Iнвa.net

№ 35
2020 рік

ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ
ДЛЯ ЛЮДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ

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

Інформаційний бюлетень
ЗМІСТ
започаткований
ЛІКАР ІНФОРМУЄ
Рівненською обласною Вступне слово головного редактора ........................................................................................... 2
універсальною науковою Щербан Р. Коронавірус Covid-19. Погляд лікаря ................................................................ 2
Щербан Р. Історії людей, які перехворіли на Covid-19 ....................................................... 6
бібліотекою
Виходить з 2002 року
«Інва.net» № 35
підготовлено
за підтримки:

Стрибулевич Н. Міцний імунітет захищає від хвороб ......................................................... 8
Імунна система та вік ...................................................................................................................... 8
Як підвищити імунітет? 10 порад експертів «Корисної програми» .................................. 9

ДЕРЖАВНІ ТА ГРОМАДСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ. ІНКЛЮЗІЯ
Твердюк Т. Інклюзивно-ресурсний центр в Дубровиці .................................................... 11
Шнайдер Т. Березнівському ІРЦ – два роки ......................................................................... 14
Громик І. «Дитина дощу» ........................................................................................................... 15
Омельчук О. Тут дарують радість спілкування ................................................................... 18
Степанюк Л., Чорноус О. Життя прекрасне, треба радіти кожній його миті ........... 20
Савчук Т., Хакімова Н. Інклюзія без ілюзій ......................................................................... 20

ПРАВО

Управління культури
і туризму Рівненської
облдержадміністрації
Рівненського обласного
відділення Української
бібліотечної асоціації
Над випуском
працювали фахівці
Рівненської обласної
універсальної наукової
бібліотеки:
керівник проєкту,
головний редактор
Раїса Щербан –
головний бібліотекар,
заслужений працівник
культури України
технічний редактор
Олег Зень

Повна електронна
версія бюлетеня
розміщена
на сайті:
http://libr.rv.ua

Ососкало Г. Безоплатна правова допомога ........................................................................... 22
Слободенюк Р. Соціальні виплати особам з інвалідністю з дитинства та дітям з
інвалідністю: що змінилося ..................................................................................................... 24
Панащук Т. Вересневий перерахунок пенсій ........................................................................ 25
Савчук Ю. Праця осіб з інвалідністю ...................................................................................... 26

СЛУЖБА ЗАЙНЯТОСТІ
Сергієнко М. Хвороба не привід вносити себе у список безробітних ........................... 28
Пелех В. Ще двоє рівнянок з інвалідністю отримали місце праці ................................. 28
Хімінець Н. Перешкод для працевлаштування не існує .................................................... 29
Воробей Н. Допомагаємо з роботою ........................................................................................ 30
Шнайдер О. Соціальний супровід осіб з інвалідністю ....................................................... 30
Лисицька А. Допомогли людині з інвалідністю знайти місце праці .............................. 31
Ротар С. Громадські роботи із супроводу людей з вадами зору ...................................... 32
Мазуркевич Д. Небезпеку COVID-19 попереджаємо разом ........................................... 32

ТВОРЧІСТЬ
Касянчик П. Про автора. «В душу впала осіння роса...» .................................................... 33
Буткевич П. Про автора. Вірші .................................................................................................. 37
Антонюк А. Вірші .......................................................................................................................... 38
Столярчук Б. «Я почую тебе, не мовчи...» .............................................................................. 39
Яковлева Н. Про авторку. Вірші ............................................................................................... 40

ПОВІР У СЕБЕ
Щербан Р. Заручник долі ........................................................................................................... 42
Антонюк А., Новікова М. Історія одного сюрпризу .......................................................... 44
Щербан Р. Радіти кожній миті життя ..................................................................................... 46
Войтович Н. Зцілення любов’ю ................................................................................................. 48
Щербан Р., Шинковська І. Їх доленька звела в бібліотеці ............................................... 49
Зень О. Дивак? Ні... Краєзнавець, музикант, педагог, дослідник, меценат .................. 50
Щербан Р. Коли, здавалося, надії вже немає ........................................................................ 52
Боболович М. Не опустила рук і бореться за щастя ........................................................... 54
Щербан Р. Найкращі ліки для душі ........................................................................................ 55
Зень О. У мудрості є чому повчитися ..................................................................................... 57
Лазарець Л. Творить красу, виховує донечку і цим живе ................................................. 59
Рачок П. Цей світ наповнює прекрасним ............................................................................... 60
Янчин Н. Марія Федорович: «Пісня – мої крила» .............................................................. 61

БІБЛІОТЕКА НА ДОПОМОГУ ЛЮДЯМ З ІНВАЛІДНІСТЮ
Шапірко Л. Місце зустрічі – бібліотека на «Лебединці»... ............................................... 63
Поліщук П. «Торкнутися слова. Це можливо!» ................................................................... 65
Поліщук П. Пізнай світ через «Окуляр» ................................................................................ 66

Адреса: 33028, м. Рівне,
вул. Короленка, 6,
НА КНИЖКОВУ ПОЛИЦЮ
тел.: (0362) 635749,
Сисюк
О.
Талановиті
та
натхненні:
історії людей, які досягли успіху .......................... 66
e-mail: library@libr.rv.ua
ПОДІЇ
Рівненська обласна універсальна
Боболович
М.
Краса
України
на
дотик
.................................................................................. 69
наукова бібліотека не несе
відповідальності за достовірність Новини інваспорту ........................................................................................................................ 70
інформації, наданої авторами
ЕТИКА СПІЛКУВАННЯ
Рекомендації супроводу людини з інвалідністю та взаємодії з нею ................................. 72

1

ЛІКАР ІНФОРМУЄ ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– № 35, 2020 рік
но історій про людей, які мають вроджені або набуті вади, людей, які живуть
поруч у нашому місті, на нашій вулиці
чи будинку. Вони відкрили для нас завісу свого життя, в якому сила духу,
воля, прагнення боротися, творити й
перемагати.
Ми рекомендуємо вам прочитати
книги, в яких описані унікальні історії
про людей, які зуміли, попри вирок
долі, перемогти і стати щасливими.
Ділимося здобутками працівників
бібліотеки на допомогу людям «золотого віку», подаємо рекомендації щодо
етики спілкування.
Читаючи «Інва.net», можливо, ми ще
більше переконаємося, як важливо словом чи ділом підтримати стареньких та
людей з інвалідністю. Навчимося бути
толерантнішими у ставленні до тих, хто
має індивідуальні відмінності. Бо лише
наша терпимість, розуміння, адекватне
їх сприйняття, чого, на жаль, не завжди
вистачає, допоможуть вийти цим людям із чотирьох стін і бути серед нас,
бути щасливими.

Шановні читачі! Осінь – традиційна
пора збирання багатих врожаїв. Щороку восени і ми даруємо вам підготовлений працівниками РОУНБ та активними дописувачами інформаційний бюлетень «Інва.net». Це своєрідний «осінній
продукт», в якому думки й роздуми уже
знаних і не зовсім дописувачів про те,
чим живуть, до чого прагнуть люди «золотого віку» та люди з інвалідністю.
У ньому спроба привернути вашу
увагу – найбільш вразливої категорії
людей – до свого здоров’я, захисту від
небезпечної, підступної коронавірусної
інфекції Covid-19, підвищити вашу
обізнаність в питаннях дотримання всіх
протиепідемічних заходів, зміцнення
імунної системи та, за потреби, лікування.
Відповіді на запитання правового захисту: які зміни відбулися у соціальних
виплатах, перерахунку пенсій, про працю та надання безоплатної правової допомоги, ви знайдете у розділі «Право».
Продовжуємо розповідати про діяльність інклюзивно-ресурсних центрів,
що діють на території Рівненщини, про
інклюзивну освіту дітей.
Служба зайнятості на сторінках видання ділиться досвідом з працевлаштування осіб з інвалідністю. Чи не найбільше у цьому числі «Інва.net» вміще-

Пишіть нам за адресою:
33028, м. Рівне, вул. Короленка, 6
або scherban.r@gmail.com.
Раїса ЩЕРБАН,
головний редактор

Коронавірус Covid-19. Погляд лікаря
Усі країни світу накрила хвиля коронавірусної інфекції Covid-19. Увага людства прикута до питань розповсюдження захворювання, викликаного коронавірусом, лікування хвороби, захисту себе і рідних. І хоч інформаційний
простір перенасичений повідомленнями про коронавірус, все ж можна відзначити невисокий рівень поінформованості населення. У суспільну свідомість
постійно «вкидається» чимало дезінформації. Це вводить в оману необізнаних людей. Аби розвіяти деякі міфи щодо лікування і профілактики Covid-19,
звертаюся до виконувача обов'язків завідувача відділу анастезіології та
інтенсивної терапії Рівненської центральної міської лікарні Андрія Григоровича Огінського.
– Андрію Григоровичу! В народі, особливо
серед віруючих, побутує думка, що коронаві-

рус, від якого вмирає багато людей в усьому
світі, – це Божа кара за гріхи людства. Що
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ця хвороба це врешті-решт випробовування для всіх, аби люди покаялися. Чи, можливо, тут не варто приплітати «ідею
Бога»?
– Не думаю, що це наслано нам потойбічними силами. Covid-19 – вірус, який
мутував. Він, певно, створений, виготовлений штучно в лабораторіях, і якимось
чином вирвався звідти та поширився по
всьому світу. Це важке захворювання з
високою патогенністю, тому в певному
контексті його можна назвати чумою,
адже до появи коронавірусу наше людство вже зустрічалося з такими пандеміями.
– Як організована робота відділення
анестезіології та інтенсивної терапії.
Адже лише його назва говорить про серйозність захворювання людини, яка потрапляє туди, і наводить навіть страх.
– Не зовсім так, адже тепер більшість
людей, які направляються в лікарню з коронавірусом і мають важкий перебіг, хочуть лікуватися у нашому відділенні,
адже тут надається найкраща допомога. У
відділенні працює 19 лікарів-анестезіологів, 26 працівників середнього медичного персоналу і 10 чоловік молодшого персоналу. У штатному режимі було розгорнуто 12 ліжок. Та у зв'язку із поширенням
коронавірусної хвороби спочатку ми працювали в об'єднаному відділенні радіології,
де розгорнуто 18 ліжок. Пізніше на базі
урологічного відділення відкрито 6 ліжок
інтенсивної терапії, ще 4 ліжка є на базі
інфекційного відділення і 6 ліжок залишається для пацієнтів, які не хворіють на
коронавірус, але потребують інтенсивного
лікування.
– Який вік лікарів у вашому відділенні?
– Працюють люди середнього віку, які
мають значний досвід роботи. За останній
період колектив омолодився. Нещодавно до
нас прийшло два лікарі відразу після закінчення медичного університету. Що стосується працівників, які входять у групу ризику, то вони на перших порах брали відпустки на весь період карантину, аби не наражатися на небезпеку.

Виконувач обов'язків завідувача відділу анастезіології та
інтенсивної терапії Рівненської центральної міської лікарні
Андрій Григорович Огінський

– Чим лікується нині коронавірусне захворювання?
– Більшість пацієнтів, які поступають до
нас з коронавірусною хворобою, мають ознаки задишки, це ураження легень, двобічна
тотальна чи субтотальна пневмонія і відповідно прояви, які виникають від цієї хвороби. Патогенетичного лікування від цієї хвороби у всьому світі немає.
– А як же заяви представників МОЗ, які
прозвучали ще весною, що для лікування вірусу в Україні, як і в інших країнах використовуються протималярійні та ревматоїдні
препарати?
– Ні, тут мова йшла не про лікування коронавірусу, повторюсь, на жаль, таких ліків
немає, а про випробовування вищеназваних
ліків у перші місяці поширення коронавірусу.
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не менше п'яти. Звісно, коли повертається
до життя важкохворий пацієнт, радіє весь
персонал.
– Багато хто був свідком телеінтерв'ю із
медичною сестрою, яка повідомляла, що існують проблеми із забезпеченням медичного
персоналу захисними матеріалами. Що
змінилося з того часу?
– У тому інтерв'ю було чимало емоцій,
які не відповідали дійсності. З самого початку, коли поступили перші пацієнти, у нас
було в повному обсязі необхідне захисне обладнання. Працювали тоді по 6 годин і перевдягалися. Можливо, морально не всі були
готові до такої роботи. Тепер все уладналося, всі працюють злагоджено. Захисних халатів, рукавичок, масок вистачає. Звісно, всі
розхідні та захисні матеріали колись закінчуються, адже вони одноразові і тому все це
має поповнюватися.
Медичним працівникам організоване
позмінне чергування, аби дати можливість
надавати допомогу хворим не лише з ковідом, а й з іншими видами захворювання, Це
так званий змінний графік: добу відпрацював, на наступний раз лікар працює у
відділенні, де він не контактує із хворими на
Covid-19, пізніше знову повертається у відділення.
– Чи були випадки, коли медичний персонал інфікувався на роботі?
– Так, на жаль, були. Це спостерігалося
на перших порах роботи, коли ми, можливо,
чогось не знали, були не достатньо обізнані.
Тоді захворіло два лікарі, деякі молодші медичні працівники. Тепер це спостерігається
рідше. Скоріше бувають випадки, коли
працівники можуть підхопити вірус в соціумі: перебуваючи у відпустці, в транспорті.
– Чи вистачає апаратів ШВЛ?
– На мою думку, так.
– Пане Андрію, безкоштовне лікування у
вашому відділенні – це міф чи реалії?
– Якщо говорити про лікування коронавірусу відповідно до протоколів МОЗ, лікування в усіх медичних закладах і в нашому
відділенні безкоштовне. Але коли людина
має низку побічних захворювань, наприклад
кардіологічні, і таких препаратів, які вона

Протималярійні препарати ми також використовували для лікування хворих. Однак
дуже скоро вчені з'ясували, що ці препарати
збільшують ризик виникнення ускладнень у
пацієнтів, зокрема із серцево-судинними захворюваннями, а вже це створює додаткову
загрозу здоров'ю. ВООЗ зупинила випробування препаратів від малярії як ліків проти коронавірусу і ми майже не використовуємо їх. Лікування в основному проводимо симптоматичне. Застосовуються жарознижувальні, противірусні засоби, ліки, які
впливають на імунну відповідь, антибіотики
для лікування ускладнень, ліки для неінфекційних захворювань. Таким чином максимально допомагаємо організму побороти
коронавірус. Міністерство охорони здоров'я
України постійно оновлює рекомендації для
лікування хворих на коронавірус. Повторююсь , на жаль безпосередньо вплинути на
інфекцію ми не можемо.
– Відомо, що в Україні стрімко збільшується смертність людей, які захворіли на
Covid-19. Від чого помирають хворі?
– Основна причина – це дихальна недостатність. Також є невеликий відсоток тромболічних ускладнень у вигляді інсультів головного мозку, тромбозів легеневої артерії.
Це спостерігається в основному в людей,
яким за п'ятдесят років. Були випадки смертності і серед молодших, але причина все та
ж – супутня патологія.
– Що відчуває лікар, коли попри всі намагання спасти пацієнта, він помирає?
– Таке питання…
– Важке запитання.
– Думаю, що кожну смерть лікар пропускає через себе, адже він зробив для порятунку пацієнта усе, що зміг, а смерть буває невідворотною. І сприймати це спокійно неможливо. Це ще одна додана сива волосинка на голові, плюс п'ять міліметрів ртутного
стовчика. Весь персонал відділення, кожний на своєму місці, намагається зробити
все для того, щоб врятувати пацієнта. Часто
доводиться виривати життя хворого із пазурів смерті, в прямому розумінні цього слова. Адже більшість випадків у нас складні.
На рахунку кожного лікаря таких випадків
4
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вил. Свідомість багатьох людей, повторююсь, на жаль, не є достатньою, щоб без примусових заходів, наприклад штрафів, як це є
в європейських країнах, носити маски, дотримуватись дистанції тощо. Риторика таких
людей різко змінюється, якщо вони або їхні
близькі захворіють. Вони стають іншими,
відразу з'являється подвійна маска, захисні
окуляри.
– Відомо, що діти менше хворіють на
COVID-19. Чи це справді так?
– Діти хворіють, але хвороба може протікати безсимптомно або малосимптомно.
Це проявляється легким підйомом температури та покашлюванням. Але в цей час від
дитини вірус передається дідусю чи бабусі,
для яких захворювання буде загрозливим
для життя.
– Де можна будь-якій людині пройти тестування на коронавірус? І що ви скажете
про швидкі тести на антитіла.
– Всі приватні лабораторії на території
міста роблять тестування на коронавірус.
Щодо швидких тестів, то ви маєте розуміти,
що вони мають велику похибку. Але певною
мірою це допоможе виявити хворих і якщо
вони будуть свідомі і самоізолюються навіть
при незначних симптомах, це допоможе
уникнути розповсюдження COVID-19.
– І наостанок, що ви хочете порекомендувати читачам видання.
– Не сидіти у страху в очікуванні приходу Covid-19. У будь-якій ситуації треба зберігати спокій, не впадати в паніку, бо це
нікому не допоможе. Абсолютно берегти
себе, дотримуватися всіх правил карантинних обмежень: провітрювати приміщення,
проводити вологе прибирання, обов'язково
обробляти руки, дотримуватися соціальної
дистанції і, я певен, все буде добре. Будьте
здорові!

