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2006 рік

для людей з особливими потребами

Ми ще раз повертаємося з Вами до розмови про одну
з найскладніших проблем людини – втрати зору. Про це вже
йшлося у інформаційному бюлетені число 8, 2005 року.
Окрім нетрадиційних методів лікування хворих очей,
історій людей, які змогли подолати цю важку недугу і стали
щасливими, ми розповідаємо Вам про роботу бібліотек, які
обслуговують слабозорих людей і тих, хто втратив зір.
Йдеться, про Інтернет-центр „Окуляр”, який відкрився в
Рівненській державній обласній бібліотеці за підтримки
Посольства США в Україні. Своїми здобутками в роботі з неповноспроможними
людьми ділилися з колегами на Республіканському семінарі бібліотекарі
Рівненщини. Не випадково цю інформацію подаємо на початку, в звичній для Вас
рубриці „Лікар інформує”. Бо бібліотекарі за допомогою книги можуть також
лікувати людські душі, що неодмінно сприятиме одужанню. Така їх діяльність
називається бібліотерапією. В книгознавчому словнику „бібліотерапія” визначається
як метод книголікування за допомогою спеціально підібраної літератури. Так, ще в
1300 р. до н.е. над входом в бібліотеку фараона Рамзеса II був напис „Аптека для
души”.
Справді, бібліотерапевти, так можна назвати бібліотекарів, маючи доступ до
величезних потоків інформації, людських знань, враховуючи індивідуальні
властивості кожного, підбирають необхідну літературу, яка має позитивний вплив
на кожну людину. І головними тут залишаються постулати: Не нашкодити!
Допомогти! Допомогти протистояти неординарним ситуаціям, стресам, депресіям.
Розвивати, зміцнювати силу волі, підвищувати інтелектуальний і освітній рівень на
основі синтезування ситуацій прочитаного. Адже читання допомагає визначити в
своїй поведінці те, що призвело до хвороби, усвідомити помилки і конфліктні
ситуації, дає можливість відновити втрачені контакти із зовнішнім світом.
Художнє слово пробуджує почуття добра, бажання розібратися в своїх
почуттях, знайти таку необхідну в наш час стресів і кризисів, опору, відчути
впевненість в тому, що життя є одвічно прекрасним, а щастя в дружбі, любові, сім’ї,
спілкуванні з природою.
Саме так організовують свою роботу на допомогу читачам мудрі охоронці всіх
багатств людського духу, бібліотекарі, реалізуючи високу соціальну місію
книгозбірні – нести людям знання, бути їм світочем, збагачувати духовно.
Вже третій рік працюють для Вас укладачі "Інва.net": Світлана Ступницька,
Алла Литвинюк, Вікторія Гупалюк, Ірина Давидчук, підбираючи інформацію, яка б
допомагала Вам у вирішенні соціальних питань, захисті права на працю,
оздоровленні, навчанні, інформацію, яка вселятиме віру в себе і допоможе
перемогти недугу. Тому такими важливими для підготовки кожного випуску
посібника є Ваші листи, на які ми завжди чекаємо.
Пишіть нам.
Раїса Щербан

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
ЗМІСТ

Інформаційний бюлетень
“Інва.net”
підготовлений Рівненською
державною обласною
бібліотекою за підтримки:
Посольства США в Україні;
Рівненського обласного
відділення Фонду
соціального захисту
інвалідів;
Рівненської обласної
організації ВОІ „СОІУ”

Керівник проекту –
Раїса Щербан

28‐30 серпня 2006 р. Семінар бібліотекарів України
у Рівному
• Пашкова В.С. Роль національних бібліотечних асоціацій
у вдосконалені бібліотечного обслуговування
неповноспроможних громадян
• Ярощук В.П. Для розвитку загальнодоступності
публічних бібліотек
• Слесаренко Л.С. Центр „Інтернет‐Окуляр” в Рівненській
державній обласній бібліотеці
• Сисюк О.І. „Інтернет‐Окуляр”: шлях до самореалізації
• Озарчук П.В. Майстер‐клас „Інтернет‐Окуляр”
• Кагановська Л.Г. Бібліотечно‐інформаційне забезпечення
інвалідів зору: стан і перспективи
• Мірошниченко Н.О. Бібліотека як ресурсний центр
соціокультурної реабілітації

Поради психолога
• Томан І. Як удосконалювати самого себе
• Афанасенко О. Поради інвалідам при працевлаштуванні

Право

Над випуском працювали
фахівці Рівненської
державної обласної
бібліотеки
Раїса Щербан – заступник
директора;
Світлана Ступницька –
завідуюча відділом;
Алла Литвинюк – провідний
методист;
Вікторія Гупалюк –
провідний методист
Комп’ютерний набір:
Ірина Давидчук – оператор
редакційно-видавничого
відділу

• Нове в законодавстві
• Консультують спеціалісти

Нам пишуть
Нетрадиційні методи лікування
Цікаво знати
Повір у себе
• Гупалюк В. „Мені треба так багато бачити!”
• Кот Н. По‐іншому жити не вміє

Творчість
• Поезія. М. Швець
• Поезія. В. Масевич
• Поезія. Г. Зінчук
• Якочик О. І оживає полотно...

Панорама подій
Спорт
Сторінка для дітей
Дошка оголошень
Анкета

Повна електронна версія бюлетеня на сайті http://libr.rv.ua
Адреса: 33028, м. Рівне, пл. Короленка, 6
тел.: (0362) 221-174, 222-121 E-mail:library@libr.rv.ua
Рівненська державна обласна бібліотека не несе відповідальності
за достовірність інформації наданої установами та організаціями
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28-30 СЕРПНЯ 2006 р. СЕМІНАР БІБЛІОТЕКАРІВ УКРАЇНИ У РІВНОМУ
РОЛЬ НАЦІОНАЛЬНИХ БІБЛІОТЕЧНИХ
АСОЦІАЦІЙ У ВДОСКОНАЛЕННІ БІБЛІОТЕЧНОГО
ОБСЛУГОВУВАННЯ НЕПОВНОСПРОМОЖНИХ
ГРОМАДЯН
В.С.Пашкова - канд. педагогічних наук,
доцент, президент Української бібліотечної асоціації
Бібліотеки
мають
велике значення для
людей із особливим потребами - фізичними та
психічними обмеженнями, для тих, хто не може
читати звичайний друкований текст через
сліпоту, поганий зір, психічну неспроможність
навчатися, або фізичні обмеження. До громадян із
обмеженнями (фізичними або психічними)
відносять тих, хто має складності із навчанням,
погано або зовсім не чує, погано або зовсім не
бачить, погано або зовсім не рухається, має
психічні проблеми.
Національні бібліотечні асоціації відстоюють
фундаментальне право кожного на доступ до
інформації, до бібліотек та їхніх послуг. Кожна
бібліотека - публічна, університетська, шкільна,
спеціальна - має бути доступною для всіх,
доступною з точки зору спеціально обладнаного
приміщення, налагодженого обслуговування,
підготовлених матеріалів і програм тощо. Про це,
зокрема, йдеться у розробці ІФЛА “Доступність
бібліотек
для
людей
із
обмеженнями:
Контрольний перелік” (“Access to Libraries for
Persons with Disabilities – Checklist”)1, що
узагальнює досвід провідних бібліотек і асоціацій
світу.
Поєднання інформації з інформаційними
технологіями розширило спектр бібліотечних
послуг для неповноспроможних громадян,
сприяло розробці нових стандартів надання
доступу до інформації та облаштування
бібліотечного середовища. Ці фактори визначили
необхідність у 2005 р. переглянути рекомендації
ІФЛА щодо розвитку бібліотек для сліпих і
підготувати нове їх видання2.
Вдосконалення бібліотечного обслуговування
людей із особливими потребами неможливе без
відповідного ставлення до цих категорій
громадян у суспільстві, без спеціальних законів у
цій сфері. Так, у країнах розвиненої демократії
суспільство працює над покращанням якості
життя людей із фізичними та психічними
обмеженнями.
Цьому
сприяє
відповідна
законодавча база, розвинене громадянське
1

Access to Libraries for Persons with Disabilities – Checklist/
Irvall B., Nielsen G.S. -IFLA Professional Reports. - 2005. Nr.89.
2
Libraries for the Blind in the Information Age: Guidelines for
Development. - IFLA Professional Reports. - 2005. - Nr.86.

суспільство, до якого відносяться професійні
бібліотечні об’єднання.
У
США
перші
спроби
запровадити
обслуговування людей із поганим слухом і сліпих
у публічних бібліотеках припадають на другу
половину ХІХ століття. Перші вісім книжок
випуклим шрифтом для сліпих були подаровані
Бостонській публічній бібліотеці (1864р.), 110
книжок - Детройтській публічній бібліотеці
(1896р.). Наприкінці ХІХ століття вісімнадцять
бібліотек пропонували послуги тим, хто не бачив.
Тоді ж було започатковано обслуговування
сліпих у Бібліотеці Конгресу. В 1902 р. читальний
зал для сліпих було відкрито в бібліотеці СанФранциско.
Громадянам
пропонувалися
спеціальні книжки, навчання читати шрифт
Брайля та голосне читання газет. 1902 р.
читальний зал для сліпих у Бібліотеці Конгресу
мав уже 26 тисяч відвідувачів.
Американська бібліотечна асоціація активно
долучилася
до
розвитку
бібліотечного
обслуговування сліпих. Перший звіт Комітету з
бібліотечної роботи із сліпими цієї асоціації
побачив світ 1906 р. На засіданнях Американської
бібліотечної асоціації обговорювалася потреба
запровадити досвід Канади, де існували привілеї
у поштовій пересилці великих і важких книжок,
надрукованих випуклим шрифтом. У 1904 р.
Конгрес затвердив рішення про безкоштовну
пересилку таких книжок, і бібліотеки США
почали книгообмін.
1897
р.
була
розроблена
Концепція
Національної бібліотеки для сліпих, але вона була
втілена в життя лише тридцять років потому.
1912 р. за рішенням уряду Американський
видавничий дім для сліпих почав направляти
один екземпляр книжок, надрукованих випуклим
шрифтом, до Бібліотеки Конгресу3. Тоді ж на
благодійні кошти була створена бібліотека прообраз Національної бібліотеки для сліпих. У
всіх цих починаннях були задіяні члени
Американської бібліотечної асоціації.
Після Першої світової війни на замовлення
військового
департаменту
Американська
бібліотечна асоціація активно долучилася до
організації книгозбірень у госпіталях. За
3

URL: http:www.lov.gov/nls/about_history.html
November 19, 2001).

(accessed

ініціативою
Бібліотеки
Конгресу
та
Американської бібліотечної асоціації туди
активно передавалися книжки від публічних
бібліотек, від Червоного хреста, благодійних
організацій,
видавництв,
ветеранів
війни,
пересічних громадян.
Цей
рух,
підкріплений
відповідними
законодавчими рішеннями, привів до відкриття у
1931 р. у Бібліотеці Конгресу Національної
бібліотеки для сліпих. З 1931 р. вона здійснювала
обслуговування сліпих-дорослих, з 1952 р.
роширила свою діяльність і на дітей, з 1962 р.
почала працювати з музичними матеріалами. З
1966 р. вона обслуговує всіх громадян із
обмеженнями у використанні стандартних
видань4 і носить назву Національна служба
обслуговування сліпих і громадян із фізичними
обмеженнями. Фінансує її Конгрес Сполучених
Штатів. Служба випускає книжки та журнали,
записує диски та касети. Вона має розгалужену
мережу зі 138 бібліотек по всій країні. Матеріали
до бібліотек і користувачів пересилаються
безкоштовно.
Більшість
бібліотекарів
розуміє
свою
відповідальність за обслуговування людей із
особливими потребами і позитивно ставиться до
них.
Р.Тернер
у
своїй
монографії5,
характеризуючи сучасний стан справ у США,
відзначав, що спостерігається певний конфлікт
між
"прогресивними"
та
"реакційними"
бібліотекарями. Під останніми він розумів тих,
хто розглядає бібліотечне обслуговування
неповноспроможних як додаткове навантаження.
Численні наукові розвідки американських
фахівців (наприклад,6,7,8,9) довели, що рівень
розуміння проблем, що їх переживають особи з
фізичними обмеженнями, у бібліотекарів різний.
Пересічній людині часом важко зрозуміти, які
перешкоди долає особа, яка, скажімо, не бачить
або пересувається на інвалідному візку, й чим їй
може допомогти бібліотекар. Тому асоціації
активно привертають увагу фахівців до цих
питань. Прийняті на початку 1990-х років у США
закони зобов’язали усі бібліотеки до 1993 р.
4
До цієї категорії відносять не лише тих, хто має проблеми із
зором,але і тих, хто, наприклад, не маючи рук не може
читати звичайну книгу, бо не може перегортати сторінки.
5
Turner R. Library patrons with disabilities. - San Antonio:
White Buffalo Press, 1996. - P.8.
6
Redman J. A brief history of American libraries disservice to
persons
with
a
disability
//
URL:
http://www.infinex.com/~jr/dishist.htm (Accessed November 13,
2001).
7
Wilhelmus D.W. Perspectives on the Americans with
Disabilities Act: Accessibility of academic libraries to visually
impaired patrons // The Journal of Academic Librarianship. 1996. - No.5. - P.366-370.
8
Dequin H. The attitudes of academic librarians towards disabled
persons // Journal of Academic Librarianship. - 1990. - No.3. P.20-31.
9
Dequin H. The attitudes of public librarians in Illinois towards
disabled persons // Illinois Libraries. - 1983. - No.4. - P.231-238.

переглянути свою діяльність й оцінити її з точки
зору доступності для людей із обмеженнями,
розробити програму дій щодо поліпшення
ситуації.
Значну
роз’яснювальну
роботу
проводила
та
проводить
Американська
бібліотечна асоціація.
Протягом
багатьох
років
Американська
бібліотечна асоціація - лідер у постановці та
вирішенні питань підвищення якості бібліотечноінформаційного обслуговування громадян із
особливими потребами. Сьогодні всі бібліотеки у
США
керуються
в
своїй
діяльності
рекомендаціями, затвердженими Американською
бібліотечною асоціацією. Основна ідея цих
рекомендацій
полягає
у
необхідності
забезпечення загальнодоступності інформації та
бібліотечних
матеріалів,
неприпустимості
дискримінації громадян через їхні фізичні чи
психічні
особливості.
В
рекомендаціях
Американської бібліотечної асоціації зокрема
підкреслюється, що
• Бібліотеки не повинні дискримінувати
громадян через їхні фізичні чи психічні
особливості, останні мають рівні права на доступ
до бібліотечних ресурсів.
• Книгозбірні повинні залучати осіб із
фізичними
обмеженнями
до
планування,
реалізації
та
оцінки
бібліотечного
обслуговування,
програм
і
бібліотечного
середовища.
Асоціація наголошує, що покращання доступу
до інформації та бібліотечних ресурсів
досягається шляхом продовження терміну видачі
книжок та їхнього резервування; використання
гнучкої
системи
штрафів,
зокрема,
не
використовуючи їх по відношенню до людей із
особливими потребами; видачі читацьких квитків
для опікунів і помічників таких громадян;
надсилання книжок поштою; налагодження
довідкового обслуговування по телефону, факсу,
електронній пошті; організації обслуговування
читачів вдома; надання віддаленого доступу до
електронного каталогу; організації голосного
читання волонтерами у бібліотеці; використання
допомоги волонтерів у технічних питаннях;
запрошення перекладача на мову жестів під час
бібліотечних заходів; дотримання певних вимог
до веб-сайтів.
Суттєвим
для
покращання
якості
обслуговування є переобладнання бібліотечного
середовища для потреб тих, хто погано
пересувається або погано чи зовсім не бачить. Всі
нові будинки для бібліотек будуються із
урахуванням потреб інвалідів. Передбачається
ліквідація архітектурних і комунікативних
бар’єрів, зокрема: доступна парковка, зручні для
пересування шляхи до та у бібліотеці, розсувні
двері, поруччя, ліфти, меблі, “зручності”
(туалетні кімнати, невисокі фонтанчики з водою),

громадські телефони на невеликій висоті; написи
шрифтом Брайля, великими літерами, звукові
повідомлення тощо. Звичайно, дотримання цих
вимог підвищує вартість будівництва. За деякими
даними на дотримання стандартів доступності в
1990-ті роки у США витрачалося від одного до
п’яти процентів вартості будівництва10.
Американська бібліотечна асоціація суттєво
вплинула на те, щоб у бібліотеках все ширше
застосовувалася спеціальна технологія, додаткові
пристрої, які полегшують читачам користування
книгозбірнею та інформаційними ресурсами. Це,
наприклад, - комп’ютери та програмне
забезпечення, що "читає" шрифт Брайля, вводить
інформацію голосом, "голосно читає" друкований
текст. Бібліотекарі щільно працюють із
розробниками, бізнесовими структурами, що
розробляють нове устаткування, роз’яснюючи їм
вимоги своїх незрячих або інших користувачів із
особливими потребами.
Особливу увагу Американська бібліотечна
асоціація приділяє підготовці фахівців для роботи
у сучасній бібліотеці, готових до якісного
обслуговування людей із фізичними та
психічними особливостями. Важливим є знання
всіма працівниками потреб та особливостей
обслуговування цієї категорії користувачів, а
також залучення до навчання у бібліотечних
школах та на роботу до бібліотек осіб з
фізичними обмеженнями. Асоціація рекомендує
брати на роботу до бібліотеки спеціалістів із
фізичними особливостями: вони краще розуміють
потреби і вимоги цієї категорії користувачів. У
1978 р. Американська бібліотечна асоціація
виявила, що 20% з 63 бібліотечних шкіл, що були
опитані, пропонували студентам спеціальний
курс, а інші розглядали це питання на семінарах11.
Представники
бібліотечної
громадськості
вважають, що треба приділяти цим питанням
більше уваги.
Американська бібліотечна асоціація 2000 р.
започаткувала спеціальну "Стипендію сторіччя",
яку надає людям із фізичними обмеженнями для
залучення їх до бібліотечної професії. Асоціація
вважає, що це сприяє виконанню її основної місії
та
сприятиме
покращанню
бібліотечного
обслуговування
розмаїття
користувачів
бібліотек12.
2001 р. Асоціація затвердила рекомендації
“Бібліотечне обслуговування людей із фізичними
обмеженнями”, які являють собою стандарт, яким
бібліотеки можуть порівнювати свою роботу у
10
Altman R.J. New Disabilities Act regulations may pose
problems for industry // The National Law Journal. - 1991. No.13. - P.18.
11
Black J.B. Surveying public libraries for the ADA. Tallahassee, Fl.: Bureau of Library Development, Division of
Library and Information Services, 1992. - 38 p.
12
http://www.ala.org/ascla/centuryscholarship.html (Accessed
January 15, 2002).

цьому напрямку. В Американській бібліотечній
асоціації працює спеціальна секція, яка, зокрема,
організовує відповідні програми під час щорічних
конференцій. Під егідою та на кошти Асоціації
здійснюються дослідження, виходять публікації,
проводяться семінари, розробляються навчальні
матеріали, створюються відеофільми з цих
проблем.
Українська бібліотечна асоціація, відповідаючи
на нагальну потребу удосконалення бібліотечного
обслуговування неповноспроможних громадян, у
Стратегії своєї діяльності до 2010р. «Зробимо
бібліотеку символом демократії», а також у
повсякденній роботі проблемам доступності
бібліотек та інформації для неповноспроможних
приділяє особливу увагу. Наприклад, за
ініціативою Української бібліотечної асоціації під
час проведення конкурсу проектів “Інтернет для
читачів публічних бібліотек (LEAP)” зверталася
увага на доступність публічних бібліотек для тих,
хто погано пересувається. Як наслідок, у
бібліотеках почали добудовувати пандуси для
зручності пересування цієї категорії користувачів.
З метою розширення спектру бібліотечних
послуг для громадян з особливими потребами
Українська бібліотечна асоціація долучилася до
розробки концепції відкриття Інтернет-центрів
для сліпих в Україні – в Спеціалізованій
бібліотеці для сліпих м.Києва, в Херсонській та
Рівненській обласних універсальних наукових
бібліотеках. Ці проекти здійснювалися за
підтримки Посольства США в Україні. 2006 р.
Українська бібліотечна асоціація стала партнером
у реалізації проекту Європейського Союзу
TEMPUS-TASIS, спрямованого на покращання
професійного
рівня
викладачів
спеціалізованихшкіл для сліпих та їхнього
доступу до новітніх технологій та інформації.
Приділяється також увага професійному
навчанню бібліотекарів. У серпні 2006 р.
регіональні відділення асоціації в Рівному та
Херсоні провели триденні семінари з проблем
бібліотечного
обслуговування
неповноспроможних. У цих семінарах взяли
участь бібліотекарі з усіх регіонів України.
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ДЛЯ РОЗВИТКУ ЗАГАЛЬНОДОСТУПНОСТІ
ПУБЛІЧНИХ БІБЛІОТЕК
В.П. Ярощук – канд. історичних наук,
директор Рівненської державної обласної бібліотеки
спеціальним переходом через вулицю, для
У ст. 24 Конституції
України
записано
слабозорих з звуковим сигналом світлофора.
„Громадяни
мають
Ідеально, коли на шляху до бібліотеки не буде
рівні
конституційні
високих бордюрів та сходинок, а вхід у бібліотеку
права і свободи та є рівними перед законом”.
буде обладнаний похилим пандусом, ця похила
Реалізувати це право, як і інші, закріплені в
рельєфна доріжка має бути викладена рельєфною
міжнародних документах і ратифікованих
плиткою, яка показує напрямок руху. Сходи
Україною, не просто, коли принцип рівності у
громадських місць також необхідно облаштувати.
дотриманні прав торкається людей-інвалідів.
Ганок перед бібліотекою викласти плиткою
Широкий перелік бар’єрів на шляху створення
різного кольору, сходи – яскраві, а ребра
матеріальних і інших умов для залучення їх до
сходинок контрастними кольорами, площадки
сірі. Це буде інформувати де починаються і, де
повноцінного життя.
закінчуються сходинки. Контрастним кольором
До недавнього часу обслуговування цієї
виділяють і поручні біля сходів. Зручно буде для
категорії
людей
покладалось
тільки
на
слабозорих, якщо по зовнішній стороні, що веде
спеціалізовані бібліотеки. Останні роки публічні
до входу у бібліотеку, розміщена спеціальна
бібліотеки почали ширше вивчати і опікуватись
панель для незрячих. Найкраще, коли вхідні двері
цією проблемою, ідея отримала поширення,
бібліотекарі, як завжди, подвижницьки ставляться
розсувні. Дуже погано, коли прокручуються
до її реалізації. Та на їхньому шляху велика
колом. Можуть відкриватися у звичайний спосіб,
кількість перепон. Однією з них є організація
але легко і мати ширину не менше 90 см для
бібліотечного середовища. Пристосування до
зручності проїзду візка з супроводжуючим.
Найкраще, коли коробка дверей контрастно
особливостей та потреб людей з обмеженою
зафарбована, а на склі обов’язкове маркування
життєдіяльністю вимагає нових знань побудови
контрастними кольорами.
безбар’єрної
інфраструктури
приміщень
Вестибюль бібліотеки повинен мати вільне
бібліотек.
планування для маневрів на візку, не мати
В Україні діють стандарти і будівельні норми,
якими керуються, коли проектують нові або
гострих кутів (мал.1). У вестибюлі необхідно
здійснюють
реконструкцію
вже
діючих
розмістити карту – структуру бібліотеки, за якою
приміщень і благоустрій прилеглих територій. На
людина на візку може дізнатись про шлях до
жаль, майже усі приміщення публічних бібліотек
необхідного місця, для слабозорих тактильну
будувались без урахування більшої кількості
карту-схему і телефон з спеціальним пристроєм
вимог. Останнім часом намагаються виправити
Вхід
ситуацію тим, що прибудовують пандус для
заїзду у приміщення людини на візку. Коли
приміщення бібліотеки два і більше поверхів,
то піднятись вище першого поверху інваліду
вже не є можливим. Але і усіх інших
Зона
Дисплей
зручностей у бібліотечних приміщеннях, як
очікування
Довідкова
правило, не передбачено. Тому у даній статті
служба
ми викладемо основні відомості з організації і
Читач
пристосування приміщень для обслуговування
Вестибюль
інвалідів
та
створення
сприятливого
середовища.
Для усіх категорій користувачів зручно, коли
Тактильна
Телефон
схема
бібліотека розташована в центрі населеного
пункту, а для інвалідів це особливо важливо.
Мал 1. План вестибюля бібліотеки
Що найважливіше, якщо розташована вона
біля зупинок громадського транспорту, з
для глухих. Коли приміщення має поверхи, у
ньому має бути ліфт для підняття людини у візку.

Це не звичайний пасажирський ліфт (ширина 1,1
м, глибина 1,5 м) дверцята ширші за 0,85 м, а
кабіна
має
бути
оснащена
звуковою
сигналізацією,
що
інформує
про
вагу
завантаженості ліфта. Кнопки ліфта мають
випуклий рельєф з цифрами , телефон для зв’язку
з черговим. Панель ліфта розміщена на 1,2 м від
підлоги для зручності користування людиною у
візку.
Коли плануємо „шлях” незрячої, слабозорої
людини по бібліотеці, необхідно передбачити
зручний маршрут. Коридори мають бути
широкими, без зайвих переходів і не заставлені
предметами меблів чи оздобленими на рівні 1,0 м
від підлоги, на стіні розміщують поручень.
Підлога з різних матеріалів: паркет, лінолеум,
ковролін – це є також орієнтиром людей з
паличкою. (Мал.2).
Увігнута стіна

Музична система

Автоматичні двері

Вказівник
шрифтом
Брайля

Яскравий колір
(для слабозорих)
Вказівник

шрифтом Брайля
Бар’єр для
палки

Зміна поверхні підлоги, що
вказує на перехід до іншої зони

М’які меблі

Поручні

використанні каталогів і картотек, а також
комп’ютерної техніки підпорядковується ідеї
максимальної зручності і організації самостійної
роботи з інформацією користувачів. Необхідною
умовою є достатнє освітлення, наявність розеток
для підключення апаратури, регульована висота
столів, стільців, полиць з книгами. У практиці
вітчизняних
бібліотек
не
застосовуються
каталожні шафи, що рухаються вертикально, на
необхідну для читача на візку висоту (мал.4),
тому такий доступ необхідно організувати до
комп’ютера з ЕК. Зверніть увагу на висоту стола
для зручності під’їзду на візку.
Відстань між стелажами для відкритого доступу
людини у візку має бути не менше 67,5 см і не
більше 1 м. Стелажі двосторонні і висота їх має
бути доступною для використання у сидячому
стані. У відділах обслуговування необхідно мати
візки для книжок. Користуючись візком, читач
може відбирати до нього книги з полиць, а
бібліотекарі розставляти їх на полиці. (Мал.3).
Необхідно
проаналізувати
весь
„шлях”
користувача-інваліда по бібліотеці, передбачити
усі безбар’єрні підходи до використання техніки,
фонду, зон відпочинку, дозвілевих і навчальних
комплексів бібліотеки. Необхідно потурбуватись
про туалетну кімнату, яку необхідно обладнати
Стіна або „ландшафтна” перегородка
Регульований картковий каталог

Мал. 2. Обладнання коридорів

Однакове покриття у всіх приміщеннях
затруднює реакцію. Необхідно прослідкувати,
щоб усі сходи були обладнані перилами; доступ
до великих скляних стін і вікон також необхідно
Мал. 4. Картковий каталог із
змінюваною висотою установки

Книжковий
візок

Прохід

Стелаж

Стелаж

Стелаж

Прохід

Прохід

Мал. 3. Стандартні стелажі (план)

Книжковий
візок

обмежити.
Створення зручного середовища у читальних
залах, при вільному доступі на абонементі, при

для використання людиною у візку. У
будівельних нормативах передбачено проектні
норми та розміри з облаштування таких
приміщень (надаємо малюнки до облаштування
місць загального користування). (Мал.5,6).
Для організації зон обслуговування набуло
поширення
нове
трактування
„гнучкості”
пристосування
приміщень
до
вимог
обслуговування – це у зв’язку з впровадженнями
автоматизованих комп’ютерних технологій, а
також пристосування публічних бібліотек до
обслуговування інвалідів. Гнучка організація
середовища, де відбувається обслуговування,
поєднує на порівняно невеликій площі довідкову
зону, доступ до ЕК, до книжкових фондів і нової

Серветки
для жінок

Кнопка для
автоматичного
відчинення дверей

Рушник

Сміття

а

Туалетні
предмети

інтегрованого
обслуговування
інвалідів,
використовують описані поради і докладають
зусиль для створення сприятливого середовища
для даної групи користувачів.

