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установами та організаціями 



ПЕРЕДНЄ СЛОВО 
 

ШАНОВНІ ЧИТАЧІ! 
 

Завершився 2004 р.! Підсумовуючи його, ми маємо дякувати 
Богу, що пройшли цей шлях, дякувати Долі, що хтось із нас подолав 
важкі недуги, хтось вирішив складні побутові або соціальні проблеми, 
а ще хтось просто не втратив віру на краще майбутнє. 

Підсумки року минулого на своєму традиційному зібранні 
підвели і ми – працівники, які готують інформаційний бюлетень 
„Інва.net”. В минулому році вийшло 5,6,7 його число, де вміщувалась 
інформація на допомогу онкологічним хворим, людям з вадами 
розумового розвитку, хворим на цукровий діабет. Корисним для Вас 
буде збірник „Законодавство – людям з обмеженими можливостями”, 
який підготувала Обласна державна бібліотека спільно з Рівненським 
обласним об’єднанням Всеукраїнської організації інвалідів „Союз 
організації інвалідів України”. В ньому вміщені перелік законодавчих 
документів, повні тексти, витяги із законів та інших нормативних 
документів, що відображають законодавче забезпечення усіх аспектів 
життєдіяльності людей з особливими потребами. Даним виданням 
РДОБ започаткувала серію „Право – інвалідам”. А ще для Вас 
відкрито сторінки на Web-сайтах бібліотек Сарненської, Березнівської, 
Радивилівської ЦРБ та Обласної державної бібліотеки. 

Було висловлено багато цікавих побажань щодо якісного 
наповнення видання, розширення його, збільшення тиражу та 
одностайними були думки про підтримку і продовження випуску 
інформаційного бюлетеня в 2005 р. В цьому числі відкрито рубрику 
„Шукаю друзів”, що допоможе бажаючим знайти однодумців, 
спілкуватися, дружити, подолати інформаційну замкнутість. Для цього 
нам необхідно написати лист, де вказати точну адресу, вік, свої 
уподобання. Ця інформація буде вміщена в наступних випусках 
бюлетеня. 

Окреслено перспективи, тематику видань 2005 року: на 
допомогу людям, які мають вади зору, слуху, допомога батькам в 
період ранньої реабілітації дітей інвалідів, підприємницькій діяльності 
інвалідів. А яку інформацію хотіли б отримати Ви? Від Ваших листів 
буде залежати зміст майбутніх видань. Пишіть нам! 

 

Р. Щербан 



ІНФОРМУЄ ЛІКАР 
 

Вельська Валентина Михайлівна – 
зав. центром мікрохірургії ока, 
екстренних та невідкладних станів в 
офтальмології.  

 
 

 
Профілактика і реабілітація інвалідності по 

офтальмологічному профілю в Рівненській області 
 

Сліпота і слабозорість є трагедією для людини і серйозною 
проблемою для суспільства. 

Враховуючи той факт, що втрата зору завжди вважалась 
однією з основних медико-соціальних проблем, Всесвітня 
організація охорони здоров’я започаткувала Програму з 
попередження сліпоти. Ця програма, з моменту її заснування 
(1978 р.) займає одне з провідних місць серед інших програм ВООЗ 
в світі. 

В Україні основні положення проблеми визначені законом 
"Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" в 1991р. і 
"Комплексною програмою профілактики інвалідності дітей і осіб 
працездатного віку на період 2000-2005 рр. в Україні". 

За даними ВООЗ ріст числа сліпих в світі випереджає 
ріст населення. 

Основними причинами сліпоти є (хоріоретинальна 
дегенерація, макулярна дистрофія, діабетична ретинопатія, 
глаукома, захворювання зорового нерва). Більше того, ця патологія 
стала проявлятись в більш ранньому віці. З другого боку, 
зменшення числа випадків внутріутробної смерті плода і родової 
смертності супроводжується значним підвищенням вродженої 
патології очей, часткової, або повної сліпоти. 

Завдячуючи успіхам охорони здоров’я, відступило багато 
інфекційних захворювань, які приводили до сліпоти, в значній мірі 
продовжилось життя людей, але разом з тим, стали частішими 
хвороби, які приводять до слабозорості і сліпоти. 

Аналіз причин слабозорості і інвалідності в Україні 
свідчить, що основною причиною, яка приводить до інвалідності є  
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травма – 25,5%, міопія – 16,7%, глаукома – 15,5%, патологія 
сітківки-13.6%, захворювання зорового нерва – 7,7%, вроджена 
патологія – 6,0%, катаракта – 4,4% і інші. 

Інвалідність в Україні, в порівнянні з попереднім 
десятиріччям, зросла з 1,6 на 10 тис, населення до 3,1-3,3, 
змінилась структура інвалідності. Зросла інвалідність внаслідок 
глаукоми до 40,2% і хоріоретинальних дистрофій, але значно 
знизилась інвалідність внаслідок катаракт. 

Аналіз сліпоти і інвалідності в Рівненській області 
показав позитивні зміни. Первинний вихід на інвалідність за 
останні 3 роки знизився з 4,0 до 2,6 на 10 тис. населення. 

В 2004 році структура інвалідності в області була така: 
внаслідок короткозорості – 21%, глаукоми – 16,6%, захворювання 
сітківки, судинної оболонки – 14,2%, наслідки травм – 8,8%, 
вроджені пороки – 6,5%, катаракта – 5,7%, захворювання рогівки 
– 4,6%, онкопатологія – 1,6%. 

Знизилась інвалідність внаслідок зменшення травм, 
катаракт, глаукоми, в результаті високої хірургічної активності 
обласного центру мікрохірургії ока, відповідного об’єму хірургічних 
і терапевтичних методів лікування. Проте, має місце висока 
інвалідність серед дітей і підлітків (вроджена катаракта, 
травматичні катаракти, афакія та інша патологія заломлюючого 
середовища ока). Всі захворювання і наслідки травм ока, що 
приводять до інвалідності, можуть бути поділені на 2 групи: 

1 – інвалідність, яку попередити на сучасному етапі 
розвитку медицини практично неможливо: при тяжких спадкових 
захворюваннях очей, наслідки важких травм ока, які не підлягають 
реконструктивним операціям і не піддаються лікуванню і інші. 
Разом з тим, ця група хворих потребує постійних медичних 
реабілітаційних заходів, які спрямовані на зниження важкості 
інвалідності і збереження залишкових зорових функцій. 

2 – інвалідність, яку можна попередити, при 
застосуванні сучасного і якісного відновного лікування, науково 
обгрунтованої профорієнтації, раціональному працевлаштуванні 
(до таких захворювань відносяться катаракта, наслідки травм, 
глаукома, короткозорість). 

 
 

ІНФОРМУЄ ЛІКАР 
 



За останні роки відмічається ріст спадкових захворювань 
очей, що в значній мірі пов’язано з недостатньою ефективністю 
заходів попередження спадкових захворювань очей. 

Інвалідність, смертність і об’єм хірургічного лікування 
характеризують роботу кожного хірургічного профілю. 

Для того, щоб уникнути інвалідності необхідно: 
1. Своєчасна діагностика і лікування тяжких 

захворювань очей, які приводять до інвалідності. 
2. Проведення реабілітаційного лікування дітей і 

підлітків, які отримують інвалідність внаслідок порушень 
заломлюючих середовищ ока. 

3. Підвищення якості диспансеризації хворих, своєчасне 
виявлення і проведення адекватного і своєчасного терапевтичного 
і хірургічного лікування. 

4. Вирішенням питання освіти, професійної придатності, 
працевлаштування і визначення можливості інтеграції сліпих і 
слабозрячих в суспільство. 

5. Сприяння введення в дію програми профілактики 
важких вроджених вад зору. 



МЕДИЧНІ ЗАКЛАДИ 
 

ОФТАЛЬМОЛОГІЧНА СЛУЖБА РІВНЕНСЬКОЇ 
ОБЛАСТІ 

Обласний Центр мікрохірургії ока 
м. Рівне, вул. Київська, 78-г, 
Обласна лікарня, хірургічний корпус, ІІ поверх 
Тел.: (0362) 28-99-53, 28-95-65. 

 
Завдання Центру: виявлення 

захворювань органів зору, 
лікування, профілактика очного 
травматизму, реабілітація відно-
влення зору терапевтичним, 
хірургічним методами і методом 
контактної корекції, а також 
направлення хворих за межі 
області для ексімер-лазерної 
корекції зору, надання практи-

чної і консультативної допомоги районним лікарям, фахова 
підготовка лікарів-інтернів, лікарів-офтальмохірургів. 

Перспектива розвитку офтальмологічної служби: перехід на 
малорозтинову та безшовну хірургію, лазерну хірургію, 
імплантацію м’яких штучних кришталиків, пересадку штучної 
райдужки. 

В обласній клінічній лікарні офтальмологічна служба 
представлена: 

1. Офтальмологічним лікувально-діагностичним комплексом, 
який включає: 

• підлітковий офтальмологічний кабінет; 
• протиглаукомний офтальмологічний кабінет; 
• кабінет контактної корекції зору; 
• кабінет діагностики та реабілітаційного лікування; 
• обласний пункт очного протезування; 
2. Центром екстрених та невідкладних станів ока. Стаціонарна 

та амбулаторна допомога надається офтальмологічним хворим м. 
Рівне й області. Центр функціонує на базі очного відділення (45 
ліжок) цілодобово. Тут проводяться операції на мікрохірургічному 
рівні. Об’єм оперативних втручань – 1200-1300 операцій на рік; 
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3. Офтальмологічні кабінети в кожному районі та 
офтальмологічні відділення і ліжка в Дубнівському, 
Березнівському, Сарненському, Дубровицькому, Здолбунівському 
районах і м. Рівне; 

4. Офтальмологічна допомога дітям надається 19 дитячими 
офтальмологічними і обласним дитячим офтальмо-логічним 
центром з стаціонаром на 35 ліжок на базі обласної дитячої лікарні. 

В Центрі мікрохірургії ока проводяться: 
 

• Діагностика всіх видів очної 
патології з використанням сучасної 
апаратури і методик обстеження. 

• Невідкладна цілодобова ме-
дична допомога й ургентні операції 
при зверненнях хворого до центру. 

• Консервативне лікування всіх видів патології органа зору з 
використанням ультразвукових, електрофізіологічних методів 
обстеження та ін. 

• Хірургічне лікування усіх видів катаракт (вродженої, 
вікової, травматичної, діабетичної) та ін. 

• Імплантація різних видів штучного кришталика. 

 
• Деякі пластичні операції на райдужці. 
• Операції при глаукомі. 
• Пошарова пересадка рогівки. 
• Склероукріплюючі операції при короткозорості. Консер-вативне 

лікування короткозорості. 
• Операції при косоокості, ністагмі. 
• Пластичні операції на повіках і очному яблуці, після травм і 

опіків. 
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• Дакріоцисториностомія. 
• Лазерні операції на передньому відрізку очного яблука. 

 
ДП „ВІКТОРМЕД” 

 
м. Рівне, вул. О. Олеся, 13 
(Рівненська відділкова лікарня станції Рівне) 
Маршрутки: 
• № 70 (Обласна лікарня-Залізнична лікарня). 
• № 66 (Залізничний вокзал - Залізнична лікарня - 
Онкодиспансер). 

Графік роботи: з 8.30 до 16.00. 
Контактний телефон: (0362) 62-48-94 з 18.00. 
Лікування та профілактика захворювань: 

• Дистрофічні захворювання сітківки; 
• Кератити, розсмоктування крововиливів і помутніння 

скловидного тіла; 
• Катаракта (початкова); 
• Глаукома (рання стадія); 
• Запальні процеси в ретробульбарній ділянці; 
• Ендокринний екзофтальм; 
• Гнійні виразки рогівки; 
• Післятравматична гіпотонія; 
• Псевдопухлини; 
• Неврит зорового нерва; 
• Нейроретиніт; 
• Розвиток „зорової пам’яті”; 
• Зняття явищ зорової втоми в осіб, працюючих в умовах тяжких 

зорових навантажень, в деяких військових спеціальностях, операторів 
ЕОМ, пілотів, водіїв транспорту; 

• Профілактика захворювань і ускладнень здоров’я внаслідок аварії 
на ЧАЕС, а також осіб похилого віку, з метою так званого „омоложення 
сітківки”; 

• Захворювання трійчатого нерва – хвороби ЛОР-органів, 
стоматологічні захворювання. 

* * * 
КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР СУДИННО-

ЕНДОКРИННИХ ЗАХВОРЮВАНЬ ОРГАНУ ЗОРУ 
 

м. Київ, Харківське шосе, 121 
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МКЛ № 1, 2 поверх, к. 203 
Тел.: 560-89-92. 
Керівник: Веселовська Зоя Федорівна – д.м.н., проф., 

лауреат ДП України. 
Показання: 
1. Ускладнення внаслідок цукрового діабету (неоваскулярна 

глаукома, катаракта, діабетичні ангіоретинопатії, гемофтальм та 
інше). 

2. Судинна патологія органу зору (глаукома, гемофтальм, 
тромбоз ЦВС, порушення кровообігу в ЦАС, патологія зорового 
нерву, ішемічні оптичні нейропатії та інше). 

3.Ураження органу зору (катаракта, глаукома, відшарування 
сітківки та інше) на фоні судинних та ендокринних розладів. 

 
ЦЕНТР ЛАЗЕРНОЙ КОРРЕКЦИИ ЗРЕНИЯ 

«ОПТИМЕД» г. КИЕВ 
 

г. Киев, Нестеровский переулок, 13/19. 
(Здание поликлинники № 2 Киевской областной больницы). 
Тел.: 8 (044) 212-49-00, 8 (044) 212-41-30. 
E-mail: optimed@ukr.net 
http://www.optimed.gtp.by/kiev/clinic.html 
Проезд до остановки „Львовская площадь”: от 

железнодорожного вокзала – автобус №7; от станции метро "Майдан 
Незалежності" ("площадь Независимости") – троллейбус №16 и №18. 