раніше приймала немає в лікарні, тоді ми
пропонуємо їй придбати їх за власний кошт.
При відсутності грошей, проконсультувавшись із кардіологом, можемо замінити їх на
подібні, що є в лікарні.
– В Україні, як в усьому світі, спостерігається збільшення хворих на коронавірус.
Чи зможемо ми в осінній період уникнути колапсу, чи, не дай Боже, не повториться ситуація Італії, Іспанії?
– Все може бути. Я не хочу прогнозувати
якихось негативних сценаріїв і більше ніж
упевнений, що ми зможемо впоратися, адже
весь хірургічний корпус, а це 5 поверхів, готовий прийняти пацієнтів, а за потреби –
перепрофілюватися. Водночас, збільшення
ліжок не проблема, навіть апарати ШВЛ у
нас не є дефіцитом, але електроніка без спеціалістів нічого не варта. Тому йде підготовка спеціалістів, відбувається розвантаження
міської лікарні за рахунок створення опорних лікарень в районах. Нині приймати хворих будуть ще Гощанська, Здолбунівська,
Дубровицька, Острозька, Рокитнівська центральні районні лікарні.
– Більшість людей не вірять в існування
COVID-19. Інколи в транспорті на зауваження надягнути маску можна почути
«уже всіх зомбували, хтось гроші заробляє, а
Ви… тут…»; «серед моїх знайомих і знайомих
цих знайомих ніхто не захворів, вірусу
немає». Переконливо наводять приклади,
коли навіть знають людей, яким у лікарні поставили діагноз COVID-19, насправді його не
було. Можливо такі люди недостатньо поінформовані?
– Думаю, що інформації достатньо. Дуже
багато дезінформації і багатьом чомусь простіше повірити у різні байки, ніж поцікавитись фактами, які публікуються в пресі, звучать по радіо, ідуть із офіційних джерел
щодо дотримання протиепідемічних пра-

Спілкувалася Раїса ЩЕРБАН

Коли верстався номер, ситуація із захворюванням людей на коронавірус
погіршилася. Місто Рівне нині віднесено до «червоної» зони. Весь хірургічний корпус центральної міської лікарні перепрофільовано для лікування хворих на коронавірус. Збільшується кількість важкохворих, а заповненість ліжок пацієнтами складає майже 70 %.
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Історії людей, які перехворіли на Covid-19
Коронавірусні новини в Україні щоденно виглядають загрозливо: + 5200 хворих,
+ 7200 хворих, + 11000 хворих тощо. Подібні статистичні зведення не стосуються більшості людей, бо для них це десь там, далеко.
Ви не реагуєте на цифри, адже у вас усе добре, у вашому оточенні ніхто не захворів, і ви навіть стомилися від таких повідомлень. Аби зрозуміти усю серйозність та підступність коронавірусу Covid-19, спробуйте прислухатися до
людей, які побороли хворобу 2020 року.
ПЕТРО: «Я БОЯВСЯ ПОМЕРТИ»
днів ми із сусідом по палаті почергово диха18 вересня я звернувся до лікаря за
ли через цей апарат. І тільки ледь-ледь помісцем проживання – у Здолбунівську райлегшало, його забрали для інших хворих.
онну лікарню зі скаргами на кашель. Також
Стурбований важким перебігом своєї
у носі лоскотало, що аж сльози котилися,
хвороби, я просив лікаря зробити комп’ювідчував слабкість, коли піднімався сходатерну томографію (КТ) легень. Вона, будуми. Температура була невелика. Лікар причи скупою на слова і вічно поспішаючи (празначила антибіотики і відправила на лікарцювала на півставки), сказала, що у них це
няний. Через три дні температура піднялася
не робиться, а бензину на швидку, аби доїхадо 39,5 градусів , задушливий кашель. Пройти до Рівного немає. Довелося заплатити
шов рентген, який показав бронхіт, аналіз на
200 гривень на бензин і ще 600 гривень за
ПЛР позитивний. Температура не збивалаКТ. Добре, що тепер такі обстеження увійся, тому лікар запропонувала лягти в терашли до «ковідного пакету» і пацієнтам з
певтичне відділення районної лікарні, де я
підозрою на коронавірус їх роблять безкошпродовжив пити антибіотик. Температура,
товно.
кашель не давали дихати, лише після цього
Отож, у Рівненський центральній міській
мені призначили (безкоштовно) інфугал,
лікарні, куди доправила швидка, я, безпеочевидно за протоколом. Діюча речовина –
рервно кашляючи, вистояв чергу до кабінепарацетамол. Від чого на п'ятий день темпету серед натовпу людей. Дай боже, щоб нікоратура впала. Пив також придбані ще під
му не передав клятущий вірус. Лікар виніс
час лікування вдома противірусні медикавердикт – двостороннє запалення легень,
менти. Щоправда, за кілька днів ці препараступінь ураження легень коронавірусом сети поступили в лікарню і їх призначали паредньої важкості. Нас із медичною сестрою
цієнтам безкоштовно. А ще давали ліки для
відразу виставили на вулицю, адже я був зарозрідження крові, шприци, системи, все це
разним, а ще з півгодини необхідно було чевходило в безкоштовний пакет. За свої кошкати швидку, яка повезла на аналіз ПЛ тести придбав ліки для підтримки органів травти. Осіння прохолода проймала тіло, адже
лення, нирок та серцево-судинної системи.
теплої одежі при собі не мав.
Кашель був настільки сильний, що памоЗапрошений у стаціонарне відділення на
рочилося в голові, я три рази ледь не задихконсультацію лікар-анестезіолог рекоменнувся. Наступала паніка, було страшно встадував 16 годин лежати на животі і якомога
ти на ноги і хоч якось рухатися. Думав, небільше розробляти легені. Тобто надувати
вже ось так просто від якогось вірусу можна
гумові іграшки, повітряні кульки або видипомерти. Було сумно.
хати через трубочку в пляшку з водою. Це
Підведеного кисню в терапевтичному
потрібно було робити кожну годину.
відділенні не було. Пропонували дихати чеПісля місячного терміну від дня, коли
рез генератор кисню, яких у відділенні на
був відкритий лікарняний, мене виписали з
двадцять чоловік лише два. Протягом двох
6
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вою, 8 тисяч гривень з сімейного бюджету. З
ним шуткувати не варто. Для прикладу скажу, що поруч зі мною лежали здорові, молоді хлопці без температури і задихалися.
Вміст кисню в їхній крові складав вісімдесят
відсотків. Потрібно серйозно дотримуватись усіх протиепідемічних заходів, особливо у транспорті, де половина людей маски
носять на бороді, та в інших місцях скупчення людей.

лікарні. Температура – 37,3-37,5. Кашель
постійно нагадував про себе, правда не такий
глибокий та задушливий. Лікар рекомендував берегтися, не простуджуватися, отож довелося взяти відпустку за свій рахунок і
продовжити лікування.
На завершення хочу сказати, що коронавірус Covid-19 – підступний і страшний, а
лікування цієї хвороби – дороговартісне. Я
витратив на нього, поза виділених держа-

ЛЮДМИЛА: «ТАК ВАЖКО Я НІКОЛИ НЕ ХВОРІЛА»
Я належала до скептиків, категорії людей, які не вірять в серйозність вірусного
захворювання. Звісно, дотримувалась загальноприйнятих вимог, носила маску, користувалася антисептиками.
Якось у середу відвідала сім'ю брата. У
п'ятницю до мене завітав інший родич, що
проживає у тому ж будинку. А вже в суботу я відчула слабкість, температуру, спочатку 37,5, протягом години стовпчик термометра піднявся до 39. У голову закрадалася
думка: таки не обминуло. Та ні, – заспокоювала себе, – цього не може бути. Зателефонувала брату, він уже 2 дні, як хворів, але
температура була невисока, лише кашель.
Тут уже, як кажуть, без варіантів. Попереду
були два вихідні дні та свято Незалежності,
тому я звернулася за порадою до знайомих,
які перехворіли на Covid-19. За їхньою
інформацією придбала в аптеці ліки: парацетамол, сумамед, цинкфор, вітаміни С і D.
Ломота в тілі, безперервний сухий задушливий кашель, жар знесилювали.
Після свята відразу звернулася до лікаря.
Тест був позитивний. Протягом 9-ти днів
лікування вдома, покращення не було. В цей
час стало відомо, що швидка забрала родича,
який відвідував мене. Відчувала провину,
що «нагородила» 75-річну людину, хвилювалася за його здоров'я.
Сімейний лікар Кіткайло Тетяна Іванівна, яка, до речі, телефонувала кожний день,
направила мене на госпіталізацію. Довелося
чекати, адже в лікарні не було місць.
В інфекційному відділенні Рівненської
центральної міської лікарні, куди мене доправила швидка, відразу поставили крапель-

ницю, пройшла рентген легень (показав двостороннє запалення), отримувала лікування
від кашлю, для розрідження крові. Зауважу:
все це безкоштовно. Температура знизилася
до 37,5, натомість вміст кисню в крові впав
до 90-92 % при нормі 98-100 %. Це свідчило
про дихальну недостатність, отож три дні я
була підключена до кисневого апарату. Набрякали ноги, боліла кожна клітина тіла.
Одночасно мені призначали лікування
для захисту органів травлення, серця, зниження тиску, який давав про себе знати. Все
доводилося діставати із своєї аптечки або купувати.
Попри важкий стан приємною була увага
і турбота медичних працівників інфекційного відділення: Чишкевич Інни Василівни –
лікарки-інфекціоністки, медичних сестричок, технічного персоналу. Усі молоді, професійні та милосердні, за що щиро дякую.
Після стаціонарного лікування я ще перебувала на лікарняному і досі відновлюю
органи травлення та серцево-судинну систему, що виливається в немалу копійочку.
Все обійшлося, але так важко я ще ніколи не
хворіла.
Раїса ЩЕРБАН
7
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Міцний імунітет захищає від хвороб
Тема коронавірусної інфекції є надзвичайно актуальною, адже дане захворювання набуло масштабів пандемії за досить короткий час. Величезною проблемою
є те, що ще досі не винайдено противірусної вакцини, адже саме вона є методом
специфічної профілактики. Зважаючи на це, основним нашим завданням є убезпечити себе від потрапляння вірусу в організм, а отже зміцнення імунної системи,
яка змогла б захистити організм від інфекції. Запорукою міцного імунітету є дотримання важливих рекомендацій.
1. Харчуйтесь раціонально і збалансовано. Саме з продуктами харчування наш
організм отримує низку корисних вітамінів і
мікроелементів, які безпосередньо впливають на стан імунної системи і дають можливість організму чинити опір несприятливим факторам навколишнього середовища.
Збагатіть ваш раціон сезонними овочами
і фруктами, адже для цього зараз є всі можливості, не забувайте вживати рибу, м’ясо
птиці, кролика, телятину. Максимально
виключіть зі свого раціону шкідливі продукти, такі як фаст-фуд, солодкі газовані напої,
снеки (чіпси, сухарики), продукти, які
містять трансжири (картопля-фрі, торти,
печиво з начинкою, соуси, майонези). Також
не забувайте про водний режим, в середньому ви маєте випивати 2 літри води в день (за
відсутності протипоказів з боку здоров’я).
2. Дотримуйтесь режиму дня. Не забувайте, що повноцінний сон забезпечує виділення організмом захисних речовин, які активно борються з чужорідними тілами, що
потрапляють в наш організм, тому люди з

хронічним недосипанням стають більш
вразливими до вірусних захворювань. Обов’язково чергуйте роботу із відпочинком,
зміна діяльності також позитивно впливає
на ваш загальний стан.
3. Загартовуйте організм. Загартовування – прекрасний спосіб підвищити імунітет.
Можна використовувати сонячні, повітряні
ванни, обтирання, обливання водою. Головне правило загартування – регулярність!
Але необхідно знати міру і поступово готувати свій організм до температурних змін.
4. Не варто забувати про позитивний
вплив вітаміну D3 на імунну систему. Але
оскільки він є медичним препаратом і його
надлишок може бути небезпечним, призначення потрібно обговорити з вашим сімейним лікарем і обов’язково робити лабораторний контроль.
Наталя СТРИБУЛЕВИЧ,
лікар-терапевт Рівненського обласного
клінічного лікувально-діагностичного
центру ім. В. П. Поліщука

Імунна система та вік
З віком наша здатність до імунної
відповіді знижується, що, в свою чергу,
сприяє збільшенню кількості інфекцій та
ймовірності розвитку раку. Зі збільшенням
тривалості життя в розвинених країнах
збільшується і частота виникнення вікових
захворювань.
Хоча деякі люди старіють і залишаються
здоровими, висновок багатьох досліджень
полягає в тому, що порівняно з молодшими
людьми, люди похилого віку мають більше
шансів захворіти на інфекційні захворюван-

ня і, що ще важливіше, більше шансів померти від них. Респіраторні інфекції, грип,
вірус COVID-19 та пневмонія є вагомими
причинами смерті людей, старших 65 років,
у всьому світі.
Невідомо, чому це відбувається, але вчені
зауважують, що такий підвищений ризик
має місце через зменшення Т-клітин. Можливо, це відбувається через атрофію тимуса з віком і вироблення меншої кількості Т-клітин для боротьби з інфекцією. Або ж
це пояснюється зниженням функції тимуса
8
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Схоже, зв’язок між харчуванням та імунітетом у літніх людей існує. Форма неправильного харчування, поширена навіть у заможних країнах і відома як «дефіцит поживних мікроелементів», призводить до того,
що людині бракує деяких необхідних вітамінів і мікроелементів, які можна отримати з
раціону харчування. Вона може спостерігатися переважно у літніх людей, які, як правило, їдять менше і мають менш різноманітне харчування. Є одне важливе запитання:
чи можуть дієтичні добавки допомогти літнім людям підтримати більш здорову імунну систему. Люди похилого віку повинні обговорити його зі своїм лікарем.

чи зменшенням кількості Т-клітин, або ж
існують інші, невідомі поки що нам зміни.
Інших дослідників цікавить: чи стає кістковий мозок менш ефективним при виробленні стовбурових клітин, що створюють
клітини імунної системи.
Реакція літніх людей на вакцини продемонструвала зниження імунної відповіді на
інфекції. Наприклад, дослідження вакцин
проти грипу показали, що для людей старше
65 років вакцина є менш ефективною порівняно зі здоровими дітьми (віком від двох
років). Але, незважаючи на таке зниження
ефективності, вакцинація проти грипу та
пневмококу все ж таки значно знизила показники хвороби та смерті у літніх людей,
порівняно з відсутністю вакцинації.

Джерело: https://agefree.ua/posts/yakzmitsniti-vashu-imunnu-sistemu

Як підвищити імунітет?
10 ПОРАД ЕКСПЕРТІВ «КОРИСНОЇ ПРОГРАМИ»
роль захисних клітин. Якщо білка недостат«Наш імунний захист безпоньо, робота імунітету гальмується й боротисередньо залежить від вмісту тася з вірусами організму стає складніше.
рілки», – стверджує лікар-дієтоЩоб заповнити недолік білків, включіть в
лог Олександр КУЩ. – Тільки з
раціон м’ясо, рибу, молочні продукти, бобові
їжею надходить все необхідне для
та яйця.
імунної системи, тому зараз не час
2. Включайте в раціон рослинні та тва«сушитися», худнути, готуватися
ринні жири. 80% жирів повинні надходити в
до змагань. Раціон харчування під
організм за рахунок рослинних олій холодчас карантину повинен бути повноного віджиму, що містять максимальну
цінним і включати 20% жирів, 50%
кількість омега-3 поліненасичених жирних
вуглеводів і 30% білків».
кислот. Ще 20% – це тваринні жири в складі
вершкового масла та м’яса.
10 важливих порад з харчування для
підняття імунітету:
1. Споживайте більше повноцінних
білків. Вони є будівельною речовиною для
імуноглобулінів антитіл, які виконують

Холестерин потрібен для синтезу сурфактанту головної речовини, яка вистилає
9
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альвеоли в легенях і не дає їм пошкодитись
під час видиху, що дуже важливо при диханні. Але варто виключити смаження на
рослинних оліях: це провокує неінфекційне
запалення в організмі й підточує імунну систему.
3. Їжте продукти з високою концентрацією вітаміну С. Він зміцнює імунітет і захищає організм від вірусів та бактерій.
Міститься в цитрусових (апельсини, грейпфрути, лимони), журавлині, ківі, чорній
смородині, шипшині, обліписі, яблуках, квашеній капусті, брюссельській та цвітній капусті, болгарському перці та в зелені.

У їхньому складі є бета-каротин – речовина, яку називають попередником вітаміну
А. Він, у свою чергу, стимулює вироблення
клітин, які борються з мікробами. Також кольорові овочі багаті ефірними маслами, які
зміцнюють наш імунітет, заряджають кожну
клітину організму і роблять їх більш життєздатними.
6. Вживайте до 30 грамів рослинної
клітковини в день. 300-350 г фруктів і 400500 г овочів істотно допоможуть роботі
кишківника. Це дуже важливо, тому що
саме в кишківнику формується до 70% всіх
імунних комплексів.
7. Урізноманітніть меню продуктами,
що містять селен і цинк. Від цих мікроелементів залежать багато імунних процесів та
життєдіяльність клітин. Селен та цинк
містяться в морепродуктах і горіхах.
Щоправда, до горіхів слід ставитися з
обережністю і не з’їдати більше жмені в
день. Інакше ви ризикуєте нашкодити
фігурі, адже вони дуже калорійні.

4. Приймайте вітамін D. У зміцненні імунітету він відіграє дуже важливу роль.

Коли ви сидите вдома на карантині, ваш
організм відчуває в ньому потребу. Сонячної активності не вистачає для підтримки
імунної системи в належному стані, тому
його можна приймати додатково у вигляді
добавки.
5. Включіть в раціон кольорові овочі.
Йдеться про червоні, помаранчеві, жовті
овочі та зелень.

8. Пам’ятайте про водний режим. Вода
підтримує метаболізм, сприяє засвоєнню
поживних речовин і виведенню токсинів,
10
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бере участь у терморегуляції організму.
Протягом дня рекомендується пити не менше 30 мл води на 1 кг маси тіла.

чити з раціону солодощі та випічку, так як
зайві калорії і цукор пригнічують імунну систему.
Ще один експерт «Корисної програми», кандидат медичних наук,
лікар-дієтолог і ендокринолог Катерина КОНДРАТЮК наголошує, що
переїдання послаблює імунну систему:
«На перетравлення великої кількості їжі
потрібно занадто багато енергії, а цей ресурс може в будь-який момент знадобитися
організму для захисту від вірусів. Їсти краще
потроху, з проміжками не менше 4 годин між
прийомами їжі. Вечеряти не пізніше ніж за 3
години до сну. А якщо ви відчуваєте нездужання і відсутність апетиту, краще пропустіть прийом їжі. У цьому випадку виділяється гормон голоду грелін, який підвищує
імунітет і знижує рівень запалення».
На думку дієтолога, головними продуктами для зміцнення імунітету є імбир, куркума, часник, петрушка, брокколі та цвітна
капуста: «Ця група пребіотична, у неї не
тільки ефективний вітамінний склад, а ще й
харчові волокна, які потрібні для мікрофлори.
Наш кишківник це справжня фабрика імунних комплексів і протизапальних пептидів!
Тут формується 70% нашого імунного захисту. І головне це наявність засвоюваних волокон. Якщо наша їжа буде на них багата, ми
будемо добре захищені від вірусів».

9. Додайте в їжу спеції. Одним з важливих бар’єрів для вірусної інфекції є спеції.
Запасіться куркумою і додавайте її 1 ч. ложку під час приготування рису або гречаної
каші. Корисні також гвоздика, чебрець, шавлія. Вони прекрасно діють на імунну систему.
10. Відмовтеся від «вуглеводних бомб» –
їжі з високим вмістом простих цукрів і
жиру.

