не потрапляють у кнопки на телефоні. Як
стан?
– Стабілізувався! Вам треба бути о вось/
мій?
– Дякую!
Допоки людина жива – усе можна змінити.
Восьма ранку. Відділення. Лікар.
– Ні, лікарю, я тут не ночувала. Щойно
приїхала.
Швидка. МРТ. Швагро з хлопцями.
Обережно, на руках, допомагають перенести
хворого. Молодці хлопці! Оперативно з'їха/
лися на допомогу. Ховають очі. В очах сльо/
зи. Дякую. Обіймають мене.
– Тримайся! Треба буде – телефонуй на/
віть серед ночі.
Телефонувала. І вдень, і серед ночі. У ме/
не не було виходу. Адже в один день я зали/
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шилася з п'ятьма дітьми і хворим чоловіком
на руках, практично без засобів для існуван/
ня. Адже в родині працював лише він. На/
віть якби я й вийшла в той час на роботу, як
я змогла б працювати? Я й донині дивуюся
Божій милості та людській підтримці у на/
шій непростій ситуації. Бо саме тоді ми зро/
зуміли, скільки у нас друзів і близьких лю/
дей. У таких ситуаціях відкривається все
благородство і вся ницість людей…
Діагноз звучав незвично. Спінальний
інсульт. Лікарі розгублені. Усе тіло Володи/
мира нижче шиї паралізоване. МРТ. Зона
ураження спинного мозку ... Співчутливі по/
гляди лікарів. Не здамося! Нарешті з реані/
мації Володимира переводять у палату.
Внутрішньовенний катетер, памперс, відчай
в очах. Щодня у Володимира перепади на/
строю. Радість від кожного обнадійливого
слова лікарів. Безнадія. Роздратування.
Страх. Не хоче нікого бачити.
Приходжу з Оксанкою. Жваве немовля
регоче і пищить: Та/та/та! Володимир по/
сміхається. Підбадьорюю. Завтра буде но/
вий день. Кращий. Скоро нас випишуть. Не/
хай повільно, але все ж хвороба відступає.
Почала повертатися чутливість у ногах. У
житті є місце для дива!
З лікарні – знову в лікарню. Рівненська
обласна клінічна лікарня, неврологічне від/
ділення. Їдемо на обстеження і процедури на
кріслі/каталці. Скільки потрібно сил Воло/
димирові, щоб сісти на ліжку і пересісти на
цю каталку! Ноги хоч трохи починають слу/
хатися, руки ж не працюють зовсім. Штов/
хаю візка – який же він важкий! Чи, може, у
мене вже обмаль сил… Поряд іде санітарка з
відділення. Незручний спуск. Володимир
просить зупинитися. Скільки потрібно сили
волі, щоб змусити себе переставляти неслух/
няні ноги! Жартую. Кілька кроків зроблено.
Втомлені, але такі щасливі…
Сьогодні ми посварилися. Зранку медсе/
стри знову попросили мене якнайменше до/
помагати Володимирові. Пропонувала йому
тренуватися більше, ще більше. Сердиться.
Його скоро випишуть, що я з ним вдома ро/
битиму? Йому так потрібна реабілітація –
санаторій!
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Початок лютого 2014 року. Путівка до
Криму, в Євпаторію, у санаторій матері та
дитини «Примор'є». Володимир їде на реа/
білітацію з нашим найстаршим, дев'ятиріч/
ним сином – я ж не можу покинути діток
майже на місяць самих! Потяг. Крим. Сана/
торій. Я повертаюся додому, а такий ще ма/
лий синок буде три тижні ногами і руками
важкохворого і майже паралізованого бать/
ка…
Реабілітація у Криму була надзвичайно
вдалою. За три тижні – клімат, реабіліта/
ційні заходи та прекрасні спеціалісти/лікарі
– зробили майже диво, поставили Володи/
мира на ноги. Божу милість над нашою ро/
диною я зрозуміла ще до того, як Володя по/
вернувся з санаторію – саме у той час розпо/
чалася окупація Криму! Першого березня я
мала їхати забирати рідних з Криму… Знала
про події, які там відбувалися, щодня слуха/
ла новини та розповіді чоловіка про БТРи,
які їздять містом… І щохвилини тривога, що
зв'язку не буде… Захоплення українських
кораблів… зникнення людей… розірвані ук/
раїнські паспорти… тривога бриніла у повіт/
рі. Здається, було важко дихати…
А у мене квитки – до Криму на 1 берез/
ня, а на 2 березня – дорога додому. Безсон/
на ніч – гарячкові пошуки найоптимальні/
шого виходу з такої ситуації. І рішення ро/
дини – ти не поїдеш! Нехай вибираються
самі! Я була у відчаї, в істериці, у розпачі:
поїду! Як вони без мене, хто їм допоможе?
Та вони ж навіть сумки з речами не підні/
муть – мала дитина і чоловік, який ледве
ходить, з майже паралізованими руками! Та
мої мужчини теж були непохитні – в теле/
фонній розмові Володимир категорично
заборонив мені їхати. Невиправний опти/
міст, який завжди покладався на власні си/
ли… Я розуміла, що всі вони праві. А серце
не розуміло… Діти, навіть однорічна Ок/
санка, гралися надзвичайно тихо. А я сиділа
біля телевізора, гарячково перемикаючи
канали на новини. Новини, новини, нови/
ни...
Зранку я зустрічала рідних з потяга.
Сльози щастя – Володимир обіймав мене,
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обіймав наших дітей! Руки запрацювали,
продовжуємо перемагати хворобу! Ми щас/
ливі, ми знову всі разом! У нас все ще попе/
реду! Попереду місяці реабілітації, і роки –
щоб навчитися жити з хворобою. А малень/
ку Оксанку ми до цих пір жартома називає/
мо «татова гантелька» – гра з дітьми та до/
гляд за донечкою був улюбленою справою
нашого тата у нелегкій боротьбі з хворо/
бою…
Період реабілітації після хвороби Воло/
димира був довгим – два роки. Два роки
сліз, невимовного болю і тихої радості. Два
роки надій і сподівань. Два роки пережитих
страждань, відчаю, зневіри і невимовного
болю. Два роки на переосмислення свого
життя і життєвих цінностей. Два роки, які
змінили наше життя докорінно…
Допоки людина жива – усе можна зміни/
ти…
Ми навчилися жити по/іншому.
Ми навчилися не зважати на плітки, пе/
ресуди і нещирі співчуття.
Ми навчилися приймати себе, світ і лю/
дей такими, як є.
Ми навчилися спілкуватися без слів, од/
ним поглядом.
Ми навчилися серед потреб людини виз/
начати найголовніше – життя і здоров'я.
Ми навчилися молитися і довіряти.
Ми навчилися задовольнятися наймен/
шим.
Володимир насолоджується життям, дог/
лядає за своїм домашнім господарством, са/
дом і дітьми.
Оксанка навчилася читати і писати, восе/
ни іде до школи.
Сини нині навчаються: у школі – знань, у
батька – жаги до життя, а у храмі – мудрос/
ті.
Анастасія навчається на третьому курсі
медичного університету.
А я працюю, навчаю і навчаюся.
Ми навчилися жити по/справжньому.
Ми навчилися бути щасливими.
Ми повернули наш рай.
Допоки людина жива – усе можна змінити.
Іванна ГОЛУБ
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Найкращі ліки – доброта...
Одного разу мені довелося спостерігати
за учасниками зворушливого танцю, який
виконували діти з інвалідністю на візках.
Спочатку в очах сльози, співчуття, біль,
проте пересилюю себе, коли бачу, з якою
неймовірною радістю вони кружляють,
відчуваючи себе цілком здоровими людьми.
Серед усіх танцюючих дітей зупиняю по!
гляд на дівчинці, яка буквально випромінює
світло, неймовірну радість і, разом з тим,
трепетне дівоче хвилювання. Красива біло!
рожева сукня мякими складками сповзає з
візочка, гарно зачесане волосся з вкраплени!
ми прикрасами доповнюють образ принце!
си. Поряд партнер дівчинки. Вони впевнено
виконують танцювальні па, синхронно ру!
хаються під чарівні звуки вальсу. Здається,
музика і танець поглинають обох, роблять
дітей найщасливішими у світі…
Шукаю поглядом батьків – подружжя
Віктора та Ольгу. Вони особливо захоплю!
ються успіхом доньки Анастасії! Така доб!
розичлива підтримка мами й тата вселяє в
доньку віру і прагнення добиватися успішних
результатів.
Далі спілкуюсь із мамою, Ольгою Морозо!
вою:

пач, безсоння, страх. Однак оговтавшись, ми
розпочали боротьбу за життя своєї донечки.
Особливо було важко в перший місяць. Не
вистачало знань, як саме доглядати дитину з
інвалідністю.
– Після визначення діагнозу Насті, хто
консультував, як і де проходила реабіліта
ція?

– Консультації та реабілітація доньки
проходили у Рівненському обласному
центрі реабілітації дітей з органічними ура/
женнями нервової системи, Міжнародній
реабілітаційній клініці Козявкіна у м. Трус/
кавці, Рівненському міському центрі реа/
білітації інвалідів і дітей/інвалідів з пору/
шенням опорно/рухового апарату «Крок».
Лікувальні курси, що тривали від двох
тижнів до місяця, складалися з масажу,
лікувальної фізкультури, голкотерапії, ко/
рекції суглобів. Також проводилась напо/
леглива робота логопедом, дефектологом і
психологом.
Хоч і не відразу, а трохи згодом, це при/
носило свої плоди: спочатку дитина навчи/
лася тримати голову, спину, згодом сідала з
підтримкою. Найщасливіше 8 березня у
мене було в 2006 році, наша Настуся само/
стійно перевернулася зі спини на живіт.
Коли ростуть здорові діти, такі дрібнички
часто забуваються, але з особливими дітка/
ми, коли в них вкладено стільки праці і
надії, ці події приносять безмежне щастя.

– Пані Ольго! Розкажіть, будь ласка, як
усе починалося?

– Коли народжується дитина, батьки ма/
люють для неї в своїй уяві щасливу долю.
Однак, іноді стається так, що батьки отри/
мують особливу дитину. Тоді родина прохо/
дить довгий шлях прийняття, розуміння,
примирення з такими обставинами. 3 груд/
ня 2004 р. в нашій родині народилася здоро/
ва донечка Анастасія, однак на третьому
тижні життя, вона захворіла на менінгіт.
Страшна хвороба дала ускладнення і хворо/
бу з діагнозом «Залишкові прояви нейро/
інфекції», лікарі повідомили: «Ваша дитина
не буде ходити й говорити».

– У домашніх турботах, невеличких пере
могах над хворобою та великих сподіваннях
минув час. Чи відвідувала Настя дитячий
дошкільний заклад?

– У три роки, у 2007 р., Настуся пішла в
заклад дошкільної освіти «Центр Пагінець».
Це перший в Україні заклад, який працює
над реалізацією програми раннього втру/
чання. Центр надає підтримку родинам, що
виховують дітей з порушеннями фізичного
та інтелектуального розвитку. Він і зараз
опікується особливими дітками.

– Як Ви сприйняли вердикт медиків?

– Про стан, в якому перебували ми із чо/
ловіком, годі й говорити. Спочатку був роз/

– Як у «Пагінці» Ваша донька сприйняла
вихователів, інших дітей?
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логопедів та реабілітологів садочка, які дали
дитині добрий старт на подальший розвиток.
Настя з дитинства була комунікабельною
дівчинкою, тому дружила з усіма дітками
своєї групи. Новою сторінкою в житті донь/
ки було її переведення в Рівненський на/
вчально/реабілітаційний центр «Особлива
дитина» (РНРЦ), де вона навчається й досі.
Зараз Настя закінчила п’ятий клас.
– Які особливості навчання, улюблені
уроки, заняття у Вашої доньки?

– У закладі для кожної дитини розробля/
ють індивідуальну програму. У першій по/
ловині дня проводять уроки, а після обіду в
групі продовженого дня проходять заняття з
реабілітологом, логопедом, психологом. Ок/
рім вузьких спеціалістів заняття проводить і
вихователька, яка організовує різноманітні
виховні заходи та свята. Настя любить від/
відувати всі уроки, вона із задоволенням хо/
дить до школи.
Ми маємо найкращу вчительку Ольгу
Анікіну, виховательку Тетяну Матушевсь/
ку та реабілітолога Ольгу Нагорну. Слова
вдячності заслуговує весь колектив на чолі з
керівником Ольгою Петух.

Анастасія Луц

– До садочка донька адаптувалася віднос/
но спокійно, адже маленька Настя зі звич/
ного домашнього простору люблячих її
батьків потрапила в атмосферу доброти, лю/
бові та поваги. Садочок «Пагінець» у 2007 р.
отримав нове приміщення на вулиці Вер/
бовій, 55. У реабілітаційний центр набирали
нових діток із різними нозологіями, тому
вчилися працювати з усіма дітками. З особ/
ливою теплотою ми згадуємо вихователів,

– Чи давно танцює Настя. Розкажіть

Танцювальний колектив «Об’єднані серця», який діє при Рівненському НРЦ «Особлива дитина». Настя – у центрі фото
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організації, зокрема ГО «Крила віри», яка
ставить за мету підтримку родин з особливи/
ми дітками. Допомагають також члени інва/
лідного служіння при церкві ЄХБ «Дім
Євангелія».
Дітки теж полюбляють спілкування між
собою, адже часто вони не можуть через свої
особливості комунікувати зі звичайними
дітками. А між собою вони всі рівні, допома/
гають один одному. Одному для ходіння по/
трібна опора і такою опорою стає візок ди/
тинки, яка зовсім не може ходити. Комусь
треба подати тарілку, а хтось не може попро/
сити чи дитину важко зрозуміти. Вони
вчаться допомагати один одному і пристосо/
вуватися до життя в соціумі.