Стакани Для інвалідів та дітей

періодики, до книжкових виставок, читацьких
місць та місць відпочинку.
Провідні бібліотеки світу використовують
вищевикладені підходи
і ми думаємо, що
вітчизняні бібліотеки, які стали на шлях

Сміття

б

Мал. 5. Обладнання входів: а – з автоматичними висувними
дверима; б – із звичайними дверима

Мал. 6. Обладнання місць загального
користування
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ЦЕНТР „ІНТЕРНЕТ-ОКУЛЯР”
В РІВНЕНСЬКІЙ ДЕРЖАВНІЙ ОБЛАСНІЙ
БІБЛІОТЕЦІ
Слесаренко Л.С. –
керівник проекту „Інтернет-Окуляр”
_______________________________________________________________________

Люди з вадами зору та незрячі потребують особливої уваги, спеціальних
знань, практичних навичок та умінь для роботи з ними. Майже всі вони
гуртуються в Рівненській обласній організації Товариства сліпих (УТОС), діти шкільного віку навчаються
у Клеванській школі-інтернаті для слабозорих дітей Рівненської області.
Це люди різні за віком, соціальним станом, освітою, причинами та ступенем захворювання. Є такі, які
втратили зір в дитинстві, однак велику групу складають інваліди, що набули вад зору чи втратили його
через патологічні або супутні хвороби.
Допомагати цим людям стати рівноправними членами суспільства, вести повноцінне життя,
долучатися до інформації, книжкових багатств вітчизняної та світової літератури бібліотекарі
вбачають своїм громадянським та професійним обов'язком.
_________________________________________________________________________________________________
Рівненська державна обласна бібліотека
всебічно
вивчила
питання
бібліотечноінформаційного забезпечення людей з вадами
зору та незрячих в регіоні. При обласній

організації Товариства сліпих (УТОС) працює
бібліотека, яка має спеціальний фонд, який
репродукується на спеціальні носії.

До репродукованих видань належать книги,
надруковані
рельєфно-крапковим
способом
(шрифтом Брайля), збільшеним
шрифтом,
озвучені книги (на магнітній плівці, компакткасетах), платівки. На сьогоднішній день немає
можливості репродукувати кожне видання, тому
існують відповідні вимоги до відбору книг. Як
показує практика, не кожне репродуковане
видання може бути використане бібліотекою
Рівненської обласної організації Товариства
сліпих. Обмеження кола репродукованих книг
означає нерівність незрячого користувача в
доступі до інформації. У вищезазначеній
бібліотеці
відсутні
новітні
методи
обслуговування користувачів з вадами зору, з
використанням комп'ютерної техніки та Інтернет,
немає
і
фінансових
можливостей
для
облаштування Інтернет-центру.
Саме таке завдання, надати необмежений
доступ до інформації людям з вадами зору,
поставила перед собою Рівненська державна
обласна бібліотека.
В червні 2005 року бібліотека подала заявку на
участь у конкурсі проекту LEAP-EA відділу
преси, освіти та культури Посольства США в
Україні. Умовами конкурсу було створення на
базі
книгозбірень
загальнодоступного
та

Академіка
С.
Дем’янчука,
Відкритий
Міжнародний університет розвитку людини
„Україна”
(Рівненський
факультет),
де
навчаються майбутні спеціалісти соціальної
сфери та студенти, які мають вади зору, а також
Клеванська школа-інтернат для слабкозорих дітей
Рівненської області.
До послуг користувачів Центру „ІнтернетОкуляр” три комп'ютери обладнані ліцензійним
програмним забезпеченням Microsoft Windows
XP, Microsoft Оffісе – 2003, програмою Jaws,
надані безпосередньо компанією Freedom scintific.
Центр оснащений лазерним та брайлівським
принтерами
та сканером. До одного із
комп’ютерів підключений брайлівський дисплей
для відтворення та редагування заданого тексту.
Бібліотека,
за
рекомендаціями
обласної
організації
товариства
сліпих
залучила
консультанта (тренера) Петра Озарчука для
організації
та
проведення
навчання,
консультування та обслуговування користувачів.
До роботи у навчально-інформаційному центрі
залучаються бібліотекарі книгозбірні, активісти
Рівненської обласної організації
Товариства
сліпих та волонтери спеціалізованої школи.
У березні 2006 року відбулося офіційне
відкриття Центру „Інтернет-Окуляр”, мотивацією

Відкриття Центру “Інтернет-Окуляр”
безоплатного Інтернет-центру для людей з вадами
зору,
а
також
забезпечення
активного
використання ресурсу Інтернет шляхом навчання
слабозорих і ліпих користувачів.
Рівненська державна обласна бібліотека, яка є
публічним центром доступу до інформації
отримала грант на суму 24 тис. дол. США.
Бібліотека надала приміщення для центру
(60 кв.м.), в якому був зроблений ремонт.
Приміщення оснащене охоронною сигналізацією
і відповідає усім санітарним і технічним нормам.
Партнерами, в реалізації проекту Центру
„Інтернет-Окуляр”
є
Рівненська
обласна
організація Товариства сліпих (УТОС), Головне
управління праці та соціального захисту
населення облдержадміністрації, Міжнародний
економіко-гуманітарний університет “РЕГІ” ім.

якого є залучення широкої громадськості для
подолання проблеми інформаційної замкнутості
людей
з
обмеженими
можливостями,
забезпечення їх самореалізації та соціальної
інтеграції. Про значимість такої події свідчить
висока представницька делегація в особах
заступника аташе з питань преси, освіти та
культури Посольства США в Україні Долорес
Хайландер, начальника управління культури
Рівненської
облдержадміністрації
Петра
Давидюка, директора РДОБ Валентини Ярощук,
голови обласної організації УТОС Любові
Боровської, директора Клеванської школиінтернату для слабкозорих дітей Рівненської
області Жанни Фалко, студентів та учнів
навчальних закладів міста, користувачів центру.

Відкриття Центру “Інтернет-Окуляр”, його
діяльність у структурі книгозбірні для рівнян
надзвичайна подія. Адже вперше на Рівненщині
люди з вадами зору мають унікальну можливість
проникнути у велетенський інформаційний
простір світу, ознайомитись з його ресурсами,
отримати відповідні знання необхідну та корисну
інформацію.
Для залучення користувачів в засобах масової
інформації організовано широку рекламу послуг,
які пропонуються в Центрі. Зокрема: були
надруковані замітки у газетах “Рівне і рівняни”,
“Сім днів”, “Афіша Рівне”, “Рівне вечірнє” та ін.
Інформація про відкриття Центру “ІнтернетОкуляр” прозвучала в новинах на місцевому радіо
та телебаченні. У середніх і вищих навчальних
закладах міста були вивішенні оголошення про
діяльність Центру
та його можливості;
попередньо ці питання обговорювались з
директорами та ректорами установ освіти.
Така особлива увага до діяльності Центру
“Інтернет-Окуляр”, насамперед, потрібна для
молоді, яка має намір вступати до навчальних
закладів
освіти
та
здобувати
вибрану

спеціальність. Ця потреба обумовлена також
необхідністю
забезпечення
конкурентоспроможності молодих фахівців, що є
інвалідами по зору під час працевлаштування за
спеціальністю. Досвід роботи з комп'ютерною
технікою необхідний інвалідам, які вже здобули
відповідну професію для забезпечення їх
можливості самостійно працювати в обраній
галузі
Доступ до мережі Інтернет розширить коло
спілкування. Адже для людей з обмеженими
можливостями
спілкування
має
життєво
важливий, до деякої міри, реабілітаційний
характер. Відвідувачі Центру знайдуть собі
однодумців, друзів і не лише в Україні,
обмінюватимуться листами, в яких поділяться
своїми проблемами, враженнями і досягненнями,
братимуть участь у дискусіях.
Право громадян на рівний і вільний доступ до
інформації без сумніву реалізується в Центрі
„Інтернет-Окуляр” для людей з вадами зору. І це
важливий спосіб вирішення питання їх соціальної
рівності.

„ІНТЕРНЕТ-ОКУЛЯР”:
ШЛЯХ ДО САМОРЕАЛІЗАЦІЇ
Сисюк О.І. – керівник центру „Інтернет-Окуляр”,
зав. відділом мистецтв РДОБ
Німецький письменник XIX ст. Макс Спірне
писав: „Воля не може бути подарована. Її
потрібно взяти самому”. Ці слова передбачають
активну життєву позицію, прагнення до
незалежності та самореалізації людей з
обмеженими можливостями.
Згідно статистичних даних Всесвітньої
організації охорони здоров’я (ВОЗ) сьогодні у
світі налічується понад 40 млн. сліпих та 20 млн.
слабозорих людей. На жаль, щорічно їх кількість
збільшується на 1 млн. чоловік. За цими сухими
статистичними рядками – непрості людські долі.
Адже втрата людиною можливості сприймати
зорову інформацію справедливо вважається
однією з найтяжчих форм втрати здоров’я. Це
суттєво утруднює всілякі прояви життєдіяльності
людини. Особливо це стосується такої сфери,
якою є процес освіти.
Саме для подолання цієї проблеми урядом
США був започаткований новий проект,
спрямований на соціокультурну реабілітацію
людей з особливими потребами шляхом
інформаційного забезпечення.
Використання засобів звукового і тактильного
відображення
інформації
з
моніторів

персональних
комп’ютерів
відкриває
якнайширший доступ до інформаційних потоків.
У вересні 2004 року Рівненська державна
обласна бібліотека отримала запрошення від
відділу преси, культури та освіти Посольства
США в Україні взяти участь у семінарі на тему:
„Американські підходи до роботи з людьми із
спеціальними потребами”, який проходив у
Дніпропетровській Національній металургійній
академії України. Проводили семінар досвідчені
викладачі Північно-Центрального технічного
коледжу м. Восо, штат Вісконсін (США) –
професор Джо Мільзарик та Ренді Ін – незрячий
викладач інформатики.
Протягом трьох днів учасники семінару мали
нагоду
ознайомитись
з
американськими
підходами до роботи з сліпими та слабозорими
людьми, набули практичних навичок роботи на
комп’ютері
із
спеціальним
програмним
забезпеченням (синтезатор мови, збільшувач
зображення). Всі учасники семінару отримали
сертифікати, котрі засвідчують їх право на
навчання людей з обмеженими можливостями.

В кінці листопада 2005 р. навчальноінформаційний центр „Інтернет-Окуляр” у
Рівненській державній обласній бібліотеці
гостинно зустрів перших відвідувачів.
Місія Центру – забезпечення рівноправного
доступу до світової мережі Інтернет людей з
вадами зору.
Девіз Центру: ми допоможемо наповнити
Ваш життєвий шлях світлом, знанням, радістю
спілкування.
Всі послуги в Інтернет-центрі „Окуляр”
надаються безкоштовно.
Відповідно до проекту в центрі організовано
три автоматизовані робочі місця (АРМ). Всі
комп’ютери
забезпечені
спеціальними
програмами для незрячих та слабозорих
користувачів – Jaws, (синтезатор мови,
збільшувач зображення). Найближчим часом
планується придбання нової програми MAX
Reader.
Користувачі
центру
використовують
брайлівській та лазерний принтери, сканер,
брайлівський
дисплей.
За
допомогою
консультанта у центрі можна:
- навчитися працювати на комп’ютері;
- здійснити пошук необхідної інформації в
мережі Інтернет;
- переглядати інформацію на компакт-дисках;
- видруковувати текст шрифтом Брайля.
- скористатись електронною поштою, тощо.
До речі, кілька цікавих фактів. Нещодавно в
Ізраїлі з’явилась комп’ютерна „мишка” для
сліпих користувачів. З її допомогою можна
„бачити” комп’ютерну графіку та читати
тексти
завдяки
тактильному
контакту.
Спеціальна програма перетворює тексти в
графіку і їх можна сприймати кінчиками пальців.
„Мишка”
має
три
клавіші,
котрі
застосовуються в залежності від матеріалу, з
яким працює людина. Японська компанія
„Юніплен”, яка спеціалізується на обслуговуванні
людей з фізичними вадами, презентувала
комп’ютерний дисплей для сліпих. В основу
роботи екрану покладений такий же принцип, як
і в тактильних книжках з рельєфно-крапковими
символами. Поверхня монітору розміром 16 на 12
см оснащена 3-ма тис. пластиковими кнопочок..
Вони опускаються на міліметр вниз або на
стільки ж піднімаються вверх, створюючи
дотикальний текст та картинки. Після введення
команди за допомогою „мишки”, клавіатури чи
сканера,
необхідний
рельєфний
малюнок
з’являється на моніторі через 18 секунд.
Робота
в
центрі
„Інтернет-Окуляр”
організована згідно „Правил користування”.
Користувачем може бути будь-яка слабозора або
незряча особа незалежно від віку. Робота в мережі
Інтернет здійснюється згідно попереднього
запису в журналі реєстрації протягом 1-2 години.

Кожному користувачу пропонується найбільш
прийнятний метод роботи на комп’ютері
відповідно до процентного залишку зору та
розробленого навчально-тематичного плану. Для
незрячих користувачів працівники центру спільно
з Рівненським обласним товариством „Червоного
Хреста” України організовують супровід.
Діяльність
центру
„Інтернет-Окуляр”
висвітлено на сайті Рівненської державної
обласної бібліотеки (www.libr.rv.ua/). На вебсторінці – інформація про створення та відкриття
центру, правила користування, навчальнометодичний план, технічні ресурси, послуги,
партнери та події. Свої враження, побажання,
зауваження можна висловити на бібліотечному

форумі. Запрошуємо до спілкування !
Інтернет-центр працює лише шість місяців та про
його роботу знають у найвіддаленіших районах
Рівненської області. За цей період його відвідало
понад 260 користувачів. Серед них 60% - це учні
та студенти, 40% - люди середнього віку.
Щоденно
7-8
відвідувачів
отримують
консультації з різноманітних питань. Навички, які
набувають відвідувачі у комп’ютерному центрі, в
подальшому відкривають їм доступ до всесвітньої
мережі Інтернет.
Двічі на
тиждень „ІнтернетОкуляр” відвідують
учні Клеванської
школи-інтернату
для слабозорих
дітей. Сучасні
підлітки прагнуть
пізнати світ,
оволодіти
сучасними
комп’ютерними технологіями, підвищити свій
інтелектуальний рівень. Саме завдяки кропіткій
роботі працівників центру учні мають нагоду
підготуватися до навчання, поринути у
віртуальний світ подорожей, ознайомитись з
цікавими книгами, взяти участь у конкурсах та
вікторинах. Кожне відвідування приносить їм

хвилини радості, допомагає пізнати світ у всій
його красі. У червні розпочалась літня акція для
юнацтва „Канікули з „Інтернет-Окуляром”.
Серед постійних відвідувачів центру – п.
Володимир Симоненко. В недалекому минулому
– викладач, а сьогодні Володимир Олексійович
працює над власним технічним винаходом.
Щотижня до нас приїздить мешканець
Дубровиці Сергій Бензюк. Своїми думками про
роботу
Інтернет-центру
„Окуляр”
Сергій
поділився з читачами на сторінках районної
газети.
Активним відвідувачем нашого центру є
учень Рівненського навчально-консультативного
пункту для слабозорих дітей – Роман Данкевич.
Юнак
наполегливо
вивчає
„комп’ютерні
премудрості”, що допоможе в його подальшому
навчанні у вищій школі. До речі, завдяки
відвідуванням центру Роман навчився самостійно
пересуватись вулицями міста.
В
центрі
завжди
панує
атмосфера
доброзичливості, уваги та комфорту. Кожен
відвідувач може розраховувати на вичерпну
інформацію,
консультацію
та
практичну
допомогу.
Отже, відкриття „Інтернет-Окуляру” – це
новий імпульс до подолання інформаційної
замкнутості людей з обмеженими можливостями,
їх самореалізації та соціальної інтеграції. А для
працівників центру – це щоденна кропітка робота
з кожним користувачем.

Наші партнери:
Обласна організація
товариства сліпих.

•

Українського

Адреса: 33028, м. Рівне, вул. Гоголя, 12.
тел.: (0362) 221309;
• Клеванська
школа-інтернат
для
слабозорих дітей I-III ст. Рівненська
обл.
Адреса: 35311, смт. Клевань, вул.
Шкільна, 15, тел.: (0362) 271130;
• Рівненський
навчальноконсультативний
пунк
Київської
міжобласної спецшколи для незрячих
та слабозорих дітей.
Адреса: 33028, м. Рівне, вул. Гоголя, 12.
тел.: (0362) 263759;
• Рівненський обласний ліцей-інтернат.
Адреса:
33028,
м.
Рівне,
вул.
Котляревського, 1, тел.: (0362)
236041;
• Міжнародний економіко-гуманітарний
університет «РЕГІ» ім. Академіка С.
Дем’янчука, 4, тел.: (0362) 237202;
Адреса: 33027, м. Рівне, вул. Академіка С.
Дем’янчука, 4, тел.: (0362) 237202;
• Рівненське
обласне
товариство
„Червоний Хрест України”.
Адреса: 33000, м. Рівне, вул. С. Бандери,
54, тел.: (0362) 222094.

Ми раді бачити Вас у центрі „Інтернет-Окуляр” щоденно, крім п’ятниці, з 9.00 – 18.00, за
адресою: м. Рівне, пл. Короленк, 6, 2 поверх, тел.: 263830.

МАЙСТЕР-КЛАС „ІНТЕРНЕТ-ОКУЛЯР”
Озарчук П.В.– консультант центру
„Інтернет-Окуляр”
З власного досвіду скажу, що сліпота не вирок
до бездіяльності. Кожна людина може і повинна
бути активною у праці, спорті, громадській
діяльності, щоб приносити користь суспільству.
Особа, котра втратила зір має можливість
повернутися в суспільство в якості рівноправного
та повноцінного громадянина. Зважаючи на
актуальність даної проблеми, перед працівниками
Інтернет-центру поставленo завдання надати
користувачам якомога більше інформації з
використанням комп'ютерних технологій.
Відвідувачу, котрий вперше завітав в
комп'ютерний центр «Інтернет-Окуляр», ми
пояснюємо якими важливими є знання в царині
комп'ютерних технологій, чого можна досягнути
з їх допомогою і як може розширитись власний
світогляд. Користувачам надається можливість
вибору навчатися в групах з трьох - шести
чоловік, або індивідуально. Групи формуються з
урахуванням гостроти зору та рівня підготовки:
а) користувачі, які сприймають всю інформацію
відображену на моніторі комп'ютера за
допомогою програми Jaws;
б) користувачі, які мають залишок зору та
можуть
працювати
завдяки
збільшеному
зображенню, або у звичайному режимі;
в)
користувачі,
які
мають
елементарні навички роботи з
комп'ютером.
На першому занятті користувачам
пропонується
ознайомитися
з
правилами користування центром
„Інтернет-Окуляр",
навчальнометодичним планом та технікою
безпеки.
Згодом
освоєння
клавіатурних команд, розташування
функціональних клавіш та клавіш
редагування
літер
та
цифр.
Озвучений клавіатурний тренажер
допомагає засвоїти розташування
літер та цифр на клавіатурі. Важливо
набути навиків орієнтування на
клавіатурі для десятипальцевого
набору тексту та напрацювання
відповідних рефлексів, швидкості та
ритмічності.
Після
засвоєння
клавіатури користувачі опановують
роботу з текстовим редактором Microsoft Word.
До послуг користувачів - принтер, за
допомогою
якого,
можна
роздрукувати
необхідний текст. А для незрячих користувачів є

принтер, з шрифтом Брайля. Така унікальна
можливість надана незрячим вперше, не тільки у
Рівному, але й в області.
Завдяки програмі Fayn Reader, відвідувачі
отримують
необхідну
інформацію
в
електронному вигляді.
Незрячі користувачі в центрі „Інтернет-Окуляр"
мають
унікальну
можливість
отримувати
інформацію за допомогою брайлівського дисплея.
Це пристрій, за допомогою якого незрячий
користувач сприймає текстову інформацію у
вигляді рельєфно-крапкових символів системи
Брайля.
Особливість брайлівського дисплея полягає у
можливості уявити образ екрану для швидкого
читання упорядкованих текстів. Але ця
технологія сприйняття інформації має деякі
недоліки. Адже, читання текстів по Брайлю
здійснюється значно повільніше, ніж сприйняття
синтезатором мови. Найкращим варіантом
технології роботи незрячого на комп'ютері є
поєднання брайлівського дисплею з синтезатором
мови.
Сьогодні всесвітня мережа Інтернет для людей з
вадами зору є повноцінним засобом отримання
інформації, навчання та спілкування. Працівники

центру
„Інтернет-Окуляр"
знайомлять
користувачів з спеціальними сайтами та програми
для незрячих та слабозорих людей, вчать
користуватися електронною поштою, пошуку
інформації в мережі Інтернет.

Складність освоєння Інтернету для незрячих
користувачів:
- проблематичність уяви зображення на
моніторі;
- сучасне оформлення сайтів з надмірним
графічним зображенням;
- непристосованість ресурсів Інтернет для
роботи з синтезатором мови.

Для якнайширшого ознайомлення користувачів
центру з ресурсами Інтернет пропонуються
списки
веб-сайтів,
котрі
висвітлюють
життєдіяльність
людей
з
вадами
зору:
www.blind.org.ua;
www.integr.org;
www.large.yandex.ru; www.tiflocomp.ru.
Завжди раді бачити Вас у нашому центрі
«Інтернет-Окуляр».

БІБЛІОТЕЧНО-ІНФОРМАЦІЙНЕ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНВАЛІДІВ ЗОРУ:
СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ
Кагановська Л.Г. – зав. відділом обслуговування
Центральної спеціалізованої
бібліотеки для сліпих ім. М.Островського

„Читання - це загальне право” - проголошує
„Хартія на захист читача”. Книги продовжують
виконувати свою велику культурну місію.
В своїй діяльності бібліотеки для сліпих
керуються міжнародними документами ООН. Це
„Загальна декларація прав людини”, „Декларація
про права інвалідів”. У „Стандартних правилах
забезпечення рівних можливостей для інвалідів”
визначено принцип рівності прав людей з
інвалідністю, який передбачає, що кожний
індивідуум має рівні можливості для участі у
житті суспільства. Одним з правил, включених до
цього документу, є забезпечення рівних
можливостей інвалідів у вільному доступі до
інформації.
Конституція України (ст.34) проголошує:
„Кожен має право вільно збирати, зберігати,
використовувати і поширювати інформацію усно,
письмово або в інший спосіб на свій вибір”.
Згідно закону „Про обов’язковий примірник”,
Республіканська бібліотека ім. М.Островського
одержує один безоплатний примірник рельєфнокрапкової та озвученої книги.
В Україні функціонує 79 спеціалізованих
бібліотек для сліпих та 73 пункти видачі
літератури,
які
належать
Українському
товариству сліпих. Користувачами є близько 32
тис. читачів, в тому числі 28 тис. інвалідів зору
різних вікових груп.
На відміну від зарубіжних бібліотек, у нас діє
стаціонарне обслуговування, тобто читачі самі
приходять за книгами до бібліотеки. Жителі
сільської місцевості та невеликих міст , де
спеціальні бібліотеки відсутні, отримують книги

поштою безкоштовно. Але це стосується лише
видань шрифтом Брайля. Діти шкільного віку з
порушеннями зору обслуговуються бібліотеками
шкіл для сліпих і слабозорих дітей , котрі
підпорядковані органам освіти.
До контингенту наших читачів належать і
зрячі люди - це члени сімей інвалідів, спеціалісти,
що працюють з ними, студенти дефектологічного
факультету, а також хворі люди, які не
сприймають друкований текст або не мають
змоги
користуватися
послугами
загальнодоступних бібліотек.
Діяльність бібліотек для сліпих здійснюється
в тісній координації з Українським товариством
сліпих і його місцевими осередками, навчальними
закладами, органами соціального захисту,
реабілітаційними службами, закладами культури.
Бібліотеки для сліпих володіють значним
інформаційним потенціалом: їх сукупний фонд
складає понад 1,5 млн. документів на різних
носіях. З цієї кількості 63 відсотки – озвучена
література.
Специфіка видань для сліпих і слабозорих
полягає в тому, що друковані документи
трансформуються,
переводяться,
тобто
репродукуються на спеціальні носії. До
репродукованих видань належать документи,
надруковані рельєфно-крапковим і збільшеним
шрифтами, озвучені книги (на компакт-касетах),
рельєфно-графічні
посібники.
Зараз
в
бібліотечному фонді вже є і електронні видання CD-ROM, котрі адаптуються таким чином, щоб
сліпі та слабозорі мали змогу ознайомитись з
ними, використовуючи брайлівський дисплей або
синтезатор мови. Критеріями відбору книг для
репродукування є їх актуальність, наукова
значимість, художня цінність, популярність
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видання у масового читача, орієнтація на різні
культурні групи. Відбір книг для репродукування
- необхідна умова при теперішньому стані
виробничої бази, коли немає можливості
переводити всі друковані видання на спеціальні
носії. Але обмеження кола репродукованих книг
означає нерівність незрячого користувача в
доступі до інформації. Складовою частиною
фонду є і плоско-друкована література з різних
галузей
знань,
художня.
Велика
увага
приділяється комплектуванню фонду з проблем
інвалідності, сліпоти, соціального захисту.
Політика комплектування заснована на потребах
інвалідів-користувачів в універсальному за
складом і змістом бібліотечному фонді.
Необхідною умовою забезпечення рівних
можливостей для інвалідів зору в бібліотечному
обслуговуванні є створення і надання в їх
розпорядження бібліографічної інформації про
наявність документів, що є в конкретній
бібліотеці чи за кордоном на спеціальних носіях.
Складовою
частиною
інформаційнобібліографічних ресурсів є фактографічна
інформація, яка стосується законодавства про
інвалідів, пільг, закладів, які займаються
проблемами інвалідів (соціального захисту,
освіти, охорони здоров’я тощо), організацій
інвалідів.
Проблеми соціальної інтеграції інвалідів в
суспільство набувають великого значення в
умовах переходу України до ринкових відносин.
Завдання суспільства і держави полягає в
тому, щоб допомогти цим людям реалізувати себе
в суспільстві, зробити достойну життєву кар’єру.
Комфортно в житті інваліди зору будуть почувати
себе при умовах оволодіння ними професіями, які
користуються попитом на ринку праці. Люди з
проблемами зору повинні одержувати необхідну
підтримку при здобутті освіти, працевлаштуванні
тощо. І тут незамінними виступають сучасні
комп’ютерні технології.
Один з наших читачів, науковий співробітник
Інституту східнознавства НАН України вважає,
що він не зміг би захистити кандидатську
дисертацію з єгиптології, якби не мав навиків
роботи на комп’ютері і можливості доступу до
Інтернету.
Центральна спеціалізована бібліотека для
сліпих ім. М. Островського вже протягом кількох

років співпрацює з університетом „Україна”, його
філіалом у Білій Церкві, НПУ ім. М.
Драгоманова, підтримуючи супровід навчання
студентів.
Географія
нашої
допомоги
розширюється.
Зараз
на
замовлення
Дніпропетровської
НМетАУ
скануються
спеціальні підручники. Жодному студенту, який
звернувся за допомогою в бібліотеку, не було
відмовлено.
Відділом сучасних технологій
підготовлено 2CD „Всесвіт” з учбовою
літературою (понад 1300 книг). CD безкоштовно
надається у всі бібліотеки УТОС та студентамінвалідам. Створена бібліотека електронних
текстів
в
яких
підтримуються
розділи
„Філософія”, „Філологія”, „Класична література”,
словники та ін. Почалась робота зі створення
електронної бібліотеки. Працівники постійно
консультують
користувачів
з
питань
використання адаптивних програм.
В той же час не все так і добре. Бібліотека,
звичайно, мала б більше коштів витрачати на
передплату періодики. На превеликий жаль, в
Україні практично зовсім відсутні книги
збільшеним шрифтом. Якщо в Росії такі книги
видають і самі спеціальні бібліотеки, то у нас
нема ні фінансового, ні технічного ресурсу. І ще
один носій
інформації у нас дуже мало
використовують. Йдеться про тифлографіку. Нею
можуть користуватись ті, хто знає і не знає шрифт
Брайля. Вона однаково зрозуміла і сліпому, і
зрячому. В плані формування просторової уяви в
учбовому процесі, а це фізика, хімія, математика,
географія, історія – вони просто незамінні. Ніхто
цим не займається. Можна лише назвати
термінологічний
словник
„Екологія”
з
тифлографічними малюнками , який видав УІКЦ
УТОС. Навіть політико–адміністративну карту
України зробили польські фахівці для наших
українських шкіл. Але час і прогрес не стоять на
місці і будемо сподіватись на краще .
Високе покликання бібліотеки - здійснювати
невід’ємне право людини на прилучення до
цінностей науки і культури. Бібліотеки, що
обслуговують людей з особливими потребами
вкрай необхідні. Головна їх ціль - надання
бібліотечно-інформаційних послуг, спрямованих
на одержання нових знань, які сприяють
соціальній адаптації в суспільство.
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БІБЛІОТЕКА ЯК РЕСУРСНИЙ ЦЕНТР
СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ
Мірошниченко Н.О. - керівник Центру
обслуговування користувачів з особливими потребами
Херсонської ОУНБ
Одним
із
завдань
демократичного
суспільства є допомога соціальній інтеграції
людей з особливими можливостями. Важливу
роль у цьому відіграють публічні бібліотеки.