Джерело: https://np.pl.ua/2020/04/
yak-pid-vyshchyty-imunitet-10-poradekspertiv-korysnoi-prohramy

Імунітету може нашкодити жирна, важка
і калорійна їжа, тобто рафіновані, копчені,
мариновані продукти. Також варто виклю-

Інклюзивно-ресурсний центр в Дубровиці
У березні 2018 р. створено комунальну
установу «Дубровицький інклюзивно-ресурсний центр» Дубровицької районної
ради Рівненської області. Центр обслуговує
дітей віком від 2 до 18 років. А їх приблизно
десять тисяч у нашому районі. Тож будь-яка
мама зі своєю дитиною, за бажанням, може
звернутися до нас. Це не обов’язково має
бути дитина з інвалідністю. Ми раді бачити

абсолютно всіх, кожному постараємось допомогти та підказати.
У приміщенні установи облаштовано сім
кабінетів для логопедів, практичних психологів, вчителів-дефектологів, зала лікувальної фізкультури, кімната для навчання побутових навичок. Кабінети оснащено сучасними меблями та необхідними засобами корекції: вертикалізатор, шведська стінка,
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парта-стілець для дітей з ДЦП, тренажер
для відновлення навичок ходьби «Ялинка»,
сухий басейн, мультимедійна система «Інтерактивна підлога», методика «Нумікон».
На подвір’ї закладу встановлено гімнастичний майданчик, вхід облаштовано пандусом
та поручнями, туалетну кімнату для осіб з
інвалідністю обладнано відповідно до вимог
ДБН. На фасаді будівлі художник Євген
Грицюк зобразив перший у Дубровиці мурал «Маленький принц».
В ІРЦ працюють практичні психологи,
вчитель-реабілітолог, сурдопедагог, олігофренопедагог, вчителі-логопеди. Фахівці
здійснюють корекцію емоційно-вольової та
когнітивної сфери дитини, мовленнєвого і
фізичного розвитку та соціальної адаптації.
Також вони проводять комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дітей за
напрямами: фізичний, мовленнєвий і когнітивний розвиток, емоційно-вольова сфера,
освітня діяльність за допомогою сучасних
діагностичних методик WISC-IV, LEITER-3, CONNERS-3, PEP-3, CASD. Забезпечення ІРЦ відповідними методиками – це
проєкт Міністерства освіти і науки, практичні психологи пройшли навчання, здали
іспити та отримали сертифікацію міжнародного рівня. Дітям надається психолого-педагогічна допомога, а батькам та педагогам,
які працюють з таким дітьми, – методична,
інформаційна та консультаційна підтримка.
Отже, в ІРЦ дитина отримує весь комплекс
послуг в одному приміщенні й у зручний час.
Ще одне із завдань закладу просвітницька діяльність, інформування соціуму про те,
що інклюзія – це формат життєдіяльності
суспільства. Донедавна у нашому соціумі
довго домінувала установка на виховання і
навчання дітей з особливими освітніми потребами в межах державної системи спецшкіл і закладів інтернатного типу. Це призвело до створення кризової ситуації, для
якої характерні: соціальне «маркування» дитини з дефектом; штучна ізоляція в особливому соціумі, яка найчастіше не сприяє подальшій адаптації в суспільстві; майже повне виключення сім’ї з процесу виховання і
навчання дитини з інвалідністю.

Заняття з розвитку моторики рук дитини проходять
у Дубровицькому інклюзивно-ресурсному центрі

За два роки функціонування ІРЦ спостерігаємо позитивну тенденцію розширення
мережі інклюзивних загальноосвітніх та
дошкільних освітніх закладів у Дубровицькому районі. Ці показники означають не
стільки збільшення кількості дітей з особливими освітніми потребами, а швидше своєчасне реагування закладів освіти та свідоме
ставлення батьків до потреб дитини. Подальший розвиток ефективної системи
інклюзивної освіти можливий на основі
взаємодії різних факторів, насамперед посилення фінансування освіти, удосконалення її нормативно-правового забезпечення,
поліпшення методичного та кадрового забезпечення інклюзивної освіти.
І ми досягнемо нашої мети: кожна школа
буде готова навчати всіх дітей без винятку,
матиме необхідну матеріальну базу, підготовлених вчителів та корекційних педагогів.
Адже діти з особливими освітніми потребами, як і всі діти України, хочуть відчувати
себе рівноправними у суспільстві, бути захищеними і щасливими!
ПРО НАС ГОВОРЯТЬ
Буткевич Наталія Петрівна, вчитель-логопед: рік тому до центру звернулися батьки хлопчика Степанка, який у 6 років пішов до школи. Але виникла проблема: його
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кам дітей з особливими освітніми потребами
та вчителям, які працюють з ними.
Я захоплююсь вишивкою бісером, це моє
хобі, якому багато років, а почала цим займатися ще в дев’ятому класі. Тоді це була
маленька картинка (для себе), а потім картинка за картинкою, кожна – більша за попередню. А зараз у мене 13 картин. У 2018
році я представляла свої роботи на конкурсі
першого туру фестивалю студентів з інвалідністю «Сяйво надій».
Ще я захоплююсь фотографією і зараз
віддаю всю себе цьому заняттю. Але дуже
важливо не лише робити вдалі фото, але й не
відкладати їх у шухляду, а давати на загальний огляд у соцмережі, на різноманітні фотоконкурси й фотофестивалі. Пригадала
смішну історію про один із конкурсів фотографії, на який зареєструвалась і подала 5
фото. Усі звичайні пейзажі, але одне фото
своє (там де я в соняшниках, ще й підписала
влучно) я попросила дідуся зробити. Уявіть,
яка удача дідусю вдало сфотографувати
мене на телефон, щоб не розмазалось, не
«палець в камеру». Вийшло гарно! І уявіть
моє здивування, що серед усіх фото пройшло у фінал лишень те, що дідусь сфотографував. Годі й казати, що більше за все радів
дідусь.
Але зараз в мене весь вільний час відбирає навчання, цей рік для мене дуже хвилюючий. Останній курс, державні іспити, в
перспективі – вступ на магістратуру. Поділюсь своїм життєвим девізом: «Ніколи не
здавайся і не втрачай віру в себе».
***
Мама Петрика: моєму хлопчику зараз
майже 3 роки. Коли йому було півтора року,
то він не розмовляв взагалі і не реагував на
своє імя. Коли я звернулась на консультацію
до фахівців ІРЦ, мені порекомендували
пройти додаткове обстеження, оскільки помітили прояви розладів спектру аутизму.
Діагноз підтвердився і відтоді ми відвідуємо
заняття в ІРЦ. Нині я дуже задоволена роботою фахівців. Мене тут навчили технікам
сенсо-моторної інтеграції, прийомам ABBAтерапії, які ми застосовуємо з Петриком
вдома. Також ознайомили з безглютеновою

не розуміли ані однокласники, ані вчителі.
Окрім того, маючи дизартрію, більшість основних звуків Степан замінював на звук
«Т», ще ситуацію ускладнювало заїкання. Я
сама налаштувалась уже на довготривалу і
складну роботу, але оскільки і дитина, і батьки багато й старанно працювали, виконували всі завдання та рекомендації, ми спільними зусиллями за навчальний рік подолали
мовленнєві порушення. Дитина зараз успішно навчається в школі, має друзів і бере
активну участь в різних шкільних заходах.
***
Яна Якимова, практикантка: маю порушення опорно-рухового апарату, мені
складно пересуватися без підтримки. Якщо
чесно, ніколи не думала, що у мене є якісь
обмеження, бо як кажуть «Наші обмеження
лише у нас в голові». Також не думала, що
«Ось це я не зможу зробити», бо за характером я дуже ініціативна, завжди готова
відкривати для себе щось нове й незвичне.
Я народилася в с. Бережок Дубровицького району, відмінно закінчила школу, зараз
мені 21 рік. Нині – студенка 4 курсу факультету «Психологія» Рівненського інституту
ВМУРОЛ «Україна». У 2020 році взяла
участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції студентів та обдарованої
молоді «Новини науки: дослідження, відкриття, інноваційні технології» та отримала
Сертифікат. У своїй статті розкрила важливу тему «Особливості затримки психічного
розвитку дітей».
У цьому році пройшла практику в нашому інклюзивно-ресурсному центрі. Це був
чудовий і безцінний для мене досвід. Пишаюся, що саме тут проходила практику, в затишній і дружній атмосфері, з чудовим колективом і прекрасним директором Тетяною Борисівною. Для мене честь, що саме
Ви мене підтримували і допомагали в освоєнні професії психолога. Саме тут я зрозуміла, що означає любити свою професію і
віддавати свою любов дітям. Як добре, що в
нашому районі з’явився центр, де діти з
особливими освітніми потребами можуть
розвиватися, і що є люди, які допомагають
їм у цьому. Й не лише дітям, але також бать13
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кладачів центру. Дякую, що мене доля звела
з такими людьми.

дієтою, якої почали дотримуватися. І дійсно,
дитина стала спокійнішою, почала помічати
речі, які раніше взагалі її не цікавили, відгукуватись на ім’я, виконувати вправи і прохання. Дуже привітна і хороша команда ви-

Тетяна ТВЕРДЮК, директорка
Комунальної установи «Дубровицький ІРЦ»

Березнівському ІРЦ – два роки
стратегію роботи з кожною дитиною, а отримані нові знання та інформація сприятимуть у корекції їхнього розвитку.
Тереза, як справжній гість, у День народження прийшла із подарунками – новеньким і потужним ламінатором, папером для
ламінування та дидактичними матеріалами,
необхідними при роботі з дітьми.
Але на цьому подарунки не закінчилися.
Гості – жіноче крило партії «За майбутнє»
та голова районного осередку Анатолій
Кошманюк – вручили нам офісний пилосмок і кольоровий принтер.
Нас знають, нам довіряють батьки, адже,
не зважаючи на складну епідеміологічну ситуацію, робота Березнівського ІРЦ набирає
обертів. За останній період ми змогли охопити ще більшу кількість дітей для надання
психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг. Їхня якість постійно
підвищується завдяки безперервній самоосвіті та запозиченню досвіду у фахівців не
лише України, а й закордонних
спеціалістів.
Дуже продуктивним, незважаючи
на карантин, виявися цей навчальний рік. Впродовж нього проведено
150 комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини. При
цьому враховано потенційні можливості та потреби кожної дитини, а це
дає змогу організувати навчання таких дітей в закладах освіти району.
Щороку зростає кількість дітей, які
навчаються в інклюзивних класах.
Що ж дає інклюзія для кожного з
учасників освітнього прцесу?
– Оплачувані державою корекційно-розвиткові послуги для дитини з особливими освітніми потребаБерезнівський інклюзивно-ресурсний центр приймає подарунки від
п. Терези – докторки наук у галузі нейропсихології та біхевіористики ми (ООП).

День народження, який ми нещодавно
відзначали, був святковим і радісним. Нас
вітали друзі і, звичайно, не обійшлося без
подарунків!
Вкотре (з дотриманням усіх протиепідемічних вимог і проведенням ІФА-тестів для
батьків та фахівців) ми зустрічали в нашому
центрі Dr Theresa Cianciolo – докторку наук
у галузі нейропсихології та біхевіористики,
людину, яка стала для нас наставником і
другом. І це не випадково, адже Тереза,
відзначивши наше прагнення до розвитку та
професійної допомоги дітям, включила
наше невеличке містечко Березне у свій тур
містами України (Київ, Одеса, Тернопіль,
Черкаси, Львів та ін.).
Дякуємо їй за нові знання, отримані
нами. Доктор Тереза провела навчання для
батьків нововиявлених дітей з особливими
освітніми потребами та надала кілька індивідуальних консультацій. Вони допоможуть
батькам спільно з фахівцями розробити
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Гості Березнівського інклюзивно-ресурсного центру – жіноче крило
партії «За майбутнє» та голова РО Анатолій Кошманюк – вручили
закладу подарунки – офісний пилосмок і кольоровий принтер

фізичного розвитку для проведення корекційно-розвиткових занять.
– Створення нових робочих
місць для педагогічних працівників.
– Успішну інтеграцію дитини з
ООП в суспільство.
– Діти вчаться природно сприймати і толерантно ставитися до
індивідуальних відмінностей, взаємодопомозі і співчуттю до інших.
– Вчителі розвивають нові компетентності та отримують доплату
до тарифної ставки у розмірі 20 %.
Пріоритетними цілями в подальшій роботі є налагодження
співпраці з фахівціями різних напрямів та сфер для підвищення
рівня кваліфікації спеціалістів та
якості послуг, що надаються дітям.

– Кошти з державної субвенції на закупівлю спеціальних засобів корекції психо-

Тетяна ШНАЙДЕР,
директорка Березнівського
інклюзивно-ресурсного центру

«Дитина дощу»
Можливо, вам доводилося колись чути термін «діти дощу».
Такі діти по-іншому сприймають світ та суспільство. Їм подобаються дивні
іграшки, вони не люблять слухати казки, їх лякає галас та яскраві кольори. Їм
навіть не цікаво і не зрозуміло, що можуть робити інші дітки. У них свій, закритий для сторонніх світ, але їм дуже потрібна наша допомога, підтримка і розуміння.
Ця історія про маленького хлопчика на ім’я Антон та його маму Мирославу –
найдорожчу йому людину, друга та порадника.
Девять років тому в молодій родині
Буслів народився маленький хлопчик. Це
були важкі пологи, що могло позначитися
на розвитку дитини. Згодом мама з насторогою помічала в маляти дивну поведінку,
яка змусила її звернутися до лікарів. Антончик не був активним, не брався агукати, а згодом і розмовляти. Періодично з
вуст видавав одноманітні звуки. Проте дитина тягнулася до мами, усміхалася та
дуже любила, коли її брали на руки.
Після чергового візиту до лікаря, у той

час Антону виповнилося три роки, жінка
почула страшний діагноз «розлад аутичного спектру» або аутизм. Дізналася, що
аутизм виникає внаслідок порушення розвитку головного мозку і характеризується
вродженим і всебічним дефіцитом соціальної взаємодії, вербальної та невербальної комунікації.
Невиліковне!
Удар… Шок… Стрес…
– Що робити, як жити далі?
Важко навіть уявити психологічний
15
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стан жінки. Розгубленість, почуття безвиході, переживання та біль материнського
серця, яке безмежно любить свою кровинку і б’ється для неї й заради неї.
Мирослава взяла себе в руки і подумала, що не може піддатися емоціям, страху,
опустити руки та здатися. Відступати і цуратися частинки самої себе – своєї дитини.
Відтепер щодня вони із сином повільно,
крок за кроком, намагалися долати труднощі, вчилися сприймати навколишній
світ, допоки дитячий мозок має властивість активно засвоювати інформацію.
На допомогу прийшли арт-терапевти,
психологи, логопеди, які сприяли адаптації дитини до соціального життя, і це
згодом дало хороші результати. Пані Мирослава висловлює щиру подяку за підтримку її синочка психологу Ірині В’ячеславівні Грановській та логопеду Ірині
Анатоліївні Пилипей.
Коли сину виповнилося 7 років, мама,
довго не вагаючись, зробила рішучий,
сміливий та виважений крок: її маленький
Антон піде в школу разом із дітками-однолітками, здібними й активними. Перед початком навчального року вони разом із сином пройшли тижневу обов’язкову підготовку в одному з кращих освітніх закладів – Клеванському ліцеї № 1.
Мирослава була переконана: не можна
було віддавати сина до спеціальної школи.
Антон повинен рости і виховуватися на
рівні з усіма дітьми. Бачити їх щодня,
знайомитися, починати спілкуватися, знаходити друзів.
І ось він на порозі школи. Щасливо тримає матусю за руку і зацікавлено дивиться
на нове приміщення, вчителів та діток, які
стали його однокласниками.
Мама згадує: «Тоді ми ще не знали, як
нам привчитися до певного режиму та порядку, до розкладу, до процесу проходження занять, а особливо до дзвінків. Для
Антона вони звучали надто гучно, навіювали тривогу та нерозуміння: чому він
тут?».
З часом хлопець звик до нового графіка.
Він навчився розуміти, що знаходиться в

школі, де проходять заняття. Саме тут
йому потрібно вчитися, а під час уроку поводити себе тихо й уважно слухати свого
асистента.
На заняттях дитина інколи могла вигукувати звуки «о» та «а». Однак не можна
сказати, що це викликало якісь незручності в присутніх. Діти поступово звикли
до Антона і знали, що йому дозволено так
робити. Це його внутрішній емоційний
світ. Бо звичайна дитина може висловити
свою думку або захоплення словами та
цілими фразами, а в розумінні маленького
Антона це був сповнений змісту емоціональний вигук, який міг би символізувати
його симпатію чи, можливо, антипатію.
Так сталося, що першого асистента Антон не сприйняв, бо цей спеціаліст не завжди справлявся із виконанням своїх обов’язків. Адже ця робота надто складна, потребує величезної уваги та розуміння. Потрібно бути пластичним та делікатним до
дитини, до прояву її настрою та сприйняття її внутрішнього світу. Як зазначає мама:
«Антон не любить та й не може зрозуміти,
чому на нього кричать. Антону необхідно
все пояснювати і намагатися розуміти його».
У жовтні для маленького учня було підібрано нового кваліфікованого асистента,
якого хлопчик сприйняв дуже добре. До
сьогодні вони працюють й навчаються
16
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разом. Інколи, якщо є така необхідність, на заняттях присутня
мама, але здебільшого тоді, коли
асистентові потрібно відлучитися
для проходження курсів з підвищення кваліфікації чи через застуду. Між ними тісна співпраця.
Мама також постійно спілкується
з іншими вчителями дитини.
Отож, школа, перерви, ігри. Антон хоче гратися з дітками. Незабаром в нього з’являється перший
друг Сашко. Дружба зародилася з
довіри до особливого хлопчика, а
саме, коли малий Сашко звертався
до Антона, сподіваючись, що той
захистить його, коли більш активні
та самовпевнені однокласники
дразнили Сашка. Ці перші прояви
дружби та спільної довіри викликали в обох дітей симпатію та
здатність розуміти один до одного.
Антон любить школу. Він щоразу доводить, що стереотипи залишаються стереотипами, а інклюзивна освіта змінює ставлення до
особливих дітей і, на щастя, змінює
самих особливих дітей. Хлопець змінюється і тепер вчиться сприймати зміни
у своєму житті без стресів, як це було раніше. Тепер він розуміє, що ручкою він повинен писати, книга потрібна для того, щоб
її читати, а зошит призначений для письма.
Антон живе й спілкується завдяки певним завченим словам та реченням. Вони
стануть надзвичайно корисними в його
житті. Саме завдяки цим вивченим фразам Антон може пояснювати людям, що
йому потрібно.
Діти не ображають свого однокласника.
Вони намагаються оберігати й всіляко допомагати йому. Антон надзвичайно чутливий, він розуміє, коли до нього звертаються щиро та з добром. Відчуває тепло, любов та увагу, образу та негативне ставлення.
За матусиними словами: «Син не любить, коли хтось намагається образити йо-

го. Сам він також ніколи нікого не скривдить, звичайно ж, якщо кривдник не зачепить його перший, тоді хлопець інстинктивно може лише захищатися».
Нині Антон навчається у третьому класі. Він пише літери, вміє читати їх. Наразі
вчителі та мама навчають дитину читати
склади, і варто зазначити, що це дається
краще, ніж читання окремих літер.
Уроки математики також проходять
для Антона насичено та плідно. Він уже
вміє рахувати до 20, додає та віднімає
цифри. Можливо хтось скаже, що це мало,
але насправді це грандіозна робота, копітка й виважена.
Антон дуже захоплюється малюванням.
Напевно любов до прекрасного він успадкував від батька, який є художником.
Найбільше любить розфарбовувати розмальовки. Використовуючи різнобарвні
фарби, надає білим та блідим аркушам яскравого подиху, кольорової палітри та ве17
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Цього літа Антон навчився їздити на велосипеді. Як кажуть лікарі, це дуже корисно, оскільки функціонує все його тіло, а
півкулі головного мозку працюють і розвиваються. Перший раз, коли він вчився
їздити самостійно, часто падав, але це його
не зупиняло. А вже згодом хлопець міг
їздити самостійно без допоміжних коліщаток, як справжній спортсмен на двоколісному велосипеді, і саме таке заняття також
робить Антона щасливим.
Щаслива і мама Мирослава, адже все,
що вона робить для свого сина, це не марна трата часу. І хоч аутизм неможливо вилікувати, проте завдяки всьому, що роблять мама і небайдужі люди, є можливість
адаптувати Антона до соціального життя.
Це сміливий виклик затертому стереотипу, що дитину з аутизмом потрібно відділяти від суспільства, дискримінувати та
обділяти увагою в будь-яких сферах людського життя.