 

Международная система офтальмологических клиник 
«Оптимед» – единственное офтальмологическое учреждение, 
которое объединило в Украине 2 клиники, каждая из которых 
оснащена эксимерным лазером немецкой фирмы Asclepion Meditec. 

Центр лазерной коррекции зрения "ОПТИМЕД" города Киев 
использует в своей работе лазер MEL-70 ІІІ поколения.  

Анализ результатов работы свидетельствует, что 98,5% 
пациентов, прооперированных в клинике "Оптимед" города Киева 
обрели полноценное зрение, отвечающее прогнозам уникальной 
компьютерной диагностики.  

Международная система офтальмологических клиник 
«Оптимед» в Украине предоставляет качественное лечение на 
уровне мировых стандартов.  
МЕДИЧНІ ЗАКЛАДИ 



Клиники «Оптимед» в Украине работают без выходных с 
9:00 до 20:00. Прием пациентов осуществляется по 
предварительной записи.  

 
ТОВ „НПМЦ ЭКСИМЕР” 

г. Киев, ул. Димитрова, д. 5-Б  
Тел. (044) 238-6800  
Е-mail: mail.kiev@excimerclinic.ru  
http://www.zrenie.com.ua  
Киевская клиника "Эксимер" открылась в 1999 году. За время 

существования клиники было выполнено более 10000 эксимер-
лазерных коррекций и более 8000 микрохирургических операций. 
Всего клинику посетило около 30000 человек. 

"Эксимер" – это большая, мобильно развивающаяся система, 
которая позволила многим людям вернуть себе хорошее зрение. 
Более 75 000 эксимер-лазерных коррекций близорукости, дально-
зоркости и астигматизма и более 20000 микрохирургических 
операций по поводу заболеваний глаз (таких, как глаукома, 
катаракта и т.д) проведено врачами системы офтальмологических 
клиник. Однако здесь занимаются не только практической, но и 
научной деятельностью, что позволяет постоянно повышать 
качество услуг. Клиники "Эксимер" открыты для сотрудничества в 
самых разных областях. 

 
ЛАБОРАТОРИЯ БИОМЕДИЦИНСКОЙ 

СЕНСОРИКИ «ОКО» 
 

г. Киев, ул. Металлистов, 8. 
Тел.: 241-97-18. 
E-mail: oko-vision@svitonline.com  
http://www.oko.org.ua/ 
 

• Диагностика и лечение заболеваний глаз. 
• Рефракционная хирургия. 
• Подбор контактных линз (ведущих мировых 

производителей – Bausch&Lomb, ASPECT Cooper Vision, 
LIKON, Ciba Vision). 
• Подбор очков. 
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ИНСТИТУТ ГЛАЗНЫХ БОЛЕЗНЕЙ И ТКАНЕВОЙ 
ТЕРАПИИ ИМ. В.П. ФИЛАТОВА АКАДЕМИИ 

МЕДИЦИНСКИХ НАУК 
 

65061, г. Одесса, Французский бульвар 49/51. 
Тел.:  +38 (0482) 22-2035,  +38 (0482) 68-4851. 
http://www.filatovinstitute.tripod.com  

 
ГУ МНТК "МИКРОХИРУРГИЯ ГЛАЗА" 

ИМ. АКАДЕМИКА СВЯТОСЛАВА ФЁДОРОВА 
 
127486, Россия, г. Москва, 
Бескудниковский бульвар, дом 59А 
Телефон: (095) 906-50-01 
http://www.irtcem.ru/pages/index.php?id_page=108 
E-mail: iris@transts.ru 
Телефоны: 

• Справочное бюро: (095) 488-87-05 
• Справочная поликлиники: (095) 488-83-27 

 

МНТК "Микрохирургия глаза", основанный выдающимся 
ученым, офтальмохирургом, академиком Святославом Федоровым.  

Уникальность клиники – в высокой надежности лечения и 
постоянном совершенствовании диагностических и хирургических 
технологий.  

Новые методы лазерной коррекции и алмазной 
микрохирургии, изобретенные академиком С.Н. Федоровым, сде-
лают ваши глаза снайперски зрячими. 

Заболевания, при которых вы можете обратиться к нам: 
• Близорукость, дальнозоркость и астигматизм любой 
степени; 

• Все виды катаракт; 
• Глаукома на всех стадиях; 
• Любые поражения роговицы, стекло-видного тела, сетчатки 
и зрительного нерва; 

• Внутриглазные опухоли; 
• Травмы глаз. 
Если в нашей помощи нуждаются ДЕТИ, к их услугам 

детское отделение МНТК "Микрохирургия глаза". 
МЕДИЧНО-РЕАБІЛІТАЦІЙНІ ЗАКЛАДИ 
 



СПЕЦІАЛЬНІ ЗАКЛАДИ 
 

Клеванська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат 
І-ІІІ ступенів для слабозорих дітей Рівненської області 

 
35312, смт. Клевань, Рівнен-

ського району Рівненської області, 
вул. Шкільна, 15. 
Тел./факс (03622) 7-11-30. 
Директор – Фалко Жанна 

Василівна. 
 

У школі навчається 129 дітей Волинської та Рівненської 
областей. 101 вихованець опановує програму загальноосвітньої 
школи (максимальна наповнюваність класів – 12 дітей), 28 учнів з 
комбінованими дефектами – програму допоміжної школи 
(максимальна наповнюваність класів – 6 учнів). Термін здобуття 
базової освіти – 10 років, термін загальної середньої освіти – 12 
років. 

У закладі функціонує медико-оздоровчий комплекс, кабінет 
корекції вад зору, комп'ютерний клас, кабінети фізики, географії, 
історії, біології, математики, хімії, української мови, української 
літератури, зарубіжної літератури, іноземної мови, ритміки та 
ЛФК, спортивний і актовий зали, ігрова кімната, швейна, столярна, 
слюсарна майстерні, кабінет кондитерсько-кулінарної справи, 
кімната народознавства "Світлиця", бібліотека і читальний зал, 
їдальня. 

Протягом останніх двох років в школі-інтернаті реалізується 
проект „Студентський шлях”, мета – надання консультаційної 
допомоги випускникам-інвалідам зору. Щотижня група студентів 
Волинського державного університету, проводить з учнями 
тренінги, забезпечують необхідною для навчання літературою. 

Особлива увага приділяється формуванню у дітей вміння 
користуватися порушеним зором та отримувати інформацію про 
оточуючий світ за допомогою всіх збережених можливостей. 

Навчання в школі-інтернаті носить комплексний характер і 
забезпечується медичними (лікувально-відновлювальними, лікува- 
МЕДИЧНО-РЕАБІЛІТАЦІЙНІ ЗАКЛАДИ 



льно-профілактичними) і спеціальними педагогічними (корек-
ційними) засобами. 

Двічі на рік вихованці закладу 
проходять поглиблений медичний 
огляд лікарями різних спеціалізацій. 
При необхідності вихованцям 
надається безкоштовне лікування в 
районній, обласній лікарнях, Київ-
ському Центрі мікрохірургії ока, 
Одеській клініці ім. Філатова. Діти 
забезпечені лупами, двічі на рік 

благодійники для них виготовляють окуляри. 
Завдяки чудовій корекційній, лікувальній, діагностичній 

апаратурі шкільним лікарем-офтальмологом здійснюється лазерна 
діагностика, лікування багатьох захворювань. 

Відкрито кабінет корекції вад зору, де проводяться заняття із 
медичної корекції. 

Вагоме значення для здоров’я дітей 
має раціональне, повноцінне чотирьох-
разове харчування (середня вартість 7,50-
8,00 гривень). В раціон систематично 
включаються харчові біодобавки: 
„Літовіт”, „Карателька”, препарати 
пророщеної пшениці. 

Вихованці займаються в гуртках: 
хоровому, танцювальному, естрадної 
та народної пісні, пап'є-маше, 
в'язання "Чарівний клубочок", лозо-
плетіння; спортивних секціях з 
шахів, шашок, тенісу, дзюдо. 

У школі діє козацьке братство 
ім. Богдана Хмельницького, кожен 

клас носить ім'я національного героя, має свій девіз, пісню і, гарні, 
добрі патріотичні справи.  

Школа-інтернат має багато лауреатів, дипломантів, 
переможців різноманітних районних, обласних, Всеукраїнських 
конкурсів художньої самодіяльності і декоративно-прикладного 
мистецтва, десятки переможців обласних, Всеукраїнських  
МЕДИЧНО-РЕАБІЛІТАЦІЙНІ ЗАКЛАДИ 



спортивних змагань з легкої атлетики, тенісу, шахів, шашок, 
футболу, які щороку завойовують медалі "Повір у себе" у 
Міжнародному таборі "Артек". 

Учениця 7 класу Наталія Шимко є переможницею 
Міжнародного конкурсу на кращий малюнок, Богдан Мойса – 
магістр Волинського державного університету, керівник 
Волинської молодіжної організації "Паросток", учасник 
Міжнародного чемпіонату світу із шахів у Бельгії, призер 
чемпіонату світу з дзюдо 2002 року, випускник Міжнародного 
університету РЕГІ, а нині він у рідних стінах школи тренує 
майбутніх чемпіонів. 

Меценати допомагають дітям коштами для проведення 
операцій, лікувань, оздоровлення у спортивно-оздоровчому таборі 
"Перлина" в с.Світязь на Волині. 

 
 

НАВЧАЛЬНО-РЕАБІЛІТАЦІЙНИЙ ЦЕНТР 
ДЛЯ ДІТЕЙ З ВАДАМИ ЗОРУ „ЛЕВЕНЯ” 

Україна, 79053, м. Львів, вул. В.Великого, 87-А. 
Тел.: ++38(0322) 63-41-72, +38(0322) 63-40-88, 
++38(0322) 63-10-23. 
fax.++38(0322) 64-85-33. 
E-mail: lewenia@hotmail.com 
http://levenia.iatp.org.ua/ 
 
За Програмою дослідно-експериментальної роботи 

педагогічного майданчика, основними завданнями Центру є: 
• створення умов для формування соціально-адаптивної та 

соціально-продуктивної особистості; 
• забезпечення умов для отримання вихованцями якісної 

дошкільної та неповної середньої освіти; 
• розробка та втілення у практику інноваційного змісту, форм 

та методик навчально-виховного й лікувально-
реабілітаційного процесу; 

• забезпечення фізичного та психічного здоров’я дітей; 
• всебічна підготовка дитини з зоровою патологією до 

інтеграції в суспільство; 



МЕДИЧНО-РЕАБІЛІТАЦІЙНІ ЗАКЛАДИ 
• розвиток здібностей, природних нахилів, творчого 

мислення, потреби самовдосконалення, формування 
громадянської позиції, власної гідності, готовності до 
трудової діяльності, відповідальності за свої дії; 

• вдосконалення способів підготовки педагогічних кадрів для 
роботи з дітьми з вадами психофізичного розвитку. 
Особливості умов виховання, навчання та утримання 

дітей, охоронно-педагогічного режиму в Центрі визначаються: 
• спеціальною системою навчальної, виховної і корекційної 

роботи; 
• створенням спеціальних умов для корекційної 

спрямованості навчання, виховання та подолання порушень 
фізичного і психічного розвитку, формування мовлення, 
відновлення здоров’я; 

• здійсненням індивідуального та диференційованого підходу 
у навчанні і вихованні дітей з вадами зору з урахуванням 
характеру порушення. 
Структурні підрозділи Центру: 
1 патронажна служба 

• рання корекція дітей з вадами зору від народження до 3-х 
років; 

1 дошкільне відділення 
• 4 групи загального типу, 
• 5 груп компенсуючого типу для дітей з вадами зору, 

1 шкільне відділення 
• 1-4 класи загальноосвітньої школи I ступеня для дітей зі 

зниженим зором; 
• класи загальноосвітньої школи I ступеня (за програмою 4-

річної школи); 
1 позашкільний підрозділ 

• інтегрований клас для дітей зі зниженим зором в СШ № 66; 
• випускники, інтегровані в масові загальноосвітні школи; 

1 відділення корекційної педагогіки; 
2 відділення медичної реабілітації; 
3 соціально-психологічна служба; 
інформаційно-технічний відділ. 



ГРОМАДСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ 
УКРАЇНСЬКЕ ТОВАРИСТВО СЛІПИХ 

ОБЛАСНА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ 
 

33028, м. Рівне, вул. Гоголя, 12 
Тел.: 8(0362) 22-13-09. 
Голова: Боровська Любов Володимирівна. 
 

Рівненська обласна організація УТОС, за рішенням президії 
Центрального правління УТОС створена в 1974 році. До її складу 
входить 7 територіальних і 1 виробнича організація. 

Обласна громадська організація УТОС має свій Статут, є 
юридичною особою. Метою організації є соціальний захист інва-
лідів по зору, інтеграція їх у суспільство, соціально-трудова, меди-
чна реабілітація, залучення до культурно-масової та спортивної 
роботи. 

Щорічно ОДА виділяє 25,0 тис. грн. на матеріальну допомогу інвалідам по 
зору, яка призначається для тих, кому на даний час є вкрай необхідною. Первинною 
організацією порушується клопо-тання щодо різноманітних послуг і допомоги 
інвалідам, зокрема: встановлення домашнього телефону, радіоточки, газифікація 
будинків, доставка палива на зиму, заготівля овочів тощо. 

По мірі можливості здійснюється працевлаштування цієї ка-тегорії інвалідів, 
як в систему УТОС так і поза нею. В середньому 5-6 інвалідів в рік 
працевлаштовується на роботу. 

Щорічно оздоровлюються в спеціалізованих санаторіях і Будинку 
відпочинку 37-40 інвалідів, крім того надаються путівки на оздоровлення 
Управлінням праці та соціального захисту населення та військкоматом. 

Для членів товариства організовується змістовна і повноцінна культурно-
дозвілева робота: проводяться тематичні вечори відпочинку, концерти, дитячі ранки, 
екскурсії, виїзди на відпочинок. 