Вони
надають
освітні,
інформаційні,
культурні послуги всім верствам і віковим
групам населення, створюють для них
рівноправне
інформаційно-бібліотечне
середовище.
Відмінною
рисою
є
соціальна
спрямованість у діяльності цих закладів, що
виявляється також у підвищеній увазі до
людей з особливими потребами через фізичні
вади.
Важливий крок у цьому напрямку зробила
Херсонська ОУНБ ім. Олеся Гончара, у
травні 2006 р. тут урочисто відкрився Центр
обслуговування користувачів з особливими
потребами.
Відкриття Центру є запланованою роботою
у сфері обслуговування людей з фізичними
вадами, які вже давно користуються
послугами бібліотеки. Так, інваліди І-ІІ-ІІІ
груп мають пільги при оформленні
реєстраційних послуг під час запису до
бібліотеки: вони одержують читацький
квиток
безкоштовно,
мають
право

обслуговуватись позачергово, можуть по
телефону отримати консультацію та створити
замовлення на інформаційне обслуговування.
Читачі з вадами слуху користуються усіма
відділами бібліотеки, у тому числі і
Інтернет-центром,
ресурсним
центром
"Вікно в Америку".
Для користувачів з проблемами руху
створено спеціальний пандус, що дозволяє
людині в інвалідному візку подолати шлях
до бібліотеки. Це стало можливим завдяки
допомозі
Товариства
співдружності
ініціативних працездатних інвалідів та її
керівництву, що є членами Піклувальної
Ради бібліотеки. З відкриттям Центру,
читачі в інвалідних візках отримали
можливість
скористатись
послугами
Інтернету,
автоматизованим
робочим
місцем (сучасний ПК, сканер, принтер),
підібрати
необхідну
літературу
за
допомогою
електронного
каталогу,
заповнити листки читацької вимоги на
літературу і зачекати в Центрі виконання
свого замовлення, яке буде доставлено їм
співробітниками читальних залів або інших
структурних підрозділів бібліотеки.
Сучасне оформлення інтер'єру Центру
створило зручності та затишок мініатюрного
читального залу, а співробітники Центру
завжди готові надати необхідну довідку та
консультаційну допомогу.
Але, оскільки невпинно зростає кількість
людей
з
вадами
зору,
бібліотека
потурбувалась і про цю категорію читачів.
Лобіювання цього питання розпочалося у
2003 році, на конференції "Крим - 2003" під
час знайомства з керівником Міжнародного
фонду "FORCE"
(Нідерланди) Діком
Такером. Пізніше, генеральний директор
бібліотеки Н.І.Коротун, під час закордонних
стажувань в США, активно вивчала світовий
досвід бібліотек з питань обслуговування
користувачів з особливими потребами,
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намагалась залучити до цієї проблеми
представників
благодійних
фондів
та
бізнесових структур. В свою чергу науковометодичний відділ бібліотеки ретельно
вивчив спектр послуг в регіоні для людей з
вадами зору, інформаційні потреби цієї
категорії користувачів.
Після такої підготовчої роботи і було
прийнято рішення про створення Центру
обслуговування користувачів з вадами зору
при підтримці Посольства США в Україні та
Міжнародного фонду "FORCE" (Нідерланди).
На цей час Центр володіє:
- унікальним обладнанням для задоволення
інформаційних потреб користувачів з
вадами зору (дисплей та принтер із
шрифтом
Брайля,
приладами
для
збільшення зображень та текстів, які
знаходяться
у
відділі
краєзнавчої
літератури та секторі періодики відділу
обслуговування, що додає зручності при
перегляді періодичних видань з мілким
шрифтом);
- спеціальне програмне забезпечення для
3 автоматизованих робочих місць
центру
(Jaws
–
для
незрячих
користувачів; за їх відгуками, найкраща
програма);
Magic Professional – призначена для
слабозорих користувачів, дозволяє у
декілька разів
збільшити зображення на моніторі ПК,
змінити колір фону, літер, курсора
тощо. Також
виводити зображення на голос;
- Braillo – програма дозволяє створити
документ
шрифтом
Брайля
для
підготовки його до друку.
До послуг користувачів Центру періодика
шрифтом Брайля ("Литературные чтения",
"Заклик", фонд аудіокниг, які можна
прослухати в Центрі або вдома, послуги
Інтернет, художня та довідкова література із
збільшеним шрифтом).
Центр відкрився нещодавно – і головна
робота попереду. Планується протягом 2006
року
вивчити
інформаційні
запити
користувачів
Центру,
реєструвати
їх
побажання та пропозиції щодо покращення
обслуговування. Передбачається сформувати
групи незрячих для навчання, оволодіння
сучасними інформаційними технологіями,
відпрацьовується механізм обслуговування

даної категорії користувачів, так як вони
насамперед потребують індивідуального
підходу з урахуванням особливих потреб.
Враховуючи обмежені можливості
користувачів з вадами зору, співробітники
бібліотеки при допомозі психолога та
викладачів
Міжнародного
університету
розвитку людини "Україна", планують
вивчити психологічні особливостями цієї
категорії людей з метою надання їм
психологічної підтримки, а отриманий досвід
бібліотечно-інформаційного обслуговування
користувачів з вадами зору буде в кінці року
узагальнено та рекомендовано бібліотекам
області до впровадження.

ПОРАДИ ПСИХОЛОГА
ЯК УДОСКОНАЛЮВАТИ САМОГО СЕБЕ
Томан Іржі
_____________________________________________________________________________________
Душевні страждання зносити легше, ніж тілесні.
Г. Гейне
Якщо людина не може знайти спокій у собі, марно шукати його деінде.
Ф. де Ларошфуко

_____________________________________________________________________________________
ТРИВАЛІ ТІЛЕСНІ ПОШКОДЖЕННЯ
Ми повинні вміти увійти в становище людей з
тілесними пошкодженнями, які зустрічаються в
нашому оточенні. Тоді ми зможемо їх зрозуміти і
допомогти їм у нелегкій долі. Наведемо кілька
прикладів.
Один хлопець, гасячи вапно, дістав тяжке
тілесне ушкодження. Лікарі робили все можливе,
щоб врятувати йому очі, але марно.
"Спочатку було жахливо, – розповідав він. - Я
сприймав це як щось тимчасове, весь час
сподівався, що зір повернеться, а коли мені
врешті сказали, що вже нічого не можна зробити,
я вирішив, що це кінець, що я списана людина.
Але потім я взяв себе, в руки. Адже я повинен
жити. В мене є мати, друзі, люди, які прагнуть
мені допомогти. Я записався на курси сліпих
масажистів. Навчання тривало рік, протягом
якого нас примусили добре попрацювати. Крім
спеціальних дисциплін, була у нас і фізкультура.
Я стрибав через коня, лазив по шведській стінці,
перекидався на матах. Нічого, говорили вчителі,
що зараз вам доводиться не солодко, адже в житті
ніхто вам перешкод з шляху не усуватиме. І вони
мали рацію. Навчили нас не боятися труднощів,
поводити себе розумно, зжитися з нашим світом".
На запитання журналістки, що брала в нього
інтерв'ю, "який же цей твій світ?" хлопець
відповів: "Я б сказав, як і будь-який інший.
Скільки разів я замислювався, що краще - не
знати нічого і не бачити вже від народження чи
побачити, як виглядає луг, якого кольору небо,
каміння, які прекрасні дівчата, картина на стіні чи
форма рояля. Не знаю. Проте думаю, що мені не
погано. У мене є два світи. Я знаю, яке обличчя у
мами, знаю свою кімнату, дім, кожний куточок у
нашому селі, стежки в полі. Там я почуваю себе в
безпеці, можу потрапити куди завгодно - це така
собі незмінна фотографія, котру я завжди
носитиму в собі. А другий світ, сповнений уяви, він тільки мій, я сприймаю його як художник, що
на основі своєї фантазії малює пейзажі й обличчя
людей, яких ніколи не бачив. Я уявляю собі
зовнішність людей за тембром їх голосу і
намагаюсь угадати їх характер. В жодному разі
мій світ не можна назвати сумним і бідним".

Фердінанд Шпенглер - так звати цього
молодого чоловіка, який закінчив курси, став
працювати масажистом державного санаторію в
Карлових Варах. Про свою роботу він розповідає:
"Я люблю вставати в будні. Не можу дочекатися
того моменту, коли знову вдягну білий халат,
коли за мною знову ходитимуть люди, яким я
потрібен і які потрібні мені. Люблю слухати їх
розповіді.
Здається,
вони
переді
мною
розкриваються, стають щирими й відвертими, а я
їм відплачую тим же. Мене дуже радує, коли
деякі пацієнти, повернувшись через рік на
лікування, хочуть знову на масаж ходити до
мене".
Він відкрив вікно у вечірню темряву й запитав
журналістку:
- Там багато зірок?
- Сила-силенна, все небо засіяне.
- Це добре, - хлопець повернув до журналістки
жваве обличчя, - завтра знову буде гарний день.
Цей юнак не впав у розпач через свою трагедію
- сенс життя він знайшов у щоденній роботі.
До людей, які змогли справитися зі своєю
долею, належать і Гелена Келлер та Ольга
Скороходова, які в п'ять років втратили зір і слух,
а потім і здатність говорити. Незважаючи на це,
педагогам і лікарям вдалося поновити їх контакт з
навколишнім світом. Скороходова одержала
вищу освіту і стала науковим працівником.
Ви й самі, напевне, зустрічали багатьох людей з
тілесними ушкодженнями, які мають велику
витримку і співчуття до інших. Якщо можуть,
вони ходять на роботу або працюють удома.
Нерідко їм доводилося шукати новий сенс життя,
міняти професію, а це, звичайно, вимагає
спеціального навчання.
Ці люди демонструють чудеса відваги й
мужності, про які здебільшого ніколи не
розповідають. Візьміть хоча б сліпого, що, йдучи
знайомою дорогою на роботу, раптом спіткнеться
об загорожу, яку щойно поставили над новим
ровом, або об новий стовп з дорожним знаком чи
впаде на зледенілому тротуарі. А що коли він у
вічній темряві захоче дістатися незнайомими
шляхами пішки, автобусом або трамваєм до свого
товариша, щоб підтримати його у хвилину

ПОРАДИ ПСИХОЛОГА
депресії чи у хворобі? І все-таки ця людина
щоденно вирушає у свою путь. Я знаю сліпого
телефоніста, який удома виконує різноманітну
чоловічу роботу, в саду саджає і цілий рік
доглядає ягоди, фруктові дерева. Серед його
захоплень і шахи: він бере участь у багатьох
турнірах у своїй країні і за кордоном. У відпустку
їздить з дружиною за кордон і привозить звідти
багато вражень.
Наведемо приклад Франтішека Куніка, чиє ім'я
знайоме всім тілесно ушкодженим спортсменам.
В чотири роки Франтішек серйозно захворів на
поліомієліт. У десять років в інституті Єдлічки
він уперше підійшов до столу для гри в теніс, а
вже незабаром захищав честь Лібереця на
міжінститутських іграх. Пробував він себе і в
легкій атлетиці. Йому не досить було брати
участь у змаганнях інвалідів, і він почав
виступати за команду "Локомотив" (м. Трутнов) у
групі "Б" разом із здоровими спортсменами.
Під час лікування в місті Ямські Лазні
Франтішек познайомився зі своєю майбутньою
дружиною, в нього з’явилися нові друзі, з якими
грав у волейбол, займався іншими видами спорту,
що їх рекомендує лікувальна фізкультура. З часом
він
очолив
трутновський
"Локомотив".
Франтішек не тільки грає в настільний теніс і
волейбол, але не забуває і легку атлетику: на
республіканських змаганнях він одержав сім
золотих, п'ять срібних та одну бронзову медаль.
На першості світу серед інвалідів у Сент-Етьєні
завоював срібну медаль у легкоатлетичному
п'ятиборстві.
Нині Франтішек Кунік є одним з головних
організаторів спортивних заходів для інвалідів.
Він заснував Крконоський кубок, змагання за
який уже стали традицією.
ЗНАЙТИ СВОЄ МІСЦЕ В ЖИТТІ
Цей приклад ми навели не для того, щоб кожна
людина з тією чи іншою фізичною вадою
намагалася стати визначним спортсменом, а з
інших причин: ніхто не повинен втрачати надію і
впадати в депресію та відчай. Треба завжди
старатися подолати депресивний стан навчанням,
роботою або якоюсь іншою інтенсивною
діяльністю.
Характерно, що ушкодження може позначатись
не тільки фізичній сфері, а й на психічній. Так,
інваліди впадають у тяжкий невротичний стан,
який вимагає першочергового лікування.

В одному британському лікувальному закладі
влаштували в 1948 році перші спортивні ігри
інвалідів. Спочатку це були змагання зі стрільби з
лука, а потім і з баскетболу, фехтування, деяких
видів легкої атлетики, плавання, настільного
тенісу та ін. Ці змагання позитивно впливали не
тільки на фізичний стан інвалідів, а й на їх
психіку. Вони сприяють вихованню у людей з
фізичними вадами впевненості у собі, здатності
легше переносити свою тяжку долю.
Спортивні заходи допомагають інвалідам
знаходити нові можливості, як компенсувати
функції уражених частин тіла і зазнати радощів
повноцінної людини.
Проте самі для себе вони повинні зробити
якомога більше: напружити всі свої зусилля й
волю
і
пам'ятати,
що
самодисципліна,
вимогливість до самих себе - необхідна
передумова бути задоволеним життям. Можна
сказати, що кожний їх день вимагає перемоги над
самим собою і великої витримки. Багато хто з них
свідомо ставить перед собою завдання чогось
навчитися, знайти в собі сили, щоб продовжити
розпочату справу, не допустити повернення
подоланої кризи й не піддатися новій.
ТИМЧАСОВЕ ВІДСТОРОНЕННЯ ВІД
ЖИТТЯ
Людина, внаслідок якогось нещастя, на досить
тривалий час, скажімо, один-два роки може бути
відстороненою від життя. Тут уже залежить
тільки від неї самої - впасти у меланхолію через
те, що вона прикута до ліжка, чи використати цей
час вимушеного спокою для поповнення своїх
знань, для самоосвіти.
Чи задумувалися ви над тим, що б ви робили в
такій ситуації? Такі роздуми повинні були б
привести вас до двох висновків.
По-перше, ви мали б стати обережнішим і
передбачати різні небезпеки, які можуть
загрожувати вам, вашим дітям чи дружині.
Адже відомо, що й домашня робота є
небезпечною з погляду можливих ушкоджень опіків, ошпарювань, порізів, переломів. Так,
підсмаження їжі, наприклад, може становити
серйозну небезпеку для зору. Ніхто не
гарантований також і від того, що завтра,
післязавтра з ним не трапиться якась аварія при
їзді автомобілем і він не буде травмований.
Все, що ми говорили про тілесні ушкодження,
наштовхує нас на другий висновок - завжди, за
будь-яких ситуацій людям з фізичними вадами
треба допомагати в їх нелегкій долі.

Томан І. Як удосконалювати самого себе.
(Весела абетка) <http://abetka.ukrlife.org/toman23.htm> (2006, липень, 13)

ПОРАДИ ПСИХОЛОГА
ПОРАДИ ІНВАЛІДАМ
ПРИ ПРАЦЕВЛАШТУВАННІ
Афанасенко Олена
Для
інваліда,
який
прагне
працевлаштуватись, часто досить складно
правильно обрати момент для розкриття
інформації про свою інвалідність. Подібна
проблема особливо актуальна для людей з
прихованими формами інвалідності.
Перший крок — почніть з підготовки
резюме (як правильно його скласти, вам
підкаже
психолог-профконсультант
найближчого центру зайнятості).
Другий крок — супровідний лист, де
ви розповісте роботодавцю, чому хочете
працювати в його компанії, запропонуєте
запросити себе на співбесіду.
Третій крок — заповнення анкети,
яку пропонує роботодавець. Це важливий
момент, до якого не можна ставитись
безвідповідально,
оскільки
від
вашої
акуратності та щирості у відповідях залежить
враження, яке ви справите на роботодавця.
Також подбайте про свій зовнішній вигляд.
Будьте максимально ввічливі, візьміть з
собою ручку та копію резюме.
За законом, роботодавець не має
права
ставити
запитання
медичного
характеру
або
такі,
що
змушують
претендента розкрити інформацію про
інвалідність. Якщо в анкеті є подібні, залиште
їх без відповіді, — це краще, ніж відповісти
неправдиво.
Наступний крок — інтерв'ю. Це –
найважливіший момент, під час якого
вирішується доля кандидата. Пам’ятайте, що
ви маєте приблизно одну хвилину, аби
справити добре враження, а саме воно є
визначним у цей момент. Тепер настав
момент повідомити роботодавцю про свою
інвалідність, якщо вам потрібні спеціальні
умови на робочому місці.
Не забудьте добре підготуватись до
інтерв’ю! Якщо ви не знаєте, чи є місце
проведення інтерв’ю доступним для вас,

з’ясуйте це заздалегідь. Дізнайтесь про
наявність автомобільної стоянки для інвалідів
чи ліфта у приміщенні. Не відкладайте цю
справу на час проведення співбесіди,
дізнайтесь все раніше і підготуйтесь
відповідним чином. Такий підхід з вашого
боку в будь-якому випадку покаже
потенційному роботодавцю, що ви в змозі
ефективно вирішувати проблеми.
Найкращий спосіб не розгубитись під
час співбесіди — підготуватись до неї.
Психологи-профконсультанти
служби
зайнятості допоможуть вам з честю
відповісти на найскладніші та найкаверзніші
запитання роботодавця. Наприклад, у
відповідь на запитання „Чому у вашій
трудовій діяльності є трирічна перерва”,
краще розповідати про те, що ви робили в цей
час, а не те, чому не працювали. Згадайте
курси чи тренінги, які пройшли, якості, які
здобули в цей час. Розкажіть, як вам вдалося
подолати труднощі, пов’язані з інвалідністю,
завдяки чому ви стали значно сильнішими,
відповідальнішими. Завжди намагайтесь
залишати власне минуле в минулому, і дайте
роботодавцю зрозуміти, що ви готові вперто
рухатись вперед, до нових цілей і, зрозуміло,
цілком здатні виконувати роботу, на яку
претендуєте.
Пам’ятайте, що говорити слід про те,
що ви можете робити, а не про те, чого
робити вам не можна. Кожен роботодавець
потребує
кваліфікованого,
вмілого
і
перспективного
працівника.
Знайдіть
можливість дати зрозуміти, що ви — саме
такий. Робіть акцент на кращих якостях,
уникаючи таких, які для вас пов’язані з
певними труднощами. Потренуйте голос —
він не повинен тремтіти і бути прохальним.
Будьте впевнені у власних силах і
чесні під час співбесіди, яка пройде для вас
навіть успішніше, ніж ви сподіваєтесь!

Афанасенко О. Поради при працевлаштуванні для інвалідів
<http://www.dcz.gov.ua/> (2006, липень, 13)

ПРАВО
НОВЕ В ЗАКОНОДАВСТВІ
1. Кабінет Міністрів України; Постанова від 25.05.2006 № 744
Про затвердження Порядку використання у 2006 році субвенції з державного бюджету місцевим
бюджетам на забезпечення спеціальним обладнанням навчальних закладів для дітей, які
потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку.
2. Кабінет Міністрів України; Постанова від 27.04.2006 № 596
Про порядок використання у 2006 році коштів, передбачених у державному бюджеті для придбання
житла інвалідам по слуху та зору.
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 22 лютого 2006 р. № 186
Про підвищення рівня пенсійного забезпечення осіб із числа дітей-сиріт
Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Установити у 2006 році на кожну особу із
числа дітей-сиріт віком старше 18 років, якій
призначено пенсію у разі втрати годувальника,
доплату в розмірі до 30 гривень.
Зазначена доплата виплачується, якщо розмір
пенсії у разі втрати годувальника (з урахуванням
надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової
грошової допомоги, пенсій за особливі заслуги
перед Україною, сум індексації та інших доплат
до пенсій, встановлених законодавством) в
розрахунку на кожну таку дитину не досягає двох
розмірів прожиткового мінімуму, встановленого
на 2006 рік для осіб, які втратили працездатність,
і після встановлення доплати не перевищує таких
двох розмірів.
Особам із числа дітей-сиріт, яким крім пенсії
у разі втрати годувальника призначено державну

соціальну допомогу відповідно до Закону України
"Про державну соціальну допомогу інвалідам з
дитинства та дітям-інвалідам", зазначена доплата
встановлюється з урахуванням розміру державної
соціальної допомоги.
2. Установити, що щомісячна державна
адресна допомога до пенсії (дотація), яка
виплачується згідно з постановою Кабінету
Міністрів України від 18 вересня 2004 р. № 1215
"Про підвищення рівня пенсійного забезпечення"
(Офіційний вісник України, 2004 p., № 38, ст.
2491, № 43, ст. 2827), встановлюється без
урахування розміру доплати, передбаченої цією
постановою.
3. Доплата, встановлена цією постановою,
виплачується починаючи з 1 січня 2006 р. за
рахунок коштів, передбачених у Державному
бюджеті України на 2006 рік.
Прем’єр-міністр України
Ю. Єхануров

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 22 лютого 2006 р. № 187
Про затвердження Порядку забезпечення санаторно-курортними путівками деяких категорій
громадян органами праці та соціального захисту населення
Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Затвердити Порядок забезпечення санаторно-курортними путівками
органами праці та соціального захисту населення, що додається.
2. Ця постанова набирає чинності з дня опублікування.

деяких категорій громадян
Прем'єр-міністр України
Ю.ЄХАНУРОВ

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою КабінетуМіністрів України
від 22 лютого 2006 р. № 187
ПОРЯДОК
забезпечення санаторно-курортними путівками деяких категорій громадян органами праці та
соціального захисту населення

ПРАВО
1. Цей Порядок визначає механізм
забезпечення органами праці та соціального
захисту
населення
санаторно-курортними
путівками (далі — путівками) до санаторнокурортних закладів відповідно до Законів
України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту", "Про жертви нацистських
переслідувань" та "Про основи соціальної
захищеності інвалідів в Україні".
2. Органи праці та соціального захисту
населення забезпечують за рахунок коштів
державного бюджету безплатними путівками
до санаторно-курортних закладів:
інвалідів усіх категорій;
ветеранів війни;
осіб, на яких поширюється чинність Закону
України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту";
осіб, зазначених в абзацах другому,
третьому, четвертому і п'ятому частини першої
статті 6 Закону України "Про жертви
нацистських переслідувань".
3. Особи, зазначені у пункті 2 цього
Порядку, повинні перебувати на обліку в
органах праці та соціального захисту населення
для
санаторно-курортного
лікування
і
одержувати пенсію в органах Пенсійного
фонду України або державну соціальну
допомогу, призначену замість пенсії, в органах
праці та соціального захисту населення.
Особи, що перебувають на обліку в інших
органах, путівки одержують за місцем їх
пенсійного обліку.
Працюючі особи та особи, що не досягли
встановленого законодавством пенсійного віку,
забезпечуються путівками за місцем основної
роботи або за місцем обліку в органах праці та
соціального захисту населення на підставі
довідки з місця роботи про те, що їм не
видавалася
безплатна
путівка
протягом
попереднього
року
(для
осіб,
що
забезпечуються путівками один раз на два роки,
— протягом двох попередніх років).
Особи, що мають особливі заслуги перед
Батьківщиною, а також члени їх сімей
одержують путівки в поліклініці або за місцем
останньої роботи.
Осіб, що проживають в інтернатних
установах системи Мінпраці, інвалідів, що
навчаються на денному відділенні у навчальних
закладах, путівками забезпечують органи праці
та соціального захисту населення відповідно до
цього Порядку.
Осіб, інвалідність яких пов'язана з нещасним
випадком на виробництві або професійним

захворюванням, забезпечує путівками Фонд
соціального страхування від нещасних випадків
на виробництві та професійних захворювань, на
підставі висновку МСЕК про необхідність
лікування за прямими наслідками виробничої
травми чи професійного захворювання.
4. Органи охорони здоров'я забезпечують
путівками ветеранів війни на лікування у
госпіталях, а також санаторно-курортними
путівками — інвалідів, ветеранів війни із
захворюванням на туберкульоз та дітейінвалідів до досягнення 18-річного віку (згідно
з медичними показаннями за наявності
відповідних профільних санаторно-курортних
бюджетних закладів).
5. Путівки видаються особам, зазначеним у
пункті 2 цього Порядку, відповідно до
медичних рекомендацій з урахуванням пільг,
передбачених законодавством для конкретної
категорії осіб, в порядку черговості у міру
надходження путівок. Для одержання путівки
подається заява та медична довідка лікувальної
установи за формою № 070/0.
6. Інваліди війни та інваліди, зазначені в
абзаці третьому частини першої статті 6 Закону
України
"Про
жертви
нацистських
переслідувань",
забезпечуються путівками
позачергово щороку (із січня по грудень).
7. Учасники бойових дій та особи, зазначені
в абзаці другому частини першої статті 6
Закону України "Про жертви нацистських
переслідувань", забезпечуються путівками
щороку (із січня по грудень).
8. Учасники війни, особи, на яких
поширюється чинність Закону України "Про
статус ветеранів війни, гарантії їх соціального
захисту", та особи, зазначені в абзацах
четвертому і п'ятому частини першої статті 6
Закону України „Про жертви нацистських
переслідувань”, забезпечуються
путівками
один раз на два роки.
9. Інваліди загального захворювання та
інваліди з дитинства забезпечуються путівками
в порядку черговості в міру надходження
путівок.
10. Інваліди з наслідками травм і
захворюваннями хребта та спинного мозку
забезпечуються путівками до санаторіїв
спинального профілю (відповідно до медичних
рекомендацій) з лікуванням строком на 45 днів
у порядку черговості в міру надходження
путівок.
Особам, що супроводжують інвалідів до
санаторіїв спинального профілю, путівки не
видаються, лише двічі оплачується проїзд до
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санаторію і назад згідно з поданими проїзними
документами в такому розмірі: залізничним
транспортом не вище тарифу, визначеного для
проїзду у плацкартному вагоні, водним та
автомобільним — у розмірі фактичної вартості
проїзду.
11. Путівками без лікування (крім санаторіїв,
що належать до сфери управління Мінпраці)
забезпечуються особи, що супроводжують
інвалідів І групи (за винятком інвалідів з
наслідками травм і захворюваннями хребта та
спинного мозку), яким за висновком лікувально-профілактичного
закладу
необхідна
постійна стороння допомога. Якщо інвалід І
групи здатний обслуговувати себе самостійно,
видається довідка про це лікувальнопрофілактичного закладу.
Інваліда І групи не можуть супроводжувати
інваліди І групи та особи, які не досягли 18річного віку.
12. Осіб, інвалідність яких пов'язана з
нещасним випадком на виробництві або
професійним захворюванням, що потребують
лікування супутніх захворювань відповідно до
медичних рекомендацій, можуть забезпечувати
путівками органи праці та соціального захисту
населення на загальних підставах у порядку
черговості в міру надходження путівок.
Взяття на облік для забезпечення путівкою
проводиться на підставі довідки, виданої
Фондом соціального страхування від нещасних
випадків на виробництві та професійних
захворювань про те, що інвалід не одержував у
ньому
санаторно-курортної
путівки,
та
документів, зазначених у пункті 5 цього
Порядку.
13. Особам, що постраждали внаслідок
Чорнобильської
катастрофи
санаторнокурортна путівка чи путівка на відпочинок
надається згідно із Законом України "Про
статус і соціальний захист громадян, які
постраждали
внаслідок
Чорнобильської
катастрофи",
в
порядку,
визначеному
постановою Кабінету Міністрів України від 16
травня 2000 р. № 800 (Офіційний вісник
України, 2000 p., № 20, ст. 831).
Оздоровлення осіб, постраждалих у наслідок
аварії
на
Чорнобильській
атомній
електростанції, забезпечується за рахунок
коштів державного бюджету, що виділяються
для здійснення заходів з ліквідації наслідків
Чорнобильської катастрофи та соціального
захисту населення.
14. Особа, що перебуває на обліку для
забезпечення путівки в органах праці та

соціального захисту населення, але в
поточному році одержала безплатну путівку в
іншій організації, знімається з обліку.
Повторне взяття на облік здійснюється
відповідно до пункту 5 цього Порядку.
15. Компенсація за доплату, пов'язану з
поліпшенням умов проживання в санаторії, та
за
продовження
строку
лікування
не
здійснюється.
16. Закупівля та забезпечення путівками
здійснюється в межах коштів, передбачених
на зазначену мету у державному бюджеті на
поточний рік.
17. Закупівля санаторно-курортних путівок
здійснюється відповідно до Закону України
"Про закупівлю товарів, робіт і послуг за
державні кошти".
виникнення
З
метою
недопущення
кредиторської та дебіторської заборгованості на
кінець року у тендерній документації враховуються такі обставини:
тендер на закупівлю робіт і послуг
здійснюється
лише
у
межах
коштів,
передбачених
державним
бюджетом
на
відповідний рік, з урахуванням необхідності
погашення бюджетних зобов'язань минулих
років, узятих на облік в органах Державного
казначейства, та оплати сум, визначених
договорами;
сума, визначена в договорі, та зобов'язання
замовника за договором може коригуватися у
разі
уточнення
показників
державного
бюджету;
зобов'язання у замовника виникають лише з
надходженням коштів на здійснення процедури
закупівель на його реєстраційний рахунок;
за наявності коштів на реєстраційному
рахунку постачальник зобов'язаний надати
послуги (видати путівки) до закінчення
календарного року.
18. У разі коли особи, зазначені у пункті 2
цього Порядку, мають право на санаторнокурортне лікування за кількома законами, їм
надається право вибору в забезпеченні
путівкою за одним із них.
19. Грошова компенсація замість путівки
для інвалідів війни та інвалідів, зазначених в
абзаці третьому частини першої статті 6
Закону України "Про жертви нацистських
переслідувань",
і
компенсація
вартості
самостійного санаторно-курортного лікування
учасникам бойових дій, учасникам війни,
особам, на яких поширюється чинність Закону
України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту", та особам, зазначеним в
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абзацах другому, четвертому і п'ятому статті 6
Закону України "Про жертви нацистських
переслідувань", виплачується в порядку і
розмірі, визначених постановою Кабінету

Міністрів України від 17 червня 2004 р. № 785
(Офіційний вісник України, 2004 p., № 24, ст.
1598).

МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ
ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
від 15.03.2006 №7
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
21 березня 2006 р. за № 301/12175
Про встановлення середньої вартості путівки для виплати грошової компенсації замість
санаторно-курортного лікування
Відповідно до пункту 7 постанови Кабінету Міністрів України від 17 червня 2004 року № 785 "Про
затвердження Порядку виплати грошової компенсації вартості санаторно-курортного лікування деяким
категоріям громадян" наказую:
Установити середню вартість путівки для виплати грошової компенсації замість санаторно-курортного
лікування в межах обсягу бюджетних коштів, виділених відповідно до Закону України "Про Державний
бюджет України на 2006 рік" у сумі 200 гривень.
Міністр

І. Сахань
ЗАКОН УКРАЇНИ
„Про соціальний захист дітей війни”

Коментар спеціаліста
З 1 січня 2006 року набрав чинності прийнятий
Верховною Радою України 18.11.2004 року Закон
України "Про соціальний захист дітей війни",
відповідно до якого дитина війни - це особа, яка є
громадянином України та якій на час закінчення
/2 вересня 1945 року/ Другої світової війни було
менше 18 років. Зазначеним Законом передбачено
посилити соціальний захист дітей війни через
надання цій категорії осіб пільг і гарантій.
Відповідно до зазначеного Закону "дітям
війни" передбачено надання таких пільг:
- право на переважне залишення на роботі при
скороченні чисельності або штату працівників;
- використання чергової відпустки в зручний
для них час;
- одержання додаткової відпустки без
збереження заробітної плати строком до двох
тижнів на рік;
виплата
допомоги
по
тимчасовій
непрацездатності в розмірі 100 відсотків
середньої заробітної плати незалежно від стажу
роботи;
- першочергове відведення земельних ділянок
для індивідуального житлового будівництва,
садівництва та городництва;

- безплатний проїзд усіма видами міського
пасажирського
транспорту,
автомобільним
транспортом загального користування в сільській
місцевості, залізничним і водним транспортом
приміського
сполучення
та
автобусами
приміських маршрутів у межах області
(Автономної Республіки Крим) за місцем
проживання;
- право на 25-відсоткову знижку при платі за
користування комунальними послугами (газом,
електроенергією тощо) у межах середніх норм
споживання.
Однак, у Державному бюджеті України на 2006
рік, який прийнято Верховною Радою України 20
грудня 2005 року, частково враховано видатки на
забезпечення пільг, зокрема, пунктом 17 статті
77 зупинено на 2006 рік дію абзацу сьомого статті
5 (право на 25-відсоткову знижку при платі за
користування комунальними послугами (газом,
електроенергією, тощо) у межах середніх норм
споживання) та статті 6 (дітям війни пенсії або
щомісячне довічне грошове утримання чи
державна соціальна допомога, що виплачується
замість пенсії підвищується на 30 відсотків
мінімальної пенсії за віком) Закону України "Про
соціальний захист дітей війни, а статтею 110
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Закону України "Про державний бюджет України
на 2006 рік" установлено, що пільги дітям війни
за користування комунальними послугами
запроваджуються у 2006 році поетапно, у
порядку, визначеному Кабінетом Міністрів
України за погодженням з Комітетом Верховної
Ради України з питань бюджету.

На сьогодні, органами праці та соціального
захисту населення райдержадміністрацій та
міськвиконкомів
дітям
війни
видаються
відповідні тимчасові довідки або проставляються
штампи у пенсійних посвідченнях.

КОНСУЛЬТУЮТЬ СПЕЦІАЛІСТИ
_____________________________________________________________________________________
Перерахунок субсидій у зв'язку з підвищенням цін на газ і електроенергію проводиться з місяця, у
якому змінилися тарифи

_____________________________________________________________________________________
Косянчук С.А. – заступник начальника Головного управління
праці та соціального захисту населення
облдержадміністрації
У зв'язку з підвищенням з 1 травня 2006 року
тарифів
на
житлово-комунальні
послуги,
проводиться
перегляд
розмірів
житлових
субсидій у межах встановленого терміну їх
призначення.
Перерахунок діючих субсидій здійснюється без
звернень громадян з місяця, в якому відбулась
зміна тарифів.
Людям,
що
вже
користуються
такою
фінансовою підтримкою держави, не потрібно
подавати новий комплект документів.
Ціни на газ і електроенергію зросли досить
відчутно, майже на чверть. Так, електроенергія,
що відпускається населенню, подорожчала з 15,6
до 19,5 копійки за 1 кВт/год, а для населення, яке
проживає в сільській місцевості вартість однієї
кВт/год складає 18 коп. проти 14,4. Вартість 1
кВт/год для населення, яке проживає у будинках,
обладнаних
кухонними
електроплитами,
електроопалювальними установками (у тому
числі в сільській місцевості) збільшилась з 12 до
15 копійок. Також підвищено рівень цін на газ
природний
для
побутових
потреб
та
індивідуального опалення будинків за наявності
газових лічильників за 1 куб.м газу з 17,5 до 22
копійок, за відсутності лічильників – відповідно з
19 до 24 копійок. Ростуть також тарифи на
житлово-комунальні послуги.
Основні запитання, з якими громадяни
звертаються до Головного управління щодо
призначення, виплати субсидій:
Хто може скористатися субсидією?
Право на призначення субсидії мають ті сім'ї,
для яких вартість житлово-комунальних послуг
перевищує 20 відсотків сукупного доходу, а для
найменш захищених жителів нашої країни - 15
відсотків.

Хто саме відноситься до таких найменш
захищених громадян?
Це родини, що складаються тільки з пенсіонерів
і інших непрацездатних громадян, а також ті, до
складу яких входять неповнолітні діти або
інваліди І і ІІ груп. При цьому сукупний дохід на
одного зареєстрованого в житловому приміщенні
не
повинен
перевищувати
50
відсотків
прожиткового мінімуму на людину. З січня 2006
року ця сума складала 226 гривень 50 копійок, а в
квітні вона досягла 232 гривні 50 копійок.
При цьому потрібно враховувати, що субсидія
надається в межах установлених норм (наведені в
кінці повідомлення).
Як діє це "нормативне " обмеження?
Наприклад, на квартирну плату встановлена
така норма - 21 кв. метр на наймача і кожного
зареєстрованого у житловому приміщенні
(будинку) та додатково 10,5 кв.м на всіх тут
зареєстрованих, а для громадян, які проживають в
однокімнатній квартирі, - на загальну площу
незалежно від розміру квартири. Таким чином,
для родини з трьох чоловік дана норма складе
73,5 кв.м. І якщо така родина займає квартиру
загальною площею 52 кв.м, то субсидія буде
надана на всю житлову площу, оскільки вона
менше норми. А от якщо площа квартири - 100
кв.м, то на загальних підставах субсидія може
бути призначена тільки на 73,5 кв.м.
За іншу площу прийдеться платити повну
вартість?
Так, але в ряді випадків субсидію призначають
на збільшену в порівнянні з нормою площу житла
за рішенням місцевих органів виконавчої влади
або місцевого самоврядування, а також створених
ними комісій.
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Як розраховується сума субсидії? Скільки
платити за комунальні послуги сім'ї, а скільки
- державі?
Допустимо, сукупний середньомісячний дохід
сім'ї з чотирьох чоловік складає 1000 гривень.
Стандартні 20 відсотків цієї суми - 200 гривень. А
вартість житлово-комунальних послуг (плати за
квартиру, опалення, водопостачання і так далі),
якими користується сім'я, коливається від 250 до
260 гривень у залежності від показань
лічильників.
Припустимо, родина користується всіма
комунальними послугами в межах санітарних
норм і субсидія їй надається на всю житлову
площу і весь обсяг комунальних послуг. Якщо їй
призначать субсидію, то вона щомісяця буде
платити за послуги фіксовану суму - 200 гривень
(20 відсотків свого сукупного доходу). А різницю
(50-60
гривень)
стане
перераховувати
комунальникам держава у вигляді субсидії.
Яким чином здійснюється перерахунок
субсидій при підвищенні вартості послуг?
У випадку підвищення цін і тарифів на
житлово-комунальні послуги органи праці і
соціального захисту населення переглядають
розміри субсидій. Але при цьому сума, що
платить сім'я в межах прийнятих норм,
залишається незмінною. Підвищення вартості
послуг відшкодовується за рахунок субсидії.
Якщо взяти наш приклад, то у випадку, коли
вартість житлово-комунальних послуг виросте з
250-260 гривень до 300-310 гривень, родина як і
раніше буде платити 200 гривень, а от обов'язкова
частка, що платить держава, збільшиться до 100110 гривень .
При цьому перерахунок діючих субсидій
проводиться без звернення громадян і з місяця, у
якому змінилися тарифи.
А якщо сім'я тільки після підвищення
одержала право на державну дотацію?
Щоб уникнути черг, що можуть виникнути
після травневого підвищення, нові субсидії
будуть призначати протягом двох місяців з часу
збільшення розмірів платежів. При цьому, в цей
період,
органи праці і соціального захисту
населення
щодня приймають громадян, що
звертаються за субсидією.
Куди потрібно подавати документи, щоб
одержати субсидію?
Субсидії призначають районні, міські або
районні в містах органи праці і соціального
захисту населення (відділи субсидій).
Які документи для цього потрібні?
Якщо родина звертається за субсидією вперше,
вона зобов'язана надати весь пакет документів:
заява, довідки про склад сім'ї, про доходи
кожного зареєстрованого на житловій площі і

декларацію про їхні доходи, майно, а також дані
про розміри платежів за житлово-комунальні
послуги. Інформацію про суми пенсій органи
праці і соціального захисту населення одержують
без участі пенсіонерів.
При наступному зверненні за субсидією (якщо,
звичайно, із дня попереднього візиту до органів
соціального захисту ніяких змін у складі родини і
її зайнятості не відбулося) потрібно подати тільки
заяву і довідки про доходи всіх зареєстрованих на
житловій площі.
Які доходи беруться до уваги?
Зарплати, пенсії, різні види допомог, доходи від
підприємницької
діяльності
й
особистого
підсобного господарства, земельних ділянок,
виділених для овочівництва, косовиць і пасовищ
згідно з нормами, що затверджуються місцевими
органами виконавчої влади.
Чи діють які-небудь обмеження при
призначенні субсидії?
Головна умова: усі працездатні члени сім'ї
повинні бути зайняті: працювати, учитися на
денній формі у вищих навчальних закладах І- ІV
рівнів акредитації або в професійно-технічних
навчальних закладах протягом трьох місяців
перед зверненням за субсидією. Якщо людина з
якої-небудь причини не працевлаштована, вона
зобов'язана шукати роботу через службу
зайнятості.
Є
кілька
виключень,
що
допускають
призначення субсидії на загальних підставах,
навіть якщо один із працездатних членів родини
не працює, не учиться, не зареєстрований у якості
безробітного , але при цьому:
- доглядає за дитиною до трьох років;
- доглядає за дитиною, що вимагає догляду
протягом часу, визначеного в медичному
висновку лікувально-консультаційної комісії (але
тільки до досягнення нею шестирічного віку);
- має трьох і більше дітей у віці до 16 років і
зайнятий доглядом за ними;
- доглядає за інвалідом І групи, інвалідом у віці
до 16 років, особою, що досягла 80 років.
У яких ще випадках сім'ї можуть відмовити
в призначенні субсидії?
Є декілька ситуацій:
- в призначенні субсидії можуть відмовити,
якщо уповноважений власник (співвласник)
житла, або будь-яка особа, що зареєстрована
разом з ним у житловому приміщенні, здає за
договором у найм або в оренду житлове
приміщення;
- якщо зареєстровані в квартирі особи або члени
їх сімей володіють більш ніж одним житловим
приміщенням і при цьому загальна площа житла
перевищує санітарні норми.
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Разом з тим, як виключення, субсидія може
бути призначена навіть тим сім'ям, що формально
не мають на неї права. Такі рішення приймаються
районними державними адміністраціями, а також
виконавчими органами міських і районних рад на
підставі акту обстеження матеріально-побутових
умов сім'ї, виходячи з конкретних обставин, що
склалися в сім'ї. Для цього державні соціальні
інспектори
знайомляться
з
матеріальнопобутовими умовами сім'ї, а також з іншими
аспектами її життя, наявність яких може свідчити
про необхідність надання субсидії.
Слід також зазначити, що сім'я може
позбавитися права на субсидію, якщо не буде
щомісяця вносити свою обов'язкову частку
платежу. Виключення складають випадки, коли
одному з членів родини затримують зарплату або
пенсію і цей факт підтверджується відповідними
документами.
На який термін призначається субсидія?
Звичайно субсидія на оплату житловокомунальних послуг призначається на півроку, а
на оплату природного газу, що використовується
для опалення, - на опалювальний період.
Субсидія для придбання скрапленого газу,
твердого і рідкого пічного побутового палива
призначається раз у рік.
У якому вигляді надаються житлові
субсидії? Їх виплачують сім'ям або відразу
перераховують комунальникам?
Компенсація витрат на оплату житловокомунальних послуг (у тому числі електроенергії
і газу) проводиться в безготівковій формі, а
субсидія на придбання скрапленого газу, твердого
і рідкого пічного побутового палива виплачується
населенню готівкою.
НОРМИ, У МЕЖАХ ЯКИХ НАДАЮТЬСЯ
ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНІ СУБСИДІЇ
По оплаті електроенергії:
- у будинках (крім тих, котрі обладнані
електричними плитами і елктроопалювальними
установками ) - на сім'ю з одного-двох чоловік 75 кВт/год на місяць і додатково 15 кВт/год на
кожного іншого члена сім'ї, але в цілому не більш
150 кВт/ год на місяць на сім'ю;
- у будинках, що обладнані стаціонарними
електричними плитами на родину з одного-двох
чоловік - 100 кВт/год на місяць;
- за кожного наступного члена родини додатково 25 кВт/год, але в цілому не більш 200
кВт/год на місяць на сім'ю;
у
будинках,
обладнаних
елктроопалювальними установками - 28 кВт/год
на 1 кв.м опалювальної площі на місяць в
опалювальний період з розрахунку 21 кв.м на

одну особу і додатково 10,5 кв.м на сім'ю, але не
більше загального розміру опалювальної площі.
По оплаті природного газу:
- якщо газ використовується для опалення
житла - 11 куб.м природного газу на 1кв.м площі
в опалювальний сезон з розрахунку 21 кв.м на
людину і додатково 10,5 кв.м на сім'ю;
- якщо використовується тільки газова плита
при
наявності
централізованого
гарячого
водопостачання - 9,8 куб.м газу на одну особу в
місяць;
- якщо використовується газова плита і відсутні
централізоване гаряче водопостачання і газовий
водонагрівач - 18,3 куб.м газу на одну особу в
місяць;
- якщо використовується і газова плита і
газовий водонагрівач - 23,6 куб.м газу на одну
особу в місяць.
Які пільги надаються інвалідам загального
захворювання?
Відповідно до чинного законодавства інвалідам
І та ІІ групи загального захворювання
передбачено надання наступних пільг:
- 50 % знижка вартості лікарських засобів, що
відпускається за рецептами лікарів при
амбулаторному лікуванні;
- безплатний проїзд всіма видами міського
пасажирського транспорту і на автомобільному
транспорті загального користування (крім таксі)
та приміських маршрутах. Ця пільга надається
також особі, яка супроводжує інваліда І групи;
- 50 % знижка вартості проїзду залізничним,
водним, приміським автомобільним транспортом
у поїздах і вагонах (каютах) усіх категорій
(класів), а також на автобусах усіх моделей в
період з 1 жовтня по 15 травня (якщо вони не
мають права на вищі пільги за іншими
підставами) незалежно від факту роботи інваліда;
- безплатне забезпечення санаторно-курортним
лікуванням у порядку встановленої черговості в
міру надходження путівок відповідно до
медичного висновку;
безплатне
забезпечення
протезноортопедичними виробами: ортопедичним взуттям
або засобами пересування відповідно до висновку
лікаря або медико-соціальної експертної комісії
(МСЕК);
- забезпечення автомобілями з ручним
керуванням за 30 % їх вартості за наявності
медичних показань на підставі висновку МСЕК у
встановленому порядку.
- позачергове і пільгове встановлення
квартирного телефону за рахунок коштів фонду
України соціального захисту інвалідів.
Пільги з оплати за користування житлом та
комунальними послугами інвалідам загального
захворювання
чинним
законодавством
не
передбачено.
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_________________________________________________________________________________
Огляд запитань та відповідей щодо застосування постанови Кабінету Міністрів України від
22.02.2006 року № 186 „Про підвищення рівня пенсійного забезпечення осіб із числа дітей-сиріт"

_________________________________________________________________________________
За який період здійснюється виплата
доплати до пенсії?
Виплата доплати здійснюється за період з 1
січня 2006 року по 31 грудня 2006 року.

Чи включається розмір доплати при
визначенні розміру допомоги на поховання,
недоодержаної суми пенсії у зв'язку зі смертю
одержувача, у разі виїзду за кордон?
Так, включається.

З якої дати встановлюється доплата до пенсії
в разі первинного призначення пенсії у разі
втрати годувальника ?
Доплата встановлюється з дати призначення
пенсії, але не раніше 1 січня 2006 року.

Як буде здійснюватися обмін інформацією
про дітей-сиріт, які одержують державну
соціальну допомогу та пенсію у разі втрати
годувальника, між органами праці та
соціального захисту населення та Пенсійного
фонду?
Районні
(міські)
управління
праці
та
соціального захисту населення подають до
районних (міських) управлінь Пенсійного фонду
України за місцем проживання довідку на кожну
дитину-сироту віком старше 18 років, якій
призначено державну соціальну допомогу
відповідно до Закону України "Про державну
соціальну допомогу інвалідам з дитинства та
дітям-інвалідам".
Зазначена довідка повинна містити такі дані:
- прізвище, ім'я, по-батькові дитини-сироти (із
зазначенням опікуна у разі його наявності), яка
отримує соціальну допомогу та місце її
проживання;
- розмір державної соціальної допомоги та
термін, на який вона встановлена.
У разі зміни розміру соціальної допомоги
районні (міські) управління праці та соціального
захисту населення повідомляють районні (міські)
управління Пенсійного фонду в 3-денний термін.

Чи має право на встановлення доплати до
пенсії дитина-сирота у віці 25 років, яка
отримує пенсію у разі втрати годувальника, як
дитина, що була визнана інвалідом до 18
років?
Право на встановлення доплати має дитинасирота старше 18 років, яка отримує пенсію у разі
втрати годувальника, як дитина, що була визнана
інвалідом до 18 років.
У якому розмірі здійснюється виплата
доплати до пенсії?
Доплата встановлюється у розмірі до 30 грн.,
якщо розмір пенсії у разі втрати годувальника (з
урахуванням надбавок, підвищень, додаткових
пенсій, цільової грошової допомоги, пенсій за
особливі заслуги перед Україною, сум індексації
та інших доплат до пенсій, встановлених
законодавством) -в розрахунку на кожну таку
дитину не досягає двох розмірів прожиткового
мінімуму, встановленого на 2006 рік для осіб, які
втратили працездатність, з 01.01.2006 року - 700
грн., з 01.04.2006 року -718 грн., з 01.10.2006 року
- 732 грн. Після встановлення доплати розмір
пенсійної виплати не повинен перевищувати двох
розмірів прожиткового мінімуму для осіб, які
втратили працездатність. При цьому, дітямсиротам, які отримують пенсії у разі втрати
годувальника та державну соціальну допомогу
відповідно до Закону України "Про державну
соціальну допомогу інвалідам з дитинства та
дітям-інвалідам",
зазначена
доплата
встановлюється з урахуванням розміру державної
соціальної допомоги.

Яким чином буде здійснюватися виплата
доплати дитині-сироті, яка знаходиться на
повному державному утриманні і отримує
соціальну пенсію у разі втрати годувальника
за нормами Закону України „Про пенсійне
забезпечення"?
Доплата
дітям-сиротам,
які
одержують
соціальну пенсію у разі втрати годувальника, і які
перебувають на повному державному утриманні,
виплачується в порядку, передбаченому статтею
88 Закону України „Про пенсійне забезпечення".
*

Чи має право особа, яка визнана інвалідом
III групи не пенсійного віку доглядати за
особою старше 80-ти років чи інвалідом І
групи та отримувати компенсаційну виплату?
Пунктом 1 Порядку призначення виплати

*

*
компенсації фізичним особам, які надають
соціальні послуги, затвердженого Постановою
Кабінету Міністрів України від 29.04.2004 р. №
558 визначено, що непрацюючим фізичним
особам, які постійно надають соціальні послуги
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громадянам похилого віку, інвалідам, дітямінвалідам,
хворим,
які
не
здатні
до
самообслуговування і потребують постійної
сторонньої
допомоги
(крім
осіб,
що
обслуговуються
соціальними
службами),
призначається щомісячна компенсаційна виплата.
Відповідно до пункту 6 вищезазначеного
Порядку
для
призначення
компенсації
непрацюючій фізичній особі передбачено
подання нею висновку лікарсько-консультаційної
комісії про те, що стан її здоров'я дозволяє
постійно надавати соціальні послуги.
Отже, інваліди III групи, які постійно
надають соціальні послуги і подали відповідний
висновок ЛКК, мають право на призначення
компенсаційної виплати.
Яким правовим актом визначаються
особливості організаційних і правових засад
утворення
та
діяльності
громадських
організацій інвалідів?
Законом України «Про основи соціальної
захищеності інвалідів в Україні» (2005р.).
Для
чого
створюються
громадські
організації інвалідів?
Громадські організації інвалідів створюються
з метою здійснення заходів соціального захисту,
соціально-трудової і медичної реабілітації
інвалідів та залучення їх до суспільно корисної
діяльності, занять фізичною культурою і спортом.
Чи
можуть
громадські
організації
інвалідів займатися комерційною діяльністю?
Громадські організації інвалідів здійснюють
виробничу, господарську, фінансову та іншу
діяльність,
не
заборонену
чинним
законодавством, їх продукція, номенклатуру та
обсяги
виробництва
якої
погоджено
з
державними замовниками, включається до
державного замовлення, а об'єкти капітального
будівництва, які зводяться за рахунок коштів
громадських організацій інвалідів, у заявленому
обсязі включаються до державного замовлення.
Якими основними пільгами стосовно
оподаткування користуються підприємства,
засновані
громадськими організаціями
інвалідів?
Основними пільгами по оподаткуванню для
підприємств громадських організацій інвалідів є
наступні пільги:
1) Пільги стосовно податку на прибуток.
Звільняється
від
оподаткування
прибуток
підприємств
та
організацій
громадських
організацій інвалідів, майно яких є їх власністю,
отриманий від продажу товарів (робіт, послуг),

крім
підакцизних
товарів
та
прибутку,
одержаного від грального бізнесу, де протягом
попереднього звітного (податкового) періоду
кількість інвалідів, які мають там основне місце
роботи, становить не менше 50 відсотків
загальної чисельності працюючих за умови, що
фонд оплати праці таких інвалідів становить
протягом звітного періоду не менше 25 відсотків
суми загальних витрат на оплату праці, що
відносяться
до
складу
валових
витрат
виробництва (обігу).
Зазначені підприємства та організації
громадських організацій інвалідів мають право
застосовувати цю пільгу за наявністю дозволу на
право користування такою пільгою, який
надається міжвідомчою Комісією з питань
діяльності
підприємств
та
організацій
громадських організацій інвалідів. Підприємства
та організації, на які поширюється дія цього
підпункту, реєструються у відповідному органі
податкової служби у порядку, передбаченому для
платників цього податку.
2) Пільги з податку на додану вартість.
Звільняються від оподаткування податком на
додану вартість операції з продажу товарів (робіт,
послуг), за винятком
підакцизних товарів,
грального
бізнесу,
покупних
товарів,
підприємствами, що засновані всеукраїнськими
організаціями інвалідів та майно яких є повністю
їх власністю, де кількість інвалідів, які мають там
основне місце роботи, становить протягом
попереднього звітного періоду не менше 50%
загальної чисельності працюючих, і за умови, що
фонд оплати праці таких інвалідів становить
протягом попереднього звітного періоду не
менше 25% суми загальних витрат на оплату
праці, що відносяться до складу валових витрат
виробництва (обігу).
Зазначені підприємства та організації
громадських організацій інвалідів мають право
застосовувати цю пільгу за наявністю дозволу на
право користування такою пільгою, яка надається
міжвідомчою комісією з питань діяльності
підприємств
та
організацій
громадських
організацій інвалідів.
Не може розповсюджуватися «нульова
ставка» ПДВ на операції з продажу підакцизних
товарів, грального бізнесу та покупних товарів. У
разі здійснення такими підприємствами операцій
з продажу будь-яких товарів невласного
виробництва податок на додану вартість по цих
операціях
повинен
нараховуватися
у
загальновстановленому порядку.
3) Земельний податок. Від сплати земельного
податку звільняються підприємства й організації
громадських організацій інвалідів, майно яких є
їх повною власністю, де кількість інвалідів, які

ПРАВО
мають там основне місце роботи, становить
протягом попереднього звітного періоду не
менше 50% загальної чисельності працюючих, і
за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів
становить протягом попереднього звітного
періоду не менше 25% загальних витрат на
оплату праці, що відносяться до складу валових
витрат виробництва.
Зазначені підприємства та організації
громадських організацій інвалідів мають право
застосовувати пільгу по земельному податку при
наявності дозволу на право користування такою

пільгою, яке видається міжвідомчою комісією з
питань діяльності підприємств і організацій
громадських організацій інвалідів.
4) Збір на обов'язкове державне пенсійне
страхування. Для підприємств, установ та
організацій, де працюють інваліди, збір на
обов'язкове державне пенсійне страхування
визначається окремо за ставкою 4% від об'єкту
оподаткування для працюючих інвалідів та за
ставкою 32% від об'єкта оподаткування для інших
працівників такого підприємства.

Інформація надана Головним управлінням праці та соціального захисту населення Рівненської
облдержадміністрації. (За матеріалами: Соціальні послуги: 85 запитань та відповідей. Проект ТАСІС
„Посилення регіональних соціальних служб в Україні”,
які фінансуються ЄС.)