селих живих тонів. Вони оживають та посвоєму виграють казковістю в бурхливій
уяві дитини. Та найкраще все ж таки у
нього виходить тоді, коли поруч мама.
Наразі одне з найулюбленіших занять
Антона – прогулянки з матусею на свіжому повітрі. Особливо подорожі на леваду,
де пасеться стадо корів, ці величезні тварини з м’якими, наче гумовими, вологими
носами та добрими очима. Для нього вони
ніби священні. Так, влітку, кожного дня,
матуся з сином ходили на пасовисько, де
дитина могла підійти та погладити тварину, пройтися босоніж по травичці, помилуватися квітами, красою природи та, одночасно, погрітися на сонці.
Серце Антона надзвичайно любляче й
гаряче. Хлопча дуже любить домашніх
тварин: котів і собак. Він торкається їх,
гладить, годує, бере на руки й бавиться,
тоді як тварини в зоопарку не викликають
у нього піднесеного захоплення та позитивних емоцій.

Ірина ГРОМИК,
директор бібліотеки, селище Клевань

Тут дарують радість спілкування
зі сльозами радості на очах промовляє
Ірина К. – Ви, можливо, не памятаєте, яким
він був раніше.
Давид зараз навчається у 4-А класі Мізоцької спеціальної школи. Крихіткою його
привезли у наймолодшу дошкільну групу,
яка діє на базі школи. Словник хлопчика
був надзвичайно бідним – лишень слово
«мама» і склад «ба».
– Памятаю, було перше свято у дошкільній групі, – продовжує мама, – на
якому Давид розповідав коротенький вірш, і
я просто плакала, бо ж він зміг його вивчити
і розповісти!
Сьогодні у комунальний заклад «Мізоцька спеціальна школа І-ІІ ступенів» Рівненської обласної ради із дошкільних груп
(3-6 рік життя) до 10 класу зараховують
діток із важкими порушеннями мовлення,
які мають нормальний слух і первинно збережений інтелект, згідно з висновками обласних і районних інклюзивно-ресурсних
центрів. Заклад працює на засадах НУШ

Сьогодні сонячний осінній день. Потужний вітер жене зграї хмар у небі, немов табуни білих коней, що мчать до води блакитнонеозорими степовими просторами. Тихо
кружляє жовтувате листя стрункої берізки,
що росте біля Мізоцької спеціальної школи.
Листочок кумедно закульгав у повітрі і впав
на плече хлопчику.
Ми сидимо на лавці разом із Давидом К.
та його мамою Іриною. Розпочався новий
навчальний рік і батьки щотижня долатимуть чималу відстань, щоб привезти дитину
в школу, яка, на їхній погляд, наділила
їхнього сина другим диханням. Давид захоплено розказує мамі, як він танцює із однокласницею Даринкою танок «Ельф та
Дюймовочка», що стане фіналом театралізованої вистави «Дюймовочка». Імпреза
відбудеться наприкінці листопада. Очі
хлопчика палають натхненно й гордо, він
виразно вимовляє слова та говорить повними багатими реченнями.
– Що було б із ним, аби не ваш заклад, –
18
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(Нової Української
школи), педагогіки співробітництва.
Для зручності школярів є навчальний корпус, два спальні корпуси,
їдальня, лазня, пральня,
медичний пункт-ізолятор, обладнаний сучасними медичними приладами, клуб, бібліотека,
газова котельня, власна
свердловина для забору
питної води. Навчальні
кабінети та класи-кабінети оснащені сучасними комплектами меблів,
наочно-дидактичними
матеріалами корекційноВистава театру ляльок «Червоний капелюшок»
го спрямування та техніфоторепортажами, відеоконцертами.
чними засобами навчання. У закладі обладДитяча творчість не обмежується сценою
нано дві майстерні: хлопчик тут зможе вигошколи. Минулоріч Дарина В. взяла участь
товити виріб із деревини або металу, а
у щорічному міжнародному талант-шоу
дівчинка пошити модне вбрання на су«Christmas Dream». Щороку наші діти є лачасній електричній швейній машинці та
уреатами обласного фестивалю художньої
приготувати смачний червоний борщ у
творчості «З вірою в майбутнє».
кухні-їдальні кабінету обслуговуючої праці.
У закладі дітлахам допоможуть визнаУчні в закладі оточені морем любові та
читися
і обрати, що саме в собі вдосконаопіки з боку педагогів, технічного та медичлювати: вміти висловити свою думку,
ного персоналу. Освітній процес тут всевміти мріяти, відчувати естетичну насолоохоплюючий, мов повітря. Особистості
ду від життя, розвивати бурхливу уяву,
школярів всебічно намагаються довершити
мати можливість почергово відчувати себе
різні спеціалісти – логопеди, вчителі-предто живописцем, то актором, то суспільним
метники, вихователі, керівники гуртків,
діячем або й танцюристом, співаком, футпрофесіонали логоритміки та лікувальної
болістом.
фізкультури…
При завершенні навчання учні отримуУ школі дитяче життя б’є ключем. Учють базову середню освіту, уявлення про
ням після уроків ніколи нудитися вони чимайбутню професію, вони готові контактутають художню літературу. Одні обирають
вати з соціумом і почуватися там комфортоздоровчо-спортивний гурток, інші гуртки
но.
паперопластики, вокального співу, секцію
А зараз Давид заливається своєю розпофутболу чи волейболу.
віддю, його мама щаслива, і відчувається неА вмілі вихователі кожної групи органівимовне задоволення, адже наша школа позовують свій оригінальний класний гурток.
дарувала ще одній дитині таку вагому
Так, як і Давид, чимало інших дітей задіяні в
радість звичайного людського спілкування.
одному з них: танцювальному, гуртку з
квілінгу, театральному, а то й ляльковому.
Оксана ОМЕЛЬЧУК,
Такі заняття обов’язково увінчуються повихователька КЗ «Мізоцька
казом вистав, тематичними виставками,
спеціальна школа І-ІІ ступенів» РОР
19
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Життя прекрасне, треба
радіти кожній його миті
Як часто ми нарікаємо на долю, прагнемо
грошей, достатку. А мали б просто радіти, бо
живемо в цьому світі, маємо родину, друзів,
роботу, а головне – здоров'я!
Для «особливого хлопчика» Артема
Приходька із села Пустомити великим задоволенням є відвідувати школу в своєму
рідному селі. До 4 класу Артем навчався в
іншій школі, а з 2018 року здобуває освіту в
Малятинському НВК. У Артемка з народження є особливості розвитку, тож він навчається за індивідуальним планом.
На початку навчання хлопцю було
складно адаптуватися до звичайної школи, її
умов, оточення. Але з часом його вчителька,
Олена Чорноус, почала знайомити Артема з
школою, вчителями і учнями, допомагати в
соціальній адаптації.
Коли вперше вони з вчителькою прийшли до бібліотеки, мені відразу сподобався
новий учень – щирий, ввічливий, вихований, і дуже особливий. Артем з цікавістю
знайомився з бібліотекою, йому подобалось
читати книги, переписувати цікаві тексти з
них, і все це робив він дуже швидко і без помилок. Артем любить переглядати видання,
які є в бібліотеці. А особливо мене вражало
те, що його цікавлять іноземні мови. Він
вільно читає англійською, пробує читати
польською і китайською. Ця дитина знає усі
країни і їх столиці.
А особливим відкриттям для усіх в школі
стало те, що Артем малює красиві малюнки,
робить поробки. Він є неодноразовим учасником та переможцем районних і обласних
конкурсів з образотворчого мистецтва.
Пригадується святкування Нового року,

Артем Приходько із села Пустомити

яке він уперше відвідав в Малятинському
НВК. Артем читав вірші і дуже гарно співав
колядку. Йому було приємно, що він поруч з
усіма дітьми. Нині Артем навчається у шостому класі, його улюблені уроки – інформатика і малювання.
Це чудовий хлопчик, який своєю усмішкою зігріває всіх оточуючих. І потрібно завжди пам'ятати: щастя поруч, просто подивись навколо себе і ти побачиш, що життя
прекрасне – живи і радій кожній миті, яка в
тебе є!
Лариса СТЕПАНЮК,
бібліотекарка,
Олена ЧОРНОУС,
вчителька, с. Пустомити

Роботи Артема Приходька розміщені
на обкладинці бюлетеня

Інклюзія без ілюзій
Марина Наумчук навчається в Андрусіївському НВК Гощанського району, де було
створено інклюзивний клас. Тут можуть навчатися діти з особливими освітніми потребами. Вони люблять малювати, робити аплі-

кації, грати у фізичні ігри тощо, але рівень
їхніх знань і вмінь – недостатній. Це і є їх
особливістю. Не можем ми понести вантаж,
який не в силі навіть підняти, але можемо
знайти спосіб розвинути м’язи і тоді підій20

ДЕРЖАВНІ ТА ГРОМАДСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ. ІНКЛЮЗІЯ ––––––––––––– № 35, 2020 рік
а якщо хочемо їм допомогти, то потрібно це
робити не силою, а з любов'ю, вірою, терпінням. Інклюзивне навчання – це навчання,
яке враховує індивідуальний розвиток вашої дитини і створює
всі необхідні умови,
аби учневі було комфортно. Якщо ви помітили, що ваша дитинка має затримку у
розвитку, то довіртесь
спеціалістам і вони
знайдуть підхід для
вирішення проблеми.
На закінчення пропоную задуматись і проаналізувати слова і
спостереження Росса
Кемпбелла:
Якщо дитина оточена
критикою, то
вона вчиться
звинувачувати.
Якщо дитина бачить ворожість –
вона вчиться битися.
Якщо над дитиною насміхаються –
вона вчиться бути боязкою.
Якщо дитину постійно соромлять –
вона вчиться почувати себе винуватою.
Якщо дитина оточена терпимістю –
вона вчиться бути терпимою.
Якщо дитину заохочують –
вона вчиться цінувати інших.
Якщо дитина почуває себе у безпеці –
вона вчиться вірити.
Якщо дитину схвалюють –
вона вчиться подобатися сама собі.
Якщо дитину приймають і поводяться
з нею доброзичливо – вона вчиться
знаходити любов у цьому світі.
Діти безпосередньо сприймають та вчаться тим речам, які зустрічають у житті.

мемо більший вантаж і, відповідно, зможемо його понести. За таким принципом і навчається дівчинка – розвиваючи пам’ять,
уяву, увагу, мислення і
мовлення.
Марина навчається в
одному класі зі своїми
однолітками, але навчальний матеріал для
неї трохи полегшений
(відповідно до потреб і
розвитку). Кожного
дня дівчинка має корекційні заняття (корекція мовлення, корекція розвитку, логоритміка, лікувальна
фізкультура), на яких
розвиваються або виправляються певні сфери розвитку (пам'ять,
увага, уява, мислення і
мовлення).
Якщо брати окреме
заняття, то якихось значних змін у психофізичному розвитку не виявляється, але,
якщо минає довший період, то дитина досягає певних результатів. Дуже дієвими на заняттях є дихальні, артикуляційні, пальчикові, кінезіологічні вправи, вправи на розвиток дрібної моторики та інші вправи, які
стимулюють роботу двох півкуль головного
мозку. Для виконання цих вправ у класі є
багато різного спеціального адаптаційного
матеріалу.
Уже за кілька місяців Марина стала набагато впевненішою у собі, навчилась розпізнавати кольори, фігури, об'єкти, краще орієнтується в просторі, впевненіше працює з
учнівським приладдям, матеріалами, знає
послідовність фізичних вправ. Дівчинка любить працювати на уроках (писати букви,
цифри, виконувати вправи) і найголовніше
те, що вона відчула себе потрібною, відчула
додаткову увагу, допомогу і любов. Марина,
як і всі інші учні, йде тією ж стежиною, але
тримаючись за руку педагога.
Отже, шановні батьки і педагоги, цінуймо
й любімо наших дітей такими, якими вони є,

Тетяна САЧУК,
вчителька,
Наталія ХАКІМОВА,
бібліотекарка,
с. Липки Гощанського району
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Безоплатна правова допомога
Безоплатна правова допомога – це правова допомога, яка гарантується державою
та повністю або частково надається за рахунок коштів Державного бюджету України, місцевих бюджетів та інших джерел.
Відповідно до Закону України «Про безоплатну правову допомогу» існує первинна правова допомога та вторинна правова допомога.
Безоплатна первинна правова допомога охоплює:
– надання правової інформації;
– надання консультацій і роз’яснень із
правових питань;
– складання заяв, скарг та інших документів правового характеру (крім процесуальних);
– надання допомоги в забезпеченні доступу осіб до безоплатної вторинної правової допомоги та медіації.
Отримати таку допомогу має право кожен: звернутися за наданням зазначеної
допомоги мають право не лише громадяни
України, а й іноземні громадяни, особи без
громадянства, біженці, тобто усі особи, які
перебувають під юрисдикцією України.
Безоплатна вторинна правова допомога це надання правових послуг з питань:
– захисту від обвинувачення;
– здійснення представництва інтересів
осіб, які мають право на безоплатну вторинну правову допомогу, в судах, інших
державних органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами;
– складання процесуальних документів.
Для отримання вторинної правової допомоги, зокрема, призначення адвоката
для відновлення порушених прав у суді,
потрібно надати до місцевого центру відповідні документи. Протягом десяти днів
центр перевірить документи та прийме
рішення щодо надання безоплатної вторинної допомоги.
Право на безоплатну вторинну правову
допомогу згідно з цим Законом та іншими
законами України мають такі категорії осіб:

1) особи, які перебувають під юрисдикцією України, якщо їхній середньомісячний дохід не перевищує двох розмірів прожиткового мінімуму, розрахованого та
затвердженого відповідно до закону для
осіб, які належать до основних соціальних
і демографічних груп населення, а також
особи з інвалідністю, які отримують пенсію або допомогу, що призначається
замість пенсії, у розмірі, що не перевищує
двох прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб на всі види правових послуг, передбачених частиною другою
статті 13 цього Закону;
2) діти, у тому числі діти-сироти, діти,
позбавлені батьківського піклування, діти,
які перебувають у складних життєвих обставинах, діти, які постраждали внаслідок
воєнних дій чи збройного конфлікту;
2-1) внутрішньо переміщені особи;
2-2) громадяни України, які звернулися
із заявою про взяття їх на облік як внутрішньо переміщених осіб;
3) особи, до яких застосовано адміністративне затримання;
4) особи, до яких застосовано адміністративний арешт;
5) особи, які відповідно до положень
кримінального процесуального законодавства вважаються затриманими;
6) особи, стосовно яких обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою;
7) особи, у кримінальних провадженнях
стосовно яких відповідно до положеньКримінального процесуального кодексу
України захисник залучається слідчим,
прокурором, слідчим суддею чи судом для
здійснення захисту за призначенням або
проведення окремої процесуальної дії, а
також особи, засуджені до покарання у
вигляді позбавлення волі, тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців або обмеження волі;
8) особи, на яких поширюється дія Закону України «Про біженців та осіб, які
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потребують додаткового або тимчасового
захисту»;
9) ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», особи, які мають особливі заслуги та
особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, особи, які належать до числа жертв нацистських переслідувань;
9-1) особи, які перебувають під юрисдикцією України і звернулися для отримання
статусу особи, на яку поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни,
гарантії їх соціального захисту»;
10) особи, щодо яких суд розглядає справу про обмеження цивільної дієздатності
фізичної особи, визнання фізичної особи недієздатною та поновлення цивільної
дієздатності фізичної особи;
11) особи, щодо яких суд розглядає справу про надання психіатричної допомоги в
примусовому порядку;
12) особи, реабілітовані відповідно до законодавства України;
13) особи, які постраждали від домашнього насильства або насильства за ознакою
статі.
2. Право на безоплатну вторинну правову
допомогу мають громадяни держав, з якими
Україна уклала відповідні міжнародні договори про правову допомогу, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою
України, а також іноземці та особи без громадянства відповідно до міжнародних договорів, учасником яких є Україна, якщо такі
договори зобов’язують держав-учасниць надавати певним категоріям осіб безоплатну
правову допомогу.
3. Суб’єкти права на безоплатну вторинну правову допомогу, визначені пунктами
1, 2-1, 2-2, 8, 9, 12, 13 частини першої цієї
статті, мають право на отримання такої допомоги не більше шести разів протягом
бюджетного року та не більше ніж за шістьома дорученнями/наказами про надання безоплатної вторинної правової допомоги, виданими центрами з надання безоплатної
вторинної правової допомоги, одночасно.
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Які потрібно подати документи
– паспорт або інший документ, що посвідчує особу, реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім
фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття
реєстраційного номера облікової картки
платника податків та повідомили про це
відповідний контролюючий орган і мають
відмітку в паспорті) такої особи та/або її
представника, опікуна, піклувальника;
– пенсійне посвідчення або посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги, або довідка медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) про встановлення інвалідності;
– довідка про розмір пенсії або довідка
про розмір соціальної допомоги, що призначається замість пенсії за останній
місяць, що передує даті звернення.
Перелік документів не є вичерпним.
Особа, яка бажає отримати БВПД, має
право подати будь-який інший документ,
який підтверджує її належність до субєкта
права на БВПД.
Просвітницькі заходи Рівненського
місцевого центру з надання БВПД
Фахівцями постійно проводяться правопросвітницькі заходи з метою підвищення
правової обізнаності населення стосовно
прав та свобод людини і громадянина. Під
час виїздів діють мобільні та дистанційні
пункти консультування для вирішення проблемних питань, спрощення доступу до правосуддя та забезпечення доступу якнайширшого кола суб’єктів права на безкоштовну
правову допомогу.
Правопросвітницький захід на тему:
«Права людей з інвалідністю» проведено
на базі Рівненської обласної універсальної
наукової бібліотеки. Серед питань, які обговорювалися: «Які права інвалідів? Який
правовий статус людей з інвалідністю? Як
на законодавчому рівні, держава регулює
процес працевлаштування інвалідів? Чи
створюються для осіб з інвалідністю умови праці з урахуванням індивідуальних
програм реабілітації?».
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кому районі; м. Острозі та Острозькому
районі, містах Дубно і Дубенському районі. А також Здолбунівському, Гощанському, Корецькому, Костопільському,
Млинівському, Демидівському, Радивилівському районах.
Рівненський міський центр
з надання безоплатної вторинної
правової допомогти розташований
за адресою: вул Кавказька, 7, м. Рівне.