   
Учасники художньої самодіяльності обласної організації УТОС 

під час концертних виступів 
ГРОМАДСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ 



 

РІВНЕНСЬКЕ КОЛЕКТИВНЕ УЧБОВО-ВИРОБНИЧЕ 
ПІДПРИЄМСТВО УТОС 
МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ 

 
33028, м. Рівне, вул. Замкова, 21. 
Тел.: 8 (0362) 22-43-26. 
Факс 22-42-05. 
Директор: Савенко Олександр Дмитрович. 
 

15 листопада 1947 року Оргбюро Українського товариства 
сліпих прийняло рішення про створення Рівненського міського 
відділу Українського товариства сліпих “Міськтосу”, головним 
завданням якого є послідовний і принциповий захист інтересів 
незрячих в державних та громадських структурах, а також 
задоволення їх соціально-побутових потреб та проведення 
повноцінного дозвілля. 

За ці роки сталися великі зміни і в самому виробництві, і в 
житті людей. Повністю замінені виробничі будівлі і будівлі 
соціально-побутового призначення. Завдяки працьовитим рукам 
членів колективу розбудовувалась матеріально-технічна база 
підприємств. Побудовані виробничі корпуси з побутовими 
приміщеннями, механічна майстерня. 

Якщо в перші роки виробниче підприємство міського УТОСу 
випускало тільки щітки і ковдри, то згодом почало виготовляти 
десятки різноманітних виробів. Розширялась кооперація з 
державними підприємствами. Покращувались умови праці. 

Нині в „Міськтосі” працює 169 чол., з них – 110 – інваліди по 
зору. Практикується переведення інвалідів по зору на роботи, які 
раніше виконували зрячі. 

За ці роки побудовано більше 100 квартир з усіма комуна-
льними зручностями, приміщення в якому розташовані гурто-
житок, їдальня, клуб. 

Сьогодні для того, щоб забезпечити працівників роботою 
освоюються нові, нетрадиційні для нашого підприємства вироби: 
йоржі, парафінові свічки, щітки для побілки, робочий спецодяг. 

Працює клуб, гуртки художньої самодіяльності. Зберігся 
хоровий колектив, який виступає з концертами для своїх праців-
ників, для населення області, приймає участь в оглядах-конкурсах.  
ГРОМАДСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ 

 



Для оздоровлення працівників на підприємстві є спортзал, 
обладнаний сучасними тренажерами. 

Для забезпечення інвалідів по зору літературою на 
підприємстві працює єдина в області спецбібліотека. Література, 
особливо озвучена, користується попитом серед незрячих. 

Здоровпункт підприємства проводить лікувально-профілак-
тичну роботу, надає безкоштовно першу медичну допомогу. 

Членам Товариства надається матеріальна грошова допомога, 
через регілійні місії виділяється гуманітарна допомога, 
відпускаються деякі товари за цінами виробника та інше. 

 
РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНА БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ 

„СПІЛКА ЖІНОК-ІНВАЛІДІВ” 
 

33000, м. Рівне, вул. Ювілейна, 9 
Тел.: (0362) 5-82-87. 
E-mail: spilka.g-i@mail.ru  
http: // www.spilkagi.narod.ru  
Голова – Копилова Людмила Сергіївна. 

 

Рівненська обласна благодійна організація „Спілка жінок-
інвалідів”, готує до друку збірку поезій жінок-інвалідів 
Рівненщини. 

Жінки та дівчата, які бажають помістити свої поетичні твори 
до збірки мають надіслати або принести їх в редакцію до 15 
березня 2005 року за адресою: 33000, м. Рівне, вул. Міцкевича, 32, 
готель „Мир”, кімната 210, з 12.00 до 16.00 год., крім вихідних 
разом з короткою автобіографією та якісною фотографією (за 
бажанням). Вірші подавати на дискеті. 

Для підтвердження інвалідності необхідно додати довідку з 
пенсійного фонду проте, що дана особа є інвалідом і отримує 
пенсію. Також подати ксерокопію паспорта (перша сторінка та 
прописка). 

Наша поштова адреса: м. Рівне-24, а/с 4. 
Довідки за телефоном у м. Рівне:  (03622) 5-82-87. 



ПРАВО 
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ  

ПОСТАНОВА  
від 7 червня 1999 р. N 983 Київ 

„Про поліпшення забезпечення інвалідів по зору деякими засобами 
реабілітації” 

 
Із змінами і доповненнями, внесеними постановами Кабінету 

Міністрів України від 28 грудня 2000 року N 1918, від 26 вересня 2002 
року N 1433 

 
З метою поліпшення забезпечення інвалідів по зору деякими 

засобами реабілітації Кабінет Міністрів України  
ПОСТАНОВЛЯЄ: 

Погодитись з пропозицією Міністерства праці та соціальної 
політики, Міністерства фінансів і Міністерства економіки про придбання 
як засобів реабілітації інвалідів по зору спеціальних магнітофонів, 
годинників, палиць та літератури із шрифтом Брайля у межах асигнувань, 
що передбачаються у державному бюджеті для Фонду соціального 
захисту інвалідів. 

Міністерству фінансів під час формування проектів державного 
бюджету на наступні роки передбачати Міністерству праці та соціальної 
політики і Фонду соціального захисту інвалідів кошти на зазначену мету 
згідно з розрахунками, поданими Міністерством.  

На додаток до абзацу другого установлено, що у межах 
асигнувань, які передбачаються у державному бюджеті для Фонду 
соціального захисту інвалідів, можуть придбаватись також електронні 
брайлівські дисплеї, електронні записні книжки з брайлівським і мовним 
виводом, брайлівські принтери, телевізійні збільшувальні прилади, 
брайлівські механічні друкарські машинки, комплекси цифрового запису і 
тиражування касетних (озвучених) книг, комплекси для друкування 
продукції шрифтом Брайля, комплекси для друкування продукції 
укрупненим шрифтом, комплекси для друкування продукції рельєфно-
графічним способом, комп'ютерні тифлокомплекси, комп'ютери і 
адаптивне програмне забезпечення, - згідно з постановами Кабінету 
Міністрів України від 28.12.2000 р. N 1918, від 26.09.2002 р. N 1433). 

 
Прем'єр-міністр України   В. ПУСТОВОЙТЕНКО 

 



ПРАВО 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ 

НАКA3 
від 17 листопада 2003 року N 764, N55 

 
Про затвердження Програми професійної підготовки інвалідів по 
слуху і зору у вищих навчальних закладах І-IV рівнів акредитації 

 
На виконання пункту 2 розпорядження Кабінету Міністрів 

України від 15 травня 2003 p. N 279-р "Про додаткові заходи щодо 
розв'язання проблем реабілітації інвалідів по слуху і зору та забезпечення 
їх соціального захисту" наказуємо: 

1. Затвердити Програму професійної підготовки інвалідів по 
слуху і зору у вищих навчальних закладах І-IV рівнів акредитації, що 
додається. 

2. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника 
Міністра освіти і науки Степка М. Ф. і віце-президента Академії 
педагогічних наук Савченко О. Я. 
 
 
Міністр освіти і науки України                В. Г. Кремень 
Перший віце-президент Академії 
педагогічних наук України                            В. М. Мадзігон 
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
спільним наказом Міністерства освіти 
і науки, АПН України 
від 17 листопада 2003 p. N 764, N 55 

 
ПРОГРАМА 

професійної підготовки інвалідів по слуху і зору у вищих навчальних 
закладах І-IV рівнів акредитації 

(ВИТЯГ) 
Загальна частина 

Державна політика щодо професійної підготовки молоді з 
обмеженими фізичними можливостями визначена Конституцією України, 
Всесвітньою декларацією про забезпечення виживання, захисту і розвитку 
дітей (1990 рік), Законами України "Про освіту", "Про вищу освіту", "Про 
внесення змін до Закону України "Про основи соціальної захищеності 
інвалідів в Україні" (1991 рік), "Про сприяння соціальному становленню 
та розвитку молоді в Україні" (1993 рік), Указами Президента України  
ПРАВО 



"Про додаткові заходи щодо поліпшення медичної допомоги населенню 
України" (2000 рік), "Про Національну програму професійної реабілітації 
та зайнятості осіб з обмеженими фізичними можливостями на 2001-2003 
роки", Комплексною програмою розв'язання проблем інвалідності (1992 
рік), Національними програмами "Планування сім'ї" (1995 рік), "Діти 
України", постановою Кабінету Міністрів України "Про стан державної 
молодіжної політики" (1999 рік), Концепцією спеціальної освіти осіб з 
фізичними вадами в Україні на найближчі роки та перспективу (1996 рік). 

Зазначена нормативно-правова база передбачає забезпечення 
особам з обмеженими фізичними можливостями доступності та 
безоплатності здобуття вищої освіти в державних і комунальних 
навчальних закладах на конкурсній основі. 
 

Мета та основні завдання 
Метою Програми є визначення невідкладних і перспективних 

заходів щодо адаптації в суспільстві інвалідів по слуху і зору, 
забезпечення реалізації їхніх конституційних прав на здобуття неповної, 
базової та вищої освіти відповідно до Закону України "Про вищу освіту". 

Цієї мети передбачається досягти шляхом вирішення таких 
завдань: 

- формування мережі вищих навчальних закладів І-IV рівнів 
акредитації для професійної підготовки осіб з вадами слуху і зору; 

- визначення напрямів і спеціальностей для професійної 
підготовки осіб з вадами слуху і зору; 

- створення умов для фахової підготовки інвалідів по слуху і 
зору з метою адаптації їх до трудової діяльності, самозабезпечення і 
сімейного життя; 

- методичне забезпечення навчального процесу у вищих 
навчальних закладах, в яких здійснюється професійна підготовка інвалідів 
по слуху і зору; 

- створення системи матеріально-технічної та фінансової 
підтримки вищих навчальних закладів, в яких здійснюється професійна 
підготовка інвалідів по слуху і зору; 

- підготовка та підвищення кваліфікації педагогічних і науково-
педагогічних працівників вищих навчальних закладів І-IV рівнів 
акредитації для роботи з інвалідами по слуху і зору. 

Програму розроблено на період до 2010 року. 
Очікувані результати виконання Програми 

Виконання основних завдань і заходів Програми забезпечить: 
- реалізацію конституційних прав інвалідів по слуху і зору на 

вищу освіту, професійну підготовку та соціальний захист, інтеграцію 
зазначеної категорії осіб у суспільство; 
ПРАВО 



- фахову підготовку інвалідів по слуху і зору та адаптацію їх до 
трудової діяльності, самозабезпечення і сімейного життя; 

- створення мережі вищих навчальних закладів всіх рівнів 
акредитації та визначення напрямів і спеціальностей для навчання 
інвалідів по слуху і зору; 

- створення відповідної навчально-методичної та матеріально-
технічної бази, вдосконалення навчального процесу у вищих навчальних 
закладах, в яких здійснюється фахова підготовка інвалідів по слуху і зору; 

- підготовку педагогічних і науково-педагогічних працівників 
вищих навчальних закладів для роботи їх в інклюзивних студентських 
групах та в академічних групах студентів-інвалідів по слуху і зору; 

- врегулювання фінансової підтримки системи фахової 
підготовки інвалідів по слуху і зору у вищих навчальних закладах всіх 
рівнів акредитації. 

 
Управління Програмою та організація її виконання 
Організація виконання Програми покладається на Міністерство 

освіти і науки України та Академію педагогічних наук України. 
Основні заходи щодо виконання Програми 

1. Внесення пропозицій Міністерству охорони здоров'я щодо 
розроблення переліку медичних протипоказань при прийомі до вищих 
навчальних закладів, у тому числі для інвалідів по слуху і зору. 

МОН, 2004 
2. Визначення напрямів і спеціальностей, за якими можуть 

навчатися особи з вадами слуху і зору у вищих навчальних закладах І–IV 
рівнів акредитації. 

МОН, АПН України, 2004 
3. Формування мережі вищих навчальних закладів різних рівнів 

акредитації для навчання інвалідів по слуху і зору. Визначення базових 
вищих навчальних закладів та наукових установ з розроблення методик і 
технологій фахової підготовки інвалідів по слуху і зору. 

МОН, АПН України, Постійно 
4. Створення закладів довузівської підготовки інтернатного 

типу при базових вищих навчальних закладах з метою надання інвалідам 
по слуху і зору освітніх послуг, корекції їх знань та соціальної адаптації. 

Міністерство освіти Автономної Республіки Крим, 
управління освіти і науки обласних, Київської та 

Севастопольської міських державних адміністрацій, 2004-2010 
5. Внесення пропозицій Кабінету Міністрів України щодо 

випуску навчальних посібників журналів, газет, бюлетенів, титрованих, 
інформаційних відеоматеріалів на магнітних та цифрових носіях. 

МОН, 2004-2010 
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6. Вивчення питання щодо створення на базі Відкритого 
міжнародного університету розвитку людини "Україна" Центру розвитку 
кар'єри та підприємництва студентів з інвалідністю. 

МОН, Університет "Україна" (за згодою), 2006 
7. Забезпечення першочергового пільгового державного 

кредитування для інвалідів, зокрема по слуху і зору. 
МОН, інші центральні органи виконавчої влади, що мають 

у підпорядкування вищі навчальні заклади, 2004-2010 
8. Впровадження системи дистанційного навчання студентів з 

вадами слуху і зору. 
МОН, інші центральні органи виконавчої влади, що мають у підпорядкування 

вищі навчальні заклади, Міністерство освіти 
Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки 

обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, 
Постійно 

9. Сприяння працевлаштуванню інвалідам по слуху і зору із 
числа випускників вищих навчальних закладів І-IV рівнів акредитації, які 
навчалися за державним замовленням. 

МОН, УТОГ, УТОС, інші центральні органи виконавчої влади, що мають у 
підпорядкуванні вищі навчальні заклади 2004-2005 

10. Підготовка пропозиції щодо запровадження механізму 
цільового фінансового забезпечення вищих навчальних закладів, в яких 
здійснюється підготовка фахівців із числа інвалідів по слуху і зору. 