_____________________________________________________________________________________
Зміни, які відбулися в чинному законодавстві України при отриманні підприємствами громадських
організацій інвалідів дозволу на право користування пільгами з оподаткування

_____________________________________________________________________________________
Жильчук В.П. – головний спеціаліст секретаріату
Регіональної комісії з питаньдіяльності підприємств та
громадських організацій інвалідів у Рівненській області
Необхідно звернути увагу на те, що у зв”язку
з прийняттям Закону України „Про внесення змін
до деяких законодавчих актів України щодо
професійної і трудової реабілітації інвалідів” від 6
жовтня 2005 року № 2960-ІУ внесені зміни в
підпункт 7.12.1 пункту 7.12 статті 7 Закону
України
„Про
оподаткування
прибутку
підприємств” та пункту 3 статті 12 Закону
України „Про плату за землю” в частині
пільгового режиму оподаткування по податку на
прибуток та плату за землю для новостворених
підприємств.
Для підприємств громадських організацій
інвалідів однією з вимог внесених змін при
застосуванні пільгового режиму оподаткування
по податку на прибуток та плату за землю
визначено, що протягом попереднього звітного
(податкового) періоду кількість інвалідів, які там
мають основне місце роботи повинно становити
не менше 50 відсотків середньо облікової
чисельності штатних працівників облікового
складу за рік.
Враховуючи вищенаведене, у разі, якщо
підприємство громадської організації інвалідів
створене у поточному році і звертається в
секретаріат Комісії за дозволом на право
користування пільгами по податку на прибуток та
плату за землю, таке право воно може набути
тільки на початку наступного року після

позитивного рішення Міжвідомчої (Регіональної)
комісії з питань діяльності підприємств та
організацій громадських організацій інвалідів.
Щодо пільг по податку на додану вартість для
новостворених
підприємств
громадських
організацій інвалідів така вимога Законом
України „Про податок на додану вартість” не
передбачена, тобто якщо протягом попереднього
звітного
(податкового)
періоду
кількість
інвалідів, які мають на підприємстві основне
місце роботи становить не менше 50 відсотків
середньооблікової
чисельності
штатних
працівників облікового складу, таке право
підприємство може отримати відразу після
відповідного рішення Міжвідомчої (Регіональної)
комісії з питань діяльності підприємств та
організацій громадських організацій інвалідів.
П.С.
Якщо
підприємство
громадської
організації інвалідів за попередній податковий рік
отримало дохід в обсязі меншому 8400
мінімальних заробітних плат (у 2005 році він
становив 2540 тис. грн.) дозвіл на право
користування пільгами з оподаткування надається
такому підприємству за рішенням Регіональної
комісії, якщо зазначений дохід перевищує таку
суму остаточне рішення приймає Міжвідомча
комісія
(м.Київ)
за
поданням
висновку
Регіональної комісії.
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Огляд листів веде Раїса Щербан



Добрий день! Пише до вас інвалід
I групи Шабала Оксана Андріївна (28 років).
Раніше я проживала з двома братами (батьки
померли) в с. Радомишель Луцького району
Волинської області. Брати пили і ображали
мене. У 1999 році я переїхала в с. Малеве
Демидівського району Рівненської області, щоб
вийти заміж за інваліда II-ї групи Віктора, але
зареєструвати шлюб не встигла бо наречений
трагічно загинув. Зараз проживаю з його
батьками-пенсіонерами (Жорковська Антоніна
Володимирівна – інвалід ВВВ, Жорковський
Володимир Григорович – інвалід загального
захворювання). Так як шлюб не було
зареєстровано, я не маю права на частку
житла. А повернутися до попереднього житла
і життя не хочу. Освіти не маю.
Порадьте, як мені правильно поступити. А
ще хочу знайти хороших друзів.
За дорученням Шабали О.А.
Лариса Крутій – бібліотекар Малівської
ПШБ
Шановна пані Оксано”! На Ваш лист
відповідає
юрист
Рівненської
обласної
громадської організації „Комітету виборців
України” – Світець В.В.
Оскільки Ваш, пані Оксано, шлюб з Віктором
не був зареєстрований у встановленому порядку,
права на отримання спадщини у першій черзі
спадкоємців за законом ви не маєте. Цивільним
кодексом України передбачено, що у першу чергу
право на спадкування за законом мають діти
спадкодавця, той з подружжя, який його пережив,
та батьки.
Нам не відомо, чи мав у приватній власності
Віктор якусь частку в нерухомому майні
(будинок, де він проживав з батьками). При
умові, що така частка йому належала, за законом
її успадкували батьки.
Спадкування в Україні здійснюється за
заповітом, а у разі його відсутності або визнання
його недійсним за законом.
Цивільний кодекс України передбачає, що у
четверту чергу спадкування за законом мають
особи, які проживали з спадкодавцем однією
сім'єю не менше п'яти років до часу відкриття
спадщини. Ви зазначили, що у 1999 році
переїхали у с. Малеве і з того часу проживаєте
разом з батьками свого нареченого. Тож, якщо ви
в судовому порядку встановите факт проживання
однією сім'єю, після смерті батьків нареченого ви

будете мати право на спадкування за законом у
четверту чергу.
Четверта черга спадкоємців за законом має
права на прийняття спадщини, у випадку
відсутності спадкоємців попередніх черг: першої,
другої та третьої. До другої черги належать рідні
брати та сестри спадкодавця, його баба та дід, як з
боку батька так і з боку матері. До третьої черги
спадкоємців належать рідні дядько та тітка
спадкодавця. Отже, пані Оксано, при відсутності
зазначених осіб, ви будете мати право на
спадкування за законом у четверту чергу.



Добрий
день!
Пише
вам
жителька с. Мирогоща Дубенського району
Войтюк Людмила Миколаївна.
З тих пір, як завідуюча бібліотекою Косюга
Е.В. познайомила мене з одним з випусків
бюлетня "Інва.net", я стала вашою постійною
читачкою і з нетерпінням чекаю виходу
кожного наступного випуску. На сторінках
знаходжу
багато
корисної
інформації,
необхідної в повсякденному житті. Особливо
вдячна редакції за рубрики "Поради психолога"
та "Повір у себе". Мені як інваліду I групи
особливо важлива моральна підтримка.
У мене ‘ хобі, я займаюся моделюванням
одягу. Ескізів різноманітних моделей у мене
вже досить багато. В даний час в бібліотеці с.
Мирогоща оформлено виставку моїх ескізів. Але
в мене немає фізичної можливості реалізувати
власні ідеї , а так хочеться бути особистістю,
займатися
улюбленою
справою
бути
потрібною суспільству. Куди звернутися за
допомогою, я не знаю, тому дуже сподіваюся на
ваше розуміння і підтримку.
Мені 29 років, моя адреса: Рівненська обл.,
Дубенський р-н, с. Мирогоща , вул. Молодіжна,
10/4. Хочу знайти друзів і однодумців.
З повагою Людмила Войтюк
Шановна Людмило Миколаївно! Дякуємо за
добрі слова сказані на адресу всіх, хто працює над
підготовкою інформаційного бюлетеня.
Ескізи моделей одягу Ви можете надіслати
нам: 33028, м. Рівне, пл. Короленка, 6, Рівненська
державна обласна бібліотека ("Інва.net"), для
розміщення їх на веб-сторінці в мережі Інтернет:
http://libr.rv.ua/.
Ваші
роботи
зможуть
переглянути жителі не лише нашої області, а й
України, інших країн, всі хто відвідає наш сайт.
Виставку Ваших ескізів Вам допоможе
організувати Обласний центр соціальної служби
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для сім’ї, дітей та молоді під час проведення
щорічної обласної благодійної акції „Що приніс
нам Святий Миколай”, присвяченої Святому
Миколаю. Звертатися за тел.: 63-18-64; 63-18-69,
Мартинюк Наталія Іванівна.



Інформаційний бюлетень, який
готує Рівненська державна обласна бібліотека
є цікавим. Думаю, в ньому кожен може знайти
для себе необхідну інформацію, про нове в
законодавстві, медицині та оздоровчі заклади,
як лікуватися травами. Особливо корисними на
мій погляд є поради психолога для батьків, які
мають хворих дітей та людей, які опинились в
складних життєвих ситуаціях. Розповіді
наших краян, їх листи допомагають реально
оцінити свою ситуацію і зрозуміти, що люди,
маючи
набагато
складніші
проблеми,
знаходять сили подолати їх.
Я, інвалід дитинства II групи, маю вищу
освіту, працюю. Колеги по роботі відносяться
до мене як до рівної. Я ж відкрита,
доброзичлива, уважна до оточуючих і не
відчуваю себе обділеною. Вдома ще двоє
інвалідів – члени моєї сім’ї. Та на долю я не
плачуся. Головне порозуміння з близькими,
друзями. Правильна життєва позиція, а ще
оптимізм. Адже життя дано Богом одне,
тому й намагаюся радіти кожному дню.
Нас не потрібно жаліти, ми маємо щиру
душу, теплі серця, хоч зовні не такі
повносправні як всі.
Хотілося б в інформаційному бюлетені
"Інва.net" більше читати розповіді про життя
наших земляків, їх долі.
Мельник Тамара Володимирівна,
м. Рівне
Шановна п. Тамаро! Дякуємо за Ваш лист, за
високу оцінку нашої роботи. В кількох рядках
Вашого листа відчувається оптимізм, любов до
життя, а отже і сили перемагати труднощі.
Думаю, нашим читачам буде цікава і корисна
Ваша життєва історія. Напишіть нам.



Шановна редакціє!
"Інва.net" число 12, мені принесла сусідка.
Вразила мене інформація про велике число
народжуваності дітей з вадами. Зрозуміла
причини таких аномалій. Це наявність
спадкової патології у родині, а також
різноманітні чинники зовнішнього середовища.
Думаю, така інформація буде цікавою і
корисною для молодих людей.

В свій час, я разом з чоловіком виконуючи
внутрішні будівельні роботи, довгий період
дихали різноманітними фарбами. Чоловік, з
яким я прожила дуже щасливо, рано помер,
залишивши мене з двома дітьми і своїми
батьками. Я змушена була працювати ще
більше, не думаючи про заходи безпеки. Лиха
доля не обминула мене. В 43 роки отримала
інвалідність. Дуже хворію, живу на ліках. Та
відчуваю моральну підтримку. Дав мені Бог
хорошу
невісточку,
онуку
і
сусідів
добросердечних.
В народі дуже багато говорять про великі
лікарські
можливості
„золотого
вуса”.
Розкажіть як його вирощувати і як
використовувати для лікування.
Катерина Хоменюк,
м. Рівне, 65 років
Шановна п. Катерино! Про лікарські
властивості та використання „золотого вуса”
запитує також Лідія Олександрівна з м. Рівне. Ми
надаємо цю інформацію в рубриці „Нетрадиційні
методи лікування” даного випуску.



Шановна редакціє! Мені в
25 років було встановлено групу інвалідності (II
ЧАЕС) на якій я перебувала 10 років. Чи
зараховуються ці роки у стаж роботи?
Людмила Ф.,
с. Осова, Дубровицький район
Шановна п. Людмило. На Ваше питання
відповідає Токар М.І. – зав. відділом Головного
управління Пенсійного фонду України в
Рівненській області.
При призначення пенсії по інвалідності
відповідно до ст. 54 Закону України „Про статус і
соціальний захист громадян, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи” роки
перебування на інвалідності до стажу роботи не
зараховуються.



Шановні читачі "Інва.net" хочу
розповісти вам про зміни в моєму житті, які
відбулися завдяки центру „Окуляр”. Про
майбутнє відкриття центру я довідався на
обласній конференції УТОС в листопаді 2005 р.
Холодної зимової днини, коли я вперше завітав
до обласної бібліотеки, на другому поверсі, де
знаходиться центр „Окуляр” мене привітно
зустріли співробітники центру. Це - привітні
люди, які з перших хвилин оточили мене увагою
і почали допомагати освоювати комп’ютерну

НАМ ПИШУТЬ

~

техніку. Дякуючи допомозі Озарчука Петра
Володимировича за чотири-п’ять занять, я
зміг самостійно працювати на ПК і в мережі
Інтернет. Великі можливості дає „Окуляр”
для незрячих та людей, у яких дуже поганий
зір. Стає доступною для спілкування вся наша
планета,
розширюються
горизонти,
з’являються нові друзі і людина відчуває свою
необхідність. Вона потрібна комусь в цьому
житті і це дуже важливо.
Коли відкривався комп’ютерний центр
„Окуляр”, то це побачила вся Україна по
каналу НТН, де і я дав невеличке інтерв’ю в
якому подякував Посольству США в Україні і
працівникам центру за ту допомогу і
підтримку, яку вони надають незрячим людям.
Пишучи цю статтю, я своїм прикладом хочу
допомогти тим інвалідам, які можливо дуже
переймаються своїми фізичними вадами і
комплексують. Потрібно повірити в себе, в свої
здібності і можливості, потрібно повірити
людям,
відкритися
і
обов’язково
вам
допоможуть, так само як мені допомогли в
комп’ютерному центрі „Окуляр”.
Сергій Бензюк



Открытие
год
назад
при
поддержке американского Посольства центра
„Окуляр”
стало
мощным
толчком
к
реализации желания общаться в виртуальном
мире.
Я стала одним из активных и постоянных
пользователей
центра,
в
котором
самостоятельно, а порой с консультантом
осваивала пространство Интернет-паутины,
предоставляющее
неограниченные
информационные
и
коммуникационные
ресурсы.
Хочу поделиться своим успешным опытом
виртуального
общения
и
налаживания
различных Интернет-связей.
Освоение нового для меня пространства я
начала с регистрации электронного ящичка в
понравившимся мне почтовой службе mail.ru.
Эта процедура (как, впрочем, и все подобные
регистрации) оказалась на удивление, простой
и быстрой. Обретя свой электронный адрес (на
сленге «мейлик» или «мыло»), приступила к
обживанию электронки, вначале научилась
писать и отправлять письма своим знакомым.
Какую радость испытала я, когда через день, а
потом и через несколько часов стала получать
ответы, да ещё с фотографиями. Завязалась
интенсивная переписка. Я с нетерпением
стала ждать времени когда можно сесть за

компьютер и открыть электронный ящик.
Приятно было осознавать, что открылся
доступ не только к городам Украины, но и ко
всем странам мира, покрытым Интернетсетью, кстати получаемые фотографии я
аккуратно складывала в специально заведённый
фотоальбом, который могу рассматривать не
только сама, но и позволять заглянуть своим
знакомым или всему Интернет-сообществу.
Могу отослать их в виде открытки.
Подписалась на рассылки mail.ru. Лавиной
пошла необходимая, а порой и бесполезная
информация. Главное, в подобных ситуациях
делать правильный выбор и не засорять свой
почтовый ящик, вовремя удаляя ненужные
документы.
Можно также завести блог – своеобразный
дневничок с рисунками; разрешить читать его
всем, кому доверяете, отвечать на них
комментарии.
При желании и финансовых возможностях
советую завести электронный кошелёк, но
всегда помнить, что он может резко похудеть,
если вы неосмотрительно пройдётесь по
Интернет-магазинам.
А какие яркие впечатления от общения
дарят всевозможные форумы, гостевые книги и
сайты знакомств. Например на форуме вы
сможете смело высказать своё мнение по
любой обсуждаемой теме, вступить в
дискуссию, предложить новые темы.
На сайте знакомств после простой
регистрации
вы
обретаете
доступ
к
необозримому многомиллионному сообществу
людей, желающих общаться и строить
серьёзные, а часто и легкомысленные
отношения.
Заполните
фотографиями
фотоальбом, составьте автопортрет и у вас
появиться шанс получать сообщения из
Америки, Англии, Франции, Германии, России и
др. стран. Вы также можете активно
выбирать для общения любого понравившегося
вам человека. Только надо быть готовым не
только к приятным знакомствам, но и к
неожиданно дискомфортным контактам.
Интернет мир необозрим и загадочен,
удивителен и бесконечен. Он приносит свои
радости и огорчения, смех и слёзы. Каждый
найдёт в нём всё, что желает и заслуживает.
Но не следует забывать, первичным
является всё-таки мир живой реальности,
которому виртуальный призван помогать,
обслуживая
и
развивая
человеческие
потребности в познании информации и
роскоши общения.
Тетяна Кованова

НЕТРАДИЦІЙНІ МЕТОДИ ЛІКУВАННЯ
ЗОЛОТИЙ ВУС
ТА ЙОГО ЦІЛЮЩА СИЛА
Сік рослини має високі ранозаживляючі
властивості. Він добре лікує шкірні хвороби:
лишаї, виразки, різні новоутворення. Для цього
треба робити щоденні аплікації тампоном,
просоченим соком з вусів рослини. Про високі
дезінфікуючі властивості золотого вуса свідчить і
той простий факт, що відвар листків з нього не
закисає місяцями за кімнатної температури.
Ось
кілька
рецептів
приготування
і
застосування золотого вуса.
При цукровому діабеті, панкреатиті, запаленні
шлунково-кишкового тракту: листок розміром не
менше 20 см подрібнити і залити 1 л окропу,
укутати, витримати упродовж доби, приймати 3
— 4 рази на день за 40 хвилин до їди по 50 г у
теплому вигляді.
За допомогою такої настоянки, приготовленої
за цим рецептом, можна вилікувати багато
внутрішніх хвороб, вивести шлаки з організму,
дрібні камені й пісок із нирок і сечового міхура. У
результаті комплексного очищення організму
різко поліпшується загальний стан здоров'я
хворих. Вони стають активнішими, у багатьох
поліпшується зір. У такий спосіб можна приймати
золотий вус як профілактичний засіб, це не
завдасть шкоди здоров'ю.
Від бронхіальної астми: 35 — 50 суглобчиків
ліано-подібних відростків подрібнити, настояти в
1,5 л горілки 9 днів у темному місці. Листки, що
залишилися, покласти в темне прохолодне місце і
щодня потроху жувати, поки буде готова
настоянка, яка набуде бузкового кольору.
Приймати по 1 десертній ложці за 40 хвилин до
їди, обов'язково тричі на день. Ні в якому разі не
запивати і не заїдати! Ця настоянка добре
допомагає також при запаленні ясен.

Протираковий
масляний бальзам:
до рецепту входять
два компоненти:
соняшникова олія і
спиртова витяжка
рослини золотий
вус. У баночку
налити 40 мл соняшникової нерафінованої олії і
30 мл спиртової витяжки, приготовленої за
рецептом лікування бронхіальної астми. Щільно
закрити кришкою, взбовтувати 7 хвилин і одразу
залпом випити. Баритися не можна, тому що
суміш розділиться. Приймати такі ліки треба
тричі на день. Курс лікування — 3 декади з 5денними перервами між ними. До приймання
бальзаму дві години нічого не їсти. Приймати за
20 хвилин до їди. Ні в якому разі ліки нічим не
заїдати і не запивати, лише через півгодини після
прийому ліків можна що-небудь з'їсти.
УВАГА! Важливо дотримуватися точного
дозування компонента ліків: рівно 40 мл і 30 мл.
Відміряти не "на око" і не ложками, точно
міркою. Помилка в дозуванні може мати
неприємні наслідки!
Практичний досвід лікування масляним
бальзамом показує, що за півтора—два місяці
виліковують первинні пухлини невеликих
розмірів. Серйозніше захворювання потребує
довшого терміну лікування — до 6—7 місяців.
Золотий
вус
допомагає
при
поліпах,
фіброміомах, міомах, лейкозі тощо.
Але лікувати кожне захворювання треба за
іншими
рецептами
і
обов'язково,
проконсультувавшись у лікаря.
Іванченко М.Л. Золотий вус та його цілюща сила
// Квіти України. – 2005. - № 6 (88). – С. 39.

ОЧИЩЕННЯ ТРАВАМИ ЗАХВОРЮВАННЯ
ПЕЧІНКИ
Один із поширених методів очищення
печінки починається з того, що ви на тиждень
стаєте вегетаріанцем, тобто виключаєте зі свого
раціону їжу тваринного походження: м'ясо, рибу,
яйця і молочні продукти. У цей час треба

регулярно (раз на день - вранці або ввечері)
очищати кишечник з допомогою клізми.
По закінченні вегетаріанського тижня вранці
натще зробіть клізму, після чого протягом дня
пийте щойно віджатий яблучний сік (найкраще -

НЕТРАДИЦІЙНІ МЕТОДИ ЛІКУВАННЯ
із зелених яблук). Кількість соку - будь-яка,
скільки захочете.
На другий день усе повторіть. На третій день
пийте сік тільки до 19 години, потім прийміть
ванну з квіток материнки або м'яти. Для цього
300-500 г сухої трави заваріть в 5 л води,
настоюйте протягом двох годин, потім настій
процідіть і перелийте у ванну з температурою
води 38-39 градусів. Полежіть у ванні хвилин 15,
добре розітріться рушником і лягайте в ліжко з
грілкою, поклавши її на ділянку печінки.
ФІТОТЕРАПІЯ ДЛЯ ЖОВЧНИХ
ШЛЯХІВ
Одночасно бажано провести очищення
жовчних
шляхів.
Для
цього
можна
використовувати такі лікарські збори.
Корінь цикорію (50 г), листя м'яти перцевої
(50 г): 1 ст. ложку суміші залити склянкою

окропу, настоювати 20-30 хвилин, процідити,
пити гарячим по 1-2 склянки в день.
Трава перстачу гусячого, трава чистотілу,
листя меліси, листя м'яти перцевої (кожен
інгредієнт - по 30 г): готувати і приймати, як
попередній збір.
Трава чистотілу великого (50 г), листя м'яти
перцевої (50 г): 2 ст. ложки суміші залити
склянкою окропу, настояти 30 хвилин, після чого
процідити і пити вранці та ввечері по склянці.
Квітки ромашки аптечної (10 г), корінь
солодцю (10 г), трава звіробою (10 г), трава
чистотілу (10 г), листя м'яти перцевої (20 г):
суміш залити з вечора 2 склянками сирої
джерельної води, вранці прокип'ятити протягом
5-6 хвилин, випити склянку приготовленого
відвару натще, а порцію, яка залишилася, пити
протягом дня.
Рівне Експрес. – 2006. – 9 лют.

ГЛАУКОМА
Глаукома — хронічне захворювання очей з
постійним
або періодичним підвищенням
внутрішньоочного тиску, що супроводжується
атрофією зорового нерва та звуженням поля зору.
Природжена глаукома буває спадковою або має
внутрішньоутробне
походження.
У
дітей
раннього віку проявляється прогресуючим
патологічним збільшенням (розтягненням) очного
яблука та стоншенням
його капсули внаслідок
підвищення
внутрішньоочного тиску,
зниженням гостроти та
звуженням поля зору, аж
до сліпоти. В основі її
лежить недорозвинення
дренажної зони ока,
через що утруднюється
Мал. Хвора з
відтікання
природженою
внутрішньоочної рідини.
глаукомою обох очей
Зниження
зору
зумовлено загибеллю функціональних елементів
сітківки та зорового нерва.
У 2 —3 місяці у хворої дитини спостерігаються
світлобоязнь, блефароспазм (спазм повік),
сльозотеча. Маля стає неспокійним, порушуються
сон та апетит. Зіниця розширюється і погано
реагує на світло. Пізніше око збільшується — так
зване бичаче око, відзначається помутніння
рогівки, зорова функція втрачається (мал.).
Під час приступу глаукоми раптово виникає
дуже сильний біль у очах та голові,

спостерігаються нудота, іноді блювання, загальне
нездужання. Рогівка стає тьмяною, зіниця
широка, сильно знижується гострота зору. Через
кілька днів приступ минає, але згодом знову
повторюється. Захворювання нерідко переходить
у хронічну форму з постійним підвищенням
внутрішньоочного тиску.
При хронічній застійній глаукомі хворі
скаржаться на незначний біль у очах та голові,
райдужні кола при погляді на віддалене джерело
світла, зниження гостроти зору.
Призначають дієту з обмеженням кількості
рідини, солі, екстрактивних речовин та м'яса. З
раціону дитини вилучають міцний чай, каву,
шоколад.
До їжі додають висівки (1—2 чайні ложки
залити окропом на 1 год), їх можна приймати з
вареними сливами натще для запобігання запору.
При глаукомі корисний сік журавлини.
Треба не допускати підвищення кров'яного
тиску і, особливо, — припливу крові до голови,
зокрема не перегрівати дитину на сонці, не
піднімати важких предметів, уникати різких
рухів, емоційного перенапруження тощо.
Основне завдання лікування
— знизити
внутрішньоочний тиск.
Під час приступу глаукоми призначають гарячу
ножну ванну, п'явки на скроні (1 —2 штуки),
проносні засоби, клізми. Всередину дають
заспокійливі засоби.
У період гострого приступу глаукоми як
знеболювальний засіб дітям віком після 13 років
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рекомендують настій трави горицвіту весняного:
1 столову ложку залити 200 мл
окропу, настояти 30 хв, процідити.
Приймати по 1 столовій ложці 3
рази на день перед їдою. Порошок
трави горицвіту весняного
призначають у таких дозах: дітям
віком до 6 міс — 0,03 г, від 6 міс до 1
року — 0,05 г, 2 років — 0,1 г, 3 —4
років — 0,15 г, 5 — 6 років — 0,2 г,
7— 10 років — 0,3 г, 11 — 14 років —
0,4 г, старшим за 15 років — 0,5 г за
один прийом.
Перед цим слід обов'язково проконсультуватися
з лікарем.
Дітям старшого віку готують настій трави
сокирок польових: 1 чайну ложку залити 200 мл
окропу, настояти 30 хв., процідити. Приймати по
1 столовій ложці 3 рази на день перед їдою.
Для
зниження
внутрішньоочного
тиску
використовують
свіжий
сік
трави
сону
розкритого. Сік змішати з медом у пропорції 1:1.
Приймати по 1/2 — 1 чайній ложці 1—2 рази на
день перед їдою, запиваючи теплим молоком
(подразнює слизову оболонку шлунка). Можна
використовувати пропущену через м'ясорубку
траву або її настій: 1 чайну ложку сировини
залити 200 мл холодної води, настояти 12 год.,
процідити. Приймати по 1/2 — 1 столовій ложці 3
рази на день протягом 2 місяців дітям старшого
віку після консультації з лікарем. Користуватися
треба обережно, не перебільшуючи дозу.
Для зменшення внутрішньоочного тиску,
поліпшення живлення тканин ока призначають
пілокарпіну гідрохлорид у вигляді 1 % розчину
(аптечний
препарат).
Його
вводять
в
кон'юнктивальний мішок по 1—2 краплі 2 — 3
рази на день.
У
народній
медицині
використовують
профільтрований свіжий сік ягід суниць лісових з
цукром (до 10 % цукру від об'єму соку).
Закапують по 1—2 краплі теплого соку в
кон'юнктивальний мішок.
Валеріана лікарська виявляє заспокійливу та
спазмолітичну дію, нормалізує кровообіг: одну
десертну ложку подрібнених кореневищ з
коренями залити 200 мл холодної перевареної
води, настояти 12 год., процідити. Приймати по 1
—2 столові ложки З рази на день. Дітям
молодшого віку дають по 1 чайній ложці 3 рази
на день.
Знижує кров'яний тиск, поліпшує кровообіг
головного мозку трава барвінку малого.
Використовують у разі головного болю,

спричиненого надмірним внутрішньочерепним
кровопостачанням: 1 столову ложку трави залити
200 мл води, витримати на водяній бані 15 хв.
Приймати по 1 столовій ложці 3 рази на день.
Давати дітям віком після 12 років.
При атрофії зорового нерва рекомендують
настоянку насіння головатеня звичайного: 1 г
настояти на 100 мл 40% спирту етилового.
Приймати по 10 — 20 крапель З рази на день.
Дітям молодшого віку готують відвар: 1 чайну
ложку насіння залити 200 мл води, довести до
кипіння, кип'ятити 10 хв. на малому вогні,
настояти 20 хв. Пити по 1 чайній ложці 3 рази на
день перед їдою.
Настій або настоянка квіток та листків
зайцегуба
п'янкого
сприяє
зниженню
внутрішньоочного тиску, підвищує гостроту зору.
Для приготування настою 20 г сировини залити
200 мл води, витримати на водяній бані в
закритому посуді 15 хв., охолодити протягом 45
хв. при кімнатній температурі, процідити.
Приймати по 1 чайній — 1 столовій ложці 3 — 5
разів на день перед їдою. Настоянку (1:10) на 70%
спирті етиловому приймають по 15 — 20 крапель
2—3 рази на день перед їдою. Рекомендують
дітям старшого віку. Зберігати в захищеному від
світла місці.
При глаукомі для зниження підвищеного
кров'яного тиску та для зміцнення капілярів
використовують настоянку плодів софори
японської (1:5) на 50 % спирті етиловому.
Настоюють 10— 14 діб. Призначають по 10 — 30
крапель 3 рази на день за 30 хв. перед їдою дітям
віком після 7 років.
Підвищує неспецифічну опірність організму,
посилює гостроту зору рідкий екстракт кореня
елеутерокока колючого (аптечний препарат).
Дітям дають по 2 краплі на рік життя за 30 хв.
перед їдою 25 — 30 діб.
У комплексі з іншими засобами при глаукомі
призначають маточкове молочко (аптечний
препарат). Приймають сублінгвально (під язик)
по 1/2 — 1 таблетці 3 рази на день за 45 хв. перед
їдою протягом 2 — 3 тиж.
При глаукомі рекомендують робити очні ванни,
промивати очі водою з соком алое деревовидного
(1/2 чайної ложки соку на склянку теплої води).
За наявності припливів крові до голови
призначають збуджувальні компреси на живіт та
збуджувальні обгортання литок, ножні парові
ванни, обливання водою колін та стегон.
Авіценна писав: "Лікарська пов'язка з листків
коріандру на око перешкоджає стіканню до ока
матерій. Листки виноградної лози з ячмінним
толокном прикладають у вигляді лікарської
пов'язки на очі, і це перешкоджає стіканню в них
рідини". Він також пропонував при глаукомі
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носити окуляри зі скельцами зеленого кольору.
Критерієм стабілізації процесу є зникнення
світлобоязні,
блефаросназму,
сльозотечі,
нормалізація
внутрішньоочного
тиску,
відсутність патологічного збільшення ока.

Природжену глаукому лікують хірургічними
методами. Хворі діти повинні перебувати під
диспансерним наглядом.
При вторинній глаукомі треба також лікувати
основне захворювання та його ускладнення.

ЗАПАЛЕННЯ ОЧЕЙ У НОВОНАРОДЖЕНИХ
У новонароджених у перші дні життя,
звичайно на 3-тю —4-ту добу після
народження, може виникнути запалення
слизової оболонки ока, що швидко набуває
слизисто-гнійного характеру.
Нерідко запалення очей супроводжує інші
захворювання (діатез, золотуха, рахіт та ін.). У
цьому разі, крім місцевого лікування, треба
проводити також і загальне, спрямоване на
усунення причини основної хвороби.
Запалення очей проявляється тим, що дитина
у стані неспання намагається заплющити очі. Зі
світлобоязню пов'язані припухання верхніх
повік та почервоніння їх країв. З'являється
сльозотеча. Через деякий час у обох куточках
очей збирається жовтуватий гнійний слиз, що
склеює вії й повіки.
Слід часто промивати очі стерильним бинтом,
намоченим у перевареній воді температури 28
— 30 °С, та видаляти гній.
Прикладати компреси з марлі, складеної в 4
—6 разів та змоченої у воді температури 20 —
25 °С. Компрес змінювати через 3 — 5 хв.
Для промивання та компресів готують відвар
такої суміші:

Трава очанки лікарської— 20 г
Крайові квітки волошки синьої — 20 г
Листки подорожника великого — 20 г
Чайну ложку суміші залити 100 мл
окропу, кип'ятити 5 хв. на малому
вогні, настояти до охолодження,
процідити через стерильну марлю.