про її емоції, наполегливість у досягненні ре
зультатів?

– Від 2018 року в РНРЦ «Особлива ди/
тина» працює танцювальний колектив «Об/
єднані серця» в якому Настя бере активну
участь. Після його створення, танці стали од/
нією з найулюбленіших справ Настуні. Вони
викликають у неї лише щасливі емоції,
радість, задоволення від роботи. Наполегли/
вості доньки можна лишень позаздрити.
Танцювальні елементи вона постійно повто/
рює і в школі, і вдома. Танцює з моменту
створення гуртка. Крім того, Настя любить
відвідувати недільну школу при гро/
мадській організації «Крила віри».
– Настя потребує постійної уваги та
підтримки. Хто допомагає, коли в РНРЦ ка
нікули? Які відносини між Настею і молод
шою сестрою?

– Пані Ольго, Настя, не дивлячись на
свою особливість, живе повноцінним жит
тям. У вихідні часто можна зустріти На
стю в місті у супроводі рідних. Та, напевно,
все не так просто?

– Протягом року за Настею доглядають
мама і тато. Для нас піклування про неї не
становить жодної проблеми. Оскільки ми
обидвоє працюємо, то суттєву допомогу нам
надають тітка Ліза, бабуся Таня, дідусь Во/
лодя (мамина родина), дядько Сергій (брат
тата).
Коли з’явилася менша донечка Аня, то
Настя сприйняла її дуже позитивно. Жод/
них ревнощів, відкидання чи конфліктів.
Сестричка відразу стала «Моя Аня!». Зви/
чайно, як і у всіх братів і сестер, між ними
інколи виникають суперечки, однак вони
завжди швидко залагоджуються. Настя
щаслива, що у неї є молодша сестричка.

– Пересуваючись на візку, Настя з нами
відвідує велелюдні свята у місті, їздить у
мандрівки. Дівчинка щаслива, завжди ус/
міхнена, її цікавить усе, що відбувається
довкола. Звісно, у місті та і в Україні існує
проблема, яка обмежує мобільність – вкрай
мало пристосованого транспорту та установ
для візочників. Вузькі двері та проходи, без/
ліч сходинок усе це ускладнює доступність
до громадських місць, закладів відпочинку
та культури.
Сподіваюся, що в найближчому майбут/
ньому облаштують безбар’єрний простір,
щоб можна було потрапити без перешкод
до кінотеатру, концертної зали, музею, біб/
ліотеки, кафе, торгівельної зали, вбиральні
чи автостоянки.

– Чи спілкуєтесь з батьками інших дітей
з інвалідністю, чи комунікують діти між
собою…

– Спільне горе об’єднує. Так стається і з
батьками, у яких народжуються особливі
дітки. У таких родин поступово змінюється
оточення. Часто відходять колишні друзі,
інколи не сприймає навіть дехто з родини,
але з’являються люди, в яких є схожі про/
блеми. Вони є вашими порадниками, інколи
навіть ближчими за родичів. Так і в нас,
особливо у мене, стало багато нових друзів.
Ми знайомимося в «Особливій дитині», на
спільних святах, обєднуємось у громадські

– Ольго Володимирівно, що можна побажати
людям, які мають особливих дітей?

– Головне прийняти свою дитину, не впа/
дати у відчай. Легко не буде, але плоди ва/
ших зусиль обов’язково будуть вас радувати.
Не потрібно соромитися таких діток. Життя
вже не раз доводило, що найкращі ліки доб/
рота. Вона відроджує надію, зміцнює віру,
зцілює душу.
Розмову з Ольгою МОРОЗОВОЮ
записала Наталія ВОЙТОВИЧ
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Яна Униченко – переселенка з Луганщини
Яна Униченко – відома широкому загалу
художниця зі Здолбунова. Воіч!на!віч із пані
Яною я зустрілася нещодавно в Рівненській
обласній універсальній науковій бібліотеці. Її
виступ на масовому заході захопив присут!
ніх: переконлива у судженнях, Яна володіла
мистецтвом донести ідеї до слухача, вона
випромінювала сильну енергетику та впев!
неність. Слухаючи цю приємну, молоду жін!
ку, важко повірити, яким складним був
шлях її становлення та входження в соціум.
Про те, як живе сьогодні переселенка з оку!
пованої Луганщини для читачів видання.
– Пані Яно! Майже чотири роки, як Ви, пеQ
реселившись із Луганщини, живете на РівненQ
щині. Як склалося Ваше життя?

Яна Униченко

– Пройшло вже чимало часу, а в пам'яті,
ніби вчора, як ми із сестрою, вскочивши в
останній поїзд Луганськ – Київ їхали в не/
відомий мені край – на Рівненщину. У
Здолбунові жила хороша знайома сестри,
яка й запросила нас. Добрі люди дали нам
житло. Відкриюсь, спочатку все було таким
чужим, навіть назву міста я відразу не могла
запам'ятати. Та це в минулому, тепер тут, у
Здолбунові, моя друга домівка. Завдячуючи
комунікабельності, я швидко і легко сходи/
лася із людьми, які пропонували мені допо/
могу. Я зустріла тут багато хороших людей.
Маю професію художника, тож як творча
людина, не могла сидіти без діла. Удома я
розмальовувала паркани сусідів, хвіртку
біля свого будинку. Це сподобалося місце/
вим мешканцям, адже яскраві паркани в ук/
раїнському стилі привертають увагу людей,
а найбільше – туристів. Із задоволенням спо/
стерігала, як зупиняються машини, що про/
їжджають повз паркан, а перехожі, придив/
ляючись, торкаються руками.
Інформація про переселенку, яка малює,
швидко розповсюдилася і в Здолбунові. Не/
вдовзі голова ОСББ Чумак В. Ф. запропо/
нувала мені прикрасити під'їзд багатоповер/
хового будинку. Це була приємна пропози/
ція, але, водночас, я боялася не виправдати
довір'я, адже ніколи до цього розписів таких
великих розмірів не робила. Та відмовити –

не в моєму характері. Як говорить народне
прислів'я "Очі бояться, а руки роблять". Бо
найкращий спосіб досягти успіху, це не ду/
мати про велику роботу, а виконувати її тут і
зараз. Уявіть! У мене все вийшло.
Під час виконання замовлення, до мене
підходило багато людей, вони знайомилися і
розпитували: хто я, звідки родом. Це розши/
рило коло знайомств і друзів. Мною заціка/
вилися журналісти місцевої газети. Так я
стала відома широкому загалу.
Потім були розписи стін опікового цент/
ру обласної лікарні у Рівному, кафе, буді/
вель Національного університету водного
господарства та природокористування. Я
щаслива, адже не повернувшись через корот/
кий час, як думалося, на Луганщину, відчула
себе також корисною людям і тут.
– Яно! Розумію, такою комунікабельною,
активною Ви стали не відразу. Яким був шлях
соціалізації, шлях до сприйняття людини з
інвалідністю в суспільстві?