МОН, 2004 
11. Введення у вищих навчальних закладах І-ІV рівнів 

акредитації, в яких навчаються інваліди по слуху і зору, посад 
сурдоперекладачів. Розроблення нормативів чисельності для даної 
категорії працівників. 

МОН, 2005. 
 
 

РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

голови обласної державної адміністрації 
 

від 30 грудня 2004 року     № 696 
 
Про проведення в області 
у 2005 році Року ветеранів 
 
На виконання Указу Президента України від 24.09.2004 № 

1135/2004 "Про оголошення в Україні 2005 року Роком ветеранів" та з 
метою посилення уваги до потреб старшого покоління, забезпечення 
належного соціального захисту ветеранів та на підтримку ініціативи 
громадських організацій ветеранів: 
ПРАВО 



1. Утворити організаційний комітет з підготовки та 
проведення в області у 2005 році Року ветеранів у складі згідно з 
додатком 1. 

2. Схвалити регіональну програму з проведення в області у 
2005 році Року ветеранів згідно з додатком 2. 

3. Головному управлінню праці та соціального захисту 
населення облдержадміністрації подати обласній раді на затвердження в 
установленому порядку програму з проведення в області у 2005 році Року 
ветеранів. 

4. Головному управлінню праці та соціального захисту 
населення облдержадміністрації, головному фінансовому управлінню 
облдержадміністрації та іншим органам виконавчої влади здійснювати 
виконання регіональної програми в межах асигнувань, що 
виділяються з бюджетів відповідним галузям. 

5. Структурним підрозділам облдержадміністрації, 
районним державним адміністраціям, виконкомам рад міст обласного 
значення забезпечити своєчасне та якісне виконання заходів та 
інформувати головне управління праці та соціального захисту населення 
облдержадміністрації до 20 січня та 5 листопада 2005 року. 

6. Головному управлінню праці та соціального захисту 
населення облдержадміністрації забезпечити узагальнення матеріалів щодо 
виконання рeгіональної програми з подальшим інформуванням 
Міністерства праці та соціальної політики України та облдержадміністрації. 

7. Контроль за виконанням розпорядження покласти на 
заступника голови облдержадміністрації Благодира Ю.А. 

 
Голова адміністрації   М.П. Сорока 

 



ПРАВО 
Додаток 2 

до розпорядження голови 
облдержадміністрації 

від "30" грудня 2004 року  
 

Регіональна програма з проведення в області у 2005 році Року ветеранів 
 

№ 
з/п 

Назва заходу Термін 
викона-ння

Джерела 
фінансування 

Відповідальні за 
виконання 

1.  Передбачити в необхідних 
обсягах кошти на виконанні 
програми "Ветеран" заходів 
соціального спрямування  

2005 рік Обласний, районні, 
міські бюджети 

Головне фінансове 
управління, головне 
управління праці та 
соціального захисту 
населення 
облдержадміністрації 

2.  Сприяти зайнятості 
ветеранів, які бажають 
працювати і спроможні 
реалізувати свої здібності 
та можливості на підставі 
індивідуальних програм 
реабілітації в межах 
нормативів, передбачених 
чинним законодавством 

2005 рік Фонд загально-
обов'язкового 
соціального 
страхування України на 
випадок безробіття 

Обласний центр 
зайнятості 

3.  Організувати оплачувані 
громадські роботи із 
обслуговування громадян 
похилого віку, ветеранів та 
інвалідів, у тому числі в 
будинках-інтернатах і 
територіальних центрах 

2005 рік Фонд загально-
обов'язкового 
соціального 
страхування України на 
випадок безробіття 

Райдержадміністрації, 
виконкоми рад міст 
обласного значення, 
районні, міські центри 
зайнятості 

4.  Забезпечити надання 
послуг з навчання 
(перенавчання) ветеранів 
шляхом співробітництва 
обласного відділення фонду 
соціального захисту 
інвалідів з обласним 
центром зайнятості 

2005 рік Фонд України 
соціального захисту 
інвалідів 

Обласний центр 
зайнятості, навчальні 
заклади області, обласне 
відділення Фонду 
соціального захисту 
інвалідів 

5.  Надавати допомогу в 
першочерговому проведенні 
робіт з технічного 
обслуговування та 
поточного ремонту 
житлового фонду відповідно 
до вимог чинних 
нормативно-правових актів  

Постійно Кошти підприємств з 
обслуговування житла 

Райдержадміністрації, 
виконкоми рад міст 
обласного значення 



6.  Призначати та виплачувати 
пенсії відповідно до Закону 
України "Про пенсії за 
особливі заслуги перед 
Україною" особам, 
нагородженим орденами та 
медалями в період Великої 
Вітчизняної війни  

Постійно Кошти Пенсійного 
фонду України з 
наступним 
відшкодуванням з 
Державного бюджету 

Головне управління 
Пенсійного фонду 
України в області 

7.  Виплачувати надбавки 
особам, яким встановлений 
статус учасника війни  

Постійно Кошти Пенсійного 
фонду України з 
наступним 
відшкодуванням з 
Державного бюджету 

Головне управління 
Пенсійного фонду 
України в області  

8.  Облаштувати в обласному, 
кожному міському та 
районному закладі охорони 
здоров’я палати 
поліпшеного планування з 
окремим санітарним вузлом, 
холодильником, визначити 
їх для стаціонарного 
лікування ветеранів війни 

До липня 
2005 року 

Обласний, районні, 
міські бюджети  

Головне фінансове 
управління облдерж-
адміністрації, райдерж-
адміністрації, виконкоми 
рад міст обласного 
значення, управління 
охорони здоров’я 
облдержадміністрації  

9.  При формуванні обласного, 
міських та районних 
бюджетів 2005 року 
передбачити окремим 
рядком кошти на пільгове 
медикаментозне лікування в 
амбулаторних умовах, 
безоплатне слухо-
зубопротезування  

До кінця 
2004 року  

Обласний, районні та 
міські бюджети 

Головне фінансове 
управління облдерж-
адміністрації, управління 
охорони здоров’я 
облдержадміністрації 

10  Надання одноразової 
матеріальної допомоги 
інвалідам області з числа 
ветеранів війни та праці  

2005 рік  Обласний, районні та 
міські бюджети  

Обласне відділення 
Фонду соціального 
захисту інвалідів 

11 Проведення 
передплати періодичних 
видань друкованих засобів 
масової інформації 
Всеукраїнських 
громадських організацій 
інвалідів інвалідам І та II 
груп  

2005 рік  Обласний, районні та 
міські бюджети  

Обласне відділення 
Фонду соціального 
захисту інвалідів 



12  Створити необхідні умови 
для ефективної роботи 
ветеранських організацій, 
надавати їм фінансову 
допомогу, забезпечувати на 
пільгових умовах 
приміщеннями та засобами 
зв'язку  для здійснення їх 
статутної діяльності згідно 
із статтею 20 Закону 
України "Про статус 
ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту" 

2005 рік  Обласний, районні та 
міські бюджети 

Райдержадміністрації, 
виконкоми рад міст 
обласного значення, 
головне фінансове 
управління 
облдержадміністрації  

13  Продовжити випуск 
інформаційного бюлетеня 
"Інва.пеt" та створенні 
інтернет-центрів у 
центральних районних 
бібліотеках 

Постійно  Обласний бюджет  Управління культури 
облдержадміністрації, 
обласна державна 
бібліотека, обласне 
відділення Фонду 
соціального захисту 
інвалідів, райдерж-
адміністрації, виконкоми 
рад міст обласного значення 

14 Забезпечити широке 
висвітлення через засоби 
масової інформації заходів 
щодо проведення в області 
Року ветеранів:  
- телепрограма "Життя 
прожити" 4 рази на місяць; 
- радіопрограма "Літа на 
зиму повернули" 4 рази на 
місяць 

2005 рік Обласний бюджет Управління у справах 
преси та інформації 
облдержадміністрації, 
обласна державна 
телерадіокомпанія, 
райдержадміністрації, 
виконкоми рад міст 
обласного значення 

15  Провести обласні змагання 
ветеранів фізичної 
культури і спорту з 
зимового плавання, 
присвячені Дню захисника 
Вітчизни 

До 20.02. 
2005 року 

Обласний бюджет Рівненський обласний 
центр фізичного 
здоров’я населення 
"Спорт для всіх" 

16  Провести обласну 
спартакіаду ветеранів 
фізкультури і спорту 
(легка атлетика, 
перетягування канату), 
присвячену Дню 
Конституції України 

До 26.06. 
2005 року 

Обласний бюджет 
 

Рівненський обласний 
центр фізичного 
здоров’я населення 
"Спорт для всіх" 

17  Провести відкриті міжобласні 
змагання серед ветеранів 
фізкультури і спорту з 
веслування на байдарках та 
народної греблі на призи 
Рівненського обласного 
центру фізичного здоров’я 
населення „Спорт для всіх” 

До 14.08. 
2005 року 

Обласний бюджет Рівненський обласний 
центр фізичного 
здоров’я населення 
"Спорт для всіх" 

 
КОНСУЛЬТАЦІЇ 



В якому розмірі і з якого часу призначається доплата по догляду за 
інвалідом І групи по зору? 

 

Видрак Н., начальник відділу державних допомог та житлових субсидій Головного 
управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації  

 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26.07.96 р. № 832 „Про 
підвищення розмірів державної допомоги окремим категоріям громадян” (зі змінами та 
доповненнями), непрацюючій працездатній особі, котра доглядає за інвалідом І групи, а 
також пристарілим, який досяг 80-річного віку, призначається щомісячна компенсація, 
розмір якої без індексації становить 4,80 гривень. 

Компенсація призначається незалежно від сукупного доходу сім’ї особи, котра 
доглядає. 

Згідно з Порядком призначення і виплати компенсації фізичним особам, які 
надають соціальні послуги, який затверджений постановою Кабінету Міністрів України 
від 29.04.2004р. № 558, непрацюючим фізичним особам, котрі постійно надають 
соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не 
здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги (крім осіб, що 
обслуговуються соціальними службами), призначається щомісячна компенсаційна 
виплата (далі – компенсація). 

Компенсація призначається, виходячи з прожиткового мінімуму для 
працездатних осіб (на 2004 рік затверджено 386, 73 грн.) у таких розмірах: 

• 15 відсотків – фізичним особам, котрі надають соціальні послуги інвалідам І 
групи; 

• 10 відсотків – фізичним особам, котрі надають соціальні послуги громадянам 
похилого віку, інвалідам ІІ групи та дітям-інвалідам; 

• 7 відсотків – фізичним особам, котрі надають соціальні послуги інвалідам ІІІ 
групи та хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійно сторонньої 
допомоги, визнаним такими в порядку, затвердженому МОЗ. 

Компенсація не виплачується фізичним особам, котрі надають соціальні послуги 
громадянам, яким відшкодовуються витрати на надання послуг із догляду, за законами 
України „Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного 
випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату 
працездатності”, „Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-
інвалідам”, п. 2 постанови Кабінету Міністрів України від 26.07.96р. № 832 „Про 
підвищення розмірів державної допомоги окремим категоріям громадян” і в разінадання 
фізичною особою соціальних послуг на платній основі. 

Компенсація призначається і виплачується органом праці та соціального захисту 
населення за місцем проживання особи, якій надаються соціальні послуги, з дня подання 
фізичною особою, котра надає соціальні послуги, та особою, яка їх потребує, заяви разом з 
документами, зазначеними у п. 6 зазначеного Порядку. 
КОРИСНІ ПОРАДИ 

 



ЗНОВУ ЧИТАЄТЕ БЕЗ ОКУЛЯРІВ? 
 

Процес старіння ока можна призупинити, якщо 
скористатися поданими нижче порадами. Адже вік – не єдиний 
фактор, що сприяє утворенню катаракти, застерігає лікар-
офтальмолог Валентина ВЕЛЬСЬКА. 

• Куріння збільшує ризик утричі. 
• Діабет створює умови для розвитку катаракти, особливо 

в періоди декомпенсації, коли рівень цукру в крові значно під-
вищений. 

• Тривале вживання кортикостероїдів, у тому числі 
регулярне вдихання стероїдів для попередження астматичних атак, 
збільшує можливість розвитку катаракти. 

• Тривала ультрафіолетова радіація, перебування на сонці 
без захисних окулярів сприяє розвитку катаракти. Шкідливу дію 
сонячного ультрафіолету можна попередити, користуючись те-
мними окулярами і одягаючи шапку з козирком. 

• Раціон, бідний на фрукти і овочі, сприяє розвитку 
катаракти, оскільки антиоксиданти, які містяться в них, необхідні 
для підтримання нормального стану кришталика. Як профілактичні 
заходи, що сповільнюють розвиток катаракти, застосовуються 
загальнозміцнювальні засоби, в їжу вводяться багаті на вітаміни 
продукти (морква, смородина, капуста, журавлина, лимон). 

• Вітамін С заважає розвитку катаракти. Жінки, що 
приймають вітамін С у таблетках протягом кількох років, майже на 
23 відсотки знижують ризик розвитку катаракти у порівнянні з 
тими, хто отримує вітамін С тільки з щоденної їжі. Вітамін С 
уповільнює хімічні реакції, що призводять до утворення катаракти. 
Щоденна достатня доза вітаміну С – 390 млг. 

* * * 
Особые рекомендации для занятий лечебной физкультурой 

Занятия лечебной физкультурой прекрасное средство 
тренировки организма и повышения работоспособности. При 
выполнении упражнений необходимо руководствоваться 
следующими правилами: 

1) следовать рекомендациям офтальмолога и терапевта; 
2) учитывать состояние Вашего здоровья; 
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3) помнить об ограничениях, связанных с состоянием органа 

зрения при выполнении некоторых видов упражнений (так, с 



близорукостью более 6,0 диоптрий, а также с хроническими 
изменениями на глазном дне, нежелательны упражнения с 
продолжительными и напряженными переходами из положения 
сидя в положение лежа и обратно); 

4) противопоказаны игры, при которых возможны 
столкновения играющих, нанесение ударов по голове, а также 
игры, требующие большого напряжения; 

5) противопоказаны упражнения, требующие напряжения и 
связанные с сотрясением тела (прыжки, подскоки). 