Грудним дітям очі постійно треба очищати від
гною, промиваючи їх грудним молоком або
водним розчином яєчного білка.
Профілактично для запобігання запаленню очей
закапувати очі новонародженого маслиновою
олією (1 краплю), фітонциди якої діють
бактерицидно.
Кон'юнктивіт легкого ступеня звичайно минає
через кілька діб.
Якщо стан не поліпшується або збільшується
кількість гнійних виділень, слід звернутися до
лікаря.
Особливо
небезпечний
кон'юнктивіт
у
новонароджених, який виникає у разі інфікування
гонококом, що потрапив з родових шляхів хворої
на гонорею матері. Такий кон'юнктивіт нерідко
призводить до втрати зору. Для профілактики
хвороби ще в пологовому будинку в
кон'юнктивальний мішок закапують 1 % розчин
нітрату срібла або олійний розчин пеніциліну.

КАТАРАКТА
Катаракта — помутніння кришталика (мал.).
Головне завдання лікування катаракти —
домогтися поліпшення обміну речовин у
кришталику. З цією метою призначають вітаміни
С, Р, РР, Е. Корисні апельсини, плоди шипшини
та чорної смородини, зелений горошок, капуста,
обліпиха, кукурудза, гречка, овес, соєва та
бавовникова олії. Дітям старшого віку дають
настоянку часнику по 10 — 20 крапель 3 рази на
день.
Авіценна при катаракті пропонував вживати
суміш риб'ячого жиру з медом, сік інжиру з
медом, імбир.

У початковій стадії
катаракти всередину
призначають
препарати йоду, якщо
у дитини немає
алергії на нього.
Розслаблює м'язи
Мал. Природжена
ока, забезпечує
дифузна
катаракта
функціональний
правого
ока
спокій та сприяє
зменшенню патологічного процесу атропін, який
входить до складу беладонни лікарської.
Порошок листків її дають по 0,01—0,02 г 2 рази
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на день дітям старшого віку. Для розширення
зіниць у очі закапують по 1—2 краплі 1 %
розчину атропіну сульфату.
При катаракті настоєм трави очанки лікарської
промивають очі та роблять з нього компреси.
Одночасно приймають всередину: 1 столову
ложку трави залити 400 мл окропу, настояти до
охолодження. Дітям старшого віку давати по 1/2
склянки 4 рази на день, для дітей молодшого віку
дозу зменшити.
Суміші лікарських трав для лікування
катаракти:
Кореневище пирію повзучого — 40 г
Трава золотушника канадського — 40 г
Суцвіття конюшини червоної — 40 г
Трава череди трироздільної — 40 г
Листки брусниці звичайної — 40 г
Столову ложку суміші залити 200 мл
окропу, настояти 30 хв. Приймати по
50 мл 3 рази на день перед їдою
протягом 1 міс.

Трава буркуну лікарського — 40 г
Трава суниць лісових — 40 г
Листки смородини чорної — 40 г
Плоди шипшини коричної — 40 г
Столову ложку суміші залити 200 мл
окропу, настояти 30 хв. Приймати по
50 мл 3 рази на день перед їдою
протягом 1 міс.

Листки берези бородавчастої – 40 г
Трава зірочника середнього — 40 г
Листки смородини чорної — 40 г
Плоди горобини чорноплодої — 40 г
Столову ложку суміші залити 200 мл
окропу, настояти 30 хв. Приймати по
50 мл 3 рази на день перед їдою
протягом 1 міс.

Корені селери запашної — 40 г
Трава золотушника канадського — 40 г
Трава суниць лісових — 40 г
Плоди обліпихи крушиновидної — 40 г
Листки брусниці звичайної — 40 г
Столову ложку суміші залити 200 мл води,
кип'ятити 10 хв. на малому вогні, настояти
20 хв. Приймати по 50 мл 3 рази на день за
20 хв. перед їдою протягом 1 міс. Щомісяця
прийом сумішей чергувати. Дітям віком до 5
років дозу зменшують удвічі.

Одночасно роблять промивання, примочки на
очі із соку алое деревовидного, розбавленого
перевареною водою (1:1).
У початковій стадії катаракти з частковим
помутнінням
кришталика
затримує
прогресування процесу, стабілізує його та сприяє
розсмоктуванню помутніння закапування розчину
свіжого стільникового меду (в дистильованій або
перевареній воді у пропорції 1:4). Поступово
концентрацію збільшують до 1:1. Закапувати 3 —
6 разів на день протягом 1 —3 міс., роблячи
перерву на 1 тиж. після місяця лікування.
Одночасно їсти продукти, що містять велику
кількість вітаміну С.
Свіжий сік трави конюшини червоної або
зірочника середнього профільтрувати та одразу
нагріти до температури 85 — 90 °С (не
кип'ятити). Злити у простерилізовану пляшечку.
Пастеризований таким чином сік можна зберігати
2 — 3 доби у закритому посуді з темного скла.
Піпеткою закапувати по 2 — 3 краплі в око 1—2
рази на день. Поліпшується обмін речовин у
кришталику (сік містить багато вітамінів, зокрема
вітаміну Е).
Можна приготувати настоянку трави зірочника
середнього. 50 г сухої подрібненої трави залити
250 мл 40 % спирту етилового, настояти 7 діб,
профільтрувати. Закапувати в очі по 1 —3 краплі
1 —2 рази на день дітям, що старші за 8 років.
Для примочок на очі беруть по 40 г квіткових
кошиків нагідок лікарських, крайових пелюсток
волошки синьої та трави очанки лікарської. Дві
столові ложки суміші залити 500 мл окропу,
настояти в темному місці 30 хв., процідити та
профільтрувати. Примочки робити на ніч.
У народній медицині у разі часткової втрати
зору при катаракті рекомендують таку суміш:
Трава з плодами костяниці — 30 г
Трава очанки лікарської — 30 г
Кореневище пирію повзучого — 30 г
Столову ложку суміші залити 300 мл
води, довести до кипіння, витримати
на водяній бані 15 хв., процідити через
1 год. Пити протягом дня ковтками.
У
давнину
для
лікування
катаракти
використовували такий метод. Брали дощових
черв'яків та потроху посипали їх сіллю. Рідину,
що виділялася, фільтрували й по краплі
закапували в очі. Буцімто через 14 діб катаракта
повинна була розсмоктатися .
При катаракті рекомендують щоденно робити
ванни для очей, 2 — 3 рази на тиждень —
збуджувальне обгортання шиї, живота та литок
(протягом 1 міс).

НЕТРАДИЦІЙНІ МЕТОДИ ЛІКУВАННЯ
КОРОТКОЗОРІСТЬ ТА ДАЛЕКОЗОРІСТЬ
Короткозорість
та
далекозорість
—
найпоширеніші порушення зору в дітей та
підлітків.
Короткозорість може бути природженою
або набутою. Вона часто починається у
шкільному віці, посилюється у період
статевого дозрівання та стабілізується із
завершенням росту ока (до 25 років). Дитина
чітко розрізняє предмети лише на певній
відстані.
При короткозорості паралельні промені, які
йдуть від розташованих удалині предметів,
сходяться попереду сітківки (в нормі через
зіниці промені світла потрапляють у око і
заломлюються у рогівці та кришталику так,
що фіксуються на сітківці) (мал. а, б).
Розвитку
короткозорості
сприяють
напружена зорова робота на близькій
відстані.
Основним
симптомом
короткозорості є нездатність чітко розрізняти
деталі предметів на далекій відстані. У
дитини знижується гострота зору, особливо
удалечінь, з'являється біль у очах, у ділянці
лоба та скронь. За тяжкої форми
короткозорості
можуть
виникати
крововиливи в ділянці жовтої плями, розрив
та відшарування сітківки. Використання
відповідних окулярів із двояковгнутими
скельцями дає можливість бачити також
удалечінь.
У дитини може бути затримка росту очного
яблука і розвинутися далекозорість. При
цьому паралельні промені, які йдуть від
розташованих удалині предметів, сходяться
позаду сітківки (мал. в). Дитина погано
розрізняє предмети, які розташовані поблизу,
скаржиться на швидку втому очей під час
роботи, головний біль, зниження гостроти
зору.
У
разі
невеликого
ступеня
далекозорості у дитини зберігається зір і
вдалину, і поблизу. За середнього ступеня
спостерігається хороший зір удалину, але очі
швидко стомлюються під час розглядання
предметів на близькій відстані. Якщо
далекозорість
сильна,
дитина
погано
розрізняє предмети і на далекій відстані, і
поблизу. Зір поліпшується за умови
користування окулярами з двоякоопуклими

скельцями.
Лікування треба починати якомога раніше.
Призначають
загальнозміцнювальне
лікування.
Для поліпшення живлення сітківки до
харчового раціону слід включати продукти,
багаті на вітаміни А, С, D, групи В (плоди
шипшини та чорної смородини, чорниці,
моркву, абрикоси, курагу, ізюм, супи та
салати з молодої кропиви, риб'ячий жир,
яловичу печінку, вершкове масло, молоко,
свіжий сир, пророслу пшеницю, горіхи).
При
короткозорості
рекомендують
плоди лимонника
китайського.
Порошок
його
насіння дають по
1,5 — 2 г на день.
Настоянку плодів
(1:5) на 70 %
спирті етиловому
призначають
дітям
старшого
віку по 20-30
крапель натще та
через 4 год після
їди 2 рази на день.
Мал. Порушення зору
Курс
лікування
триває 20 — 25 діб.
У разі невеликої короткозорості (до 2
діоптрій) корисні такі суміші:

Трава очанки лікарської — 50 г
Крайові пелюстки волошки синьої
— 50 г
Столову ложку суміші залити
250 мл води, довести до кипіння,
кип'ятити 5 хв. на малому вогні,
настояти 1 год, процідити.
Приймати по 40 — 70 мл 3 рази
на день перед їдою.

НЕТРАДИЦІЙНІ МЕТОДИ ЛІКУВАННЯ
Трава очанки лікарської — 50 г
Трава парила звичайного — 50 г
Трава деревію звичайного — 50г
Трава суниць лісових — 50 г
Хвоя сосни звичайної — 50г
Листки мучниці звичайної — 50 г
Крайові пелюстки волошки синьої — 50 г
Слань ісландського моху — 50 г
Столову ложку суміші залити 250 мл
води, довести до кипіння, кип'ятити 10
хв. на малому вогні, настояти 1 год,
процідити. Приймати по 70 мл 3 рази на
день перед їдою. Дітям віком до 3 років
дають удвічі меншу дозу.

При прогресуючій короткозорості у дітей,
розладі мікроциркуляції у сітківці помічено
добрі результати після прийому меду та
маточкового молочка (аптечний препарат).
Дають по 1/2 — 1 таблетці 3 рази на день за
45 хв. перед їдою протягом 2 — 3 тижні.
При короткозорості дітям старшого віку
готують таку суміш: червоне вино — 600 мл,
мед — 500 г, подрібнені листки алое
деревовидного — 200 г та по 50 г трави
очанки лікарської й крайових пелюсток
волошки синьої. Витримують на водяній бані
1 год. Приймати по 1 столовій ложці 3 рази
на день за 20 хв. перед їдою.
Для комплексного лікування хворих з
короткозорістю рекомендують застосовувати
екстракт
кореневища
з
коренями
елеутерококу колючого (по 5 — 10 крапель 2
рази в першу половину дня).
З метою профілактики та лікування
крововиливів призначають настоянку пуп'янків або плодів софори японської (1:5) на
70 % спирті етиловому. Приймають по 20 —
30 крапель на 1 столову ложку води 3 рази на
день. Дітям молодшого віку давати по 2
краплі на рік життя 2 — 3 рази на день.
При далекозорості готують такий засіб: 5

подрібнених з шкаралупою волоських горіхів
змішують з 2 столовими ложками кореня
лопуха великого та 2 столовими ложками
кореня кропиви дводомної. Суміш залити 1,5
л води, кип'ятити 15 хв на малому вогні і
додати 4 столові ложки такої суміші:
Трава рутки лікарської — 50 г
Трава гадючника в'язолистого — 50 г
Квітки акації білої — 50 г
Слань ісландського моху — 50 г
Кориця — 1 чайна ложка
Лимон — 1 штука

Знову кип'ятити 15 хв. на малому вогні,
процідити. Приймати по 40 — 70 мл через 2
год після їди.
При короткозорості, що розвивається,
щоденно уранці та ввечері робити ванночки
для очей з води температури 25 — 30 °С.
Вони корисні й при далекозорості, що
розвивається, проте в цьому разі брати
холоднішу воду (18 — 22 °С). Після кожної
ванночки тримати очі заплющеними 5—10
хв.
Для зміцнення тканин, що оточують око,
призначають часте обмивання цієї ділянки
водою температури 18 °С.
Дуже важливо дотримувати гігієни зору в
школі та вдома (добре освітлення робочого
місця, правильна поза під час читання та
писання), чергувати зорове навантаження з
відпочинком для очей (через 40 — 60 хв.
занять 10 хв. відпочинку, краще на свіжому
повітрі).
Уникати занадто сильного світла, раптових
змін темряви та світла, тривалого напруження
очей.
Короткозорим корисно якомога більше
гуляти в місцях, де погляд нічим не обмежений, наприклад, у полях, на рівнинах.

Скачко Б.Г., Орещук Г.О. Якби мати знала: Народні методи лікування дітей. – К.: Знання,
2000; вид. центр „Просвіта”, 2000. – 480 с.

НЕТРАДИЦІЙНІ МЕТОДИ ЛІКУВАННЯ
АНІС ДОПОМОЖЕ ЛІКУВАТИ
ГЛАУКОМУ
Аніс — рослина дивовижна. Має широкий
спектр лікувальних властивостей. Зокрема,
засоби з анісу мають відхаркувальну дію,
допомагають поліпшити секреторну та
моторну функції травних залоз тощо.
Допоможе аніс і в лікуванні глаукоми. Для
приготування ліків знадобляться трава і
насіння анісу.

Столову ложку подрібнених трави
і насіння анісу залити 0,5 л окропу,
настояти годину-півтори.
Процідити. Промивати очі теплим
настоєм (можна робити компреси).

АЇР ПОЛІПШИТЬ ЗІР І НАВІТЬ
РОЗСМОКЧЕ БІЛЬМО

Лепеха звичайна — це аїр, ще цю рослину
називають татарське зілля, ірниця, шуварник,
сашина, гавір. Ліки з аїру справді
надзвичайні, чудодійні. Вони лікують чимало
хвороб. Зокрема й очні: якщо впродовж двохтрьох місяців пити відвар кореня аїру, то зір
значно поліпшиться. А якщо у когось є
більмо, то воно від вживання ліків з аїру
розсмокчеться. Щоправда, в такому разі їх
треба пити довше. Ліки приготувати легко.

Столову ложку подрібненого
кореня аїру залити склянкою
окропу, настояти годину.
Пити по столовій ложці чотири
рази на день.

Настій аїру
Чайну ложку подрібненого кореня
аїру (або подрібненого листя)
залити склянкою окропу,
закутати тепло (можна в
кожушок, ковдру, перину) на
годину. Потім процідити.
Пити по чверті склянки чотири
рази на день (тричі за півгодини
до вживання їжі і четвертий раз
— перед сном).
Такий настій дуже добре лікує грип,
усуває біль у грудях і рятує від кашлю.

Курс лікування — один місяць, потім слід
зробити перерву на тиждень — знову місяць
лікування і так далі.
Ліки з аїру допоможуть забути про грип.
Рецепт приготування ліків од грипу теж
простий.
Зелена планета Наталі Земної. – 2006. – 17 лют.

ЦІКАВО ЗНАТИ
ПРОФІЛАКТИКА ПОГІРШЕННЯ ЗОРУ

1. Якомога частіше срібною ложкою водіть по
очних ямках. Можна на втомлене око покласти
клаптик фольги на 4—5 хвилин.
2. Закапувати увечері в очі по краплі масла
обліпихи.
3. Зробіть масаж скронь і розминку брів (руки
і особа чисті). Покладіть пальці рук на скроні,
легенько натискаючи, масажуйте круговими
рухами декілька хвилин, потім покладіть по
чотири пальці на край кістки скули: вказівний
біля вуха, мізинець — біля ока. Натисніть
кожним пальцем, - досліджуючи
кістку.
Можливо, один з пальців відчуває на межі
кістки якісь нарості, нерівні утворення, пружні
хворобливі колючки?
Вібруючими рухами
пальців як би змивайте, прибирайте ці нарости
з кістки і уявляйте, що поряд тече чистісінький
струмок, він відносить сміття геть. За один раз
кісточки не очистити, але терпіння робить
дива! Ви справитеся самі.
Зверху скроня обмежена могутньою лобовою
кісткою — спробуйте її край теж досліджувати
і почистити. Дуже приємно потримати потім
декілька хвилин на скроні листок фольги.
Зверніть увагу на кісточки за вухом, Дуже

важливо їх щодня масажувати з силою, там
розташовані точки, що впливають на зір.
Захопіть брову біля носа між вказівним і
великим пальцями, розминайте її із зусиллям,
поволі переміщайте до кінця брови з боку вуха.
Повторіть декілька разів
4. Розтирайте мочку вуха як тільки відчуєте
стомлення.
5. Зробіть гімнастику для очей.
Аутотренінг ока по методу професора Г.Г.
Демирчогляна
Я
АБСОЛЮТНО
СПОКІЙНИЙ
І
НЕЗВОРУШНИЙ.
ПОВІКИ АБСОЛЮТНО СПОКІЙНІ І ВІЛЬНІ.
ПОГЛЯД СПОКІЙНИЙ І ЯСНИЙ.
ОЧНЕ ДНО ДОБРЕ ЗАБЕЗПЕЧУЄТЬСЯ
КРОВ'Ю.
КРОВ ДОБРЕ ОМИВАЄ ОЧНЕ ДНО.
Я ДИВЛЮСЯ ЛЕГКО І БАЧУ
ЯСНО І
ВИРАЗНО.
ОЧНЕ ДНО ПРИЄМНЕ ТЕПЛЕ.
ОЧІ БАЧАТЬ ВИРАЗНО І РІЗКО.

Зрение.Сохранение, нормализация, восстановление / Составитель Н.И. Кудряшов. – М.: «ГрэрогиПэйдж», 1995. – 288 с.
ПРЕПАРАТИ ДЛЯ ПОЛІПШЕННЯ ЗОРУ
Оковіт (Україна)
Вітрум фрайз (США)
Чорниця форте (Україна, Росія)
Лютеїн комплекс (Росія)
Стрікс (Данія)
Окювайт лютеїн (Німеччина)
Глазки (Росія)

ЦІКАВО ЗНАТИ
Як правильно підібрати харчування для тих, хто страждає хворобами
очей: катарактою, глаукомою, короткозорістю, далекозорістю,
дальтонізмом?
Важлива умова збереження зору і підтримки
функцій ока - правильне харчування. Воно перш за
все полягає в дотриманні декількох принципів:
• помірність в їжі;
• повноцінна, легкозасвоювана і різноманітна
їжа;
• підвищене додавання в раціон продуктів,
багатих вітамінами А, Е і С.
Вітамінний А міститься в моркві, дині,
помідорах, салаті, зеленому горошку, зеленій
цибулі, сирій, печінці. Вітамін В - в овочах, грибах,
кисломолочних продуктах. Вітамін С - в шипшині,
картоплі, квашеній капусті, цитрусових. Щедро
включайте в раціон блюда з цих продуктів.
Відмінно живить всю очну систему морквяний
сік. Він - найбагатше джерело вітаміну А. Швидко і
добре засвоюється. Цей сік можна пити, коли
хочеться, але двічі в рік необхідно пити морквяний
сік як ліки, курсом. Стакан соку кожний ранок
протягом місяця.
До речі, морквяний сік укріплює і нервову
систему, лікує ракові захворювання на початковій
стадії і здатний привести весь організм в бадьорий
стан. В сезони, коли морква втрачає свою
соковитість і вже непридатна для соків, пийте
відвар моркви. Він же може скласти основу
овочевих супів. Не слід забувати, що тушковану
моркву, морквяний салат, сік слід вживати
обов'язково із сметаною або маслом, оскільки
вітамін А є жиророзчинним. Цілком достатньо
невеликої ложки жиру.
При захворюванні очей і зорового нерва, виразці
рогової оболонки ока, катаракті і кон'юнктивіті
ефективний сік петрушки. Він - один із
сильнодіючих соків, тому його не варто пити більш
ніж 30-40 мл в день. Кількість соку за один прийом
повинна бути не більше однієї столової ложки.
Сік петрушки краще змішувати з водою або з
іншим овочевим соком. Виключно корисна суміш
соку петрушки і моркви. Петрушки, що є в соку,
елементи містяться в такому поєднанні, що
сприяють зміцненню кровоносних судин, особливо
капілярів і артерій. Сік петрушки - сильнодіючий
засіб для відновлення гостроти зору, зниженого при
напруженій роботі очей.
Відмінно "освіжає" очі, очищає кров і взагалі весь
організм буряк. Дві столові ложки його соку варто
додавати до суміші морквяно-петрушкового соку.

Позитивно
впливають на
судини очей
абрикоси у будьякому вигляді: натуральні, свіжі плоди, сік, сушені
- курага і урюк.
З літніх ягід покращує зір чорниця. В сезон її слід
з'їдати не менше 10 стаканів. Чорниця не добре
зберігає свої унікальні властивості у вигляді сирого
варення. Перетирати чорницю слід в пропорціях:
один стакан ягід на один стакан цукору. Якщо
заготовлена чорниця зберігається в холодильнику,
порцію цукру можна зменшити удвічі.
Обов'язково пийте шипшину - за змістом вітаміну
С йому немає рівних. Його щоденне вживання
забезпечує міцність і еластичність судин.
Людям, з короткозорістю, варто заготовити глід.
Він багатий аскорбіновою кислотою і каротином.
Сушені плоди глоду, перемолоті і розмішані з
медом, можна їсти як варення. Сушене листя і
плоди глоду добре використовувати як заварка
замість чаю.
Настої глоду і шипшини, чорничний морс і
кисіль, зелений чай повинні щодня урізноманітнити
ваш раціон, складаючи близько половини рідини,
що випивається.
Багатий каротином, необхідним для ослаблених
очей, гарбуз. Обмежень в його споживанні немає.
Гарбуз неодмінно слід додавати в салати, супи,
пюре.
Тим, хто страждає хворобами очей, варто один
раз в рік пити риб'ячий жир, а двічі в рік вітамінний препарат "Аєвіт". Він вживається десять
днів по одній капсулі двічі в день, за двадцять
хвилин до їжі.
По кожного раціону необхідно включати фрукти,
овочі, салати, соки. З усіх круп'яних каш, вівсяна і
гречана особливо багаті вітамінами, які добре
засвоюються і необхідні нашим очам.
Якомога менше слід їсти білого хліба і солодощів.
Обмежуйте себе у вживанні солі, але не
виключайте її з раціону повністю.
Одноманітна їжа не тільки знижує апетит, але і
важка для засвоєння. Харчування має бути
повноцінним у всіх складових. Справа не стільки в
тому, які блюда є, а в тому, як поєднуються
продукти при одночасному їх вживанні.

ЦІКАВО ЗНАТИ
Продукти, багаті білком, не варто змішувати з
продуктами, насиченими вуглеводами. Нейтральні
ж продукти можна змішувати і з тими, і з іншими.
Білок - це м'ясо, птиця, варені ковбаси, риба, всі
соєві продукти, яйця, молоко, всі сорти сиру
жирністю більше 50 %.
Вуглеводи - хліб і будь-яка випічка, картопля, всі
крупи, макарони.
До нейтральних продуктів відносяться рослинні
жири, нежирні сорти маргарину і вершкового
масла, всі кисломолочні продукти: кефір, сир,
йогурт, кисле молоко, сметана, всі сирокопчені
продукти: риба, м'ясо, ковбаси, благородні сорти
грибів, овочі і фрукти.
Не варто зловживати надмірним вживанням м'яса,
ковбас,
вершкового
масла,
солоностей
і
копченостей.
Гарніром до м'ясних блюд мають бути салати, а
картоплю або рис ви можете їсти не тільки з
овочами, але із слабосоленою рибою або
шматочком копченого м'яса.
При будь-яких захворюваннях, пов'язаних з
очима, слід вживати їжу, яка легко
перетравлюється. Основою винна стати натуральна
їжа, яка не піддавалася тепловій обробці. Добовий
раціон не менше ніж на 60 % повинен складатися з
продуктів рослинного походження.
Пропонуємо 2 варіанти денного раціону
харчування: білкового і вуглеводного.
Сніданок, багатий вуглеводами, може включати
хліб, випічку, копчену ковбасу, кашу, сир, мед,
варення, вівсяні пластівці.
Але якщо у ваш сніданок як основа входить
білкова їжа: яйця, варена ковбаса або сосиски, то ви
повинні відмовитися від каші і хліба. А ось сир,
особливо нежирний, цілком допустимий. Якщо вам
важко обійтися без хліба, то замінить його одним
або двома скибочками підсушеного на сковорідці
хліба грубого помелу.
Білковий обід включає суп або ненаваристий
бульйон, заправлений будь-якими овочами, окрім
картоплі. Без додавання круп і макаронних виробі.
На друге - м'ясо, риба, яйця, овочі у будь-якому
вигляді.
Обід з вуглеводами. Пісний круп'яний або
макаронний суп, вегетаріанські овочеві супи, борщ.
В перше можна додати сметану. На друге картопля, рис або макарони з овочами. Можна
урізноманітнити обід будь-якими добавками з
нейтральної групи. Кількість хліба не обмежена.
Увечері не варто перенавантажувати організм
перетравленням білкової їжі. Краще з'їсти кашу з
фруктами, хлібобулочні вироби, макарони з сиром

або картоплю з овочами і випити стакан кефіру або
кислого молока.
Продукти першої і другої групи несумісні
одночасно, зате і перші, і другі чудово поєднуються
з продуктами третьої групи.
Таблиця
Продукти,
Продукти,
Нейтральні
багаті
багаті білками
продукти
вуглеводами
Ягоди, фрукти, овочі
Борошняні
(окрім картоплі),
вироби,
М’ясо, риба, кисломолочні
картопля,
яйця, варені
продукти,
крупи,
ковбаси, бобові сирокопчені нежирні
солодощі,
ковбаси і м'ясо, пряна
варення
і копчена риба
Стан очей, гострота зору в значній мірі залежать
від роботи кишечника. Порушення його функцій
для багатьох жінок стало вже звичним. Їжа в
зашлакованому організмі перетравлюється і
засвоюється неправильно, вітаміни не "доходять"
до судин. Загальна засміченість приводить до
порушення всмоктування вітамінів, перш за все
вітамінів А і Е. Це впливає і на загальний стан
здоров'я, і на стан очей.
Для очищення організму двічі в рік слід
промивати кишечник. Ця процедура допоможе
вивести з організму всі токсичні продукти. Вона
зажадає триває чотири тижні. Щодня першого
тижня потрібно робити півторалітрову клізму з
кип'яченої води з додаванням однієї столової ложки
яблучного оцту або соку половини лимона. Другий
тиждень слід проробляти цю процедуру через день,
третій - через два дні, четвертий - один раз в
тиждень.
Тричі в рік слід вживати активоване вугілля
натщесерце протягом 7-10 днів з розрахунку одна
таблетка на 10 кг ваги.
Очищений організм і здорова вітамінізована їжа
підуть на благо вашому зору, стабілізують гостроту
зору і вбережуть ваші очі від багатьох захворювань.
Васинчук О. Як правильно підібрати харчування
для тих, хто страждає хворобами очей
(Український офтальмологічний
портал)<http://www.visionua.com/patient/sovet/hygiene.php/>
(24 липня 2006р.)

ПОВІР У СЕБЕ
„МЕНІ ТРЕБА ТАК БАГАТО БАЧИТИ!”
______________________________________________________________
Василь Єрошенко – мандрівник, філософ-гуманіст, поет, музикант, співак,
шахіст, поліглот... Його ім’я стоїть в енциклопедії поруч з іменами
прославлених письменників і діячів культури. Цей унікальний українець за
походженням, втративши зір ще у дитинстві, об’їхав півсвіту, написав
величезну кількість казок, віршів, легенд, балад, оповідань та нарисів. Він жив
у Франції, Англії, Японії, Єгипті, Бірмі, Індії, Китаї, на Чукотці та в середній
Азії. Скрізь, де бував, залишив добру пам’ять у серцях людей і свої твори. Знав
близько 20 європейських та східних іноземних мов. Досконало володів
есперанто.