– До 5/го класу я навчалась у загально/
освітній школі. Не всі здорові дітки прий/
няли мене таку, як я є, із зовнішньою ва/
дою. Це дуже гнітило, я була самотня, а
відтак особливого бажання ходити в школу
не було. Пізніше до мене приходили вчителі
додому. Із усіх предметів отримувала хороші
оцінки, а ось необхідних знань я не здобула.
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на. І я змогу продовжувати справу, якою
займаюся на Рівненщині. Разом із молоддю,
яка, виїхавши із населених пунктів повер/
неться, ми разом будемо відроджувати ук/
раїнську культуру.

Це стало відомо при спілкуванні з моїми од/
нолітками та сестрою. Я зрозуміла, що дуже
від них відстаю, а так хотілося бути на рівні з
іншими. Тому виявила бажання вчитися
далі, а батьки підтримали мене й відправили
в училище для інвалідів. Я вперше опини/
лась у середовищі людей з інвалідністю
різних нозологій, пізнала особливий світ та/
ких людей. Інколи було страшно й самотньо,
однак прагнення здобути професію худож/
ника/оформлювача перемогло. Я мріяла
соціалізуватися і стати успішною.
Після двох років навчання я вступила до
інституту культури і мистецтва, аби здобути
вищу освіту, адже повертатись у рідне село,
де немає молоді, не хотілося. Знову довело/
ся перебороти страх: як я, зовні не така як
усі, буду серед молоді? Та мої побоювання
виявилися марними: це були люди, близькі
мені по духу – художники, музиканти. Ми
знаходили спільну мову, мали одинакові
інтереси, мені було цікаво і комфортно в їх
товаристві. Саме тоді відчула себе рівною се/
ред інших, повірила в себе, прагнула саморе/
алізації.

– Що таке щастя для Вас. Чи Ви щаслива?

(Трохи задумавшись, усміхається). Так, я
щаслива людина, бо знайшла себе. Щастя –
знати для чого ти живеш, бути потрібною
людям. Я працюю в громадській організації,
що об'єднує мам дітей з інвалідністю.
Спільно із Тетяною Ярмолюк і Тетяною
Ветровою ми збираємо кошти, організовує/
мо для дітей різноманітні заходи. Особливо
сподобалась усім поїздка на відпочинок у
Хрінники. Часто буваю в школах, де навчаю
дітей малювати. А з початком зими, до Між/
народного дня інвалідів, – на позакласних
заходах розповідаю про людей з інвалідні/
стю, які живуть серед нас, про свою історію.
У вільний час займаюсь улюбленою справою
– пишу картини, які дарую знайомим, іноді
продаю, заробляючи на життя.
– До чого прагнете, про що мрієте?

– Як кожна людина я хочу створити сі/
м'ю, мати дітей, продовжити займатися
улюбленою справою. А ще великим щастям
не лише для мене а й для всього українсько/
го народу було б припинення війни.

– Чи скучаєте Ви за домівкою, рідними.
Коли востаннє бачилися з батьками?

– Так, мене тягне додому, хотілося б час/
тіше бачити найдорожчих мені людей –
батьків, які живуть у м. Ровеньки на Луган/
щині. Із татом ми не бачилася більше трьох
років, із мамою – рік. У 2018 році я захворі/
ла й потрапила з пневмонією в реанімацію
Рівненської обласної лікарні. Це було важ/
ко, адже я ніколи не лежала в лікарні, а тим
більше в реанімації. Одна – на чужині, та
світ не без добрих людей. Я досі з приємніс/
тю згадую теплоту і турботу медперсоналу,
фінансову підтримку влади й волонтерів,
які збирали кошти на дороге лікування.
Гарно зустріли здолбунівчани і мою
маму. Вона повернулася на Луганщину під
враженням від зустрічі з приємними і ціка/
вими людьми, багатої історії краю. Непере/
вершеною була, організована для неї, екс/
курсія до Дубенського замку. Чи кликала
мама додому? Так, вона просила мене по/
вернутися, але я пообіцяла приїхати тоді,
коли на моїй малій батьківщині буде Украї/

– Що побажаєте людям які, маючи інваQ
лідність, відчувають себе нещасними.

– Я з такими людьми спілкувалася. Ду/
маю, що їм, перш за все, потрібно пізнати
свої можливості. Знати чого вони хочуть і
прагнути реалізувати себе. Але, переважно,
такі люди нічого не хочуть, сумують, обра/
жаються на себе, на весь світ. На допомогу
мають прийти психологи, спеціалісти, ро/
дичі, які допоможуть їм знайти себе в собі, в
якійсь сфері. Пробувати робити, по можли/
вості, те, що цікавить, що буде корисним і
цікавим іншим, відчути, що ти комусь при/
носиш радість. Полюбити себе таким, яким
ти є, повірити в себе, і життя стане яскра/
вим, навіть тоді, коли це неможливо.
У кожної людини буде свій шлях до са/
мореалізації, але безсумнівним при цьому
мають бути любов та підтримка в родині та
суспільстві.
Вела розмову та записала Раїса ЩЕРБАН
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Перехрестя доль
Рідний брат обібрав
і запроторив до психлікарні
Розповідь про Ірину Коршунову зачіпає
своїм драматизмом. Адже після публікації
матеріалу про непросту долю дівчини/сиро/
ти, про неї написали численні ЗМІ. Навіть
телепроект «Битва екстрасенсів» присвятив
цій жінці ефір. Доля її вмістила у себе
стільки горя, поневірянь та випробовувань,
що й не на одне людське життя вистачило б.
Про те, що цій тендітній молодій жінці з
інвалідністю довелося перенести, ми дізна/
лися з її листа. Коли поїхали і поговорили
жахнулися. Невже таке буває? Однак, по/
при усі удари долі, Ірина змогла вистояти у
цьому жорстокому світі й зуміла побудувати
міцну родину та врешті стати щасливою! За/
раз у молодій родині, котра нарешті придба/
ла власне житло, підростають двоє синочків.