Почерпнути більше інформації з різноманітних питань правового характеру, як
от «Земельна реформа в Україні»; «Оформлення постійного догляду за особами, які
його потребують»; «Правова та соціальна
допомога малозабезпеченим сім’ям»; «Захист прав людей похилого віку» можна в
мережі Facebook.
У межах проєкту «Прискорення інвестицій у сільське господарство України» здійснюється проведення виїзних
прийомів громадян у сільській місцевості
із земельних питань.
Якщо ви хочете отримати безоплатну
правову допомогу, звертайтеся в бюро
правової допомоги у м. Рівне і Рівненсь-

Тел. 097-313-20-44; 68-07-88;
тел. 0-800-21-31-03 – цілодобово
Григорій ОСОСКАЛО, головний
спеціаліст відділу правопросвітництва та
надання безоплатної правової допомоги

Соціальні виплати особам з інвалідністю з
дитинства та дітям з інвалідністю: що змінилося
Верховною Радою України 2 вересня 2020 року прийнято законопроєкт № 2031
щодо внесення змін до статті 3 Закону України «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю», які передбачають підвищення розміру надбавки на догляд за особами з інвалідністю з дитинства та за дитиною з інвалідністю підгрупи А.
тили працездатність.
Надбавка на догляд за дитиною з інвалідністю підгрупи А встановлюється в розмірі:
на дитину з інвалідністю підгрупи А віком до 6 років:
з 1 січня 2021 року – 150% прожиткового
мінімуму для дітей віком до 6 років;
з 1 січня 2022 року – 200% прожиткового
мінімуму для дітей віком до 6 років;
на дитину з інвалідністю підгрупи А віком від 6 до 18 років:
з 1 січня 2021 року – 150% прожиткового
мінімуму для дітей віком від 6 до 18 років;
з 1 січня 2022 року – 200% прожиткового мінімуму для дітей віком від 6 до 18
років.
Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та вводиться в дію з 1 січня 2021 року.

Зокрема, особам з інвалідністю з дитинства I групи встановлюється надбавка на
догляд за ними в розмірі:
особам з інвалідністю з дитинства, віднесеним до підгрупи А I групи:
з 1 січня 2021 року – 150% прожиткового
мінімуму для осіб, які втратили працездатність;
з 1 січня 2022 року – 200% прожиткового
мінімуму для осіб, які втратили працездатність;
особам з інвалідністю з дитинства, віднесеним до підгрупи Б I групи, – 100% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили
працездатність.
Одиноким особам з інвалідністю з дитинства II і III груп, які за висновком лікарськоконсультативної комісії лікувально-профілактичного закладу потребують постійного стороннього догляду, встановлюється
надбавка на догляд за ними в розмірі 75%
прожиткового мінімуму для осіб, які втра-

Роза СЛОБОДЕНЮК,
начальниця управління соціальної
підтримки населення
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Вересневий перерахунок пенсій
Відповідно до частини 2 статті 28 Закону України «Про загальнообов’язкове
державне пенсійне страхування» (з 1 січня 2018 року) для осіб, які досягли віку
65 років, мінімальний розмір пенсії за віком за наявності у чоловіків 35 років, а у
жінок 30 років страхового стажу встановлюється в розмірі 40 відсотків
мінімальної заробітної плати, визначеного відповідно до Закону України
«Про Державний бюджет України на 2020 рік».
Згідно із Законом України «Про Держаний бюджет України на 2020 рік» мінімальна заробітна плата з 1 січня 2020 року становила 4723 гривень.
Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про Держаний
бюджет України на 2020 рік» № 822-IX, який парламент ухвалив 25 серпня
2020 року збільшено мінімальну заробітну плату з 1 вересня 2020 року до 5000
гривень.
Мінімальний розмір пенсії за віком для осіб, які досягли віку 65 років, які не
працюють та напрацювали страховий стаж чоловіки – 35 років, а жінки – 30
років, з 1 вересня 2020 року складає 2000 гривень (5000,00 грн. х 40%).
чення її проведення безпосередньо в районах її проведення, під час безпосередньої
участі у здійсненні заходів із забезпечення
національної безпеки і оборони, відсічі і
стримування збройної агресії Російської
Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпечення здійснення зазначених заходів безпосередньо в районах та у
період їх здійснення, або смерть яких пов'язана із захистом Батьківщини, розмір
яких (з урахуванням надбавок, підвищень,
додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, сум індексації та інших доплат до
пенсій, установлених законодавством,
крім пенсій за особливі заслуги перед Україною), не досягає 7800 гривень.
Якщо пенсія в разі втрати годувальника
призначена відповідно до Закону України
«Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших
осіб» на двох і більше членів сім'ї, адресна
допомога до пенсійної виплати, встановлюється в сумі, що не вистачає до 6100
гривень на кожного члена сім'ї осіб.
При цьому пенсія, обчислена з урахуванням положень абзаців першого і другого цього пункту на всіх членів сім'ї, не
може перевищувати максимального розміру пенсії, визначеного частиною сьомою
статті 43 Закону України «Про пенсійне

В області перераховані пенсії 44 тис.
осіб. Середній розмір підвищення становить 40,90 гривень.
3 серпня 2020 року Урядом прийнято
постанову Кабінету Мінстрів України від
№ 674 «Про додатковий соціальний захист окремих категорій осіб», якою з 1
серпня 2020 р. передбачено проведення перерахунку пенсій в разі втрати годувальника, призначених відповідно до Закону
України «Про пенсійне забезпечення осіб,
звільнених з військової служби, та деяких
інших осіб».
Перерахунку підлягали пенсії по втраті
годувальника членів сім'ї осіб, які брали
безпосередню участь в антитерористичній
операції або забезпеченні її проведення,
перебуваючи безпосередньо в районах її
проведення, безпосередню участь у
здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях,
забезпеченні здійснення зазначених заходів, перебуваючи безпосередньо в районах та у період їх здійснення, та загинули
(померли) внаслідок поранення, каліцтва,
контузії чи інших ушкоджень здоров'я,
одержаних під час безпосередньої участі в
антитерористичній операції або забезпе25
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підвищення – 2329 грн. Виплата перерахованих пенсій проводиться у вересні цього
року відповідно до встановлених дат виплати пенсії.

забезпечення осіб, звільнених з військової
служби, та деяких інших осіб».
На виконання Постанови Кабінету
Міністрів України від 03.08.2020 № 674 з
01.08.2020 року головним управлінням
проведено перерахунок пенсій в разі втрати годувальника зазначеної категорії осіб.
Підвищення пенсій з 1 серпня в області
отримали 102 особи. Середній розмір

Тетяна ПАНАЩУК,
заступниця начальника
Головного управління
Пенсійного фонду України
в Рівненській області

Праця осіб з інвалідністю
НОРМАТИВНО-ПРАВОВА ІНФОРМАЦІЯ
ДЛЯ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ І РОБОТОДАВЦІВ
цевлаштування інвалідів, у тому числі
спеціальні робочі місця, створювати для
них умови праці з урахуванням індивідуальних програм реабілітації і забезпечувати
інші соціально-економічні гарантії, передбачені чинним законодавством.
Відповідно до ст. 19 ЗУ «Про основи
соціальної захищеності осіб з інвалідністю
в Україні», для підприємств встановлено
норматив в розмірі чотирьох відсотків від
середньооблікової чисельності штатних
працівників облікового складу за рік, а
якщо працює від 8 до 25 осіб – одне робоче місце.
Згідно зі ст. 12 ЗУ «Про охорону праці»
підприємства, які використовують працю
осіб з інвалідністю, зобов’язані створювати
для них умови праці з урахуванням рекомендацій медико-соціальної експертної
комісії та індивідуальних програм реабілітації, вживати додаткових заходів безпеки
праці, які відповідають специфічним особливостям цієї категорії працівників.
У випадку, якщо особа з інвалідністю при
прийомі на роботу чи під час трудових
відносин сама наполягає на порушенні медичних рекомендацій стосовно обсягу та
виду праці, то роботодавець все одно не має
права цього зробити, бо порушить законодавство про працю та про охорону праці.
Щодо гарантій для працівників-інвалідів, то кожен з них повинен знати:
відповідно до ст. 26 Кодексу законів про
працю України не мають права встановлю-

Встановлення трудових прав, гарантій
працюючим особам з інвалідністю в Україні
регулюється Конвенцією про права інвалідів, Кодексом законів про працю України,
законами України «Про відпустки», «Про
охорону праці», «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні»,
«Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні».
Відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні» та Закону України «Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні»
особа з інвалідністю – особа зі стійким розладом функцій організму, що при взаємодії
із зовнішнім середовищем може призводити
до обмеження її життєдіяльності, внаслідок
чого держава зобов’язана створити умови
для реалізації нею прав нарівні з іншими
громадянами та забезпечити її соціальний
захист.
Працевлаштовувати осіб з інвалідністю
зобовязаний кожен роботодавець, виходячи
з низки правових норм і законів, зокрема,
Кодексу законів про працю України, ЗУ
«Про основи соціальної захищеності осіб з
інвалідністю в Україні», ЗУ «Про охорону
праці» та ін.
Відповідно до ст. 18 Закону України
«Про основи соціальної захищеності осіб з
інвалідністю в Україні» підприємства, установи, організації, фізичні особи, які використовують найману працю, зобов’язані виділяти та створювати робочі місця для пра26

ПРАВО

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

вати випробувальний термін для працівників-інвалідів, направлених на роботу
відповідно до рекомендацій МСЕК;
працюючий інвалід має право відмовитися працювати в нічний час і надурочно
(ст. 55, 63, 172 КЗпП України);
відповідно до ст. 9 ЗУ «Про охорону
праці» за працівниками, які втратили працездатність у зв’язку з нещасним випадком
на виробництві або професійним захворюванням, зберігаються місце роботи (посада)
та середня заробітна плата на весь період до
відновлення працездатності;
згідно зі ст.172 КЗпП, на прохання інваліда, може встановлюватись режим роботи
на умовах неповного робочого дня (тижня);
до того ж, на власника покладено обов’язок
організовувати навчання, перекваліфікацію,
працевлаштування інвалідів, створення для
них умов праці з урахуванням медичних рекомендацій;
у випадку скорочення чисельності або
штату працівників, інваліди війни та працівники-інваліди, які зазнали на цьому підприємстві трудове каліцтво або професійне
захворювання, мають переважне право залишитися на роботі при рівній з іншими
працівниками продуктивності праці й кваліфікації (ст. 42 КЗпП України).
Тривалість основної відпустки та відпустки без збереження заробітної плати, яка
надається працюючому інваліду в обов’язковому порядку відповідно до статей 6 і 25
Закону України «Про відпустки», представлена в таблиці:
Група інвалідності

І, ІІ гр.

ІІІ гр.

основна відпустка
(оплачувана)

30
днів

26
днів

до 60
днів

до 30
днів

додаткова відпустка
(неоплачувана)
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Юрій САВЧУК

і зборів» від 23.11.2018 № 2628-VIII, в частину тринадцяту статті 8 Закону України «Про
збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування»
від 08.07.2010 № 2464-VI (зі змінами та доповненнями), встановлена ставка єдиного
внеску у розмірі 8,41 відсотка, для підприємств, установ і організацій, фізичних осібпідприємців, у тому числі тих, які обрали
спрощену систему оподаткування, в яких
працюють особи з інвалідністю, до визначеної пунктом 1 частини першої статті 7 Закону N 2464-VI бази нарахування єдиного внеску для працюючих осіб з інвалідністю, а
саме:
– суми нарахованої заробітної плати такому працівнику – особі з інвалідністю за
видами виплат, які включають основну та
додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються
відповідно до Закону України «Про оплату
праці»;
– суми оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності, що здійснюється за
рахунок коштів роботодавця, та допомоги з
тимчасової непрацездатності, допомоги у
зв’язку з вагітністю та пологами для працюючих осіб з інвалідністю.
Юрій САВЧУК,
головний державний інспектор сектору з
питань державного нагляду та контролю
за додержанням законодавства
про працю Управління Держпраці
у Рівненській області

Змінено розмір ставки єдиного внеску
Змінами, внесеними Законом України
«Про внесення змін до Податкового кодексу
України та деяких інших законодавчих
актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків
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Хвороба – не привід вносити
себе у список безробітних
Вікторія Данилюк з 18 років розпочала свою трудову кар’єру з посади
економіста в районному вузлі зв’язку
міста Корець. 2017 рік приніс неприємну новину звільнення з постійного місця роботи та проблеми зі
здоров’ям, у жінки була встановлена
III група інвалідності. З того часу довелося шукати роботу, яка не лише б
відповідала бажанню працювати, але
й враховувала стан власного здоров’я.
Тож пані Вікторія звернулася за допомогою до служби зайнятості. Така дієва жінка,
яка усе життя працювала, не уявляла себе
без роботи. Фахівці служби зайнятості запропонували їй громадські роботи в місцевому управлінні соціального захисту населення. Після декількох місяців праці цій
життєлюбній, дисциплінованій, врівноваженій жінці пропонують вакансію спеціаліста державної служби. Після проходження
стажування та враховуючи результати конкурсу, її зараховують до штату працівників
Управління соціального захисту населення
Корецької РДА на посаду головного державного соціального інспектора. Нині Вікторія
Данилюк є взірцевим фахівцем і навіть заочно навчається за магістерським рівнем в
Національному університеті водного господарства та природокористування (м. Рівне)
за спеціальністю «фахівець державного управління».

«Хвороба – не привід вносити себе в чорний список і перекреслювати своє життя.
Щоб досягати успіху, треба вірити в те, що
ми на нього здатні! Мене підтримали в
службі зайнятості й дали зрозуміти, що інвалідність це не вирок, це виклик для людини, який вона повинна прийняти, а, прийнявши, перемогти», – розповідає пані Вікторія.
Трудова діяльність для людини є не лише
джерелом матеріального забезпечення свого
життя, але й фактом реалізації своїх здібностей (у тому числі творчих). Робота дозволяє
кожному громадянину поважати себе, усвідомлювати свою індивідуальність, бути повноцінною частиною сучасного суспільства,
про що свідчить приклад пані Вікторії.
Марія СЕРГІЄНКО, начальниця відділу
активної підтримки безробітних
Корецької районної філії
обласного центру зайнятості

Ще двоє рівнянок з інвалідністю
отримали місце праці
У повсякденному житті ми все частіше
зустрічаємо людей з інвалідністю, зайнятих
на певних роботах. Соціально відповідальні
роботодавці адаптують умови праці для таких людей і своїм прикладом заохочують
інших включатись у процес їхнього працевлаштування. Все це підтверджує, що людям з інвалідністю можна знайти роботу, а

це дає надію на поширення практики
інклюзивного працевлаштування по всій
країні. Так, працевлаштування осіб з інвалідністю буває пов’язаним із труднощами
підбору відповідної їхнім можливостям роботи. Адже їм може знадобитися більша
кількість перерв, індивідуальний режим
праці та відпочинку.
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Співпраця
фахівців
Рівненського міського центру
зайнятості з роботодавцем
Оленою Матис, власницею
інтернет-магазину «ANIMALSSHOP», доводить, що працевлаштування осіб з інвалідністю це не просто виконання
нормативу робочих місць. Підбираючи персонал з числа осіб
з інвалідністю, підприємець
керується таким принципом,
як професійна компетенція фахівця, а не наявністю чи відсутністю у нього фізичних та
інших вад. Саме завдяки цьому було працевлаштовано на адаптовані робочі місця під
потреби людей з інвалідністю Ніну Осовяк
та Наталію Павлюк. Згідно з медичними
висновками МСЕК цим працівницям необхідний певний режим праці та відпочинку,
рекомендовано обмеження навантажень,
відсутність шкідливих умов праці, що можуть спричинити розвиток захворювання.
Тому завдяки тісній співпраці консультанта
роботодавця з Оленою Матис та кар’єрного
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радника з шукачами роботи було підібрано
конкретні місця роботи людям з інвалідністю. Тож, Осовяк Ніна займе робоче місце
укладальника одягу для тварин, а Наталія
Павлюк творчо розроблятиме декор цього
одягу.
Ще двоє людей з інвалідністю за сприяння Рівненського міського центру зайнятості
знайшли місце праці. Бажаємо жінкам
успіхів на нових робочих місцях.
Вікторія ПЕЛЕХ, заступниця начальника
відділу оргроботи та архівної справи
Рівненського міського центру зайнятості

Перешкод для працевлаштування не існує
Серед осіб з інвалідністю, які знаходяться
в активному пошуку роботи, у Вараші багато молодих людей, які мають активну життєву позицію і прагнуть реалізувати себе в
соціумі. Їм на допомогу приходять кар'єрні
радники служби зайнятості. Шукачеві роботи надаються інформаційно-консультаційні
послуги щодо працевлаштування, складається індивідуальний план, з клієнтом
розробляється стратегія його працевлаштування, за потреби спільно – резюме. Головним є правильне налаштування шукача роботи на пріорітетність під час співбесіди з
роботодавцем окремих факторів, що впливають на результат працевлаштування.
Яскравим прикладом працевлаштування
осіб з інвалідністю можна вважати приклад
Анни Богданової, яка за допомогою
фахівців служби зайнятості в свій час була
працевлаштована і вже майже два роки працює.

«Коли я стала безробітною, – каже пані
Анна, – то вирішила відразу звернутися за
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поновано роботу менеджера зі збуту, адже
цей працедавець займається роздрібною
торгівлею товарів в спеціалізованих магазинах».
Отже, завдяки об'єднаним зусиллям
знайшовся варіант працевлаштування для
Анни Богданової, де вона успішно працює й
нині.