Выполняя упражнения общей лечебной физкультуры, 
смотрите на движущиеся руки и ноги. Это одновременно обеспечит 
тренировку глазодвига-тельным мышцам. 
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Общие правила выполнения тренировочных 
упражнений для глаз 

1.Глаз должен быть в постоянном движении так 
предусмотрено природой. Движения предпочтительнее, нежели 
фиксированное напряжение, но периодическое расслабление также 
важно. 

2.Если один глаз у Вас сильнее, чем другой, то дайте более 
слабому глазу больше работы при помощи прикрытия более 
сильного глаза повязкой или ширмочкой. 

3.Практически во всех упражнениях надо моргать. Не 
забывайте об этом! 

4.При выполнении упражнений следует помнить о том, что 
работающие мышцы интенсивно поглощают кислород. 
Восстановление утомленной мышцы до нормы возможно только 
при условии достаточного поступления кислорода к тканям 
мышцы. Поэтому во время выполнения упражнений необходимо 
глубоко дышать. 

5.Помните: восстановление зрения комплексный процесс. 
Приведите в соответствие со своим желанием улучшить зрение 
диету, дыхание, объем бытовой зрительной нагрузки. 

6.По возможности воспользуйтесь помощью офтальмолога 
для проверки Вашего зрения в динамике. 

http://www.dopomoha.kiev.ua/netrfrm.htm  
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Специальные тренировочные упражнения для глаз 
Правила выполнения упражнений для глаз 



Упражнение №1. Пальминг. 
Сложите чашкообразно ладони рук и наложите одну ладонь 

руки на другую крест-накрест, так, чтобы основание мизинца 
одной руки легло на основание мизинца другой руки. Поднимите 
руки в таком положении и мягко опустите их вниз вдоль лица на 
переносицу, при этом место пересечения оснований мизинцев 
образует как бы дужку очков. Окончательно подберите положение 
ладоней, позволяющее свободно открываться и закрываться глазам, 
а также исключающее возможность проникновения света, 
проверить, направив взгляд на источник света. Обратите внимание 
на то, чтобы выполнение упражнения не сопровождалось каким-
либо мышечным напряжением. В этих целях в домашних условиях 
удобно расположитесь сидя за столом, поставив локти на мягкую 
подстилку, или опираясь на локти можно устроиться лежа на 
животе. Приняв удобную позу, спокойно закройте глаза под 
руками. Следующим этапом выполнения этого упражнения 
является психическое расслабление. Ваша цель достигнуть 
совершенно черного поля перед глазами. Для этого не требуется 
никаких специальных усилий. Наоборот, максимальное 
расслабление поможет исключить калейдоскопические явления 
штрихи, кружки, пятна, отражающие возбуждение зрительных 
центров мозга. 

Упражнение №2. Массаж. 
1.Выполняется сидя. Крепко зажмурить глаза в течение 3-5 

секунд, затем открыть глаза на 3-5 секунд. Повторить 7-8 раз. 
2.Выполняется сидя. Закрыть глаза и массировать их 

круговыми движениями пальцев 1-2 мин. 
3.Выполняется сидя. Тремя пальцами каждой руки легко 

нажать на верхние веки, затем через 1-2 секунды снять пальцы с 
век. Повторить 5 раз. 

Упражнение №3. Движение. 
Сесть на низкое кресло свободно, не напрягаясь, и проделать 

движения глазами, соответственно по и против часовой стрелки. 
Все упражнения повторить по 5 раз и после каждого «мигать» по 
несколько раз. 
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Упражнение №4. Метка на стекле. 
Пациент встает или садится в 50 см от оконного стекла. На 

уровне его глаз на стекле наклеивают круглую метку диаметром 5 
мм (красную или черную). Вдали на линии взора, проходящей 
через эту метку, человек намечает какой-либо предмет для 
фиксации (ствол дерева, фонарный столб и т. д.), затем поочередно 
переводит взор с метки на стекле на этот предмет. 

Упражнение №5. Температурное воздействие. 
Возьмите два больших мягких куска ткани. Погрузите один 

кусок ткани в миску с горячей водой, температуру которой 
индивидуально подбирает каждый пациент, т.е. ту, которую 
сможет выдержать. Другой кусок ткани погружают в миску с 
ледяной водой. Попеременно, отжимая ткань, прикладывают 
горячий компресс на 2 мин, а холодный на 1 мин. Проделать это 3 
раза, затем просушить глаза. 

Упражнение №6. Сведение глаз. 
Тренирующийся следит за движением карандаша при 

перемещении его от расстояния вытянутой руки к кончику носа до 
момента двоения. 10 раз перемещение переносится по центру к 
переносице и по 10 раз перед каждым глазом. Чем больше 
приблизится ближайшая точка, тем эффективнее упражнение. 

Упражнение №7. Взаимодействие глаз. 
Из бумаги в клетку готовят 2 полоски, на одной из которых, 

размером в 1 клетку, рисуется «+», а в другой «о». Пациент держит 
в одной руке изображение «+», а в другой «о». Перемещая их 
относительно друг друга, разводя и сдвигая, приближая или удаляя 
от глаз, он должен добиться слияния изображения. Затем надо 
медленно раздвигать в стороны и отодвигать от глаз тест-объекты 
до их расхождения. Чем больше диапазон расстояний, в котором 
тест-объекты остаются совмещенными, тем выше эффект 
упражнения. 

Упражнение №8. Письмо. 
Техника упражнения состоит в своеобразном написании букв 

или слов открытыми глазами. При этом желательно чередовать 
размер написанных букв, например, написание слов на всю 
противоположную стену до минимального написания слов на 
предмете, отстоящем от глаз на расстоянии 33 см. Разнообразные 
движения совершаются при написании букв алфавита. Чем больше  
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размах движения глаз, тем выше эффект упражнения. 
Рекомендуется чередовать письмо с легким массажем глаз 
пальцами через веки. 

Упражнение №9. Часы. 
Представьте, что вы стоите близко к большим настенным 

часам, центр которых расположен прямо перед вашими глазами. В 
начале упражнения взгляд устремлен в центральную точку. Затем, 
не поворачивая головы, бросьте взгляд на любую из цифр на 
циферблате, а затем так же быстро вернитесь в центр. Теперь 
бросьте взгляд на следующую цифру и вернитесь в центр. В целом 
необходимо «обойти» по данной методике весь циферблат по и 
против часовой стрелки. 
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ЛІКУВАЛЬНА ФІЗКУЛЬТУРА ПРИ МІОПІЇ 
 

Конончук Л.О., головний лікар 
обласного фізкультурного диспансеру 

 

Спеціальні вправи для очей 
В.п. – стоячи біля гімнастичної стінки 
1. Подивитись вгору, перевести погляд вниз (6-8 разів). 
2. Подивитись вгору – вправо, потім по діагоналі вниз – 

вліво (6-8 разів). 
3. Подивитись вгору – вліво, по діагоналі вниз – вправо 

(6-8 разів). 
4. Перевести погляд в лівий кут ока, потім по горизонталі 

в правий (6-8 разів). 
5. Витягнути вперед руку по середній лінії обличчя. 

Дивитись на кінець пальця і поволі приблизити його, не зводячи 
очей до тих пір, поки палець почне „двоїтись” (6-8 разів). 

6. Палець на переніссі. Перевести погляд обох очей на 
перенісся і звор (10-11 разів). 

7. Кругові рухи очима за годинниковою стрілкою і в 
зворотньому напрямі. 

В.п. – сидячи 
8. Швидко моргати протягом 15 сек. Повторити 3-4 рази. 
9. Міцно зажмурити очі на 3-5 сек., потім відкрити на 3-5 

сек. Повторити 8-10 разів. 
 

КОРИСНІ ПОРАДИ 



10. Закрити очі і робити масаж повік круговими рухами 
пальця протягом 1 хвилини. 

В.п. – стоячи 
11. Переводити погляд з ближнього предмету на дальній і 

навпаки. 
Курс лікування при міопії не менше 1,5-2 місяців.  
Амплітуда рухів очного яблука максимальна, але без болі, 

темп швидкий, середній і повільний в порядку ускладнення. 
Вправи для очей строго дозовані. 

* * * 
Хочете поліпшити зір? Їжте щодня буряк і чорниці 

 

Для підвищення гостроти зору рекомендується вживання 
чорниць щодня. Змішайте ягоди з цукром у співвідношенні на 1 кг 
чорниць 1,2 кг цукру і зберігайте в холодильнику. Вживайте по 40-
50 г двічі на день. 

Антоцианозиди чорниць сприяють регенерації родопсину, 
світлочутливого пігменту сітківки, підвищують її чутливість до 
змін інтенсивності світла, поліпшуючи пристосованість до темноти 
і гостроту зору при зниженні освітлюваності. Дію чорниць на 
сітківку вже використали фармакологи і випустили препарат в 
таблетках і капсулах „Мертілене форте”. Аналогічну дію має 
червоний (столовий) буряк. Його рекомендують з’їдати сирим 
натще кожного дня по 100-150 г. 

Сприяє покращанню зору і настій з листя первоцвіту. 2 
столові ложки сухих подрібнених листків первоцвіту залити в 
термос 0,5 л окропу, настояти півтори години, процідити і пити по 
півсклянки двічі-тричі на день. 

Відвар волошок синіх використовують для примочок і 
промивання очей при підвищеній втомлюваності, кон’юктивітах, 
блефаритах: 2 столові ложки сухих подрібнених квітів волошок 
залити 0,5 л окропу, кип’ятити на слабкому вогні 10 хв., настояти 
півгодини, процідити. 

Коли поставити вдома флакончик з ефірним маслом евкаліпта 
або часнику, то, вдихаючи їх легкі фракції, ви швидше вилікуєтеся 
від вірусного кон’юктивіту. 

Медичний вісник. – 1998. – 3 черв. 
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Лекарственные растения, рекомендуемые для лечения 

различных глазных заболеваний 
 

Лекарственные растения, используемые для коррекции 
зрения, по лечебному действию можно разделить на определенные 
группы. 

Мочегонные: 
• толокнянка, брусника, череда, рябина. Применяют в 

комплексном лечении глаукомы, гипертонических 
изменений на глазном дне, а также при 
воспалительных процессах в глазу. 

Крововостанавливающие: 
• кукурузные рыльца, крапива двудомная, калина, 

арника. Применяют при кровоизлияниях в сетчатку и 
стекловидное тело под конъюктиву склеры. 

Гипотензивные: 
• рябина черноплодная, магнолия крупноцветковая. 

Применяют при заболеваниях сетчатки, связанных с 
гипертонической болезнью. 

Противосклеротические: 
• боярышник, шиповник, морская капуста, лук, чеснок, 

земляника лесная. Применяют при возврастных 
склеротических изменениях сетчатки; 

Сахаропонижающие: 
• кукурузные рыльца, черника, одуванчик, фасоль. 

Применяют при диабетических изменениях сетчатки 
глаза; 

Стимулирующие центральную нервную систему: 
• лимонник китайский, корень женьшеня, 

элеутерококк. Применяют при заболеваниях органов 
зрения, связанных с общим ослаблением состояния 
организма, при вяло текущих воспалительных 
процессах в глазу. 

Самостоятельно можно заготавливать только те виды 
лекарственно-растительного сырья, которые хорошо известны 
собирающему. Следует помнить, что растения, собранные в 
пределах городской черты, вблизи крупных автострад,  
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железноджорожных путей и сельскохозяйственных угодий, к 
применению не пригодны. 

Гигиена зрения и рациональное питание 
 

Правильное питание является составной частью практически 
всех комплексов тренировочных упражнений для глаз. 

В целом, принципиальные положения, касающиеся питания 
при заболеваниях и расстройствах зрения, мало отличаются от 
общих рекомендаций по рациональной организации питания. 
Следует избегать лишнего количества рафинированной и 
деминерализованной пищи: сахара, хлеба, круп, консервированных 
продуктов, сладких блюд, шоколада, пирожных, а делать акцент на 
потреблении естественной пищи – свежих фруктов, зелени, 
овощах. Мясо и рыбу достаточно есть один раз в день и, 
желательно максимально свежими. 

Ежедневный рацион питания должен содержать 
определенное количество витаминов. 

 
Если вам предстоит операция 

 

Существует ряд заболеваний, лечение которых 
медикаментозными средствами не дает определенного эффекта, а в 
некоторых случаях – длительное применение лекарственных 
препаратов может вызывать нежелательные побочные действия на 
организм. К таким заболеваниям можно отнести катаракту, 
глаукому, отслойку сетчатки и др. Кроме того, в последнее время 
появилась возможность корректировать близорукость и 
дальнозоркость хирургическими методами. 

Если у вас обнаружили одно из заболеваний, лечение 
которого требует хирургического вмешательства, примите к 
сведению следующие рекомендации: 

а) прежде всего выясните у лечащего врача характер 
предполагаемой операции и возможный её и сход, а также 
насколько серьезные последствия для вашего зрения повлечет ее 
невыполнение; 

б) если речь идет о рефракционной операции, необходимо 
уточнить вероятность уменьшения степени близорукости или 
дальнозоркости, выяснить поможет ли хирургическое лечение вам 
избавиться от ношения очков или контактных линз; 
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в) проанализируйте состояние своего здоровья, для чего 
посетите терапевта, стоматолога, отоларинголога, аллерголога. 
Обязательно сделайте элетрокардиограмму; 

г) если вопрос об операции решен окончательно, 
внимательно отнеситесь к выбору места проведения операции. 
Проконсультируйтесь с лечащим врачом, поговорите с уже 
прооперированными больными; 

д) следует помнить, что эффект любой операции зависит не 
только от мастерства хирурга, но и от поведения самого пациента, 
то есть выполнения всех рекомендаций врача до и, особенно, после 
операции. Только в этом случае вы получите максимально 
положительный результат. 