що в Городищі у неї є рідня по батькові –
тітка Тамара, а в сусідньому райцентрі Чер/
нігівської області – Сновську, що в 1935/
2016 роках носив назву Щорс, – рідний брат
Олександр.
Тітка спілкувалася з племінником Саш/
ком, підтримувала стосунки. Вона ж і розпо/
віла йому про сестру Іру. Чоловік на той час
мав родину, роботу. Він забрав дівчину до
себе.
Щастю Іри не було меж! Нарешті вона
буде жити у родині, біля рідної людини!
Про те, що брат керувався не покликом сер/
ця, а меркантильним інтересом, не здогаду/
валася. Та й що ця дитина розуміла в житті?
Спочатку все було наче нормально, Іру
віддали до ліцею. Під час випуску з інтерна/
ту в Ковелі дівчина отримала «підйомні» –
16 тисяч гривень. Гроші брат забрав. Як діз/
нався, що сестрі належить по закону і буди/
нок у центрі Ковеля, продав. Обіцяв Ірині
квартиру купити у райцентрі. Придбав кри/
хітну, площею всього девять квадратних
метрів. Оформив на себе. Сестру туди впи/
сав, але жити не пустив. А коли вже все з неї
витряс, зробив життя дівчини пекельним,
аби позбутися.
– Уранці я йшла на заняття голодна, роз/
повідає Ірина. – Заходила до подружки,
вона й давала поїсти. Стипендію і продукти
брат у мене відбирав, ходила я в «секонді».
Було, що ночувала в сараї на голих дошках.
Якось мені дуже були потрібні гроші, взяла
50 гривень, то він мене в обличчя вдарив, а
його жінка накричала, що я злодюга, інтер/
натівка, пропаща, каліка…

Дитинство на вулиці
Народилася Іра в Городищі на Чернігів/
щині. Батько був родом звідти, мати із Ко/
веля, що на Волині. Хрещеною стала горо/
дищенська жителька Наталія Коршунова,
котра через багато років фактично врятува/
ла дівчину і замінила їй матір.
Коли батько помер (дівчинці було тоді
трохи більше року), мати забрала її та повез/
ла на батьківщину. У дитинстві дівча не ба/
чило нічого хорошого: родина матері була
неблагополучною: і мати пила, і сестра, і ба/
буся. Іра росла на вулиці, голодна і холодна.
Їла гнилі яблука, блукала. Добрі люди
підгодовували.
А як мати померла, восьмирічну дівчин/
ку забрали до інтернату. Там врешті вияви/
лося, що дитина геть запущена, більше того
має інвалідність (з етичних міркувань її
діагнозу ми не стали розголошувати авт.).
Потім і бабусі не стало…

Запроторив до психлікарні
Коли дівчині вже стало несила терпіти
знущання, вона втекла. По телефону по/
знайомилася з хлопцем із сусіднього району,
поїхала до нього. Кинула все, навіть доку/
менти. Жила, працювала у фермера. Згодом
поїхала до Сновська разом із хлопцем, аби
забрати свій паспорт, але Олександр сказав,
що нічого їй не віддасть. Коли поскаржила/
ся в поліцію, то опинилася спочатку в спе/

Рідний мучитель
Коли Ірина вже мала закінчувати інтер/
нат, звідти до села Городище надіслали запит
про дані батька й матері, аби дівчина отри/
мувала більшу пенсію. Отак Іра дізналася,
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онної лікарні, а потім брат відвіз її до
психоневрологічної лікарні.
– Якби ж то ми знали, що коїться з
бідною дівчиною, – скрушно зітхає
тітка Тамара. – Думали, все у неї доб/
ре, у сімї живе… А як дізналися, то
вжахнулися.
Тож хрещена Наталія поїхала і заб/
рала дівчину. Розповідає, що нещасна
Іра була наче зомбована, залякана,
змучена… Наталія каже, що дзвонила
до брата Ірини, совістила його, але той
і балакати не хоче. Стверджує, що Іра
душевнохвора. Натомість у Ковельсь/
кому інтернаті хрещеній сказали, що
це не так. Звісно, певна затримка у
розвитку дівчини в роки навчання
спостерігалася, але як могло бути по/іншо/
му при такому дитинстві? Ірина – інвалід з
іншим захворюванням.
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Родина Коршунових у зборі.
Щоправда, без тата, той – на роботі

взяли із сиротинця двох дітей, ще планують
одну дитину взяти. На дітей держава пла/
тить непогані гроші. Чи не вчинить Олек/
сандр із сиротами так, як із рідною сестрою?
Зв’язатися із самим Олександром не вда/
лося, на дзвінок по мобільному чомусь від/
повіла його дружина і сказала, що ніяк цю
історію коментувати не буде.
Захоче чоловік щось розповісти, то по/
дзвонить сам. На який номер? Та я б записа/
ла, але не знаю де ручка в хаті. Пробуйте ще
дзвонити самі…
Минуло три роки… Ми вже всі суди по/
вигравали, каже нині Ірина Коршунова. І
Сновський, і Чернігівський, і навіть Київсь/
кий. Та це нічого не дало. Брат згоден впус/
тити мене в хату, але без дітей і чоловіка. Що
я мусила робити? Не бачила іншого виходу,
як узяти кредит і купувати хату в Городищі.
Тепер ось щомісяця сплачуємо по 1600 гри/
вень з моєї мізерної пенсії, ще рік і два
місяці цю лямку тягти. Та ми й тому раді…
Ірина з чоловіком і дітьми мешкає в ха/
тині на краю села, неподалік від хрещеної.
Житло стареньке, купили його за вісім із
половиною тисяч гривень два роки тому.
Зробили такий/сякий ремонт, наскільки
дозволяли статки, прибрали, як уміли.
Звичайна сільська хата, без шику, навіть
паркану нормального бракує. У хаті є піч,