допомогою до фахівців Вараської міської
філії Рівненського обласного центру зайнятості. Я дійсно прагнула працювати, задля
чого наполегливо виконувала всі поради кар'єрного радника, відвідувала профорієнтаційні заходи з техніки пошуку роботи, семінари для осіб з інвалідністю, отримувала
консультації з профорієнтації. Невдовзі я
отримала бажану роботу у приватного
підприємця Ростислава Шепетька. Після
співбесіди з роботодавцем мені було запро-

Наталія ХІМІНЕЦЬ, заступниця
директора Вараської міської філії
Рівненського обласного центру зайнятості

Допомагаємо з роботою
Питання зайнятості осіб з інвалідністю
ніколи не залишається поза увагою фахівців
служби зайнятості. Їх працевлаштування
вимагає індивідуального підходу, адже кожна така людина має свої особливості та характерні вимоги щодо роботи. Зазвичай, у
їхніх індивідуальних програмах реабілітації
вказано професії, які не потребують спеціальної підготовки. Якщо врахувати потребу
місцевого ринку праці, то такі вакансії від
роботодавців майже не надходять. Тому доводиться докладати чимало зусиль, щоб допомогти з роботою.
Вартує уваги цьогорічна історія працевлаштування Вадима Хомича. Хлопець має
проблеми зі слухом, але це не стало перепоною в отриманні роботи. Спільними зусиллями – кар'єрного радника, консультанта
роботодавця та завдяки високій мотивації
до праці самого безробітного, вдалося досягнути поставленої мети в короткі терміни.
Вадим звернувся до Дубровицької районної філії Рівненського обласного центру
зайнятості у лютому, а вже у травні був працевлаштований лісорубом до підприємця
Сергія Демарчука. Роботодавець відгукується про хлопця лише позитивно. Каже,

що цей робітник працьовитий, старанний та
не боїться роботи. Упродовж року кар'єрним радником здійснюватиметься соціальний супровід Вадима.
Бажаємо йому міцного здоров'я, витримки та незламної сили духу.
Наталія ВОРОБЕЙ,
начальниця відділу активної підтримки
безробітних Дубровицької районної філії
обласного центру зайнятості

Соціальний супровід осіб з інвалідністю
Пані Олена за пошуком нової роботи
звернулася до фахівців Здолбунівської районої філії Рівненського обласного центру
зайнятості. Олена Михайлівна приємна,
скромна і доброзичлива жінка, хоч має

інвалідність II групи з ураженням опорнорухового апарату.
Фахівці районної філії допомогли їй зорієнтуватись у пошуку роботи. Завдяки
успішній співпраці з кар’єрним радником
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подалік від її оселі, що надзвичайно важливо
для жінки. Трудова діяльність для пані Олени є не лише можливістю забезпечити своє
життя, але й фактором реалізації своїх
здібностей, можливістю бути потрібною,
відповідальною та успішною.
Отож, інвалідність не треба ототожнювати з безробіттям. Велике бажання, попри
хворобу, працювати, вірити в себе, приносити користь своїй країні, отримувати достойну заробітну плату – стимул для кожної людини в нашому суспільстві.

Олена погодилася на участь у тимчасових
роботах в ТзОВ «Волинь Табак». У подальшому жінка отримала постійну роботу продавця продовольчих товарів на цьому ж
підприємстві. Нова робота знаходиться не-

Оксана ШНАЙДЕР, заступниця
директора Здолбунівської районної
філії обласного центру зайнятості

Допомогли людині з інвалідністю
знайти місце праці
особою розробили індивідуальний план працевлаштування. Під час вивчення ситуації
фахівчиня центру зайнятості співпрацювала
з лікарями медико-санітарної експертної
комісії щодо визначення переліку можливих професій, які, згідно зі станом здоров’я,
зможе виконувати Олег Ш.
Врахувавши індивідуальні обставини, бар’єри на шляху працевлаштування, а також
поточну та перспективну ситуацію на ринку
праці, кейс-менеджер провів презентацію
безробітного. Після проведення декількох
співбесід з роботодавцем – керівником приватного підприємства «Патар» – щодо необхідності навчання та створення робочого
місця відповідно до вимог медико-соціальної експертної комісії, в найкоротший
термін вдалося працевлаштувати безробітного. Дякуючи злагодженій та ефективній
роботі фахівців служби зайнятості, Олег
Вікторович працевлаштований до приватного підприємства «Патар» стрижневиком
машинного формування.
Завдяки забезпеченню підтримки та наданню допомоги безробітним з числа вразливих на ринку праці груп населення шляхом розвитку необхідних навичок пошуку
роботи, підготовки резюме, проходження
співбесіди, закріплення на робочому місці,

Людина, яка опинилася в складних життєвих обставинах, потребує не тільки матеріальної допомоги, а, насамперед, психологічної та моральної підтримки.
Завдяки запровадженню в роботі служби
зайнятості кейс-менеджменту сучасного
індивідуального підходу до обслуговування
безробітного населення підвищується мотивація безробітних для прискорення працевлаштування, у тому числі вразливих на
ринку праці груп населення.
Як приклад, до Рівненського міського
центру зайнятості в лютому 2020 року звернувся Олег Ш. з метою працевлаштування.
Маючи групу інвалідності та відповідно до
рекомендацій медико-соціальної експертної
комісії обмеження до роботи, недостатній
освітньо-кваліфікаційний рівень, значну перерву в трудовій діяльності, безробітний не
міг чітко визначити свою роль в теперішньому ринку праці та бажаній професії.
У центрі зайнятості Олегу Вікторовичу
було проведено профілювання та запропоновано послугу соціального супроводу при
працевлаштуванні, що здійснюється за технологією кейс-менеджмент. Особистий консультант, заступник начальника відділу
організації працевлаштування населення
Марина Прокопюк, спільно з безробітною
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ально незахищених категорій населення.

сприяння доступу до допоміжних та підтримуючих зайнятість послуг, координації залучених послуг, підвищується рівень працевлаштування та соціальної адаптації соці-

Алла ЛИСИЦЬКА, начальниця відділу
організації працевлаштування населення
Рівненського міського центру зайнятості

Громадські роботи із супроводу людей
з вадами зору продовжуються
Вони відчувають життя на дотик... Це про
людей, які мають вади зору і яким, відповідно, неймовірно важко адаптуватися до звичного життя. Аби вирішити повсякденні питання цих громадян, у місті функціонує
служба супроводу осіб з вадами зору, яка за
сприяння Рівненського обласного та
Рівненського міського центрів зайнятості
розпочала свою роботу ще з 2011 року. Наразі ця робота продовжується, і люди з інвалідністю не залишились один на один із
власними проблемами.
Відтак, Рівненським міським центром
зайнятості в першому півріччі 2020 року укладено 3 договори з Рівненським учбово-виробничим підприємством Українського товариства сліпих на проведення громадських
робіт із супроводу осіб з вадами зору. Безробітними було виконано 668 замовлень та надано 1522 послуги особам з інвалідністю по
зору.
Безробітні, які беруть участь у громадських роботах, допомагають незрячим дістатися лікарні, місця роботи, пошти, вокзалу
або ж банківської установи.
У липні цього року укладено договір з

УВП УТОС з проведення громадських
робіт і виконання супроводу осіб з вадами
зору. Оплата цих послуг здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету.
Світлана РОТАР, заступниця директора
Рівненського міського центру зайнятості

Небезпеку COVID-19 попереджаємо разом
В умовах карантину Рівненський центр
професійно-технічної освіти державної
служби зайнятості (РЦПТО ДСЗ) надав
посильну благодійну допомогу Гощанській
селищній раді. Напередодні тамтешній голова Микола Панчук звернувся до директора Рівненського обласного центру зайнятості Івана Ткачука з проханням допомогти
із виготовленням захисних медичних масок
для працівників поліції, Державної служби з
надзвичайних ситуацій, пенітенціарної та
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сторінці Гощанської селищної ради.
Директор Рівненського ЦПТО ДСЗ Володимир Псюк запевнив, що навчальний
заклад готовий і надалі виготовляти захисні маски у необхідній кількості на замовлення партнерів.

комунальної служб Гощанщини. Цю роботу
виконало Гощанське навчальне відділення
Рівненського ЦПТО ДСЗ, на базі якого готують, зокрема, кваліфікованих швачок та
кравців. Як повідомив завідувач відділення
Микола Корчевний, за роботу взялася майстер виробничого навчання Світлана Пазинюк. Перша партія – 130 масок була швидко
пошита й передана селищній раді. Щиру подяку майстрині розмістили на офіційній

Діна МАЗУРКЕВИЧ,
фахівчиня Рівненського центру
професійно-технічної освіти
державного центру зайнятості

–––––––––––––––––––––––––– ТВОРЧІСТЬ ––––––––––––––––––––––––––
ПЕТРО КАСЯНЧИК
Народився 25 січня (записаний 20 лютого) 1962 року в
сім'ї безрукого інваліда війни. Маю дві молодших сестри. В п'ять років навчився
читати, переглядаючи газети,
в які замотували пастухи
свою їжу на полудень. Навчившись читати, почав писати перші вірші друкованими газетними буквами.
У сім років пішов у школу. У школі було нецікаво,
тому що те, чому навчала
вчителька, я вже знав. Позаписувався в усі
бібліотеки, багато читав. Школу закінчив з
посередніми оцінками, але матеріал з деяких предметів засвоїв набагато краще
відмінників. Особливо з фізики, геометрії, астрономії, біології, історії, географії. В літературу просто закохався.
Після школи – Рівненське будівельне
ПТУ. У 1981 році розпочав службу в армії.
Пройшов учбовий центр та школу розвідки, невдовзі був закинутий до «гарячої
точки». Далі не можу писати – дуже важко. Після деяких подій, що трапилися зі
мною, я опинився в центральному госпіталі Радянської Армії. Мене там «штопали, шили» аж вісім місяців, повертаючи до
життя. Я і по сьогоднішній день дякую
Богу і особливо лікарям і медперсоналу
госпіталя.
Повернувшись додому, доля розпоря-

дилась так, що не пройшло і
двох місяців, як я закохався
й одружився. Це був 1983
рік – початок осені.
З 1983 до 1986 року – життя пересічного громадянина,
мав дружину, дитину, квартиру, роботу, гроші, був щасливим.
Однак щастя було недовгим. У квітні 1986 року вибухнув Чорнобиль і в травні
того ж року я опинився на
ліквідації цієї небувалої
біди. Мені тоді було 24 роки. Далі немає
нічого цікавого – лікарні, лікарні й
лікарні, запах палат і смерті донині виїдає
душу. Я став нікому непотрібний. І коли б
не Всевишній, що над нами, мене на цім
світі давно б не було. На сьогодні я чи то
живу, чи то існую по милості Його!
Пишу вірші про добро і про зло не через
те, що я такий розумний, а тому що людям
такі вірші потрібні. Читаючи їх, можливо,
хтось стане добрішим, лагіднішим та чеснішим. Вони мене розчиняють в цьому
світі, і виправдовують, і судять. І серце
має тішити лише одне, що Чорнобиль був
мій не даремно. Не був би я, був би хтось
інший. А той інший, можливо, й не вижив
би, і діти його росли б без батька. І нехай
більше нічиї діти не знають такого горя.
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ВІРШІ

На Поліссі жнива, прокидайся нероба,
Хвала Богу, жива ще душа хлібороба.
Ми ще сієм і жнем, в небі грози гуркочуть,
Слава Богу живем, маєм хліб скільки хочем.

Дякую Богові за те,
що була у мене така мама
В душу впала осіння роса,
Я життя своє згадую, дроблю,
Моя мама пішла в небеса,
І нічого вже тут не зроблю.

Наші люди в полях давно не новачки
Знають добре той шлях на свої нивочки.
Бог нам землі вділив із торфів і пісків
Й Миром благословив наших поліщуків.

Я матусю свою так любив,
Совість мучить мене і картає,
Що для неї я міг, але не зробив,
Як вона без мене там у раю?

А земля в нас гливка, до ледачих німа,
Треба сильна рука, в який втоми нема.
Скрізь торфи і піски, земель кращих немає,
Тільки Бог колоски і на них підіймає.

Ось кімната твоя і твій дім,
Знову осінь і сливи для тебе.
Де ти, мамо? На сонце ходім.
А у відповідь: «З Богом, на небі».

Він ще з нами завжди, його сонце і зливи,
Ми не знаєм біди, з ним усі ми щасливі.
Й на врожай у нас знов не згасає надія,
Через Божу любов світить сонце і гріє.

І заплакала осінь слізьми,
І засипала листям пороги.
Ти вже там, тут залишились ми,
Твої діти, посеред дороги.

Зерно все проросте, щоб колоссям налити,
В нас завдання просте,
славить Бога й молитись,
Щоб не вийшло колись, як в того багача –
«Їж душа веселись, душу смерть зустріча».

Твоя квітка весни одцвіла,
Відшуміла гроза твого літа.
Тепер осінь на серце лягла
І розлукою буде боліти.

А де ж слава Творцю,
лиш себе прославляєм,
Знаймо правду оцю, все від Бога, що маєм.
Це не просто слова, щоб себе мені тішить,
Хліб всьому голова, Бог за всіх головніший.

Ти в моїй тепер, мамо, душі.
Бо від тебе пішов я у люди.
Ти дала і життя, і вірші,
Я ніколи тебе не забуду.

На Поліссі жнива – не маленька подія,
Любов Божа жива – його милість ще діє.

Ти людей звала всіх у свій дім,
Й на чужих і своїх не ділила.
Ти залишилась в серці моїм
Завжди добра, привітна і мила.

***

Я нічого вже більш не скажу,
Від усіх заховаюсь й поплачу.
Доживу, допишу, долюблю
Й тебе в Вічності знову побачу.

Імен є багато у Бога –
Творець, Всемогутній, Святий...
Він Світло для всіх і дорога,
Доступний для всіх і простий.

В душу впала осіння роса,
Я життя своє згадую, дроблю.
Моя мама пішла в небеса,
А я тут свої справи дороблю.

Він Сином Господнім явився,
На землю зійшов із небес,
В людину земну умолився,
За гріх наш розп'ятий й воскрес.
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Бог добрий для всіх й милостивий,
Й чекає від нас каяття,
Й на землі щоб були ми щасливі,
Для нас він є Хлібом Життя.

Вітер зранку як повіє –
Місця хлопцеві нема,
А як вечір забринів –
Він кохану обійма.

І коли у серцях в нас задуха,
І не хочеться далі вже жить,
Бог Святого нашле усім Духа
І від серця лихий побіжить.

Ой ти, осінь жовтокрила,
Ой ти, осінь золота.
Весіллями село вкрила,
До лиця тобі фата.

А як прийде на душу спокуса
І «нервова шкатулка» здає,
Позовіте на поміч ви Духа,
Він упасти в гріхи не дає.

Нема в щастя барв і міри,
Й не збереш його в вінки.
Дай же, Боже, долі й миру,
І любові навіки.

Й через Боже Святе Воскресіння
І невинно пролитую кров
Нам відкрито ще шлях до спасіння
І дорога під Божий Покров.

Щоб ніколи не сварились,
Сліз не було на лиці,
І щоб з Господом мирились,
І дні згадували ці.

І знаймо: Господь наш Всевишній
На Голгофі всіх нас полюбив
І в душі хоче буть нашій грішній,
Щоб зла нам ніхто не робив.

Як то добре, коли в парі!
Переносять разом все.
Нестрашні їм чорні хмари,
Й буря їх не рознесе.

Він на статки не дивиться й лиця,
І умови спасіння прості:
Нам покаятись треба й молиться
І вклонитись Крові на Хресті.

Хай їм світить сонце ясне
Й буде радість без вина.
Бо життя тоді прекрасне,
Коли поруч він й вона.

Він бідного Бог і вдовиці,
В них радість і захист у нім,
Незмірні його Обітниці,
Ходімо до Бога, ходім.

Ой ти, осінь жовтокрила,
Світ весь в золото вдягла.
Душу ніжністю накрила,
В серце піснею лягла.

Господніх імен не злічити
Й куди не поглянь, всюди він,
Він хоче любить нас і вчити
Хвала йому й слава «Амінь».

***
В край, де літо мій смуток зірве,
Там, де мамине сонце ще світить,
Іду в рідне село Борове,
У моє Борове, на край світу.

***

В нім так само усе, як колись:
Дробишин і Любин горбокосі,
І будинки нові піднялись,
А старі на них дивляться скоса.

Ось вам сонце, ось і хмари,
Осінь йде до нас здаля.
Хлопець горнеться до пари –
Скоро буде весілля.

35

ТВОРЧІСТЬ

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

№ 35, 2020 рік
***

Й де б мені не доводилось жить,
Були різні капризи від долі,
Ну не можу я не тужить
По лісах, по озерах і полю.

А зорі над Чорнобилем горять,
Одвічні свідки ядерного лиха,
І падають, і гаснуть, і горнять,
Коли вмирають душі наші тихо.

Хай Господь мене щиро простить
За далекую юність роздольну.
Як стальний поїздок просвистить,
Зупинюся й заплачу невольно.

Давно вже Чорнобиль відшумів,
А правда й до цих пір для нас закрита.
Хто грішний – той нахапати зумів,
В чорнобильського дна нема корита.

Першим Кусин, а там – Мостова
За повернення стануть радіти.
Й наша школа, стара і нова,
Й по селі з неї тягнуться діти.

І хто тепер дозволив нас судить,
Й ділити нас на перших і на других?
Погляньте, он вдова сама сидить,
Ковтаючи жіночі гіркі туги.

Це ж і я в ній школяриком був,
Тут юнацькі пройшли мої роки.
Я нічого з тих пір не забув,
Не такі тепер в мене уроки.

Щороку їй впихають папірці
І нас шанують день один щороку.
Сьогодні в тих усмішки на лиці,
Котрі за рік не зроблять ані кроку.

І коли вже, здавалося, все,
Залишається руки зложити,
Мене серце в село понесе,
І захочеться знову ще жити.

Тече в крові чорнобильський полин,
Випалює слізьми вдовині очі.
Де Київ, а де Рівне, де Волинь?
Ці землі біль полишити не хоче.

І вдавалося встать і творить,
І що дихаю – знову радіти,
Й хвала Господу ще говорить,
Що живуть у селі іще діти.

Одним біда набила гаманці,
Ті нелюди нагріли добре руки.
Навіщо їм чорнобильці оці?
І вдови хай ковтають свої муки.

Хай ідуть по селу корови,
Ані танки, ні смерть, ні гармати.
Щоб у мирі жили я і ви,
І по дітях не плакала мати.

Гуде в судинах, з кров'ю в перепліт,
Чорнобиль в тих, хто голими руками
Знімав з землі Чорнобиля наліт,
Тепер вони сіяють між зірками.

Щоб було куди їхати тим,
Хто тепер заблукав, загордився.
Для мене Рідний край є Святим
І село те, де я народився.

Двохсоточка – ціна на нас така,
І Леся із банкноти аж заплаче,
І з року в рік нам тичуть п'ятака,
А Бог все чує, думає і бачить.

В край, де літо, мій смуток зірве,
Там, де мамине сонце ще світить,
До себе Бог додому зове –
Хватить вже пропадати по світі.

І вмерли вже від нас позивачі,
І від вдовиць про милості у Бога.
Прийдуть на суд худі і пузачі,
Знущання не пробачить Він такого.
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А зорі над Чорнобилем горять,
Чорнобильці як люди хочуть жити.
Лиш грози над землею хай гримлять,
Щоб край вдовиним сльозам положити.

Й даремно, друзі, плакати і злить
Отих, кому біда «по барабану»,
Бо правда їм не світить, а золить,
Немає меж бездушності й обману.