Василь Єрошенко

______________________________________________________________

Василя Єрошенка сучасники запам’ятали подитячому наївним, з простим і відкритим обличчям.
Але особливо згадували його голос – тихий, м’який.
Голос справжнього мандрівника та мрійника.
Говорили, що на його обличчі завжди була
посмішка, яку великий китайський письменник Лу
Сінь називав „посмішкою страждань”.
Василь Якович Єрошенко народився 12 січня 1890
року в селі Обухівка Білгородської губернії в
багатодітній заможній родині переселенців з
України.
„Я осліпнув чотирирічним, - писав він у 1923 році
в книжці „Одна сторінка мого шкільного життя”. –
Зі сльозами та жалобою я залишив царство
яскравого сонячного світла. Чи це було для мене
добре, чи зле, я й тепер не знаю. Ніч... навчила мене
сумніватись в усьому і в усіх ...”. Останнє, що
залишилося у пам’яті Василя: синє небо, білі голуби
на дерев’яній сільській церкві, посмішка матері.
Сліпота відібрала кольорове дитинство після
тяжко перенесеного захворювання на кір. „Мені
треба так багато бачити!” – благав хлопчик матір.
Одного разу батько взяв малого Василька з собою
на ярмарок у сусіднє містечко Старий Оскол. Там
він вперше почув музику у виконанні оркестру і
збагнув, що думки й почуття можна повніше
передати через звуки, – це певною мірою компенсує
темряву довкола нього. Із світу барв він зробив крок
у світ звуків.
Зваживши на захоплення семирічного сина
музикою та виявивши у хлопчика винятковий
музичний слух, батьки навчали його вдома гри на
гітарі й скрипці. Згодом він опанував фортепіано й
дивував усіх своїми імпровізаціями. З допомогою
місцевого поміщика, графа Орлова-Давидова, який
був членом опікунської ради Московського
товариства виховання і навчання сліпих дітей,
дев’ятирічний Василь став вихованцем школипритулку для сліпих дітей у Москві, де здобув фах
скрипаля і знання ремесла щіткаря і кошикаря. Саме
тут Василь і пізнав одну важливу таємницю –
таємницю шести випуклих крапок азбуки Брайля. І

папір заговорив! Йому відкрилися пушкінські казки,
вірші Шевченка та Некрасова. І коли довгими
ночами вся бібліотека притулку була прочитана,
хлопчик почав творити сам.
Після закінчення навчання Василь, витримавши
конкурс, став скрипалем московського оркестру
незрячих. Побував з гастролями на Кавказі та в
багатьох великих містах Росії. Проте мріяв
навчатися далі.
Доленосною стала для юнака зустріч з Ганною
Шараповою – викладачем іноземних мов. Хлопець
вразив її глибиною своїх думок та інтелігентністю. І
вона запросила його на свої курси модної тоді мови
– есперанто. За кілька тижнів Василь вільно
розмовляв новою мовою. Згодом Ганна Миколаївна
запропонувала талановитому юнакові навчатись
музики. Оскільки в Московську консерваторію
сліпих не приймали, Шарапова звернулася за
допомогою до лондонської Королівської академії
для незрячих.
Приходить виклик з Лондона, і Єрошенко їде до
Англії сам. Зелена зірочка, символ любителів
есперанто, допомогла Василю без особливих
проблем проїхати чотири країни. З 1912 року
Єрошенко навчався у Королівському коледжі та
музичній академії сліпих в лондонському передмісті
Новуд. Тогочасний Лондон, столиця колоніальної
Британської імперії, був одним із світових центрів
сходознавства. В. Єрошенко оволодів там досконало
англійською,
вивчив
японську,
захопився
буддизмом та готувався до поїздки на Схід.
У квітні 1914 року Єрошенко за відрядженням
товариства есперантистів виїхав до Токіо. В Японії
викладав есперанто, одночасно навчаючись у школі
для сліпих, а вже через рік читав лекції на політичні
теми й писав казки японською. А ще в Країні
вранішнього сонця він знайомиться з великим
індійським ученим і філософом Рабіндранатом
Тагором, якого слов’янський хлопчик дивує
знаннями про християнські вірування, розуміння
давніх текстів буддизму та цитуванням пророків
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ісламу. А вчений відкриває йому життя малих країн
Сходу, але поки що на словах.
У 1916 році з думкою організувати навчання
сліпих дітей Єрошенко вирушив до Таїланду, а
згодом – до Бірми. Там очолив школу в м.
Моулмайні. Єрошенко писав: „Я полюбив бірманців,
прив’язався до учнів школи сліпих, і вони мені теж
відповідають любов’ю... Переді мною відкривається
новий, не відомий досі світ”.
Там, у Бірмі, Василь дізнався про революцію в
Росії. Його серце прагне на батьківщину. Проте
англійська влада не випустила Василя Єрошенка з
Калькутти. Його заарештовують. Втеча. Знову
арешт. І знову втеча. Тепер уже до Китаю.
Липневого дня 1921 року він, обірваний,
голодний, зовсім без речей, з однією лише гітарою,
постукав у будинок свого друга на околиці Харбіна.
У Китаї Василь викладає есперанто в Інституті мов
світу та незабаром видає поетичну збірку „Стогін
самотньої душі”, з якої, власне, і починається його
шлях справжнього літератора.
А незабаром Василю Єрошенку знову повезло. У
потрібному місці й у потрібний час він знову
зустрічає необхідну людину. Цього разу – великого
китайського письменника Лу Сіня. Той запрошує
юнака до себе у Пекін і ставиться до нього, як до
рідного. Пізніше Лу Сінь скаже, що він прив’язався
до російського хлопця тому, що відчув у ньому
талановиту, самобутню особистість, людину з
великим серцем.
Але незважаючи на все, Єрошенка тягнуло на
батьківщину. Пройшовши десятки доріг, він всетаки опиняється у рідному селі. Вся Обухівка
проходить через його дім, аби прослухати „сліпого
китайця”.
Однак вдача мандрівника не дає Василю довго
засиджуватися на місці. І він знову вирушає в
подорож. Тепер до Туркменії – в давню фортецю

Кушку. Там Єрошенку запропонували створити
школу для незрячих дітей.
Але місцеві жителі не пускали дітей до школи.
Батьки бурчали, мовляв, наша проблема, нам з нею і
жити. Та незважаючи на такі психологічні
перепони, нова школа відчинила свої двері

Василь Єрошенко та Ганна Шарапова
1 вересня 1935 року. Єрошенко викладав літературу
та мови, створив брайлівський алфавіт для
туркменських дітей і надрукував перший підручник,
який починався так – „Наша ніч темна, але ми не
раби”. У Туркменії Василь Єрошенко прожив
одинадцять років. Після війни він повернувся до
Москви і викладав у різних школах.
З останньої подорожі до Якутії він повернувся в
рідну Обухівку вже хворим. Лікарі навіть не
підозрювали, що простий сільський чоловік розумів
латину, і не помітили, як той зблід, почувши слово
„kancer” – рак.
Але все-таки Василь Єрошенко до останнього дня
жив у мандрах, хоча б подумки. А перед смертю
попрохав, аби на його могилі викарбували три
слова: „Жив, мандрував, писав”.
Гупалюк В.О. – провідний методист РДОБ
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ПОВІР У СЕБЕ
ПО-ІНШОМУ ЖИТИ НЕ ВМІЄ
Живе у нашому селі простий і, водночас,
не звичайної долі, чоловік. Хоч йому тільки
за сорок, але односельці звертаються до нього
з повагою, - Архипович. А шану від людей
Степан Архипович Шанько здобув своєю
вмілою працею і, як в народі кажуть, золотими руками.
Молодий,
симпатичний,
з
щирою
посмішкою і завжди доречним словом, він
при зустрічі справляє безпомилкове враження
хорошої хазяйновитої людини.
Розмовляти з ним просто і легко. І
обов’язково отримаєш не тільки задоволення
від спілкування, але й багато корисного для
себе, для життя-буття.
З роками до нього прийшли досвід,
визнання і повага земляків. Заслугою його
робочих рук і вміння є гарний затишний
будинок, добротні господарські будівлі,
молодий садок з доброго десятка саджанців
привезених з Білорусії. Та найбільшою
гордістю Степана Архиповича є простора
майстерня-столярня, де він проводить багато
часу
за
улюбленою
роботою.
Тут
народжуються витвори його талановитих рук
– різні столярні вироби. І в кожен з них він
вкладає часточку свого серця. Його столярні
вироби – міцні, гарні, стають ніби оберегом
для людини, для дому. І що цікаво: Степан
Архипович старається не повторюватись у
роботі – кожен, новий витвір дивує
безмежною фантазією майстра.
До свого становлення в житті, до гармонії,
де переплелися споконвічна хліборобська
риса з діда-прадіда і талант майстра, був
колючий, з темною смугою в житті шлях, в
якому доля вділила йому жмут біди і болю. А
ще – сумні заплакані очі мами, які, здавалось
Степану, вже ніколи не заіскряться радісно.
Так сталося, що під час служби в армії
нещасний випадок перекреслив всі його мрії.
Хлопець залишився без ока. Жорстоке і
невблаганне
слово
„інвалід”
пекуче
пронизало серце юнака. І стало на душі
незатишно, холодно і невимовно важко. Ця
трагедія відбилася на здоров’ї не тільки
фізично, а й морально. Замкнувся у собі,

Приємно посидіти в кріслі зробленому
власними руками
нічого не хотілося, ні про що не думалось.
Здавалось, тій чорній смузі, яка так раптом
ввійшла в його життя кінця-краю не буде.
Лише болем у грудях відбивались виплакані
мамині очі. Щем у душі наростав, коли
випадково натрапляв на мотоцикла, який
сиротливо, але з надією, очікував свого
молодого хазяїна. Ще зовсім недавно він
безтурботно гасав на ньому в сусіднє село до
клубу, до дівчини, яка йому сподобалась.
Перед армією Степан закінчив Сарненське
ПТУ, здобув професію тракториста. Батьки
допомогли купити омріяну „Яву”. Але не так
сталося, як хотілося. Чорні окуляри ховали
той біль, але хлопцеві все-одно було не пособі, сором’язливість верховодила його
розумом і серцем.
Та в цей час в його життя ввійшли книги.
Брав у бібліотеці, купував їх багато. Читав
все що потрапляло під руку. Він розмовляв у
думках з героями прочитаних книг,
сперечався з ними. Книги стали його вірними
друзями. І саме вони навчили Степана
дивитися на світ іншими очима, змінити свій
настрій. А ще дали йому надію. І почалась
повільна відлига у його душі. Незабаром
пішов працювати у школу сантехніком.
І ось з цього часу смуга його життя все
більше і більше світлішала. Багато вільного
від роботи часу почав проводити у затишній
шкільній майстерні. До цих пір особливу
дяку складає тодішньому вчителю праці,

ПОВІР У СЕБЕ
залюбленому у столярну справу Карпу
Костянтиновичу Полюховичу. Під його
керівництвом опановував ази роботи з дерева.
За його порадою і допомогою своїми руками
зробив деревообробного верстата. І почала
оживати
душа
юнака.
Несміливо
повеселішали мамині очі. А невдовзі
прийшло й кохання – справжнє і міцне. Всім
селом відгуляли весілля. Мама плакала від
радості.
Щастя поселилось у домі молодих. Не
зогледілись як і діти повиростали. Але своє
захоплення столярним ділом не закинув.
Воно стало справою його життя. Та й для
односельців його працелюбність і талант не
раз ставали у пригоді.
– Ось тільки, - бідкається Степан
Архипович, - щоб здоров’я не тікало,
особливо зір, – яким він чи не найбільше
дорожить. – Бо ж ще багато задумів і планів
маю, - продовжує заклопотано чоловік.
З кожною хорошою справою, яку зробить
своїми руками, Архипович святкує в душі
перемогу над своїм минулим, коли дозволив
заволодіти собою зневірі і навіть образі на
весь світ.
А добрих справ за плечима – не
перерахувати. Свого часу обладнав сину,

саморуч виготовленими меблями, кімнату в
гуртожитку Сарненського ВПТУ. Його
добротні двері милують око в одному з
відділень Дубровицької лікарні, кілька
десятків рам та багато іншого виготовив
Степан Архипович для святого храму, який
недавно будували в селі. І що приємно: ця
людина ніколи не відмовить односельцям –

Столярні вироби Степана Шанька
чи то в роботі, чи то в пораді, бо по-іншому
жити не вміє.

Кот Н.
с. Удрицьк Дубровицького району

ТВОРЧІСТЬ
_______________________________________________________________
Ім'я Миколи Швеця з Довгошиїв Млинівського району відоме не тільки в селі, а
й за його межами.
Народився у 1953 році в простій селянській сім’ї. Відчуваючи потяг до
музики, після закінчення середньої школи юнак вступив на режисерський відділ
Дубенського культосвітнього училища.
25 років Микола Швець пропрацював директором Довгошиївського будинку
культури, був художнім керівником, вчителем музики в середній школі, а також
12 років очолював Довгошиївську музичну школу, яка, функціонувала в той час.
Вірші Микола Степанович почав писати у 1994 році. На сьогодні у його
доробку більш як 100 поезій, 15 з них стали піснями, музику до яких написав сам.
Володіє Микола Степанович неабияким почуттям гумору. Підживлюючи свою творчу фантазію із
джерел сьогодення, випробовує перо у сатиричному жанрі.
Однак не все так добре склалось у житті. Десять років тому з'явились проблеми із зором. З року в рік
зір погіршувався. На операцію, яку пропонували лікарі, коштів не було, так само, як і надій на покращення.
Микола Швець став інвалідом по І групи зору. Єдина поки що мрія - оволодіти рельєфно-крапковою
системою Брайля.
Нині чоловік ходить за допомогою кия. У всьому допомагають найрідніші люди. Оскільки записувати
Микола Степанович не в змозі, його вірші занотовують під диктовку дружина й діти. А загалом кожен
свій шедевр він тримає у пам'яті. Володіючи організаторськими здібностями, самотужки влаштовує
власні концерти у місцевому та сусідніх будинках культури, збираючи при цьому повний аншлаг.

____________________________________________________________________________________
У казкових місцях Довгошиї стоять...
Відлітають роки в затуманену вічність,
День за днем, а пройшло сім століть.
Як в казкових місцях на Путиловці-річці
Село Довгошиї в задум’ї стоїть.
Про що воно думає ночами темними?
Можливо, пригадує дні лихоліть,
Ті війни недавні з боями шаленими,
А може, втомившись, заснуло на мить?
І сняться йому козаки заповзяті,
Їх шаблі, їх коні і страх ворогів.
Чи розквіт і слава в оті сімдесяті,
А може занепад останніх років?
А може лютневої темної ночі
Наснилася церква в пекельнім вогні,
І з жахом, відкривши заплакані очі,
Ти довго стоїш у холоднім вікні.
Допоки привидиться постать солдата,
Що став на коліна у центрі села.
Згадаєш дідуся, чи батька, чи брата,
Яких за собою війна узяла.
Взяла за собою й кістьми положила,
В країнах чужих край воєнних доріг.
І згадуєш - плачеш, вже й плакать несила,
А хто ж в цій проклятій війні переміг?
Стривожена пам'ять малює картину,
Неначе той воїн до хати іде.
Зійшла з обеліску красуня-дівчина,
Букет кам'яний на могилу кладе.
Аж поки десь вранішня пташка проснеться...
Село оживає, до праці стає.
Умившись сльозою, до сонця всміхнеться
З надією в краще майбутнє своє.

Магія слова
Коли був Всесвіт без нічого
І Божий Дух носивсь в імлі,
Тоді було поміж усього
Найпершим слово на Землі.
Творець Великий Всемогутній
Словами світ цей сотворив,
Вказав нам вірний шлях майбутній
Людину словом наділив.
Воно людину захищає,
Коли його на щит береш.
Воно лікує, окриляє,
Воно і вбити може теж.
Словами матінка ласкає
Своє малесеньке дитя,
Ночами в Господа благає
Йому щасливого життя.
Ним правди ниву засівають,
А хто ненависть сіє, зло.
Ним молодят благословляють
На мир, на щастя, на добро.
Людину словом величають,
Воно знання для нас дає.
На подвиг словом надихають,
Магічна сила в ньому є.
Коли слова розсиплять чари,
В душі полегшає на мить.
Забудьмо все – нестатки й чвари,
Коли поезія звучить.

Перша i остання...

Після бані

А вже мені життєва осінь
Свої дарунки піднесла.
Душевний біль і сніг на коси,
А щастя-долі не дала.
В турботах дні летять-минають,
Нема назад їм вороття,
А в мене й досі не згасають
Оті найперші почуття.
Говорять друзі: „Що нудьгуєш?
Мовчиш, як то набрав води?
Ніде не вийдеш, все домуєш,
То хоч для втіхи щось знайди.”
А серце втіхи не шукає Йому попробуй догоди,
Коли воно тебе кохає
З дитячих літ і назавжди.
„Та він дивак в своїх бажаннях”, –
Вже гомонять язики злі,
А ти і перша, і остання
Моя любов на цій землі.
Ти часто снишся серед ночі
Струнка, грайлива, наче лань,
В коханки я тебе не хочу Дружиною для мене стань.

Дорікає чоловік з похмілля дружині:
„Ти кричиш, що я „алкаш”, ніс у мене синій.
Може я через нудьгу, з горя випиваю,
Через те, що стільки літ любові не маю.
От буває, що не п'ю, серце ласки прагне,
А тебе, як то шнурком, в нашу баню тягне.
Я ж те все засік давно, знаю достеменно,
Що ти з банщиком Петром банишся щоденно...”
А дружина йому в тон, рушника поклавши:
„І коли ж це все січеш, як ти п'яний завше?
Ну а я ще молода, не столітня баба,
Ти ж не хоч, щоб я була сіра, наче жаба.
Сам читав, що та вода, всякі процедури
Краще навіть за бальзам жіночій фігурі.
То чого ж тут дорікать, шукати причину?
Мені в бані той Петро тільки миє спину...”
Дам пораду пиякам:
Хоч пізнать дружину —
Менше в пляшку заглядай,
Мий частіше спину.

Невдалий тост
Кум Петро і кум Микола
Сіють зранку буряки.
Працювали, як ті бджоли,
Аж упріли мужики.
От Микола промовляє,
Втерши лоба, до Петра:
„Бачу — жінка виглядає,
Певне снідати пора”.
У Миколи жінка славна:
І висока, й чепурна,
І грудаста, і підставна,
Одне слово — замашна.
Вже стола давно накрила —
Любить гарно пригостить,
Ще й ковбаски їм вділила
Трохи киші помастить.
Чарки вкрай стоять налиті.
„Ну, беремо, куме, будь!
Щоб росли такі великі,
Як в моєї жінки грудь...”
А Петро чогось скривився,
Наче перцю в рот напхав.
На Миколу подивився,
А тоді раптово встав.
„Вибач, - каже, - я не буду,
Хоч і випити люблю,
Бо в моєї з редьку груди —
Чим я коней прокормлю?..”

Коли розквітнуть черешні
Яка краса в селі моєму,
Коли розквітнуть черешні,
Аж мліє серце в ніжнім щемі,
Ідеш, як в казці, як у сні.
Вони стоять туманно-димні,
Аж поки випаде роса.
Покриє сріблом віти дивні,
П'янить, чарує вся краса.
А я з коханою поволі,
Бреду крізь вулиці оті.
Село заснуло тихо в полі
І ми удвох на самоті.
Ще соловейко заповзятий
Не може милу розбудить,
І місяць, трішечки щербатий,
Пливе за нами, теж не спить.
Я п'ю блаженну насолоду
Із вуст незайманих твоїх,
Немов п'янку цілющу воду,
Якою впитися не міг.
А ти грайливо: „Любий, милий,
Он місяць дивиться на нас”.
І, посміхаючись, звабливо
Шепочеш: „Йдем, додому час”.
Краси такої більш немає.
Вітрець у цвіті шелестить,
Неначе просить нас, благає:
„Милуйсь, кохайсь, ну ще хоч мить...”

_______________________________________________________________
Масевич Віктор народився 1 січня 1992 року с. Вовчиц, Зарічненського
району.
Віктор не тільки улюбленець свого класу, а й вся школа його любить і
поважає. Не дивлячись на те, що хлопець є інвалідом дитинства по зору, він
чудово грає у футбол, займається бігом. У шкільних змаганнях з бігу здобув
перше місце. Віктор любить природу і, звичайно, своє рідне село Вовчиці.
Хлопчик часто відвідує бібліотеку, багато читає, прагне все знати, охоче
відповідає на уроках. Вітя мріє стати професійним футболістом,
захоплюється географією і рибалкою. Цікавиться поезією і пробує сам писати
вірші.
________________________________________________________________

*

*

*

Мої сосни вкриті снігом білим,
До краси не звикли очі.
Добре бути птахом вільним
Не лишать сліди довічні.
По стежках далеких чистих,
На полях і у дібровах.
Шкода, що не маю хисту
Говорить на їхніх мовах.

*

*

*

Сонечко засяяло
В небі голубому,
Ми з Юрком й Настунею
Ідемо додому.
Доки на уроках
В школі відучились
Бруньки у берізки
Гарні розпустились
Сонечко сіяє,
Пташечка співає.
І чого так весело
На душі? Не знаю.

_________________________________________________________________
Зінчук Галина Федорівна народилася 6 червня 1957 року в селі П’ятигори
Здолбунівського району в робітничо-селянській сім'ї. На відмінно закінчила
П’ятигірську школу, Дубнівське державне училище культури. Працювала на
посаді методиста Млинівської централізованої бібліотечної системи. Згодом
завідувала бібліотекою с. Глинські Здолбунівського району. З 1994 року працює в
рідному селі. Закінчила Харківський державний інститут культури. Виховала
сина і доньку. Інвалід II групи загального захворювання.
_________________________________________________________________
Гімн П’ятигірської школи

І квіти красиві довкола
До самих морозів цвітуть.

Як весело й гарно навколо
І сонечко світить з гори.
В П’ятигорах є нова школа
На радість усій дітворі.

Закохані всі в рідну школу,
Як підеш в далекі світи.
Та пам'ять про неї ніколи
Не згасне, а буде світить.

В ній дзвоник лунає заклично,
Сідають за парти малі,
Бо сіють тут добре і вічне
Хороші мої вчителі.

Голуби

В нас тепло і затишно в школі,
Приємно навчатися тут

Якось тато нам приніс
Двоє білих голубів.
Один дзьобнув мене в ніс,
Другий на плече злетів.
Ми їм кліточку зробили

І їх туди поселили,
Все давали їсти й пити
Словом, почали дружити.
Випустили їх гуляти —
Не вернувсь один до хати:
Яструб на нього напав
І до смерті заклював.

А голубка прилетіла —
Довго, довго так тужила
Та до неї в кінці жнив
Інший голуб прилетів.
І тепер їх знову двоє,
Щось воркують між собою.
Ми їх з братом доглядаєм
Від біди оберігаєм.

І ОЖИВАЄ ПОЛОТНО...
Роботу
п'ятнадцятирічної
Фотінки
Тодорови,
визнано
кращою
на
минулорічному, організованому Рівненським
обласним центром соціальних служб для
молоді конкурсі "Як живемо і вчимося - наші
мрії". Свій виріб дівчинка вишила лівою
рукою за два тижні.
В руках юної майстрині-рукодільниці
"оживає" полотно і "розквітають" ніжним
цвітом намистинки. Як запевняє дівчинка,
талант до рукоділля у неї спадковий.
Прекрасно вишивають її мама - Алла
Генадіївна та бабуся - Ніна Максимівна.
Гобелени, виконані пані Аллою, що
прикрашають стіни їхнього помешкання,
важко відрізнити від творів живопису.
Якось, спостерігаючи за роботою мами,
Фотінка вирішила теж навчитися вишивати.
Спробувала - вийшло. І тепер, як
стверджують знайомі з її роботами
поціновувачі цього мистецтва, вишивання
Фотінки часто навіть акуратніше ніж мамине.
Визнанням
майстерності
та
радісним
сюрпризом стала для дівчинки її перемога в
обласному конкурсі.
Ще одна техніка прикладного мистецтва, в
котрій працюють і мама, і дочка, -це плетіння
з бісеру. Намистинка до намистинки і дивись:
з'явився тендітний зелений листочок, або
розкрила пелюстки прегарна квітка. Фотінка
сама їх вигадує, ретельно підбирає для них
кольори. Багато робіт вона дарує своїм
друзям і знайомим, та не однакових, а
особливих - неповторних для кожного
адресата.
Та рукоділля - це лише частина її
захоплень. Фотінці подобається малювати,
спілкуватися з різними людьми в чатах
Інтернету, вести щоденник і слухати групу
„Корні” і, звичайно, мріяти. Як усі юнки,

вона любить читати романтичні книги про
кохання, або в стилі фентезі. Пробує і сама
писати вірші, але знайомить з ними лише
найближчих людей, вважаючи, що в
поетичних рядках розкривається душа
людини, її найсокровенніші нотки, і далеко
не кожному можна туди зазирати. По–
особливому, на тільки їм двом зрозумілій
мові, спілкується дівчинка зі своєю
улюбленицею
–
чорно-білою
кицею
Масянею.
Фотя, як називають дівчинку домашні,
належить до тих особистостей, які,
випромінюючи
позитивну
енергію,
заряджають нею інших, мають чисті, щирі і
безкорисливі душі. Тому друзів у неї чимало.
Вони різні за віком, статтю, вдачею і навіть
країнами, в котрих живуть. Але усім їм
цікаво спілкуватися з нею. Можливо ще і
через те, що Фотінка вміє, не зациклюючись
на власних труднощах, мужньо долати їх
непомітно для інших.
А труднощів, з якими вона вже стикнулася
у свої п’ятнадняць, вистачило б і на ціле
доросле життя. Болюче вразило її чутливу
душу розлучення батьків і те, що довелося
поїхати, так далеко залишивши болгарських
друзів, з якими фактично виросла. Бо це
тепер вона – здолбунівчанка, а більшість
років провела в Болгарії, звідки родом її
батько. Гірко й від того, що з ним спілкується
тепер лише по телефону, котрий, завдяки
допомозі голови Здолбунівської РДА С. В.
Ніколіної, у їхній квартирі з'явився теж
зовсім недавно. Боляче й від "шпильок", які
часом недоріки кидають услід, коли вона
буває на прогулянках. Де ж їм зрозуміти, що
це таке: усе життя не розлучатись з
інвалідним візком, чи створювати такі
прекрасні речі руками, що не слухаються?

Для них це елементарно – кудись прямувати
вулицею, зайти в гості до друга чи в гамірний
клас, а для неї – лише мрія. Та, будучи
закоханою в життя і добрих людей, Фотінка
їм прощає.
Тож друзі і вчителі приходять до неї
додому. Нині Фотя – восьмикласниця
Здолбунівської гімназії. Вчиться вона добре,
та особливо серед шкільних предметів їй
вдаються мови. Наприклад, українську, якої
не знала зовсім, дівчинка вивчила лише за
рік. Нині з успіхом опановує французьку,
німецьку, знає російську і болгарську. За всі

свої успіхи Фотінка дякує вчителям, котрі
щедро діляться з нею знаннями, найріднішим
- мамі та бабусі, котрі розуміють і завжди
підтримують її, а також друзям, котрі не
дають їй сумувати.
Можливо здібності до лінгвістики в
майбутньому допоможуть Фотінці здобути
відповідну освіту і отримати професійний
фах. А поки що хочеться побажати їй
здійснення світлих мрій про щастя і кохання,
везіння на зустрічі з хорошими людьми,
натхнення у роботі над прекрасним і ще не
однієї перемоги у житті.
Ольга Якочик.