І хресниця, і невістка
А невдовзі доля таки посміхнулася –
Ірина стала щасливою мамою. І таке буває:
син її хрещеної Наталії одружився на дів/
чині, у молодій родині народилося янголят/
ко, маленький синочок Сергійко. Три роки
тому уся родина жила разом у малесенькій
сільській хаті в одній кімнаті четверо дорос/
лих (Наталія з чоловіком та її син з Ірою) і
малий синочок. Не повернутися, а ще ж ди/
тяче ліжечко, столик вмістили. Статків не
мали, бо стабільного заробітку не було ні в
кого: у чоловіків – лише сезонні роботи на
картоплі, по людях, Іра вдома бавила мало/
го, Наталія перенесла операцію.
– Були б у нас гроші, то молодим купили
власне житло, бо ж на головах одне в одного,
– бідкалася тоді Наталія Коршунова. Як би
та квартира у Сновську згодилася б! І роботу
там знайшли б. Ми мовчати не можемо, то/
му й звернулися у газети. Будемо судитися.
До речі, Олександр намагався виписати
Ірину з тієї квартири. По телефону погро/
жував їй і обіцяв розправитися.
А ще в цій історії є один момент, на який
не можна не звернути увагу: цей чоловік ра/
зом із дружиною створили прийомну сімю,
67
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селі була. Йому б на заробітки куди поїхати,
але боїться лишати нас самих. Каже, як я
тебе з двома малими дітьми залишу? Та ні/
чого, потроху виберемося. Діти підростуть,
легше стане. Сергійко до школи готується,
він вже й зараз літери знає, рахує до десяти,
віршики у садочку вчить. Розумник! А ми
для них готові старатися.
Молода мама розповідає, що тримають
господарство, є качки, кури, гусенята. Трьох
поросят виростили, то м’яса вистачає. Об/
робляють городи, все як у людей.
Ось як буває. За великі страждання Бог
дає в рази більшу винагороду. І нехай Ірина,
попри інвалідність і складне минуле, пря/
мує до омріяного життя маленькими обе/
режними кроками, але найголовніше вона
вже має – кохання, діток і дах над головою.
А хіба є більше щастя?

грубка, газова плитка, деякі меблі від по/
кійного господаря лишилися, дещо небай/
дужі люди подарували. Ще багато чого треба
б зробити, однак бракує грошей.
Думали про ремонт
Молода родина згодом знову поповнила/
ся: у січні цього року на світ зявився ще
один синочок, Геннадій. Такий же білявий і
блакитноокий, як і братик, схожий на тата.
Мама Іра, тато Саша й бабуся Наталія не на/
радуються, дивлячись на нього, усі гуртом
няньчаться. Допомагає глядіти малого і
старший братик, Сергійко.
– Я оце в город бігала, сапувала, а малий
спав, то Серьожка стеріг його, – ділиться
Ірина. Ми й не планували друге дитя, хоті/
ли ремонт затіяти, а воно ось як повернуло.
І слава Богу! Шкода, Саша зараз не вдома,
він корів пасе, копійка треба. Аби ж робота в
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Раїса Бричкова – членкиня Національної спілки
журналістів України із Сарн неодноразово друкува
лася на сторінках інформаційного бюлетеня в період
його становлення. Це були розповіді про людей склад
ної долі, людей, які без надії сподіваються, живуть і
творять заради життя.
Раїса Бричкова – авторка чотирьох книг. Нещо
давно до обласної універсальної наукової бібліотеки
надійшла її остання книга «Над зневірою та болем»,
видана у видавництві «Волинські обереги». Героями
нарисів, що вміщені в книзі, є земляки – люди з інва
лідністю, які не здалися хворобі, що могла б знищити
їхнє життя, а навпаки – зуміли знайти себе, доповни
ти свої будні цікавими і захоплюючими справами, що
підіймають їх на нову висоту.
Авторка горда за краян, які знайшли своє коло й
стали прикладом для інших. Пропонуємо читачам
один із нарисів «Не палайте свічками, дні».

Не палайте свічками, дні
...Лежала під дубом. Наче риба, хапала ро/
том повітря, а ось видихнути боялась. Пеку/
чий біль зі спини віддавав у все тіло. Бо/
женьку... Хоч би піднятися...
Катя з усіх сил намагалась звестися, та зу/
силля були марними. Хтозна, скільки дів/
чинка пролежала під деревом. Подруга вже
зібрала всі струшені Катею жолуді й мовчки

сиділа, перелякано за нею спостерігаючи.
Якоїсь миті здалося, що біль відступив. По/
волі підвелась, і дівчатка рушили кожна до
своєї домівки. Удома Катя не зізналася, що
впала з дуба і спиною вдарилась об старий
пеньок. Боялася, щоб батько/мати не на/
сварили, не набили. Адже їм і так вистачає
клопотів: життя сільських людей не з лег/
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вити на зиму свиням жолудів. А що з того
вийшло?
Мало/помалу біль наче проходив, все за/
бувалось. Правда, деколи в попереку відчу/
вала, що щось ніби заважає й інколи так
різко штриконе, що аж в очах потемніє. А
потім біль став знову нагадувати про себе все
частіше та частіше. Катя розповіла таки
батькам про падіння. Зрання і до смеркання
зайняті на роботі, не дуже звернули увагу на
скаргу дочки. Сподівались, що минеться.
Помилились. Натомість біда підкрадалась
усе впевненіше і впевненіше, й біль ставав
нестерпним. А тут ще одне лихо підступило
до родини Нікітчуків: помер батько.
Лідія Федорівна наче поменшала, знеси/
лено поклалась на долю... Куди їй самій з
хворою дитиною? Як вижити на оту скупу
плату за трудодні? Відважилась з Катею по/
їхати в Донецьк. Влаштувалась на роботу в
одну з шахт. Дали їм кімнатку. Жили собі
помаленьку, і якби не хвороба, то все було б
добре. Та вона прогресувала. Катя вже не
могла ходити без ціпка. А як ожеледиця чи
сильний мороз, то без маминої допомоги й
не дістатись до школи. Ледве закінчила пять
класів. Спочатку приходили однокласники,
допомагали у навчанні. Вчителів бо так і не
дочекались.
Жити на чужині ставало боязко. Тягнуло
на батьківщину. Вони знову повернулись у
село. А тут – круговерть сільських буднів і
немає де жити. Лідія Федорівна надумала
переїхати туди, де запропонують житло. У
Миткові, під Рівним, знайшлися і робота, і
житло. Нікітчукам тут сподобалось, адже до
них ставилися по/людськи, допомагали, чим
могли. Лідія Федорівна працювала свинар/
кою, потім – дояркою. Старалась. А вечора/
ми поспішала до дочки, бо Катю хвороба
геть підкосила. Ноги повністю відмовились
слугувати. Чим могла, намагалася відгоро/
дити дочку від недуги. Катя бралась вишива/
ти, шила, в’язала – сидячи або лежачи. Для
себе, для людей. Такі гарні вишиванки глад/
дю і хрестиком, наче живі квіти розсипала
по полотну. Подушки, простирадла, вишиті
нею, і досі лежать на ліжках. Заходиш нині в
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кімнату, ніби потрапляєш на луг. До речі,
зараз вони мешкають у Сарнах.
Катя з мамою навдивовижу привітні та
гостинні. Лідія Федорівна припрошує з чис/
то прибраної кухні до спальні, де лежить
дочка. Багато літ вона прикута до ліжка. У
кімнаті – порядок, чистота. Інвалідна коляс/
ка стоїть поруч. «Знаєте, мені вже важко, а
іноді й не можу перетягнути Катю з ліжка
на коляску», – ділиться проблемою мама.
І справді, адже матері вже за 75. А їй треба
приготувати їсти, поприбирати, попоратись
по господарству, занести палива до плити,
грубки, погодувати курей, собаку, котиків,
які так розважають їх довгими зимовими ве/
чорами, сходити в магазин. Особливо склад/
но справлятися з усім цим восени, коли тре/
ба заготовити на зиму картоплі, овочів, пали/
ва. Проблеми з паливом геть вибивають з
колії. Ходила, просила Лідія Федорівна
дров та вугілля. Випросила лишень дров. А
хіба ними одними обігрієш таку хатинку, в
якій проживають? Треба ще й вугілля. Та,
бачте, установка в нас така, що видають та/
лон лише на один вид палива. А чи не можна
зглянутись і піти назустріч немічним жін/
кам?
Дрова привезли, а хто їх попиляє, пору/
бає? Обидві – плачуть від теперішнього сьо/
годення. Скрізь треба платити. А пенсії в
обох... Добре, що знайшлися добрі люди й
самі запропонували допомогу: порізали дро/
ва, порубали, навіть у сарай склали. «То ви/
ручили віруючі, говорить Л. Нікітчук, –
навіть не спитала, – як звати, але такі чуйні.
Торік Марія з матір’ю та віруючими допо/
магала робити все по дому. Кажуть, вона виї/
хала за кордон. Тепер до нас приходить Ла/
риса. У неї донечка є Світланка...
Лідія Федорівна з Катею задоволені її
стараннями, а також турботами медсестри
Тетяни Бородавко з районної організації то/
вариства Червоного Хреста, яка мало не що/
тижня забігає до них, цікавиться, що треба з
медикаментів, а то й просто погово-рить.
Доброї душі ці жінки. От хоч би якось по/
легшити життя цієї родини (не витримує
сьогодні їхній гаманець), і не палали б свіч/
ками дні.
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Редакція інформаційного бюлетеня «Інва.net» знайомить своїх читачів
з письменницеюQкраянкою, яка 2019 року відзначає ювілей.