Шаповалова И.Н. Справочник по глазным болезням / Серия 
«Медицина для Вас». – Ростов н/Д. – 2000. – С. 233-302. 

 
 

ДЕЛАЙ НЕ ТАК, А ТАК 
Малый справочник 

(Выдержки) 
 

Герман Ван Дик 
При переходе улицы 

Существует золотое правило: прежде, чем сделать что-либо для 
слепого, нужно спросить, нуждается ли он в Вашей помощи. Таким 
образом, оказывается уважение его личной свободе. 

Поэтому необходимо спрашивать: “Могу ли я Вам оказать помощь 
при переходе улицы?” Если ответ будет положительным, то скажите 
просто: “Возьмите меня за руку и перейдем вместе улицу”. 
Предупреждайте слепого о подъемах или спусках на тротуаре. 

 

Пользование транспортными средствами 
Слепой, совершающий сам поездку, имеет представление о 

возможностях использования трамвая, поезда или автобуса. Будет 
достаточно, если Вы проводите его до двери вагона и покажете ему 
поручни, положив на них его руку. Ноги слепого в порядке, и он может 
нормально сам входить и выходить из транспорта, как любой другой 
пассажир. 

При выходе из транспорта покажите ему поручни и позвольте 
выйти самостоятельно. 

Если Вы вместе входите или выходите из транспорта, то ведущий 
идет все время впереди, показывает поручни или подает собственную 
руку, при этом указывая на высоту ступенек. 
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При посадке в автомобиль слепого подводят к двери автомобиля, 
которая открыта, кладут его руку на ее верхний край, другая рука для 
ориентации касается сначала крыши машины, а затем уже сиденья. В этом 
заключается вся помощь, ожидаемая им от Вас. 

Как лучше всего вести слепого? 
Не задерживайтесь с предложением своей помощи. Это, однако, не 

означает, что Вы должны ее навязывать. 
Никогда не берите слепого под руку, подталкивая его при 

движении. Сопровождая слепого таким образом, Вы лишаете его чувства 
уверенности. Если Вы идете рука об руку, то остается излишним вопрос: 
“Повернем налево или направо?” 

Слепой чувствует движение и следует за Вами автоматически. При 
прохождении через дверь или узкое место сопровождающий идет всегда 
впереди. Он придерживает слепого рукой, протягивая ее слегка назад для 
соблюдения небольшого расстояния. 

 

Тротуары и подъемы 
При спуске на тротуаре или подъеме на дороге достаточно сказать, 

что предстоит спуск или подъем. Не препятствуйте слепому в 
ощупывании им бордюра белой тростью. 

Если Вам придется подниматься или спускаться со слепым 
человеком по лестнице, то достаточно просто сказать: “Внимание, 
ступени (поднимаются вверх или опускаются вниз)”, и затем, дав слепому 
руку, подняться или спускаться вместе с ним. 

Слепому будет удобно придерживаться другой рукой перил 
лестницы. Положите его руку на перила и скажите: “Перила справа или 
слева от Вас”. В любом случае, укажите ему на начало или конец 
лестницы. Если Вы не сопровождаете слепого дальше, то покажите ему 
перила, как было указано выше. 

Если существует возможность выбора между эскалатором и 
лестницей, то предоставьте слепому право выбора. В любом случае Вы 
должны его четко проинформировать, если речь идет об эскалаторе. 

 

Как показать слепому сидячее место 
Повсюду бытует неверное мнение, что слепому при любых 

обстоятельствах необходимо как можно скорее предложить сидячее 
место. Что касается поезда, автобуса или трамвая, то это действительно 
необходимо, поскольку при внезапном торможении транспорта слепой 
может не удержаться. Это касается всех пожилых людей, но прежде всего 
слепых. 

Придерживайтесь в данном случае также золотого правила: 
предложите слепому сидячее место, но позвольте ему самому решать, 
нуждается ли он в нем. 
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Положив руку слепого на спинку сиденья и скажите: “Здесь 
сиденье, это его спинка”. Тогда слепой сможет без затруднений занять 
свое место. 

Можете сказать слепому: “Хотите осмотреть данный предмет?”— в 
то время как даете ему в руки, на пример, бутылку, предмет одежды или 
что-либо другое. Употребляйте без страха слово “слепой” или “слепота”, 
если эти слова встречаются в разговоре. 

Однако бестактно спрашивать: “Вы слепой?”, “Значит, Вы совсем 
ничего не видите? Абсолютно слепой? О, это ужасно! Вы слепой от 
рождения? От болезни или от несчастного случая и т. д.”. 

 

Никаких загадок 
На улице, в поезде или при встрече случается так, что кто-либо 

хлопает слепого по плечу и говорит: “Добрый день, господин Х, как Ваши 
дела?” или еще лучше: “Отгадайте, кто я”. 

Если Вы не являетесь членом семьи или хорошим знакомым, то 
должны сами сказать: “Добрый день, господин Х, я такой-то”. 

Если Вы давно друг с другом не виделись или он забыл Ваше имя, 
(лица запоминаются лучше, чем имена), то объясните ему вкратце: “Если 
Вы помните, мы встречались с Вами там-то и там-то”. 

  

Слепые не несовершеннолетние 
 Часто слепые в сопровождении могут слышать следующие слова: 

“Госпожа, чтобы хотел выпить господин?” или “Девушка, может 
господин сам расписаться?” или “Мадам, хочет ли господин есть?” 

Если Вы хотите что-либо предложить слепому, то обращайтесь к 
нему по имени или, если его имя Вам неизвестно, то слегка прикоснитесь 
к нему, чтобы он знал, что Вы обращаетесь к нему, например, в группе. 
Не забудьте перечислить ему различные возможности выбора 
ассортимента, например: “Госпожа, не хотите ли выпить напиток или 
съесть что-либо мучное?”. 

Затем Вы ставите выбранное им рядом с ним так, чтобы это легко 
было достать или даете ему в руки. Не давайте ему, однако, поднос со 
стаканами, поскольку он не может видеть и при взятии своего стакана 
может опрокинуть другие. 
  

При уходе 
 Вероятно, Вам уже случалось разговаривать с тем, кто уже 

отсутствует. По-видимому, Вы восприняли Вашу рассеянность со смехом. 
По-другому обстоят дела со слепыми. 

Всегда дайте своему партнеру понять, что Вы его покидаете и 
обратите его внимание на Ваше возвращение. При незнании, что Вы уже 
вернулись, слепой будет сидеть тихо и думать, что Вы еще не пришли. 
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Поход за покупками 



 Если Вы помогаете слепому войти в магазин, проводите его к 
продавцу, они его охотно обслужат. Если у Вас есть время, то проводите 
его до нужного отдела. 

Если слепой знает, 'что бы он хотел купить, то может приобрести 
товар незамедлительно. Если же он хотел бы сначала посмотреть на 
ассортимент, то разложите перед ним различные предметы, чтобы он мог 
их ощупать. У него сложится представление о форме, размере и качестве. 

Опишите ему цвет, рисунок и т. д. Не задерживайтесь с 
рекомендацией, к примеру: “Я хочу Вам сказать, что тот цвет Вам не 
подходит”. 

Если при оплате слепой не называет Вам сам ценность даваемой 
банкноты, то Вы должны сказать ему сами: “Вы дали мне 100 марок”. 
Обычно слепой хорошо знает, какие деньги он дает, но ошибка не 
исключается, поэтому следует по возможности предотвращать 
неприятности. При этом рекомендуется при счете или размене денег 
считать деньги в руку слепого, чтобы он не искал потом, прежде всего, 
мелкие деньги. 

 

Туалет 
 Да, Вы правильно прочли, тот же слепой ищет туалет. Если слепой 

просит Вас оказать ему при этом помощь, Вы не должны стесняться, 
думайте о том, как затруднительно это должно быть для него. 

Если Вы того же пола, что и слепой и находитесь в общественном 
месте, то можете войти с ним или попросить помощи у персонала. При 
наличии писсуара и закрытой кабинки предоставьте право выбора 
слепому. Если он выберет писсуар, то опишите ему его форму. 

Перед использованием туалета проконтролируйте, чисто ли там, 
имеется ли в наличии бумага и вода. Если у Вас есть время, подождите 
его и укажите ему на раковину, мыло, полотенце или автомат для сушки 
рук. Не стесняйтесь сказать ему: “Полотенце очень грязное, было бы 
лучше использовать собственный носовой платок”. 

Исходите тактично из того, как бы Вы хотели, чтобы обращались с 
Вами, не стойте очень близко, ожидая Вашего подопечного. Все это 
должно выглядеть как само собой разумеющееся, 

Если слепой другого пола, попросите помощи у персонала или у 
других присутствующих того же пола. При отсутствии других лиц 
необходимо поступать так, как описано выше. 

 

Чтение вслух 
При чтении личных письмем, служебных документов или 

финансовых уведомлений необходим такт и абсолютная скрытность. 
Читайте медленно и четко. 
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Посмотрите сначала на конверт, указан ли там отправитель, При 
определенных обстоятельствах слепой может захотеть, чтобы письмо 
прочел кто-либо другой. 

Никогда не открывайте письмо без разрешения слепого. Если речь 
идет о финансовых делах, что невозможно установить по конверту, но 
сразу понятно при чтении, скажите об этом, не начиная читать. 

При письме личного характера назовите имя отправителя. В таком 
случае слепой вправе решать, может ли он доверить Вам прочтение 
письма. 

Никогда не читайте письма про себя, чтобы потом сказать: 
“Это письмо от такого-то и речь здесь идет о том-то”, или “это 

только реклама”— не говоря о какой рекламе идет речь. 
Собственные комментарии во время чтения лучше опустить, если 

Вас об этом не просят. Думайте о том, что Вы лишь замещаете слепого 
при чтении. 

При общем чтении газет, журналов и др. литературы не думайте о 
том, что бы представляло интерес для Вас. Читайте все заголовки подряд, 
и Ваш слепой друг сам скажет, что представляет для него интерес. Не 
прерывайте своего чтения выкриками или комментариями, поскольку это 
очень мешает. 

 

Порядок и пунктуальность 
Это два хороших качества, имеющих для слепого человека большое 

значение. 
Существует основное правило, которому нужно следовать, если Вы 

уважаете независимость слепого: каждый предмет имеет свое место и его 
можно в любое время найти там. Поэтому кладите все назад на то место, 
откуда взяли. Если Вы забыли, то спросите об этом слепого, дайте ему 
возможность самому положить предмет на его место. 

Следите за тем, чтобы комнатные двери были или полностью 
открыты или полностью закрыты. Полузакрытые двери могут явиться 
опасным препятствием для слепого. Двери шкафов должны быть 
полностью закрыты. 

Не оставляйте бачков, веников, помойных ведер и т.д. там, где 
постоянно проходит слепой. 

Особое значение при договоренности о встрече и посещениях 
играет пунктуальность. Минуты могут превратиться в вечность, когда 
человек во время ожидания не видит и не может ничем заняться. Это 
вызывает нервозность и напряжение. 

 

Заключение 
Если при встрече с кем-либо “из мира слепых” Вы будете себя 

чувствовать менее смущенным и неуверенным, то это означает, что наш  
КОРИСНІ ПОРАДИ 



справочник выполнил свое назначение. Впрочем, мира слепых, как такого 
не существует. Они живут в своем мире, в нашем мире, даже если на 
основе данных им средств и возможностей они живут и чувствуют по-
другому, не так как зрячие люди. 

http://pharmnews.kz/blind/sprav.htm  
 



ТВОРЧІСТЬ 
Вікторія Тишкун народилася 28 червня 1986 р. в с. 

Кургани Острозького району. Навчалась у Курганівській і 
Вільбівненській школах. Захоплюється всесвітньою історією і 
географією. Закінчила одинадцять класів з відзнакою. 

Вікторія навчилася відтворювати красиве на аркушах 
паперу. Спочатку вона сама створювала комп’ютерні програми для 
виконання художніх робіт, а згодом у цьому їй став допомогати 
фахівець, високо оцінивши талант дівчини. 

    
 

Талант Вікторії художніми роботами не обмежується. Вона 
має власну збірку віршів про природу з ілюстраціями до них, яка 
називається „Моє село”. 

 

Ніч 
 

Скінчився день і ніч настала 
Зоря вечірня запалала. 
Уже давно поснули всі,  
Дрімає літній сад в росі. 
 
У небі світить ясний місяць, 
Вже бачать сни звірята в лісі. 
І тільки кажани і сови  



Тривожать шурхотом діброви. 

Осінь 
 

Відійшло вже тепле літо,  
Відцвіли, зів’ялі квіти. 
Наступила довга осінь, 
Дощик кожний день моросить. 
Часом зливи теж бувають, 
Вітровії зимні завивають. 
Небо стало непривітне, 
Зовсім не таке, як літнє. 
А яке кругом барвисте 
Жовте та червоне листя! 
Вітер гілочки гойдає,  
І вкриває все кругом 
Кольоровим килимком. 

 
 
Дацюк Юрій Петрович, проживає в с. Біла Криниця 

Рівненського р-ну. Почав писати вірші у 18 років. Інвалід 
дитинства. 

* * * 
Наступает вновь рассвет, 
И горит в окошке свет. 
И ты рядом вновь со мной, 
Снится сон тебе цветной. 
И улыбка на губах, 
Лучик солнышка в глазах. 
И нет слов чтобы сказать, 
Как мне хочется встречать. 
Утро каждое с тобой, 
Такой милой и родной 
Сердцу самой дорогой. 
И пускай летят года, 
Будеш мне всегда нужна. 