Ось такі дива творять „золоті” руки Фотінки Тодорової

ПАНОРАМА ПОДІЙ
РІВНЕ
Про
необхідність
докорінної
зміни
стереотипних підходів до реабілітації дітей з
особливими
потребами
і
запровадження
комплексних програм їх реабілітації, починаючи
ще від внутрішньоутробного періоду розвитку,
спілкувалися медики, педагоги і психологи,
учасники
міжнародної
науково-практичної
конференції
„Сучасні
аспекти
раннього
втручання щодо дітей з особливими потребами”,
яка розпочалася 13 червня в Рівненському
обласному діагностичному центрі.
В ході конференції виступили – головний
лікар обласного діагностичного центру Ігор
Шумлянський, завідувачка медико-генетичною
консультацією Любов Євтушок, завідуюча
кафедрою педагогіки та психології РДГУ Тамара
Поніманська,
керівник
центру
ранньої
педагогічної реабілітації і соціальної адаптації
дітей з особливими потребами „Пагінець” Тамара
Савчук, президент Українського фонду дітей з
особливими потребами Карен Резерс („Вірджінія”
США) та заступник міського голови Світлана
Богатирчук-Кривко.
В області щорічно народжуються біля 15 тис.
дітей, серед яких виявляється щонайменше 5 %
дітей з особливими потребами (вроджені вади,
затримка розвитку тощо). Усі вони вимагають
стимуляції розвитку за допомогою програм
раннього втручання.
Рівне Час. – 2006. – 15 черв.
*
*
*
У Рівному вже не вперше проводиться
фестиваль молодих талантів, який організовує
центр соціальних служб для сім’ї, дітей і молоді.
Фестиваль сприяє виявленню творчо обдарованих
підлітків і молодих людей із фізично обмеженими
можливостями. Цьогоріч він мав назву „Повір у
себе і в тебе повірять інші”.
У номінації „Авторська поезія” перше місце
здобула Юлія Костюкевич у віковій категорії від
18 до 35 років, у номінації „Художня вишивка” –
Наталія Бізюк (14-17 років), „Художня творчість”
– Тетяна Довгаль (14 – 17 років), „Народноприкладне мистецтво” – Ольга Найдишок (14 – 17
р.), „Художня творчість - фотографія” –
Володимир Попенко (14-17 р.).
Рівненська газета. – 2006. – 7 черв.
*
*
*
31 травня підведені підсумки обласного
конкурсу творчих робіт дітей-сиріт, дітей та
молодих людей з функціональними обмеженнями
„Як живемо і вчимося - наші мрії" на кращий
прозовий твір „Україно моя”. В конкурсі взяли
участь діти з Дубенського, Березнівського,

Зарічненського, Рівненського, Здолбунівського,
Гощанського,
Володимирецького,
Радивилівського, Костопільського, Корецького
районів, а також м. Рівне та м. Кузнецовська.
Журі визначили переможців конкурсу. Ними
стали:
♦ серед дітей-сиріт у категорії віком від 15 до
18 років:
І місце - Мельник Ганна Григорівна, 1988 р.н.,
учениця
Котівської
ЗОШ
І-ІІІ
ступеня
Рівненського району;
II місце - Сергеева Любов Миколаївна, 1988
р.н., учениця ЗОШ І-ІІІ ступеня № 4 м.
Костополь;
III місце - Шабаровська Ольга Анатоліївна,
1989 р.н., учениця Звіздівської ЗОШ І-ІІІ ступеня
Костопільського району.
♦ серед дітей з функціональними обмеженнями
в категорії віком від 10 до 14 років:
I місце - Сухацький Роман Вікторович, 1994
р.н., учень Смизької ЗОШ І-ІІІ ступеня
Дубенського району;
II місце — Гриценко Ольга Анатоліївна, 1993
р.н., учениця Кухітськовільської ЗОШ І-ІІІ
ступеня Зарічненського району;
III місце - Кушнірук Тарас Валерійович, 1991
р.н., учень Спасівської ЗОШ І-ІІІ ступеня
Здолбунівського району.
♦ серед дітей з функціональними обмеженнями
в категорії віком від 15 до 18 років:
I місце - Гура Любов Григорівна, 1989 р.н.,
учениця ЗОШ №23 м. Рівне;
II місце - Тарасюк Василь Михайлович, 1991
р.н., учень Малушківської ЗОШ І-ІІ ступеня
Березнівського району;
III місце - Сзерська Яна Арсентіївна, 1990
р.н., учениця Бистрицької ЗОШ І-ІІІ ступеня
Березнівського району.
♦ серед молодих людей з функціональними
обмеженнями в категорії віком від 18 до 35
років:
I місце - Шурин Оксана Дмитрівна, 1976 р.н.,
с. Бугаївка Радивилівського району;
II місце - Матвієнко Яна Ігорівна, 1978 р.н., м.
Кузнецовськ.
*
*
*
В обласному центрі офіційно почав діяти
Рівненський територіальний центр медикосоціального обслуговування та реабілітації
інвалідів з порушенням опорно-рухового апарату
для дітей (вул. С. Крушельницької, 44).
Сьогодні в Центрі на обліку перебуває 317
дітей віком від 1 до 18 років, з них 237 з
органічними ураженнями нервової системи

(переважно ДЦП). Інші – з порушеннями опорнорухового апарату. Кожній дитині надається
матеріальна допомога у вигляді харчових
продуктів та засобів гігієни.
Міський Центр соціальних служб сім’ї, дітей
та молоді вже декілька років поспіль організовує
фестивалі під час яких діти-інваліди можуть
продемонструвати свої таланти. Цього року
фестиваль „Повір у себе і у тебе повірять інші”
відбувався майже одночасно з благодійною
виставкою-продажем робіт дітей з особливими
потребами в рамках акції „Відкрий серце
Христу”.
Гроші
від
продажу
робіт
використовуються на придбання подарунків для
дітей, котрі перебувають у Бориславському
інтернаті.
Рівне вечірнє. – 2006. – 6 черв.
*
*
*
Рівненський обласний центр соціальних
служб для сім’ї, дітей та молоді спільно з
відділом у справах сім'ї та молоді, обласним
осередком Ліги соціальних працівників України
16 травня з нагоди відзначення Дня матері та
Міжнародного Дня сім'ї в приміщенні клубу
„Лагуна" провів обласне свято для 20 сімей, в
яких мама одна виховує дитину з вадами здоров'я.
Родини взяли участь у різноманітних конкурсах
та отримали призи, а діти, які народилися у травні
отримали м'які іграшки. Для учасників свята
організовано солодкий стіл, обід, екскурсію
містом та в зоопарк.
*
*
*
При відділенні Фонду соціального захисту
інвалідів створено Громадську колегію, до складу
якої увійшли представники Всеукраїнських
громадських організацій інвалідів, Комісії з
питань діяльності підприємств та організацій
громадських організацій інвалідів. На її
засіданнях піднімаються питання виконання
програм
соціального
захисту
інвалідів,
обговорюються проекти нормативно-правових
актів, визначаються шляхи співпраці відділення з
об'єднаннями громадян та засобами масової
інформації. На розгляд чергового розширеного
засідання колегії, що відбулася 30 червня
поточного року, виносились питання про роботу
обласного відділення Фонду соціального захисту
інвалідів у 2001-2005 роках, І квартал 2006 року
та проект видатків відділення Фонду на 2007 рік.
Доповідаючи про систему реабілітаційних
закладів області та зміни у законодавстві про
зайнятість інвалідів, соціальними партнерами
було піднято цілу низку необхідних для спільного
вирішення проблемних питань, пов'язаних із
працевлаштуванням
інвалідів,
підтримці
підприємств громадських організацій інвалідів з

метою забезпечення робочими місцями інвалідів
різних нозологій на вже існуючій базі
підприємств систем УТОГ, УТОС, СОТУ та
функціонуванням
установ
області,
що
здійснюють професійну та медико-соціальну
реабілітацію громадян області. З приводу
піднятих проблем колегія прийняла відповідне
рішення.
Фонд соціального захисту інвалідів
Рівненське обласне відділення
*
*
*
Рівняни, які мають проблеми з пересуванням,
незабаром зможуть скористатися безкоштовними
послугами таксі. Так зване „Інватаксі” буде
обладнане таким чином, що на ньому зможуть
їздити і пасажири на колясках. Також інваліди
матимуть можливість безкоштовно і швидко
відремонтувати свої коляски. Це стане можливим
завдяки
проекту,
котрий
виконуватиме
Товариство інвалідів з порушенням опорнорухового апарату.
Рівненська газета. – 2006. – 14 лип.
*
*
*
Презентація нової книги „Провінційні історії”
сарненського
літератора
Василя
Титечка
відбулась 1 червня 2006 р. в Рівненському
державному гуманітарному університеті (РДГУ).
Дебютував автор у 2003 році своєю першою
збіркою гуморесок „Жарт за жартом”, про це ми
повідомляли на сторінках "Інва.net" № 5, а вже
наступного року з-під пера молодого і
талановитого літератора виходить збірка для
дітей „Під дощем вмивався котик”.
На
відміну
від
попередніх
книжок,
„Провінційні історії” адресовані вже дорослому
читачеві. Складні життєві ситуації, їх людське
вирішення,
проблема
вірності,
кохання,
порядності в щоденному вирі подій, описані на
сторінках збірника. Книга адресована молоді і під

час презентації її отримала схвальний відгук
студентів та викладачів
РДГУ.
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19-21 травня 2006 р. у м. Києві відбулися
Перші Національні Літні Ігри Спеціальної
Олімпіади України.
Церемонія відкриття відбулася на стадіоні
„Динамо" ім. В.В. Лобановського.
В змаганнях взяли участь близько 300
учасників з 16 регіонів України. Прибуло 60
тренерів з різних областей України та
близько 150 волонтерів.
В програму ігор входили наступні види
спорту: жіночий футбол, настільний теніс,
легка атлетика, плавання. Нашу команду
представляли 20 спортсменів-інвалідів з 4-х
спецшкіл-інтернатів області - Клеванської,
Дубенської,
Острозької
допоміжної
спецшколи-інтернату
та
Рівненської
навчально-реабілітаційної школи № 53.
Змагання проходили на учбово-спортивній
базі олімпійської підготовки „Святошин".
Наші футболісти завоювали бронзові медалі,
при цьому не програли ні однієї гри. Перше
місце та золоті нагороди отримали
спортсмени з м. Миколаєва, другими були
спортсмени з Дніпропетровська.
В легкій атлетиці наші спортсмени
завоювали чотири нагороди. В бігу на
дистанції 50 м наші дівчата - вихованці

Дубенської
допоміжної
спецшколи
завоювали перших два місця. Золоту медаль
завоювала Дейнека Галина, другою була
Новак Ганна.
Також Ганна завоювала срібну медаль (біг
на 400 м).
У штовханні ядра срібло виборов
вихованець
Клеванської
спецшколиінтернату Байда Дмитро, а в стрибках з місця
був другим – Віталій Щукін теж вихованець
цієї спецшколи. У плаванні було завойовано
три нагороди. На дистанції 50 м вільним
стилем вихованець Рівненської навчальнореабілітаційної школи № 53 Рибенко
Олександр завоював золоту медаль, а Пехота
Віктор цієї ж школи був другим на дистанції
25 м, та третім на дистанції 50 м вільним
стилем.
У настільному тенісі зафіксовані такі
результати:
Дівчата, учениці Острозької допоміжної
спецшколи Хохло Тетяна зайняла четверте
місце, а Дідич Наталія - сьоме місце.
Хлопці, вихованець Дубенської спецшколи
- Стрілецький Іван виборов п'яте місце, а
Горянський Олександр - шосте місце.

ПАУЕРЛІФТИНГ
17-18 червня 2006 року в м. Рівне
відбувся відкритий чемпіонат Рівненської
області з пауерліфтингу серед спортсменівінвалідів опорно-рухового апарату (ОРА),
церебрального паралічу (ДЦП) та вад зору.
В змаганнях взяли участь спортсмени з м.
Сарни, м. Березне, Рівненського та
Здолбунівського
районів.
Переможцями
стали:
серед жінок ОРА – Семенюк Любов, вагова
категорія до 75 кг, результат – 107 кг, м.
Рівне (жим двома руками); серед жінок з
ДЦП – Жоран Лілія, вагова категорія до 67,5
кг – результат 70 кг, м. Рівне (жим двома

руками);
серед
жінок з вадами
зору – Глинська
Галина,
вагова
категорія до 60 кг, результат триборства в
сумі 265 кг, м. Рівне (присідання, жим
лежачи, тяга двома руками).
Переможцями змагань серед чоловіків
стали спортсмени:
з опорно-руховими вадами – Міхальов
Генадій, вагова категорія до 100 кг, результат
в жимі двома руками – 172,5 кг, м. Здолбунів;
з дитячим церебральним паралічем –
Наливайко Микола, вагова категорія 82,5 кг,

СПОРТ
результат в жимі двома руками 110 кг, м.
Сарни; з вадами зору – Капитюк Володимир,
вагова категорія 132,6 кг, результат
триборства в сумі 620 кг (присідання, жим
лежачи, тяга двома руками) с. Зоря
Рівненського району.
7 – 13 травня 2006 р. у м. Пусан, що у
Кореї,
відбувся
чемпіонат
світу
з
пауерліфтингу
серед
спортсменів
з
порушеннями опорно-рухового апарату (жим
штанги лежачи). В змаганнях взяли участь
представники 64 країн світу.

Україну представляло 12 спортсменів,
серед них була і наша рівнянка -Майстер
спорту міжнародного класу - Любов
Семенюк.
Україна завоювала 7 медалей - 3 у
юніорському заліку (2 срібні, 1 боронзова) та
4 серед дорослих (1 золота, 3 бронзові).
Приємно, що наша Любов зробила внесок до
скарбнички збірної України - у своїй ваговій
категорії 75 кг, піднявши вагу 105 кг вона
виборола 3-є місце (на першому - Китай, на
другому - Мексика).

ПЛАВАННЯ
28-31 травня 2006 р. у м. Євпаторії на базі
Національного центру параолімпійської та
дефлімпійської
підготовки
„Україна"
відбувся Чемпіонат України з плавання серед
інвалідів-спортсменів
з
вадами
зору,
інтелекту та з порушеннями опорно-рухового
апарату.
Понад 160 спортсменів з АР Крим, з 21
області України та з м. Києва і Севастополя
змагалися на голубих доріжках.
Нашу область представляло дев'ять
спортсменів з м. Рівного. Згідно положення
про змагання, кожен учасник офіційно мав
право, брати участь не більше, як у 4-х видах
програми. Загалом рівняни завоювали 15
перших місць, 15 - других, 4 - третіх та
встановили 3 рекорди України.
За
результатами
змагань,
серед
спортсменів з вадами зору Матло Ярина
(1990 р.н., член збірної команди України,
КМС (кандидат в Майстри спорту), тренер О.
Палюх, ДЮСШІ „Інваспорт"), була другою
на 50 м. вільним стилем (в/с) та стала
чемпіонкою України на дистанціях 100 м.
брасом, 50 м. та 100 м. на спині, встановивши
рекорд України.
Серед спортсменів з порушеннями опорнорухового апарату Макарчук Володимир (1991
р.н., I-й розряд, тренери І.Замай, гуманітарна
гімназія та О.Палюх, ДЮСШІ „Інваспорт")
двічі був третім на дистанціях 50 м. та 100 м
на спині; Козак Інна (1991р.н., 1-й розряд, тр.
О.Палюх, ДЮСШІ „Інваспорт"), була другою
на дистанціях 50 м., 100 м в/с, 50 м та 100м
брасом; Мамчур Катерина, (1991 р.н., КМС,

тр.
О.Палюх,
ДЮСШІ
„Інваспор"),
була другою на
дистанціях 50 м, 100 м брасом, а на
дистанціях 50 м в/с і 200 м комплексним
плаванням стала чемпіонкою; Черноусова
Аліна (1990р.н., КМС, тр. О.Палюх, ДЮСШІ
„Інваспорт"), була другою на дистанції 50 м
батерфляєм і стала чемпіонкою на дистанціях
50 м, 100 м на спині, 50 м в/с; Марчук
Михайло (1992 р.н., КМС, тр. О.Палюх,
ДЮСШІ „Інваспорт"), був другим на
дистанції 50м в/с, та тричі став чемпіоном на
дистанції 50 м та 100 м брасом та 50 м на
спині, встановивши рекорд України на 100 м
брасом; Мізерний Михайло (1992 р.н., КМС,
тр. О.Палюх, ДЮСШІ „Інваспорт"), був
другим на дистанціях 50 м на спині, 200 м
комплексним плаванням та першим на 50 м
та 100 м брасом; Андреєчкін Денис (1992 р.н.,
майстер спорту тр-ри В.Ковтун, ДЮСШ № 3,
О.Палюх, ДЮСШІ „Інваспорт"), посів третє
місце на 100 м в/с, виборов два других місця
на дистанціях 50 м батерфляєм, 100 м на
спині, та став чемпіоном на 200 м
комплексним плаванням; Шамрай Андрій
(1974 р.н., КМС, тр. О.Палюх, ДЮСШІ
„Інваспорт") був третім на дистанції 50 м на
спині, виборов другі місця на 50 м і 100 м
брасом, став переможцем та рекордсменом
України на 400 м вільний стиль.
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НАСТІЛЬНИЙ ТЕНІС
13 травня 2006 р. у м. Рівне відбулися змагання з настільного тенісу серед
спортсменів з вадами слуху. В змаганнях взяли участь спортсмени з м. Рівне, м. Сарни та м. Острога.
Загалом взяли участь 40 спортсменів. Перше місце серед жінок посіла Ільченко Аліна м. Острог, II-е
Аліксієвець Алла м. Острог, III-є Сергійчук Іванна м. Острог; серед чоловіків I місце посів Понік Юрій м.
Острог, ІІ-ге – Куліш Валерій м. Рівне, III-є. Шкіль Андрій м. Острог.

МІНІ-ФУТБОЛ
13-14 травня 2006 р. у м. Рівне, на базі
загально-навчального закладу № 19, відбулися
змагання з міні-футболу, в програмі Обласної
Спартакіади серед учнів спецшкіл-інтернатів, як
частини VI Європейського Футбольного Тижня. В
Спартакіаді взяли участь близько 140 учасників з
14 команд від 9 спецшкіл області: хлопці - 9
команд, дівчата - 5 команд.
Серед дівчат переможцем стала команда
Клеванської допоміжної школи-інтернату, друге
місце виборола Острозька допоміжна школа-

інтернат,
третє
посіла Мізоцька
спецшкола
для
дітей з вадами
мови. Серед хлопців переможцем стала команда
Дубенської допоміжної школи-інтернату, друге
місце виборола Острозька спецшкола-інтернат
для дітей з вадами слуху, третє місце посіла
Клеванська допоміжна школа-інтернат.

ШАХИ
20 травня – 4 червня
2006 р. в Турині (Італія),
проходила
37-ма
Всесвітня
шахова
олімпіада, що закінчилась переконливою
перемогою жіночої збірної України. Наші
талановиті шахістки, випередивши команди
Росії та Китаю, завоювали перше місце у
командному заліку.
Цьогоріч у ньому взяли участь 148
чоловічих та 103 жіночих команд зі 143 країн
світу. Боротьбу за нагороди вели 1300
шахістів — 888 чоловіків та 412 жінок.
Абсолютною чемпіонкою світу, яка з 10

партій лише дві звела до нічиєї, вигравши
вісім партій у гросмейстерів та майстрів
міжнародного класу, набравши 9 очок з 10
можливих, була незрячою, представляла
інвалідний спорт України. Це — Любов
Жильцова, 6-ти разова чемпіонка світу серед
жінок з вадами зору, заслужений майстер
спорту України, майстер спорту із шахів
та
міжнародного
класу,
учасниця
переможниця багатьох міжнародних змагань.
Вона стала першою в світовому особистому
заліку, граючи на рівних та перемагаючи
цілком здорових з нормальним зором
спортсменів.

СПОРТИВНІ ІГРИ
13-18 червня 2006 р. в м. Херсоні, проходили спортивні ігри молоді
України серед спортсменів-інвалідів з вадами слуху.
Збірна команда Рівненського обласного центру інвалідного спорту
„Інваспорт" (тренер-представник команди Пацула Олег Леонідович)
зайняла 10 місце серед 19 команд-учасниць з інших областей України.
Кращими гравцями в команді були Ступак Петро та Савчук Віталій.

ЗАБАВА

СТОРІНКА ДЛЯ ДІТЕЙ

На місці крапочок повинні
стояти дві букви. Які саме?
У банці я побачив ... ем,
Припав до ласощів губами.
На ... емпер ... ем поливсь дощем...
Тепер дістанеться від мами!
Аби відмитися від ... ему,
Подався я на край села
До рятівного ... ерела,
Що било з-під землі, недремне.
Однак мене прогнав звідтіль
Великий і мохнатий ... міль,
А по дорозі оси й б ... оли
Зробили два чи три уколи...
Гай-гай, мене відтоді навіть
Варення в банці не цікавить.

(жд)

ПРОЧИТАЙ
І ВИВЧИ!
ЛІТО, ДО ПОБАЧЕННЯ
Літо, до побачення!
І за все спасибі —
За поля квітучії,
Ліс зеленокрилий!
На твоему сонечку,
На твоєму хлібі
Скільки сил набрались ми,
Як поздоровіли!
Літо, до побачення!
Ми ходили кручами,
Стежками-порогами
Під веселим вітром.
Літо, до побачення!
Ми вже дуже скучили

За своїм учителем,
Своїм класом світлим.
Літо, до побачення!
З щедрими дарунками
Ми йдемо до школи,
До батьків, додому —
З квітами і травами,
З добрими малюнками,
З піснею, що склали ми
В таборі дзвінкому!
Літо, до побачення!
Побували всюди ми,
Скільки див небачених
Стріли ми навколо.
Ми цієї радості
Зроду не забудемо!
Літо, до побачення!
Здрастуй, рідна школо!
Валентин Бичко

РОЗМАЛЮЙ

ЦІКАВИНКИ

Цікаво спостерігати за кішками. Тільки прокинулися, потяглися й ну вилизувати себе від
мордочки до лап. Збираються гуляти— вилизуються, повернулися додому — і знову за умивання,
поїли і знов вилизують себе з голови до ніг.
Собаки також вмиваються, але хіба їх з кішками
порівняєш? Укладаючись спати, пес вигризе реп'яхи, що
вчепилися у вовну, вилиже втомлені від метушні лапи, і
все. Виходить, кішки якісь особливі чистьохи? Справа
тут не просто в чистоті. Кішки постійно злизують з себе
не стільки бруд, що пристав до них, крихти від їжі,
скільки власний запах. Кішки, домашні й дикі, —
мисливці. Вовки, лисиці, собаки також мисливці. Але
мисливці мисливцям — різниця. Котячі родичі — рисі,
барси, леопарди — полюють із засідки, підстерігаючи
здобич, а дикі родичі собак нишпорять по лісах і полях,
вистежують дичину, а вислідивши, переслідують її. Тим, хто шукає здобич, йде по сліду, не
особливо важливо, як сильно вони пахнуть, а ось тим, хто сидить в засідці, — рисям, тиграм,
леопардам і звичайним домашнім кішкам це дуже важливо. Адже якщо здобич заздалегідь почує
небезпеку, залишишся голодним.
Годинами митий-перемитий кіт, настороживши вуха, чекає у мишачої нірки. І дуже часто
дожидається своєї хвилини. Також поводяться й родичі домашніх кішок: рисі, леопарди, ягуари,
тигри. Вони підстерігають свою здобич, приховавшись в кущах, забравшись на дерево біля
стежок, якими ходить їх здобич. Або потихеньку підкрадаються. Почує небезпеку кабан, лань або
антилопа — і зірвалося полювання. Ні рисі, ні леопарду, ні тигру не наздогнати перелякану
тварину.

Коли кішка треться об ноги й навколишні
предмети, вона це робить з декількох причин.
Частково для того, щоб встановити дружній
контакт з вами, але не тільки тому.
Прослідкуйте за діями кішки. Звичайно вона
спочатку притискається до вас лобом,
проводить щокою по вашій нозі, потім всім
тулубом і, нарешті, обвиває хвостом вашу ногу.
Підіймає голову, дивиться на вас, потім знов
повторює всю процедуру, іноді по декілька разів. Потім, відійшовши в бік, починає вилизувати
вовну на боках.
Всі ці дії мають певне значення. По суті кішка так проводить обмін запахами з вами,
господарем. На скронях у кішки, по боках рота й у основи хвоста розташовані залози, що
виділяють пахучу речовину, якою кішка мітить вас і навколишні предмети. Запах речовини, що
виділяється тонкий, і ми його не помічаємо. У той же час для кішки дуже важливо мати
можливість «читати» наші запахи. Потершись об вас боками, а потім вилизуючи їх, кішка ніби
«пробує вас на смак». Розпізнаючи знайомі запахи, кішка більш упевнено відчуває себе.

ЗАБАВА
У цих клітинках вміщені відповіді на загадки.
З поданих літер склади відгадки.
1. Що за чорне сукно, котре лізе у вікно?
2. Що сунуть туди, куди його не просять?
3. На якій ямі сто ям з ямкою?
4. Довге з хвостиком за голкою женеться.
5. Хто всім хліб ділить?
6. Не людина, не море, а хвилюється.
7. Котяче слово.

(«вяН». 7,
авиН. 6,
жіН. 5,
актиН. 4,
котсрепаН. 3,
сіН. 2,
чіН. 1)

ДОШКА ОГОЛОШЕНЬ

СЛУЖБА ЗНАЙОМСТВ
_____________________________________________________________________________________
Громадська організація „Центр утворення та збереження сім’ї” пропонує, людям з
особливими потребами безкоштовно послуги „Служби знайомств”.
_____________________________________________________________________________________
Бажаючих просимо подати інформацію про себе (вік, зріст, вагу, освіту, інвалідність, ступінь
працездатності (рухливість), вкажіть кого Ви б хотіли зустріли.
Принесіть чи надішліть до Служби знайомств цю інформацію, а також: ксерокопії з вашого
паспорту (стор. 1,2,7,10,11) і довідки (посвідчення) про інвалідність, світлину, один файл, один
чистий конверт з Вашою адресою на місці адресату, вкажіть номер контактного телефону. Ми
повідомимо Вас коли з’явиться зацікавлена особа.
Детальна анкета вбереже Вас від небажаних зустрічей.
Добірка корисних психологічних видань допоможе уникнути помилок під час пошуку
подружньої пари і зберегти шлюб.
Вас чекають за адресою: 33028, м. Рівне, пл. Короленка, 6, Рівненська державна обласна
бібліотека, 2-й поверх, „Служба знайомств”, тел. 26-38-30.
Конфіденційно, професійно, зручно, цікаво, вигідно!

„БЕРІЗКА”
_____________________________________________________________________________________
Рівненська обласна благодійна організація „Спілка жінок-інвалідів” готує до друку збірку
поезії жінок-інвалідів „Берізка - 2”.
_____________________________________________________________________________________
Жінки-інваліди, які хочуть помістити свої поетичні твори до збірки мають надати їх разом з
короткою автобіографією в друкованому вигляді та на дискеті за адресою: 33024, м. Рівне-24, а/с
4, „Спілка жінок-інвалідів”; тел.: (03622)64-03-76 (з 9.00 – 17.00, крім суботи та неділі)
Для підтвердження своєї інвалідності необхідно подати ксерокопії: довідки МСЕК (1-2
сторінки), паспорта (1 сторінки та сторінки реєстрації).

Лук’янчук Раїса Федорівна
парапсихолог
Залучаючи біоенергетику лікує захворювання всіх систем та органів. Практикує 10 років.
На її шляху сотні вилікуваних людей, які побороли важкі недуги після інсультів, інфарктів,
захворювання органів травлення, опорно-рухового апарату тощо. Допомагає звільнитися від
різноманітних фобій та депресій.
Ліцензія АВ № 116413

тел. 22-49-36, моб. тел.: 80671910725

АНКЕТА

ШАНОВНІ ЧИТАЧІ!

Поділіться своїми думками про видання.
Ваші пропозиції і зауваження ми врахуємо в наступному випуску, адже ми працюємо
для Вас.
Пишіть нам про свої побажання щодо поліпшення якості бюлетеня: можливої зміни
рубрик, наповненості, спрямованості, розширення тематики інше.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Напишіть питання, на які Ви хотіли б отримати відповіді? ______________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Адреса: __________________________________________________________________________
Для рубрики “Шукаю друзів”:
Прізвище _________________ ім’я ______________ вік ______
Група інвалідності _____________________________________
Захворювання _________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Ваші уподобання_______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Адреса _______________________________________________________________________
Телефон______________________________________________

Дякуємо за співпрацю !
Анкету надсилайте на адресу:
33028, м. Рівне, пл. Короленка, 6
Рівненська державна обласна бібліотека (відділ маркетингу)
E-mail:library@libr.rv.ua

ШАНОВНІ ЧИТАЧІ!

Поділіться своїми думками про видання.
Ваші пропозиції і зауваження ми врахуємо в наступному випуску, адже ми працюємо
для Вас.
Пишіть нам про свої побажання щодо поліпшення якості бюлетеня: можливої зміни
рубрик, наповненості, спрямованості, розширення тематики інше.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Напишіть питання, на які Ви хотіли б отримати відповіді? ______________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Адреса: __________________________________________________________________________
Для рубрики “Шукаю друзів”:
Прізвище _________________ ім’я ______________ вік ______
Група інвалідності _____________________________________
Захворювання _________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Ваші уподобання_______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Адреса _______________________________________________________________________
Телефон______________________________________________

Дякуємо за співпрацю !
Анкету надсилайте на адресу:
33028, м. Рівне, пл. Короленка, 6
Рівненська державна обласна бібліотека (відділ маркетингу)
E-mail:library@libr.rv.ua

Посольство США в Україні
Рівненська державна обласна бібліотека

Навчально-інформаційний комп’ютерний

Місія:
Ми допоможемо наповнити Ваше життя світлом,
знаннями, радістю спілкування.

Наша мета:
Надати рівноправний доступ до глобальної мережі Інтернет
людям з вадами зору
•
•
•
•
•
•
•
•
•

До Ваших послуг:
навчання роботі на комп’ютері та в мережі
Інтернет: індивідуальне та в групах;
консультації висококваліфікованих
спеціалістів;
Інтернет-ресурси;
електронна пошта;
відтворення інформації: збільшення
зображення, синтезатор мови, шрифт
Брайля;
набір тексту на комп’ютері;
роздрук інформації: принтер плоского друку,
принтер рельєфного друку;
сканування;
робота з CD-дисками.

У Центрі Ви можете:
- знайти необхідну новину, публікацію або ресурси з вебкаталогу;
- стати учасником Інтернет-конференцій, форумів;
- отримати он-лайн консультацію з різноманітних питань;
- удосконалити власні навики використання Інтернеттехнологій;
- знайти друзів для спілкування в Інтернеті;
- зустрітися з цікавими людьми;
- взяти участь у заходах Центру.

Наша сторінка в Інтернеті: http://libr.rv.ua/

Наша адреса:
33028, м. Рівне, пл. Короленка,6, 2 поверх
Рівненська державна обласна бібліотека
тел.: 26-38-30; 22-11-74
http:// libr.rv.ua/
ми працюємо щодня з 9.00 – 18.00, крім п’ятниці
(в літній період можливі зміни)

_____________________________________________________________________________________
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