ПЕТРО БУТКЕВИЧ
Петро Буткевич народився 29 березня
1956 року в селі Орв’яниця Дубровицького
району, що на Рівненщині. 1978 року вступив до Українського інституту інженерів
водного господарства. У 1979 році, беручи
участь у спортивних змаганнях за першість
інституту з класичної боротьби, отримав
травму хребта, в результаті якої має інвалідність I групи.
1987 року закінчив навчання з відзнакою.
Від 2003 року – голова Рівненського міського товариства інвалідів з порушенням опорно-рухового апарату. 2006 року програма
«Адаптація до повноцінного життя інвалідів
із порушенням опорно-рухового апарату у
м. Рівне», зініційована Петром Федоровичем, виграла грант європейської комісії.
Того ж року при Товаристві інвалідів уперше на Рівненщині створено службу «Інватаксі» з гідравлічним підйомником для перевезення осіб з інвалідністю, які користуються інвалідними візками та медичними
ходунами. Ця послуга й досі надається безоплатно.
Петро Буткевич – активний учасник
спортивних змагань серед осіб з інвалідністю, триразовий чемпіон України з настільного тенісу серед візочників. Відзначений
грамотою Рівненського регіонального центру з фізкультури і спорту інвалідів «Інваспорт» за I місце з бочча. Нагороджений
дипломом за активну участь у розвитку
спорту серед ветеранів на Рівненщині.

Під сонцем це найвища суть,
І нам пора б її збагнуть.

УКРАЇНЦІ МОЇ, УКРАЇНЦІ!
Українці мої, українці,
Схаменіться, благаю вас!
Об'єднаймось, українці,
Бо прийшла та пора і той час.
Нам не варто ділити Вкраїну –
Наділились уже у віках:
Яничари стріляли їй в спину,
Познущався татарин і лях.
Та чи ж мало хто нищив її?
Розпинали «брати» – хто як міг,
Та старались найбільше свої.
Та Господь Україну вберіг.
Тож єднаймось, мої українці!
Це, здається, – останній наш шанс.
Бо ми згинемо всі поодинці.
Хто державу збудує за нас?

МИ ЛЕЖАЛИ
У ЛУЗІ МІЖ ТРАВ
Ми лежали у лузі між трав.
Шепотіла мені: «Я люблю».
А я ніжно тебе пригортав
У безмежнім зеленім раю.
Ми хмеліли від запаху м'яти,
Від кохання, любові, тепла...
Нам хотілося світ обійняти,
До нас доля прихильна була.
Ми дивились в небесну блакить,
Зачаровані вдвох дивосвітом.
Берегли найпрекраснішу мить,
Подаровану сонячним літом.

ВІРШІ ПЕТРА БУТКЕВИЧА
***
Ще на зорі тисячоліть
Ісус дав заповідь таку:
Як себе ближнього любіть,
І Бога в серці бережіть.
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БІЛИТЬ МАТИ ХАТУ

ПРОЛІТАЮТЬ РОКИ

Білить мати хату,
Вже багато літ.
Вже сама біленька,
Як вишневий цвіт.

Пролітають роки за роками…
Вже торкнулась сивина крилом,
Не відвідував давно мами,
Знудьгувався за її теплом.

А здалось – недавно
Щіточку взяла.
Так білила вправно,
Все сама могла.

Знудьгувався за її руками,
Що так ніжно пестили колись.
Це стає відчутніше з літами…
Ти до неї, доле, прихились.

Та роки підкрались,
Щітка випада.
Діти розлетілись
З рідного гнізда.

ТОСТ
Дай келих, кохана та мила,
По вінця наповним вином.
Ми вип'єм за те, що любила,
За те, що ти в мене одна.

І тепер саменька
Мусить раду дати,
На Великдень хату,
Як колись, прибрати.

Ми вип'єм за те, що зустрілись
В шаленому вирі життя,
Ми вип'єм за те, що зріднились
Навічно вже наші серця.

Свято щоб зустріти
У веселій хаті,
Внучків пригорнути,
Дітей обійняти.

АНАСТАСІЯ АНТОНЮК
А плащ темно-малиновий відтінок має
І поли його вітер розвіває.
А очі ніби в душу заглядають.
«Як вам живеться?» вони мене питають.

ВІРШІ
ПАМ'ЯТНИК ТАРАСУ

«Живеться добре», – я відповідаю –
«Живеться краще, ніж ти жив, я знаю».
В руках, я думаю, він заповіт тримає
І бути вільними, щасливими
він нам заповідає.
Він навчає нас чужому научатись,
А своєї України не цуратись.

Іду по вулиці і не сумую,
Бо «Заповіт» Шевченка вчу я.
Ішла я довго, аж стомилась
І не помітила, як в центрі опинилась.
А всі кудись ідуть, всі поспішають,
Нічого навкруги не помічають.
А я, коли на площі опинилась,
На пам'ятник Шевченку задивилась.

Я ХОЧУ МИРУ!

Він ніби йде, насправді ж він стоїть,
Він поспішає чи він не спішить?
Хоч пам'ятник гранітний, та мені здалося,
Що в нього сиві вуса та волосся.

Новини з татом ми дивились
І дуже сильно засмутились:
Бо в нас на сході люди гинуть,
Боронять нашу Україну.
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І ось наснилося мені,
Немовби всі ми на війні.
Спокійно полягали спати.
Прокинулись від гуркоту гармати.

Мені дуже пощастило:
В мене добрі мама й тато
Та сьогодні хочу всім я
Про бабусю розказати.

Навколо все палає і димить.
Все, що близьким було,
змінилось вмить.
Навкруги паніка і крик,
Великий жах в очах усіх.

Кажуть, внуки для бабусі
Найдобріші, гарні, милі.
Та, на жаль, моїй бабусі
Зі мною так не пощастило.
Проте, мама розказала,
Коли я в неї в животі була,
Бабуся як ніхто мене чекала,
Молилась, щоб я щасливою росла.

А потім все ще гірше стало,
Бо тата на війну забрали.
Лишилось нам молитись і чекати,
Щоб швидше повернувся тато.

А коли їй лікарі сказали:
«Зрозумійте, що вже тут робити,
Ви змиріться, мабуть, ваша внучка
Не зможе взагалі ходити»,

І я так плакала, що прокинулась враз
І тут побачила, що в мене все гаразд,
Що мирне небо є над головою,
Що мама й тато поруч є зі мною.

І тоді бабуся відказала:
«Мою внучку треба добре знати
Ви побачите, що колись моя Настя
Навіть буде танцювати».

Я задумалась, чому цінуєм те, що маєм,
Лише тоді, коли усе втрачаєм.
Люди, одумайтесь, благаю, схаменіться!
Скільки крові можна лити?

І коли у мами опускались руки,
То бабуся завжди знала,
що сказати,
Щоб мої матуся й тато
Не покидали все ж
зі мною працювати.

Скільки треба биться?
Я хочу в державі мирній проживати,
Щоб поруч зі мною були мама й тато.
Щоб батьки не хвилювались
за солдата-сина,
Щоб розквітла наша слава,
слава України.

І вона не просто вірила у мене –
Вона для мене все зробила.
Вона зі мною танцювала і співала,
І в басейн мене водила.

НАЙКРАЩІЙ БАБУСІ

І тепер я добре знаю,
Що хоч є над чим ще працювати,
Та за те, що досягла я, що я вмію,
Треба моїй бабусі ДЯКУЮ сказати.

Я давно вже зрозуміла,
Що щаслива та людина,
У якої є велика,
Дружня, радісна родина.

«Я ПОЧУЮ ТЕБЕ, НЕ МОВЧИ...»
ВІРШІ БОГДАНА СТОЛЯРЧУКА

Якщо пам'ять мене збереже.
Помолись, коли мене не буде,

***
Помолися за мене сьогодні
І завтра, якщо не забудеш,

Помолися, чуєш, уже.
Так просто посеред дороги,
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Тут залишився мій зелений світ,
Тут крапля тиші огортає спомин.
А ранок нанизав проміння цвіт
На списи трав, на росянисті дзвони.

Вночі помолись крадькома.
А може, у церкві до Бога,
Коли наступить зима.
Помолись до землі, до неба,
До пшеничних тугих колосків.
Коли в серці твоїм є потреба,

Не зупинити злету тих надій,
Що заплелись у висі наді мною.
Гаптує сонце день немолодий
Усе рясніше з кожною весною.

Коли сум на душі осів.
Помолися уголос чи пошепки,
Або просто постій, помовчи.
Я почую тебе, хай подумки,

***
Білява ніч
На вітах серед саду
Дихнула памороззю
Десь із далини.
А місяць зупинивсь,
Немов давав пораду...
І марились йому,
Як і мені, льони.
І марилась весна
В буянні черешневім,
І білі пелюстки,
Немов зорю, несла.
І оживали срібрені дерева,
І усмішка в очах твоїх цвіла.

Я почую тебе, не мовчи.
***
За ясним днем іде негода,
За радістю печаль іде.
В житті так просто не виходить,
Щоби не схибив ти ніде.
Щось знов болить і точить душу,
Когось в провалля день несе.
Чиясь образа серце здушить,
Але є правда над усе!..
Є мудре слово, що від батька,
Добром відкрите і зорить.
Вже на чоло вляглася складка,
Бо знову щось тобі болить.

***
Не відболіло, не відблагалось,
Вчора боліло, сьогодні болить.
Комусь згубилось, тобі згадалось,
Мене ж хвилює у кожну мить.

***
Спинилась осінь в батьковім саду,
Плоди дозрілі, як думки, зоріють.
І знову надвечір'ям я іду,
Під музу цвіркуна, як в першу мрію.

Як не акордом, то щирим мотивом,
Як не риданням, то тихим плачем.
Не відблагалось, не відболілось,
Не відшуміло сивим дощем.

НАТАЛІЯ ЯКОВЛЕВА
надцяти років. У 2001–2003 рр. – лауреатка
II та IV обласного фестивалю творчості
дітей та молоді з обмеженими фізичними
можливостями «Сузір'я надії». У 2004 році
отримала перемогу у номінації «Відкрий
себе добру» Нетішинського міського конкурсу «Поезіє – ти сило чарівна!».

Народилася 26 листопада 1985 року в
місті Вараш Рівненської області з діагнозом
ДЦП (дитячий церебральний параліч). Завдяки клопіткій праці мами ходить своїми
ногами і веде активний спосіб життя.
Від 1987 року живе в місті Нетішині
Хмельницької області. Пише вірші з оди40
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У 2009 році закінчила стаціонарне
відділення факультету Міжнародних відносин, спеціальність «Міжнародна інформація» Рівненського інституту слов'янознавства Київського славістичного університету.
Має спеціальність «Спеціаліст по зв’язках із
громадськістю». Працювала фотокореспонденткою у газеті «Нетішинський вісник» та
кореспонденткою у газеті «Пост Громадського контролю», писала статті для місцевих
газет.
У 2013 році Наталя випустила свою першу збірку поезій «Відродження», де зібрала
поезію дитинства і юності. У 2015 році – лауреатка III Хмельницького обласного фестивалю творчості дітей та молоді «Райдуга
талантів» у місті Красилів. У 2016 році виходить друга збірка поетеси і журналістки
«Поезія моєї душі». У 2017 році друкувалася у Хмельницькому альманасі «Скарбниця
мудрості» та рівненському альманасі «Душа
автора». У 2018 році виходить третя збірка
авторки «Незламна». Також стає лауреаткою Міжнародного Паризького літературного конкурсу «Душевная поэзия» у номінації «Українська співучість». У 2018 році
Наталя брала участь у Сновському поетичному конкурсі пам’яті Леоніда Тереховича,
її вірш був надрукований у сновському альманасі «З Україною в серці». Твори Наталі
опубліковані в альманахах «За чашкою
кави» (м. Рівне) та «Наодинці з Україною»
(м. Шепетівка Хмельницької області). Нагороджена міжнародним паризьким дипломом читацьких симпатій до Всесвітнього
дня поезії.
У червні 2020 року вперше стала редактором книги «Академія Магії. Закляття ідеального світу» молодої і талановитої письменниці у стилі фантастики з міста Рівне
Вікторії Мороз.
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Ніколи рук не опускай,
Хоч як хотілось плакати в подушку.
Ну! Не здавайся же! Давай!
Розбий об стіл ти негативу кружку!
Тобі говорять: «Не такий, така...»
Ти їх не слухай... Хай собі говорять.
Собі на душу братимуть гріха,
А Бог все бачить! Бог їх нагородить!
Ти не здавайся... Ти пиши... Поезію,
А, може, прозу...
Малюй, перекладай, в'яжи,
Хоч скажуть: «Все це несерйозно!»
Знайди в житті потрібний шлях
І рухайся вперед! Ти зможеш!
Несправедливість знов відчує крах,
Коли ти в серці радості примножиш.
Ти не здавайся! Йди вперед!
Хоч всі казатимуть: «Не треба!»
Можливо, ти – майбутній Архімед,
У кожнім з нас світ матиме потребу!

НЕ ВІДМОВЛЯЙСЯ
Не відмовляйся від своєї мрії,
Не будь ти тим, ким ти не є.
В родючих землях паросток надії
У соковитім плоді проросте.
Не відмовляйся від своєї мрії!
Не треба залишати все як є.
Ми пожинаєм те, що сієм.
Нехай добро свій прихисток
знайде!
Не відмовляйся від своєї мрії.
Вона для тебе – світло...
Не пітьма...
Гори у тому, що так серце гріє –
В тобі є завжди світла сторона.
Весна сьогодні, ну а завтра – осінь,
Чотири пори року кожен рік.
Досягнень фарба на поверхню
просить
Мольберт... Щоб змалювати світ.
Не відмовляйся від своєї мрії
І не кажи: «Нічого я не можу!».
В тобі є сила... Річка не міліє,
Коли дощі її життя примножать.
В тобі є те, чого немає в інших,
Роби цей світ насправді яскравішим...

ВІРШІ
ТИ НЕ ЗДАВАЙСЯ!
Ти не здавайся, йди вперед!
Як не били б життя буревії.
Життя сьогодні – не солодкий мед,
Та попри все – плекай свою надію.
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Заручник долі
(ім'я головного героя змінено з етичних міркувань)
рукою до ліків та філіжанки з водою. Дякувати Богу, трохи відлягло.
Задзвонив телефон. На тому боці
сільська фельдшерка глухим, безбарвним
голосом повідомила.
– Степане, надійшли результати аналізів.
У Вас, на жаль, Covid-19. – Вона наказала
пити пігулки, лежати, та й поклала слухавку. Що їй до того, що він у лісі, за шість кілометрів від центру села, залишений один на
один із монстром-вірусом і своїми спогадами, які ось уже майже тридцять років не дають спокою, свердлять йому мізки.
У голові деколи нестерпно завиває сирена, яка в Чорнобилі нагадувала – час перебування в радіоактивній зоні вичерпано,
продовження терміну може бути смертельним. І кожного разу він відчуває небезпеку,
страх, які важко подолати.
Скільки їх, «біологічних роботів-смертників», підіймалося на реактор! Степан
скрушно похитав головою, важко зітхнув і
проговорив вголос.
– Усі сорок два чоловіки, з якими я разом
працював, не прожили і десяти років. Мене
ж Бог чомусь милував, давши взамін на
життя великі випробовування долі: невиліковні хвороби, нестерпний біль і сотні днів,
проведених у Рівненські обласній чорнобильській лікарні.
Вечоріло. Щоб подолати жар, випив
пігулки, знесилено відкинувся на просяклу
потом подушку. У всьому тілі відчував страшенну втому, в голові дзвеніло, гуло. Невдовзі задрімав, та сон був короткий. Вночі
зірвався затяжний задушливий кашель,
який не давав спати. А в голову знову настирливо лізли й лізли непрохані думки.
– Як багацько я віддав би, аби не бути
відлюдником, щоб поруч була вірна подруга, яка б у години радості і смутку розуміла й
підтримувала. Можливо, навіть повернувся
б до своєї дружини Ольги, єдиної любові.
От, якби ж вона покликала, можливо, пробачив би її, можливо…