 



ПОВІР У СЕБЕ 
 

НАДЗВИЧАЙНО БОЛЮЧА ПРОБЛЕМА 
 

Людина народжується для щастя. 
Або хоча б для хорошої долі. Але для 
деяких ця добра доля обертається 
злодійкою… 

Жив собі хлопчина на ім’я Ігор 
Ковальчук. Інтелігентна острозька родина: 
батько – музикант‚ мати – економіст‚ 

молодша сестричка. Вчився у 2-й‚ російській, ще тоді, школі‚ яку 
дуже любив. Любив вчителів‚ класного керівника, директора, свій 
клас‚ мабуть‚ за той дух товаристськості‚ атмосферу, що панувала, 
поваги до учня як до особистості. Співав у шкільному хорі‚ грав на 
музичних інструментах‚ бо мав музикальний слух. А ще займався 
спортом – грав у теніс‚ більярд‚ полюбляв бокс‚ був чемпіоном 
школи зі стрільби. Вночі ганяв з однолітками на мотоциклах‚ 
насолоджуючись швидкістю і своєю молодою силою. Юність 
любить гострі відчуття і має на це право. 
Та справжній страшний життєвий “екстрім” чекав Ігоря попереду. 
Коли навчався у Рівненському музучилищі‚ будучи солістом ВІА 
об’їздив пів-Європи як учасник різноманітних музичних 
молодіжних фестивалів. Був у Франції‚ Німеччині‚ Польщі. 
Подальше життя своє пов’язував із музикою і шоу-бізнесом. 
Страшна випадковість у 21 рік – дорожньо-транспортна пригода‚ 
тобто аварія‚ перекреслили все в молодому життя‚ поділився його 
на до і після травми. Це було важке випробування і для самого 
Ігоря і для його родини. Але поряд були рідні і близькі‚ 
однокласники‚ друзі. Вони не тільки співчували‚ але по 
справжньому підтримували хлопця. І хоча пересів їх друг у 
інвалідний візок‚ але залишився для них усе тим же Ігорем‚ 
приємним і відкритим для спілкування‚ людиною гордою і 
незалежною.  
Справжня дружба‚ як і справжня любов – почуття безкорисливі і 
щирі. Це не жалість‚ не слізливе співчуття‚ а підтримка разом з 
повагою до людської особистості у важкі для неї часи. У колі 
друзів Ігор залишився рівноправним товаришем‚ а для близьких – 
дорогим сином‚ коханим чоловіком‚ який понад усе цінує спокій і 
благополуччя в родині. І хоче‚ як справжній мужчина‚ дати життя і 
виростити сина. Закінчив заочно Харківський економічний 



інститут, продовжує активно грати в більярд‚ уже неодноразово 
був чемпіоном області серед спортсменів-інвалідів‚ чекає 
запрошення на всеукраїнський турнір з більярду.  

Людина‚ що не зламалася у важких обставинах‚ 
заслуговує схвалення‚ поваги і підтримки не тільки з боку рідних 
та друзів. Свою дієву підтримку повинні у таких випадках надавати 
державні органи. У всіх цивілізованих демократичних кранах‚ на 
які ми так хочемо рівнятися‚ функціонують відповідні 
реабілітаційні центри. В них у таких випадках людині допомагають 
освоїтися в новому статусі психологічно. А потім підшукують 
заняття‚ де не дивлячись на травму‚ людина могла б себе 
реалізувати. В нашому місті, на жаль, поки що, таких умов не 
створено. Щоб така неординарна особистість як Ігор Ковальчук – 
молода людина‚ що має музичну (диригент духового оркестру) і 
вищу економічну освіту‚ володіє ПК‚ знається на маркетингу‚ 
могла б знайти собі заняття, а головне – сталий стабільний 
заробіток, навіть в умовах такого невеликого міста‚ як наше. А 
допоки інваліди у нас залишені один на один зі своїми дуже 
важкими проблемами‚ наша совість‚ сумління здорових їхніх 
співгромадян‚ не може бути спокійним. 
P.S. В одному з передостанніх номерів газети “Сільські вісті” (за 
18.11.2004р.) у розмові кореспондента газети з міністром праці та 
соціальної політики М.М. Папієвим (“На шляху соціальної 
реформи”) високий урядовець наголосив: “Хочу привернути увагу 
громадськості до надзвичайно болючої проблеми. В Україні 2,7 
мільйона інвалідів. Якщо в місті хоч якоюсь мірою вирішуються 
питання їх працевлаштування, то на селі, як кажуть, “непіднята 
цілина”. У найтяжчому становищі саме сільський інвалід. Він 
майже позбавлений можливості влаштуватися на роботу”. 
У нашому аграрному регіоні це стосується багатьох обділених 
долею... Міністр обіцяв обов’язково вирішувати це питання і 
довкола таких людей створювати атмосферу моральної і 
матеріальної підтримки. Хочеться, щоб це були не тільки слова. 
 

Елла Білюк  
м. Острог, Рівненська область 



ПАНОРАМА ПОДІЙ 
Демидівка 
3 грудня 2004 року в Будинку творчості школярів було 

проведено концерт для дітей-інвалідів Демидівщини, зініційований 
центром соціальних служб для молоді та відділом у справах сім’ї та 
молоді райдержадміністрації. Вихованцями Будинку творчості 
школярів було влаштовано цікаву концертну програму з різними 
конкурсами, в яких залюбки приймали участь діти-інваліди. Жодна 
дитина не була обділена увагою. 

Вісник Демидівщини. – 2004. – 10 груд. 
Дубно 
В актовому залі Дубенської школи мистецтв відбулася 

неординарна подія: зустріч з інвалідами та потерпілими від 
нещасних випадків на виробництві, які проживають в м. Дубні та 
районі. Мета цієї зустрічі – правова та соціальна гарантія інвалідів і 
потерпілих, що належить до компетенції Фонду соціального 
страхування від нещасних випадків на виробництві. Присутнім на 
зустрічі були надані детальні консультації щодо належних їм 
виплат внаслідок нещасного випадку на виробництві. У ході 
зустрічі було обговорено й багато інших питань, а кульмінацією 
стали щирі слова вдячності, висловлені на адресу Фонду, його 
управління та відділень виконавчої дирекції. З моменту створення 
Фонду інвалідам і потерпілим щомісяця виплачуються 
відшкодування за завдану їхньому здоров’ю шкоду. Також інваліду 
І-ої групи Діні Василівні Качанюк було вручено інвалідський візок. 

Вісник Дубенщини. – 2004. – 4 листоп. 
Дубровиця 
Гарне свято для дітей-інвалідів району влаштував відділ 

соціальних служб для молоді. Для діток був даний змістовний 
концерт, вони брали участь у розважальній програмі: розповідали 
вірші, співали, танцювали тощо. Для них був організований 
шашковий турнір. Завершився день святковим обідом. Хотілося б 
щоб турбота про інвалідів була не одноденною акцією. 

Дубровицький вісник. – 2004. – 10 листоп. 

Заріччя, с. Борове 
27 жовтня народний депутат України Олександр Абдулін 

особисто вручив дитині-інваліду Катерині Ковенько омріяний 
подарунок – чудову швейну електричну машинку. Детальніше про  
ПАНОРАМА ПОДІЙ 



Катрусю, швейну машинку, дельфінів і море можна дізнатись в 
газеті “Полісся” за 5 листопада 2004 року. 

Полісся. – 2004. – 5 листоп. 
Костопіль 

2 грудня Костопільський районний центр соціальних служб 
для молоді у ошатній залі ресторану “Едельвейс” вітав 
обдарованих дітей та молодь з вадами здоров’я на святі творчості, 
яке традиційно проходить під гаслом “Повір у себе – і в тебе 
повірять люди”. 

Учасників свята, а їх було близько 70 чол., привітали заст. 
голови РДА Лариса Хмелевська, секретар міської ради Віра 
Якимець, представник громадського об’єднання “Держава” Петро 
Кононець. Присутні мали змогу побачити персональні виставки 
творчих робіт Ю.Ткача, А.Дудинської, учнів спецшколи-інтернату, 
дітей, учасників районних конкурсів. Свято стало можливим 
завдяки творчій підтримці учасників циркової та вокальної студії 
Костопільського будинку школярів та юнацтва, вихованців школи 
мистецтв, учнів спецшколи-інтернату. 

Вічеве слово. – 2004. – 11 груд. 
Кузнецовськ 

12 грудня, у переддень свята Андрія, в міському Палаці 
культури, Центр спілкування молоді з функціональними 
обмеженнями “Прометей” відзначив своє триріччя. Святкову 
програму “Андріївські вечорниці” підготували та провели 
працівники Палацу культури. Молоді люди з фізичними вадами 
здоров’я демонстрували свої артистичні здібності брали участь у 
змаганнях та конкурсах. Ювілярів вітали фірма “Умбекс” АТП-
15637, музична школа, центральна бібліотека для дорослих, 
асоціація прав інвлідів з дитинства “Надія”, громадські організації 
міста “Пласт” та “Обереги”. 

Вісті. – 2004. – 17груд. 

Острог 
В Острозькій районній бібліотеці для членів клубу інвалідів 

“Повір у себе” організовано виставку-діалог “Нові горизонти 
незвіданого”. На виставці презентовано творчість юної Вікторії 
Тишкун з Вільбівного. Роботи дівчини виконані у стилі 
комп’ютерної графіки. 

Життя і слово. – 2004. – 13 листоп. 
Рівне 



17 грудня 2004 року в Рівненському міському Палаці 
дітей та молоді відбулася благодійна акція “Що приніс нам Святий 
Миколай” для 540 дітей – сиріт, дітей з вадами здоров’я, дітей з 
багатодітних сімей, дітей, батьків яких загинули під час виконання 
службових обов’язків. 

Організатори заходу: обласний осередок Ліги соціальних 
працівників України та обласний центр соціальних служб для 
молоді. 

Крім розважальної програми, цікавих вікторин та 
подарунків, діти мали можливість переглянути виставку творчих 
робіт учасників обласного конкурсу молодих людей з 
функціональними обмеженнями “Як живемо і вчимося – наші 
мрії”, на кращу роботу – гербарій “Осінні мотиви”, на кращий 
виріб з бісеру “Казковий світ”. Під час свята директор обласного 
центру ССМ А.О. Бучак вручив призи переможцям зазначених 
конкурсів. 

Рівненський обласний центр соціальних служб для молоді 
 

Нещодавно Рівненська державна обласна бібліотека 
спільно з Рівненським обласним об’єднанням Всеукраїнської 
організації інвалідів “Союз організацій інвалідів України” 
започаткували випуск збірника – „Законодавство – людям з 
обмеженими можливостями”. Збірник містить як повні тексти, так і 
витяги із законів та інших нормативних документів. 

Даним виданням Рівненська державна обласна бібліотека 
започатковує серію видань „Право – інвалідам”. 

Рівненська державна обласна бібліотека 
 

На початку ХХІ ст. пріоритетним напрямком розвитку 
суспільства є гуманізація освіти. Сучасні бібліотеки повертаються 
до свого початкового призначення – бути освітнім центром регіону. 
ПАНОРАМА ПОДІЙ 

Бібліотечні спеціалісти покликані сприяти процесу 
інтеграції інвалідів в суспільство: освіта, професійне навчання, 
задоволення інтелектуальних та духовних потреб людей з 
особливими потребами. 

У 2005 році в Рівненській державній обласній бібліотеці 
заплановано створити комп’ютеризоване робоче місце для надання 
незрячим людям можливості для самостійної роботи. Користувачі 
матимуть змогу навчатися, спілкуватися та отримувати інформацію 



в онлайновому режимі. Завдяки адаптованим програмам “Gaws”, 
“Magis”, “WYNN” та “Opіn Book”, комп’ютерні робочі місця 
будуть забезпечені засобами синтезу мови, брайлівськими 
дисплеями, принтером та сканером. 

Новий напрямок діяльності обласної бібліотеки 
покликаний виконувати особливу місію – забезпечення 
оперативного доступу до інформаційних ресурсів людей з вадами 
зору. 

Рівненська державна обласна бібліотека 



СПОРТИВНІ НОВИНИ 
Календар спортивних заходів проведених Рівненським обласним 
центром інвалідного спорту „ІНВАСПОРТ” до Міжнародного дня 

інвалідів 
 

Мацковський Т.І. – заст. начальника обласного центру 
„Інваспорт”, директор ДЮСШІ 

 
23-26 листопада 2004 р., м. Львів 
Чемпіонат України з пауерліфтингу серед інвалідів-спортсменів з 

порушенням зору. Рівненщину представляли 3 учасники, які вибороли 
перші місця у своїх вагових категоріях: 

І місце – Галинська Галина Володимирівна, інвалід І групи по зору, 
чемпіонка України 2004 р. у ваговій категорії до 60 кг, 1961 року 
народження. 

І місце у ваговій категорії до 67,5 кг виборов Набохотний Роман, 
інвалід І групи з м. Сарни, 1976 року народження. 

І місце – Копитюк Володимир Романович абсолютний чемпіон 
України з пауерліфтингу у ваговій кагорії до 125 кг, інвалід І групи з с. 
Зоря Рівненського району, 1953 року народження. 

Вітаємо переможців! 
24-25 листопада 2004 р., м. Рівне 
Відбулися командні змагання з настільного тенісу в програмі 

Обласної Спеціальної Спартакіади серед спецшкіл-інтернатів. В 
змаганнях взяли участь 32 чол. з усіх видів нозологій (ОРА, зір, слух, СО). 

27-28 листопада 2004 р., м. Рівне 
Пройшов відкритий Кубок Рівненської області з настільного тенісу 

серед спортсменів з ураженням ОРА. В змаганнях взяли участь 56 чол. 
Відбувся відкритий Кубок Рівненської області з настільного тенісу 

серед спортсменів з вадами слуху. 38 чол. прийняли участь у змаганнях. 
1-2 грудня 2004 р., м. Рівне 
В змаганнях з баскетболу в програмі Обласної Спеціальної 

Спартакіади Європейського Баскетбольного Тижня серед спецшкіл-
інтернатів прийняли участь 70 чол. з нозологій (ОРА, зір, слух, СО). 

3-4 грудня 2004 р., м. Рівне 
Учасники Х Шашково-шахового фестивалю завершили спортивні 

заходи до Міжнародного Дня інвалідів. В них прийняли участь 72 чол. з 
нозологій – ОРА, зір, слух. 



ШУКАЮ ДРУЗІВ 
ШАНОВНІ ЧИТАЧІ! 