Щиро вітаємо із 40 річчям Ольгу Заїку зі Здолбунова. Зичимо їй у час
випробувань долі мужності, міцного здоров’я і Божого благословення...

Із Любові народилося Слово…
Ольга Заїка… Біль… Краса… Поезія.
Перша зустріч. Дівчинка 12 років. Очі, як
чорні зорі, хвиля чорного волосся. Ставна.
Красива. Думки не за роками. Духовність,
насиченість, постійна спрага зростання, по/
шуки Вчителя.
Тонка поетична структура.
Поетичний дебют шокував. У 1993 році
вийшов літературний альманах «Дивоцвіт»,
перша книга літературного обєднання «По/
етарх» Рівненського Палацу дітей та молоді.
У ньому надруковані зрілі вірші Олі, які б
могла написати 40/річна людина, а може й
старша.
Талант безперечний.
Потім хвороба. Поїздки до лікаря Касья/
на у селище Кобиляки Полтавської області.
Кожну осінь, кожну весну.
Літературні здібності Олі підтвердились
у 1996 році. Вона посіла І місце у Міжнарод/
ному молодіжному літературному конкурсі
ім. Марії Бек (Канада). Після катастрофи на
ЧАЕС я запропонувала Олі написати твір
від імені Корови, і юна письменниця пере/
могла.
Ольга – учасниця Благодійного Марафо/
ну Рівненського міського Палацу дітей та
молоді 1997 року.
І творчість… І дружба… Ми сприймали
одна одну на відстані. Я завжди знала, коли
вона мала прийти (я у ванній кімнаті, займа/
юсь пранням. Відчуваю, що Оля стоїть біля
дверей, соромиться подзвонити. Гукаю чо/
ловікові: «Славцю! Відкрий двері, будь лас/
ка. У мене руки мокрі». І точно Оля!) …
Розмови. Новинки поезії, літератури, мис/
тецтва, кіно. Теософія… «Роза Мира» Данії/
ла Андреєва, Шамбала, Агни Йога, «Листи»
О. І. Реріх, «Живая «Этика», «Две жизни»
Конкордії Антарової, наші нові поезії», і …

10 хвилин розгортались у 2 години.
Чарівні часи.
Школа закінчена. Університет, українсь/
ка філологія. Рівне. Бачились рідко. Прихо/
дила на вечори «Поетарху». Переїзд у Київ,
гімназія. Невдало. Працювати у такому
шумі не змогла. Знову Рівне. Потім Здол/
бунів. Хвороба… Але знову вірші… «Тепер
мою і душу, і вірші сміливо можна прикла/
дать до рани».
Я люблю Олю Заїку і разом з нею повто/
рюю:
«Звільни свій мозок й серце від зітхань,
Любові й віри запаливши свічку».
Щасти Тобі, моя східна Принцеса, у всіх
світах!
Тетяна ГОРБУКОВА,
художній керівник «Народного художнього
колективу» літературного об’єднання
«Поетарх» Рівненського міського
Палацу дітей та молоді

ПОЕЗІЇ ОЛЬГИ ЗАЇКИ

***
Крізь вічко мушлі
Та призму перлини
Світ цей увесь відчуваю.
***
Мого життя примхливий епізод
Покладено на музику століття,
Де з/поміж тисяч хаотичних нот
З’являється гармонії суцвіття.
У ньому кетяги нестримного плачу,
Дзвінкого сміху грона обважнілі,
Ліана того, зазвичай мовчу,
Про що вслухаючись у спогади схмелілі...
2006
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І сповідає знов фройдівський сон,
Де золотаво/промінна каблучка
Стала півмісяцем, впавши на стіл,
Й постріл комети знов в яблучко влучив,
Зоряний дощ розкидавши довкіл...

***
Спинився ХТОСЬ... Чи лицар в заметіль,
Що заблукав і втратив шлях до замку?
Чи міністрель, що співом звідусіль
Звик прославляти зраджену коханку?
А може, то прочанин і дивак,
Філософ, що мандрує крізь століття
(Колись давним/давно він бачив ЗНАК
Проміння зірки в струнах верховіття)?
А може, звичайнісінький жебрак,
Якому звичні злидні та негода
(Коли живеш усенький вік ось так
Тоді тобі нічого вже не шкода!)?..
Мовчала ніч... Лиш темний силует
На тлі лишала незворушно білім...
А сніг слідами малював портрет
На чорнім клапті дерева вцілілім...

***
Передусім завдячую Тобі
Своєю стоголосою луною
Мелодій грому й вітру в боротьбі,
Що в зливу цю знов стали до двобою.
Мотив етнічний. Генний переліт
З минулого у завтрашню безодню.
Полишить доля невгасимий слід
В теперішньому просторі сьогодні.
Знак архетипу першопоховань
У схроні підсвідомості, мов лезо,
Що вибухом надмірних сподівань
Порушить тихе напівсонне плесо...

ГЕОМЕТРІЯ (НЕБЕСНЕ)
ЗАРУЧИНИ З МІСЯЦЕМ

Яйце/райце, яке знесла Гаруда,
У сонце обернулось навмання.
З очей, мов ніч, тремка спада полуда;
І Вічність починає навчання:
Трикутник літаків: один на захід,
Іще один на схід, а третій під кутом
Угору гострим... Наче ми... Й тим паче
Кохання спить довічним віщим сном...

Долоні лотоса врочисто/золоті
Тримають напівперстень/півобручку,
Даруючи весь світ мені й тобі,
Якого суть вмістилася в каблучку
Із діамантом зелененьким зорі,
Яка сумує. Місяць/бо відходить!!!
Але земля тримає на горі
Білястий вельон. Стане у нагоді
Він свого часу... Проростає мить
Дзвінким сузір’ям у полях астрала.
І кришталевим дзвоником бринить
Струна комети, що за обрій впала...

***
Рано, ВАМ, панно, ой, як ще рано
Білого смутку шукати вельон!
Вечір/самітник вдягнувся в сутану

Такі звичайні та водночас особливі
Іринка, Віталік, Альона, Толік, Іванка,
Сашуня, Женя, Анжеліка на перший погляд
звичайні, щирі, завжди усміхнені, в будь/яку
хвилину готові прийти на допомогу молоді
хлопці та дівчата. Та водночас вони особливі.
Зрадлива доля, чи то якийсь злий рок ще
при народженні розпорядилися їхнім жит/
тям: бути інакшими зовні, з особливими ос/
вітніми потребами. Ці молоді люди – члени
громадської організації «Спілка інвалідів з
дитинства «Передзвін», і кожен із них має
свою особливість, але це не стає перешкодою
для гармонійного розвитку та спілкування з
іншими людьми.

Уже стало системою відвідування члена/
ми організації щопонеділка та щочетверга
безкоштовних майстер/класів, які прово/
дяться у Рівненській обласній універсальній
науковій бібліотеці. Сюди вони приходять з
радістю, щоб власноруч зробити якусь гарну
річ і порадувати своїх рідних та близьких
особливим подарунком.
А яка завзятість з’являється у них, коли
долучаються до приготування салатів, вінег/
рету чи бутербродів. Відразу зосереджують/
ся, слухають уважно, аби краще запам’ятати:
як тримати ніж, скільки сипати солі, що
корисніше додати до салату. Як губка вбира/
71

БІБЛІОТЕКА НА ДОПОМОГУ ЛЮДЯМ ІЗ ІНВАЛІДНІСТЮ ––––––––––––– № 34, 2019 рік
І дуже важливо, щоб ця молодь завжди
була серед людей, мала змогу адаптуватись у
соціумі. Таку можливість для них уже бага/
то років надає бібліотека, що стала місцем
для спілкування, розвитку, а також отри/
мання знань. Тут, у затишних приміщеннях,
вони почуваються комфортно і рівними се/
ред рівних.

ють почуте, уважно повторюють кожен рух.
Не потрібно їх сприймати як людей з ін/
валідністю, вони такі самі як і ми, а можли/
во кращі за нас. У кожного із них свій світ, і
він напевно ще красивіший, наповнений
теплом, різнокольоровими барвами, де не/
має гніву, суму, зрад та безлічі надуманих
проблем. Кожен із них має свої мрії, надії,
сподівання на любов та радість.

Марія НОВІКОВА

На книжкову полицю
Рівненська обласна універсальна наукова
бібліотека пропонує вашій увазі видання,
які розповідають про альтернативні форми
здобуття освіти дітьми з особливостями пси/
хофізичного розвитку. Зокрема, видавницт/
во «Ранок» випустило низку видань серії
«Інклюзивне навчання за нозологіями». Се/
ред книг із цієї серії «Інклюзивне навчання:
вибір батьків», «Дитина із труднощами на/
вчання», «Дитина із церебральним пара/
лічем», «Гіперактивна дитина», «Дитина з
синдромом Дауна», «Дитина з порушенням
зору», «Дитина з порушенням слуху», «Ди/
тина з порушенням інтелектуального роз/
витку», «Дитина з порушенням мовленнє/
вого розвитку», «Дитина з розладами аутис/
тичного спектра», «Дитина із церебральним
паралічем».
Перелічені видання рекомендовані на/
самперед для батьків дітей із особливостями
психофізичного розвитку. Автори статей
розповідають про причини цих порушень,
надають поради щодо перспективи розвит/
ку, акцентують увагу на тому, чому особли/
вим дітям вкрай необхідна допомога дорос/
лих, описують стратегії батьків у позитив/
ному впливі на психологічний розвиток ди/
тини. До слова, кожен читач знайде
відповідь на такі важливі запитання: як
формувати мовлення дитини, як розвивати
розумову діяльність, як підготувати особли/
ву дитину до школи тощо. Особливу увагу
автори приділяють інклюзивному навчан/
ню, яке передбачає перебування дитини в
масовому загальноосвітньому чи дошкіль/
ному закладі.
Серед книжкових новинок видавництва

«Ранок» вирізняються серійні видання
«Інклюзивна освіта». Окрім вчителів, ціка/
вими для батьків будуть такі книги даної се/
рії як: «Путівник для педагогів та батьків
дітей з особливими потребами», «Розвиток
мовлення дітей з аутизмом». У них висвіт/
люються особливості розвитку, виховання,
навчання дітей з порушеннями психічного
та фізичного розвитку, подано практичні
рекомендації щодо розвитку мовлення дітей
з аутизмом, психічної та сенсорної сфер.
Нове літературно/художнє видання
«Terra інклюзія 2018» зацікавить усіх шану/
вальників художнього слова. До збірки
увійшли вісім творів переможців та фіналіс/
тів Міжнародного літературного конкурсу
«Коронація слова». Ця книга – унікальний
інструмент суспільної комунікації, ефектив/
на вакцина порозуміння та сприйняття. У
ній власний літературний доробок презенту/
вали Олена Осмоловська «Про любов», Ган/
на Коназюк «Крило янгола», Ольга Гой
«Діти сонця», Ольга Раманська «Другий
шанс», Міла Березюк «Сходи». Автори ви/
носять на суд читача абсолютно різні твори,
проте вони усі об’єднані щирою любовю,
спрагою до перемоги, силою людського ха/
рактеру. Життєві обставини у літературних
героїв різні, але всі вони прагнуть жити гід/
ним повноцінним життям – вчитися, пра/
цювати, створювати сім’ї.
Після прочитання представлених опові/
дань вам дуже захочеться жити! Довго, щас/
ливо, з повагою до кожної людини, без сте/
реотипів та обмежень. «Terra інклюзія» – це
простір любові.
Олена СИСЮК, бібліотекар
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