 
Подолати інформаційну замкнутість, стати сильнішими, 

повірити в себе, відчути тепло людей, які оточують Вас допоможе 
спілкування. 

Для тих, хто хоче знайти друзів просимо повідомити нам 
(33028, м. Рівне, пл. Короленка, 6. Відділ маркетингу та наукової 
роботи. Редакційна група „Інва.net”) відомості про себе: прізвище, 
ім’я, по батькові, інвалідність, адресу проживання та свої 
уподобання. Цю інформацію ми опублікуємо в наступних 
випусках. 

 
Мені 33 роки. Інвалід після інсульту. Хочу знайти друзів для 

листування і моральної підтримки. Можливе знайомство з мужчиною для 
створення сім’ї. 

Адреса: 64633, Харківська область, 
Лозовський район, с. Перемога, 
вул. Перемоги, 14. 
Віра Деменьова. 

* * * 
Мені 31 рік, інвалід І групи із залишковим зором, кульгаю. Для 

створення сім’ї познайомлюся з жіночкою, що народилася в рік Дракона, 
Мавпи чи Бика під сузір’ям Близнюків, Терезів, інвалідом І чи ІІ групи по 
зору, яка проживає у Житомирській чи сусідніх областях. Бажана 
фотокартка. 

Адреса: а/с 8, м. Житомир-20, 10020. 
* * * 

Для створення сім’ї познайомлюся з дівчиною, інвалідом ІІ або ІІІ 
групи по зору, без шкідливих звичок, невисокою на зріст, худорлявою. 

Мені 30 років, зріст 168 см, вага 61 кг, інвалід І групи по зору, 
мешкаю у селі, з батьками. Подробиці – при листуванні. 

Адреса: Київська область, Кагарлицький район, 
с. Пивці, вул. 1 Травня, 5. 
Удовенко Олександр Федорович. 

* * * 
34400, м. Кузнецовськ, м-н Будівельників, 1 
Клуб спілкування „Прометей” 
Тел.: 8 -236-34-685. 

* * * 
35200, Рівненська область, 
Демидівський район, с. Рудка 
Руменюк Валентина (23 роки, інвалід ДЦП, ходяча). 



ПОДОРОЖ, ЕКСКУРСІЇ, ВРАЖЕННЯ 
 

БІБЛІОТЕКИ США ДЛЯ ЛЮДЕЙ З ОСОБЛИВИМИ 
ПОТРЕБАМИ 

 
Люди особливої категорії в Україні мають дуже 

обмежений доступ до інформації. Свої можливості найповніше 
вони можуть реалізувати у великих містах і у поодиноких 
випадках, коли мають комп’ютери підключені до Інтернету. Це 
свідчення несправедливого ставлення суспільства до інвалідів і 
створення бар’єру для участі у соціотворенні. 

Бібліотечна громадськість, яка стоїть на засадах 
гуманізму, веде пошук можливостей змінити ситуацію на краще. 
Наш досвід обслуговування таких користувачів бібліотек свідчить, 
що фізичні вади жодним чином не тільки не впливають на 
зниження інтелекту, а навпаки дуже часто підвищують його, 
оскільки природа сама компенсує проблеми людського організму. 

На запрошення Державного департаменту США я мала 
можливість ознайомитись з діяльністю бібліотек цієї країни з 
обслуговування людей з обмеженими фізичними можливостями, 
відвідала публічні і університетські бібліотеки у п’яти штатах 
США. 

Насамперед я хочу зазначити, що організація системи 
обслуговування даної категорії користувачів узгоджена з 
правовими засадами діяльності бібліотечних установ США. 
Фінансова підтримка цієї діяльності бібліотечних закладів 
передбачена у формі системи грантів від різних рівнів бюджетів 
(федерального, штатового), а також фондів, меценатів та спонсорів. 
Склалось враження про добре продуману, гнучку і налаштовану на 
вдосконалення і розвиток систему фінансування, яка діє для усіх 
типів і видів бібліотек. При тому застосовуються нові інформаційні 
та промислові технології, які модифікують процес обслуговування. 

У Бібліотеці Конгресу США діє Національна бібліотечна 
служба для сліпих і осіб з фізичними вадами, яка розсилає 
рельєфноточкові книги та „озвучені” книги у бібліотеки штатів 
нижчого рівня та публічні. Видавництва, враховуючи попит 
бібліотек, друкують книги із збільшеним зображенням. 

Ця специфічна за видом література поширюється до 
найменших і найвіддаленіших бібліотек, а також реабілітаційних 
центрів, лікарень, у благочинні організації, в т.ч. і релігійні. 



Кожна бібліотека має пристосування у своєму приміщенні 
для відвідування її людьми з різними вадами. Це під’їзд для 
машини і візка, зручний прохід до читацького місця, до місця за 
комп’ютером, спеціальні ліфти, туалети тощо. Незрячим 
передбачено перебування у бібліотеці з супроводжуючою 
людиною чи собакою, якщо людина без супроводження, то 
звуковий виклик на вході сповістить про це, і бібліотекар буде 
супроводжувати користувача по бібліотеці. 

Деякі відомості про спеціальну бібліотеку для сліпих 
інвалідів. Я відвідала штат Юта місто Солт-Лейк-Сіті – столицю 
штату. Це місто відоме чистою атмосферою, дружніми людьми і 
недавно проведеною зимовою Олімпіадою. Це місто світової штаб 
квартири Церкви Ісуса Христа і всіх Святих останнього дня, яку 
називають Мормонською церквою. Місто має унікальну програму 
соціального забезпечення і соціальної роботи, яка вимагає, щоб усі 
одержувачі соціальної допомоги працювали, якщо вони здатні 
працювати. Тут діє найбільша (у світі) жіноча організація – Спілка 
допомоги, яка об’єднує 350 000 членів. Різномаїттю культурних та 
спортивних заходів заздрять американці інших міст: театр, музика, 
виступи танцювальних колективів, щонедільний виступ 
всесвітнього хору Дароносців у Мормонському храмі, лижний 
спорт, полювання на качок та оленів. 

Декілька років тому, мешканці штату зголосились 
побудувати відкриту публічну бібліотеку в Солт-Лейк-Сіті і 
кожний житель переказав на рахунок будівництва 50 доларів. 
Бібліотека збудована за оригінальним проектом, у ній передбачено 
одержання усіх послуг людьми з вадами здоров’я. 

У бібліотеці працює 230 працівників, і поряд з ними 500 
активних волонтерів. Передбачено поштову доставку документів 
на запит і обслуговування відвідувачів у стаціонарній бібліотеці. 
Справляє незабутнє враження дитяче відділення, у якому створені 
умови для конструювання, ігор з фізичними вправами, роботи за 
комп’ютером, навчальних ігор, творчості: малювання, ліплення, 
композиторства. У зоні дитячого обслуговування не практикується 
диференціація дітей за віком чи фізичними можливостями. 



Окрім цієї бібліотеки штат Юта має бібліотеку для сліпих 
та інвалідів. Це спеціалізована бібліотека, яка всією своєю 
діяльністю налаштована на обслуговування людей незрячих або з 
проблемами зору, людей, що з інших причин не можуть читати, або 
дістатись до бібліотеки. Ця бібліотека – це частина мережі 
бібліотеки Конгресу США – Національної бібліотечної служби для 

сліпих та інвалідів. 
У бібліотеці сконцентровано велику 

кількість книг з шрифтом Брайля та 
аудіокниг, книгосховище цих книг вражає 
(на фото). 
У бібліотеці діє багатоканальний 

телефонний центр, через телефонну мережу 
люди замовляють книги. Бібліотекарі, що 
приймають замо-влення користуються 
локальними електронними каталогами своєї 
бібліотеки чи ресурсами Інтернету 
Бібліотеки Конгресу США. Підбирають 
книги на замовлення, або рекомендують для 
читання. Замовленні книги відправляють 
адресату додому. Поштові послуги 

безкоштовні для користувача, для бібліотеки їх сплачує місцевий 
бюджет. Книга доставляється безпосередньо до домівки адресата, 
передбачено і її безоплатне повернення через пошту і пакетування 
при поверненні. Тому у бібліотеці є підрозділ, що займається 
технічним обслуговуванням послуг, що пов’язані з поштою. 

Якщо ж необхідна інформація, яку замовив користувач, 
відсутня на рельєфно-точкових та аудікнигах, то спеціаліст цієї 
бібліотеки здійснює переклад з джерел звичайних носіїв на 
рельєфно-точкові. 

Ми зустрічались з такою 
бібліотекаркою, яка одноосібно 
здійснює цю роботу. Раніше вона 
користувалась друкарською ма-
шинкою з шрифтом Брайля. 
Тепер за допомогою сканера 
зчитує звичайний текст, формує 
комп’ютерний файл, спеціальне 



комп’ютерне програмне забезпечення модефікує його у шрифт 
Брайля. Бібліотекар редагує текст, усуваючи помилки і видруковує 
на принтері з шрифтом Брайля (фото). 

Після принтера листки брошуруються і „нова” книга може 
використовуватись багато разів. Якщо запит користувача носить 

утилітарний характер, інформація 
невелика за обсягом і користувача 
влаштовує усне повідомлення по 
телефону, то послуги „зачитува-
ння” по телефону інформації 
надаються волонтерами. Для цього 
пристосовані спеціальні кабіни для 
роботи волонтерів з користувачами 

(фото). Під час нашого відвідування одна з волонтерів читала 
світську хроніку і повідомляла про нові косметичні товари з 
жіночого журналу одному з користувачів. Телефонні компанії для 
таких об’єктів, як бібліотеки, що надають соціальні послуги, 
роблять знижки і безоплатні періоди користування. 

У цій бібліотеці є власний 
радіоцентр. Бібліотеці безоплатно 
виділена радіохвиля і цілодобово іде 
трансляція інформації для кори-
стувачів – мешканців штату. Керує 
радіоцентром незрячий чоловік, він і 
керівник, і диктор, і організатор 

програм, йому допомагає технічний працівник. У цього радіо 
багато шанувальників. 

Бібліотека підтримує свій сайт в Інтернеті, який 
формується у відповідності до запитів основних категорій 
користувачів. Особлива увага під час відбору інформації ними 
звертається на допомогу дистанційному навчанню, дозвіллю та 
розвитку навиків читання, листування та організації спілкування . 

Під час перебування у бібліотеці склалось загальне 
враження про те, що користувачі дуже самостійні, бібліотекарі не 
виконують ролі помічників-опікунів. У бібліотеці організовані 
класи, де відвідувачі вчаться користуватись бібліотекою і це ми 
побачили у звичайній публічній бібліотеці графства Солт-Лейк. Ця 
бібліотека за рівнем відповідає нашій районній бібліотеці, має 
філіали. У її фонді представлені книжки і періодика для дітей і 
дорослих, книжки з шрифтом Брайля та описові відео, вона збирає 



ділову і фінансову інформацію, надає послуги з подання та 
оформлення податкової декларації, надає послуги з інформаційних 
баз даних та громадського доступу до Інтернету (т.т. 
безкоштовний). Вражає, що кожна зона обслуговування продумана 
і організована таким чином, що користувачу з будь-якими 
фізичними вадами зручно. Відстані між стелажами дозволяють 
заїзд візка і входження людини з помочами, стелажі мають висоту, 
з якої людина у сидячому стані може зняти книжку чи CD чи 
відеокасету. Передній ряд у комп’ютерному класі має помітку про 
його користувача – людину у возику. Якщо кафедра бібліотекаря є 
високою, або дисплей для реєстрації чи з інформацією розміщений 
на висоті людини, яка стоїть, то поряд обов’язково аналогічний 
пристрій для людини у візку чи малого зросту. 

У кожній зоні читання є пристрої для 
збільшення зображення, у зоні вико-
ристання Інтернету є місце для роботи 
незрячих або слабозорих людей. На фото 
ви бачите місце роботи в Інтернеті з 
програмним забезпеченням, яке озвучує 
відеоряд Інтернету, бачите насадку на 
дисплеї для збільшення фрагментів 

зображення. 
Так, у США, свобода розглядається як сукупність 

індивідуальних прав, всі члени людського співтовариства мають 
рівні можливості, а складні стосунки між групами людей різних 
фізичних груп коректно розв’язуються. 

Нинішня відкритість інформації і вивчення розв’язання 
проблеми економічно потужними країнами дозволяє розпочинати 
задовольняти потреби в обслуговуванні особливої категорії 
користувачів бібліотек у практиці вітчизняних установ. 

 
Матеріал надала директор Рівненської державної 
обласної бібліотеки Ярощук Валентина Петрівна 



АНКЕТА 
ШАНОВНІ ЧИТАЧІ! 

 
Редакційна група звертається до Вас із проханням поділитися 

своїми думками щодо нашого видання. 
Ваші пропозиції і зауваження ми врахуємо в наступному випуску, 

адже ми працюємо для Вас. 
Пишіть нам про свої побажання стосовно поліпшення якості 

Бюлетеня: можливої зміни рубрик, наповненості, спрямованості, 
розширення тематики тощо. 

 
АНКЕТА 

 
1. З якими випусками інформаційного бюлетеня “Інва.net” Ви 

ознайомилися? ________________________________________ 
2. Звідки дізналися про даний бюлетень? ____________________ 

______________________________________________________ 
3. Які з прочитаних випусків “Інва.net”, на Вашу думку, є найбільш 

інформативними, корисними і цікавими? Чим саме? 
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 

4. Матеріали яких рубрик більше всього зацікавили Вас? ______ 
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 

5. На які питання Ви хотіли б отримати відповідь? 
________________________________________________________
____________________________________________________ 
________________________________________________________
____________________________________________________ 

6. Які теми варто розкрити в наступному випуску? 
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 
Інше _________________________________________________ 
______________________________________________________ 

 
Дякуємо за співпрацю. 
 
Анкету надсилайте на адресу: 
33000, м. Рівне, пл. Короленка, 6  
Рівненська державна обласна бібліотека 
(Відділ маркетингу) 
E-mail: library@libr.rv.ua 
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