Степан горілиць лежав на дивані. Наростаючий біль пронизував усе тіло, воно було
якесь чуже, неначе закам'яніле. Нестерпно
боліли руки, ноги, у грудях тиснуло, обважнілі повіки не слухалися, у голові роїлися, клубочилися, неначе хмари, тривожні
думки.
– Невже це вірус? От клятущий, таки не
оминув і мою хату, хоч тут, у лісі, поодаль
села, чисто, ще й досі – незаймана природа.
Невже оцей страшний вірус може вбити, попри те, що я вирвався із лещат чорнобильської смерті.
У туманній голові уривками спливали
картини далеких вісімдесятих.
О шостій ранку постукали в двері, наказали збиратися. Заздалегідь було відомо
куди їхати, адже персонал підприємства, на
якому працював, уже не раз залучали до
ліквідації аварії в Чорнобилі.
Головним завданням бригади, що прибула на місце призначення, було очистити дах
четвертого енергоблоку від радіоактивних
уламків. За 30-40 секунд, відміряних для роботи кожного, необхідно було схопити, донести і скинути вниз радіоактивне сміття.
Переважно ліквідаторам не вдавалося вкластися у визначений термін, адже довжина
даху – сорок метрів, тут головними були
швидкість, вправність рухатися в протигазі
та захисному костюмі, обладнаному свинцевими листами.
Крізь марево сну Степану видиться, як
він, уже десятий – останній раз біжить чомусь зовсім голий, намагається, але ніяк не
може підняти важку радіоактивну брилу.
Душно, … стискається мозок, серце вискакує
з грудей, прискорюється дихання, дихати
стає важко, він задихається, падає… Враз все
тіло сіпнуло, Степан прокинувся. Йому стало страшно, гарячий холод пробіг поза спиною, і наче обпік самісіньке серце.
– Фу, фу, – поволі оглядівся і зрозумів,
що знаходиться вдома. Обважнілою долонею витер холодний піт з чола, дотягнувся
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Ні, ні, таке не можна пробачити!..
Степан відганяв нав'язливі думки, від хвилювання знову зайшовся
кашлем.
– Ольга розтоптала мене і витерла ноги, тоді, коли так потрібна
була її допомога і тепло.
Променева хвороба забрала
сили, випадали зуби, сипалося волосся, злазили нігті, нестерпно боліли кості. Тридцятирічний чорнобилець, інвалід першої групи
більше не цікавив дружину. У квартирі часто збиралися молоді люди,
які чаркували та веселилися до ранку. Все
стерпів та одного разу… Тіло Степана пересмикнуло.
Дружина пішла полити квіти до сусідки
по квартирі, коли та була у від'їзді і затрималась. Вирішив покликати, зайшов і остовпів.
У спальні на ліжку були вони…, ніби ножем
різонуло в самісіньке серце, потемніло в
очах, перехопило дихання.
– Краще б я ніколи цього не бачив, осліп
ще там, на даху реактора. Вона вбила, знищила мене, а душа... душа отерпла від болю і
вигоріла дотла.
Над ранок знесилений від жару та думок
чоловік заснув. Сонячний зайчик грайливо
лоскотав його обличчя, стрибав кімнатою,
нагадуючи – розпочався новий день. Степан
відкрив очі, прислухався до самого себе і
відчув: у голові трохи проясніло. Зробив неабиякі зусилля, аби поволі піднятися і нагодувати домашню живність: три десятки курей, козу і коня, бо хіба вони можуть знати
про той коронавірус.
– Ох, ох, залежався. Тримаючись рукою
за стіну дочалапав до порога, мов бальзам
вдихнув ковток свіжого вранішнього повітря. Стало легше…
– Зачекайте, мої хороші, ще трохи зачекайте. Степан часто розмовляв із домашньою живністю, яка уже більше 20-ти років,
з тих пір, як суджена з двома синами вигнали його із власної квартири, була невід'ємною частиною його життя..
Тоді, хронічно хворий, зраджений і поки-
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нутий, він не знав, як зцілити спалену душу,
як далі жити без любові і підтримки. Отож
свій біль топив у горілці. І так довгих шість
років, поки тут, у батьківській хатині, не
відчув, що покидають сили, зупиняється
серце. Єдиною надією на порятунок було
звернення до Бога. Пересохлими губами, які
ледве ворушилися, тихенько прошепотів...
– Боже милосердний, прости мої провини, допоможи, благаю, воскреси мою душу.
Я буду служити Тобі вірою і правдою до останнього подиху і ніколи не зраджу.
Степан таки встав на ноги, але ще не раз
оковита намагалася спокусити його.
Та він вистояв і слово, дане Богові, жодного разу не порушив. Щонеділі ходив у молитовний будинок, виконував заповіді Божі,
читав Біблію. Потроху з Божою допомогою
відроджувалася душа, відновлювалося понівечене здоров'я. Він не лише давав собі
раду, але й протягом 12 років доглядав стареньких батьків.
Пройшло два тижні. Хвороба таки відступила. Блідий, виснажений вірусом чоловік
порався на городі і мов губка вбирав цілющу
енергію благословенної землі предків, насичувався цілющою силою лісу. Зникала депресія, страхи, в душі панувала гармонія,
спокій і любов. Степан знав – усе буде добре, бо він не один. У його серці живе Бог, з
ним завжди буде його Спаситель.
Раїса ЩЕРБАН
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Історія одного незвичного сюрпризу
2001-ий рік. Весна. Квітень
зможе стати повноцінною особистістю».
Та моя бабуся Зіна була налаштована оптимістично: «Мою внучку треба добре знати. Повірте, колись Настя буде танцювати».
А далі почалася ціла родинна спецоперація під назвою «Повноцінна щаслива Настуся». Спочатку дівчинку віддали до дитячого
садочку в РНРЦ «Особлива дитина», де вона
навчилася розмовляти, сидіти, спробувала
плавати та робити перші несміливі кроки.
Не обійшлося, звісно, без допомоги батьків,
постійних реабілітаційних занять та фінансової підтримки бабусь та дідусів. І зовсім
скоро, у віці 4 років, були перші такі довгоочікувані самостійні кроки. Це все завдяки
реабілітаційному лікуванню у санаторії
«Хаджибей» і постійній лікувальній фізкультурі, а ще старанням дідуся Василя.
За роки навчання у садочку, відтоді коли
я себе добре пам'ятаю, вихователі помітили
здібності до вокалу. Мамі порекомендували
віддати мене в театрально-мистецьку студію
«Крок», що діє під керівництвом Улезько
Тамари Федорівни. Вперше на сцену лялькового театру я піднялась у 6 років та виконала в дуеті пісню «Музика».
Навчаючись у центрі, я неодноразово виступала на різних святах. На сцені облмуздрамтеатру 2007 року виконала сольно пісні
«Україночка», «Мамине сонечко». 2008
року брала участь у Всеукраїнському конкурсі «Бурштинові нотки». Щодо шкільної
програми, скажу вам відверто, що за роки
свого навчання я не пам'ятаю жодного свого
уроку, окрім англійської мови (напевно через те, що це був мій «улюблений» предмет.
Я пожартувала). Гаразд, розповідаю далі…
У 2010 році у моє життя стрімко вриваються потужні зміни під назвою ЗОШ № 27.
Чесно кажучи, багато хто з вчителів відверто не розумів рішення моїх батьків перевести мене навчатися до звичайної загальноосвітньої школи, яка на той момент зовсім не
була підготовлена до інклюзивної освіти.
Скажу, що більшість навіть і не знали, що це

Наближався день Х. День народження
мого тата і не просто день, а найважливіший
день у житті кожної людини – 25-річчя.
Сім'я Антонюків чекала на своє маленьке
диво в «животику». І зовсім не очікували
того, що буде відбуватися далі… Я, будучи у
животику мами, була дуже активною
дівчинкою і ніяк не могла придумати, що ж
татові подарувати… Тому вирішила народитися 20 квітня, але зробила це вдома, на дивані, без нагляду лікарів. Ризикована
дівчинка, скажіть? Напевно вам цікаво, як
же я виглядаю? Уявіть собі маленьке, пухнасте, біленьке кошенятко вагою всього 950
грамів. Так, згодна, це дуже маленька вага,
але тепер я сміливо можу називатися «Дюймовочкою».
Класно, правда ж?
Скажу відверто, лікарі геть зовсім не
вірили в те, що я виживу. Але я надто сильно
хотіла жити, подолала всі труднощі, які на
мене чекали, навіть не здогадуючись, що це
лише початок моєї цікавої життєвої історії.
І хоча мій сюрприз, скромно кажучи, шокував родичів та однак всі були дуже раді,
особливо бабуся Зіна і дідусь Василь.
Минають роки. Я помаленьку підростаю,
змінююсь, дорослішаю, пізнаю цей чудовий
світ. Але у віці одного року я ще не вміла
бігати, самостійно сидіти, гратися, у мене
працювала переважно права ручка, а ніжки
підгиналися, не стояли рівно на підлозі, а ще
я майже не розмовляла, видавала лишень
окремі звуки та склади, і дивилася на світ
своїми великими синіми очима.
Коли батьки це помітили, то почали бити
на сполох, звернулися до лікарів. Настуня,
так мене назвали, пройшла повне медичне
обстеження. Як наслідок – невтішний діагноз, ДЦП, спастичний тетрапарез. Лікарі
видавали негативні прогнози психічного та
фізичного станів здоров’я. І найбільш болючі слова, що пронизують самісіньке серце: «На жаль, нічого позитивного не можемо
вам сказати, більше всього ваша донька не
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таке і з чим його їдять. Це сьогодні інклюзія
є актуальною, а 2010 року в школі «з родзинкою» я була одна. Але, незважаючи на усі
заперечення, мої батьки були непорушні у
своєму рішенні.
Знали б ви, яка я їм вдячна за можливість навчатися у звичайному класі звичайної школи. Як тепер пам'ятаю свої емоції
після першого шкільного дня… Прибігаю зі
школи з «палаючими від щастя» очима:
«Мам, там так класно! Вони такі класні!
Мам, а уявляєш, Інна запропонувала мені
разом із нею за партою сидіти. А Богдан і
Микита сказали, що будуть замість мене носити мій портфель. Мам, я така щаслива!».
Щоправда, у перші роки навчання у загальноосвітній школі мені не вдавалося
«приборкати мистецтво» швидко, каліграфічно і грамотно писати, але невдовзі я
змогла це здолати. Знаєте, свої шкільні роки
я і досі згадую з посмішкою, чого тільки
варті шкільні гуртки та літературні конкурси, у яких я брала участь. Відвідувала
шкільний гурток «Умілі ручки», де разом із
учителькою зробила Різдвяного Янгола та
зайняла перше місце у міському конкурсі.
За успіхи в навчанні та активну участь в
житті класу та школи неодноразово нагороджувалась подяками і похвальними грамотами.
У 2011 році записалася у шкільний літературний гурток, де навчалася під керівництвом Банькової Світлани Василівни. Перші
спроби пера були досить вдалими, а вірш
«Життєва істина» приніс мені перемогу не
тільки на міському і обласному конкурсах
дитячої творчості «Майбутнє країни – у
мріях дитини», а й виборов III місце на всеукраїнському. Написана мною казка «Теремок» була поставлена учнями школи № 27
на сцені Палацу дітей та молоді, а на міжнародному конкурсі ця казка виграла приз
глядацьких симпатій. А 2012 року я стала
стипендіаткою міського голови.
Також продовжую складати і декламувати власні вірші, не забуваю виступати разом
із дітьми з літературно-мистецького клубу
«Крок». У школі мене сприймали добре, а я
намагалася не відставати від однокласників,
і в навчанні, і в позаурочному житті школи і
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класу. Брала участь у всіх шкільних заходах,
була активною членкинею творчого клубу
«Альфа». Крім того, я є лауреаткою й переможницею численних творчих конкурсів:
«Податки очима дітей», «Повір у себе – і в
тебе повірять інші», «Найкращий відгук на
сучасну дитячу прозу». Серед моїх актуальних здобутків – участь та перемоги у фестивалях дитячої творчості дітей з особливими
потребами «Ти – зірка!». А також участь у
соціальному проєкті «Можливості без меж»
від компанії «Арт-моделс».
І насамкінець хочу сказати: сьогодні я абсолютно щаслива, бо є студенткою III курсу
вишу, де здобуваю професію за фахом
«Спеціальна освіта. Логопедія». Як волонтер беру участь у корекційних логопедичних
заняттях, які разом зі своїми однокурсницями проводжу в Рівненській обласній універсальній науковій бібліотеці з молоддю ГО
«Спілка інвалідів з дитинства «Передзвін».
Також я репортер студентської газети; член
ГО «Рівненська молодіжна рада Рівного»,
популярний інстаблогер (,@ledi_dyuymovochka).
На теперішній час моя найбільша мрія –
об'їздити весь світ, подорожуючи, а також
створити власну міцну, дружну сім'ю, де
панує мир, кохання та взаєморозуміння.
Анастасія АНТОНЮК,
Марія НОВІКОВА, бібліотекарка

Вірші Анастасії Антонюк читайте в розділі «Творчість».
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Радіти кожній миті життя
ши це, відправили мене додому.
Перенесений на ногах грип дав ускладнення. А далі були лікарні, міська й обласна,
і вирок ескулапів: розсіяний склероз. Мене
підлікували і дали рекомендації: вести активний спосіб життя, займатися спортом,
отримувати позитивні емоції.
На роботу я більше не повернувся. Тоді, в
свої трохи більше за 20 років і думати не хотілося про якийсь там діагноз, правда через
Інтернет ознайомився із перебігом хвороби.
Подумав, так то ж пишуть не про мене і повторив вголос: «У мене усе буде добре!».
А тим часом Андрій вів активний спосіб
життя і досхочу насолоджувався ним.
Організовував тусовки, об’єднав навколо
себе активістів-однодумців – усіх, хто цінує
електронну музику. А це більше ста чоловік,
серед них були музиканти, як професійні,
так і любителі.
– Моїм партнером, – згадує Андрій, – був
класний діджей, хороший друг Іван Ніколаєв, який, до речі, певний період працював системним адміністратором у Рівненській обласній універсальній науковій бібліотеці. Нам вдалося зібрати найбільш знаних музикантів міста. Перший фестиваль
провели на березі річки поблизу села Мочулки, що в Рівненському районі, він називався «Спека», пізніше там проходили щорічні фестивалі. Для цього збудували сцену,
придбали світломузику, все необхідне для
проведення таких заходів. На нашій сцені з
вітальним словом виступав мер міста Володимир Хомко. Окрім фестивалів, були вечори на «Білому озері», в с. Бармаки, на базі
відпочинку «Бермуди», що розташована за
20 км від Рівного у селі Ходоси тощо. Ми
відпочивали, знайомились, слухали музику,
їли шашлики. Адреналін і море позитивних
емоцій переповнювали кожного учасника».
У цей період Андрій був у центрі уваги.
Харизматичний, кмітливий, він зводив з розуму дівчат, а сам чекав своєї єдиної і вона
з’явилася. Кохання, гаряче мов вогонь, заполонило його серце і душу. Любов окрилювала, додавала сил і натхнення. Закоханий і

Стомлена від серпневого пекучого сонця,
я «впала» на лавочку тролейбусної зупинки,
розслабилась. Відразу огорнула солодка
дрімота, однак від гучного удару враз спохватилася. Уламки битого органічного скла
розлетілися біля моїх ніг, було невтямки, що
сталося? Нарешті я роздуплилася: переді
мною над перекинутим велосипедом, ледь
тримаючись на ногах, стояла постать. Спершу не могла збагнути: хто це? На голові шолом, антивірусна маска закривала обличчя
до самих очей. Запитала: «Вам допомогти?».
У відповідь почула: «Ні, я сам упораюсь».
Зрозуміла: переді мною юнак. Він продовжив: «Трохи схибив, бо погано бачу».
– Та нічого страшного. – Відповідаю. –
Це вже хтось до вас розтрощив. Давайте
знайомитись.
– Я Андрій. Ноги хворі, тому їжджу не
дуже вправно.
Розговорились. Андрій народився здоровим хлопчиком, здобув середню освіту, навчався у школі юних натуралістів, де мав
здобутки та нагороди з інформатики. Пізніше був Міжнародний економіко-гуманітарний університет ім. акад. Г. Дем’янчука, факультет кібернетики, спеціальність «прикладна математика». І вже з першого курсу
почав працювати системним адміністратором у видавничому домі «ОГО».
– Як там було цікаво! – В голосі звучали
піднесені ноти. – Налагодження комунікації
між людьми, збереження інформації, підтримка серверів. У свої дев’ятнадцять відчував себе затребуваним. Це так захопило, що
через роботу на другому курсі залишив навчання. Життя тоді вирувало!
Якось взимку, памятаю, на роботі був завал, я працював цілу добу. У приміщенні
було холодно, однак моє тіло проймав жар,
відчував себе кволим, боліла голова. Але на
це не зважав, кров кипіла, одним словом молодість, а ще ж, найголовніше, робота! На
другий день комп’ютер, який необхідно було перенести, здавався непідйомним, був
цілковитий занепад сил, я ледь пересував
ноги. Жінки, які працювали поруч, помітив46
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безмежно щасливий, у своєму вірші він називав її «моя сором’язливая малеча, я так
хотів побути у твоїм полоні…». Він мріяв
про кохання на все життя:
Я знаю, що щасливим буду лиш з тобою,
Єдина ти на світі є така, повір.
І знову серце переповниться любов’ю
І перетвориться у вічність ціль.
Та підступна хвороба, яка у тридцять
років уже по справжньому нанесла удар,
зруйнувала намріяний світ, вбила його кохання, вщент спалила мости любові. Душевний біль, пустота, розчарування, життя
втрачало сенс. Саме тепер він зрозумів, що
до свого здоров’я необхідно поставитись
серйозно. Андрій зібрав усю волю в кулак і
направив свої зусилля на боротьбу із
підступним хамелеоном – розсіяним склерозом. Пройшов курс лікування і попри
скутість ніг намагався більше рухатись. У
хорошу погоду відвідував «Інваспорт», де
познайомився із цікавими людьми. Вони, як
і він, зробили виклик долі, і борються, аби
перемогти недугу. Постійним супутником
Андрія став спеціальний велосипед, на ньому він рухається, велосипед також слугує
опорою.
Улюбленим місцем відпочинку є парки
міста: ім. Т. Шевченка та на Лебединці. І хоч
добратись у центр важко, Андрій щоденно, у
хорошу погоду, долає шлях спочатку тролейбусом, добрі люди допомагають зайти і
вийти, а далі уже сам, на велосипеді. Прикро, що у місті не весь транспорт обладнаний для перевезення людей з інвалідністю.
На природі дихається на повні груди, тут
він розслабляється і набирається сил, забуває про свою неспроможність. Уже не такими гіркими є думки, що роками без діла
пролежує на складі сцена, що чимало друзів
«відсіялося», хоч найвідданіші залишилися.
Він вміє цінувати справжню дружбу, особливо тепер, коли лишився сам на сам зі своїми проблемами. Найріднішою, найдорожчою людиною для Андрія є бабуся.
– Здається, – говорить хлопець, – у нас
живе одна душа. Ми потрібні один одному
попри різні уподобання та вік, їй виповнилося 88 років. Усім, чого я досягнув, завдя-
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чую своїм дідусеві, нині покійному, та бабусі. Свою маму не пам’ятаю, вона померла,
коли мені виповнилося 1,5 роки.
З бабусею, яку я дуже люблю, разом пораємося на кухні, готуємо смачну їжу, консервацію на зиму. Я дбаю, щоб вона вчасно
випила таблетки від тиску, і не перевантажувала себе роботою, молю Господа Бога,
аби дав їй сили, щоб ми довше були разом.
Колись мій тато (він тепер живе в іншій
країні) сказав, що не потрібно зупинятися ні
на хвилину, варто рухатися й працювати.
Я намагаюся виконувати настанови батька: продовжую займатися улюбленою справою – програмуванням, комп’ютерними
технологіями. У цьому році завершив роботу над створенням інтернет-журналу «VelesPost» – це підбірка інтернет-ресурсів, зв’язаних між собою тематично. Періодичність
виходу один раз у квартал. Кожен бажаючий може долучитися до формування видання. Заходьте за адресою http://velespost.info/. Мрію реалізувати фрілансовий
проект для людей, які зможуть знайти роботу і працювати віддалено, серед них і ті, хто
має інвалідність. Нині це дуже актуально.
Багато ще планів та ідей, хочеться якомога більше розвиватися і бути корисним людям. Намагаюся не зациклюватися на проблемах, хай там що, радіти кожному ранку,
кожному дню, кожному світлому моменту
життя.
PS. Розкланюючись із Андрієм, бажаю
міцного здоров’я і вірю, що все у нього вийде.
Раїса ЩЕРБАН
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Зцілення любов'ю
Матері приснився сон. Її син соколом
злітає в небо, довго кружляє в хмарах, оповитих чорним мороком, і болісним стогоном
падає на землю.
–Синку, – вирвалось із серця матері…
–Мамо, – кволими губами прошепотів
Олексій…
Марія прокинулася з тривогою, сон вже
ні на мить не приходив. Олексій на дзвінки
не відповідав…
Обстріли продовжувались дві години.
Ворожі кулі свистіли над головами бійців,
які змушені були наносити удари ворогу у
відповідь. Небо і земля змішалися в сіре
місиво. Їдкий дим роздирав очі. Чорні куски
землі важкими грудками падали на голови
побратимів. Олексій відчув сильний біль в
нозі. Спробував підняти голову, побачив поряд двох нерухомих бійців, намагався встати, щоб надати допомогу, і втратив свідомість… Білий день, біла стеля і стіни, люди в
білих халатах…
– Що зі мною? – Ліва нога не слухалась,
відчував тупий біль. Тривога не покидала
хлопця, вона клубочилася в голові, в серці…
Спробував обережно доторкнутися до
ноги… Її не було. Наче струмом зойкнуло
серце… Ні, це сон, це все лише наснилося…
Лікарі попри всі зусилля не вберегли
ногу. Спочатку був госпіталь у Харкові,
потім – у Києві. Олексій поступово почав
усвідомлювати той факт, що він став інвалідом. Спортивної статури красень, якого любили дівчата; переможець міських та обласних змагань з бігу на короткі дистанції; комп'ютерний геній… У всьому він був перший.
Одним із перших пішов на Майдан, а потім
– на захист своєї країни.
Важкі думки атакували Олексія. Вночі
вві сні йому не раз доводилося переживати
страшні обстріли, втрату товаришів. Свист
куль, стогони, зойки і стражденні мамині
руки, які пригортали, захищали, заспокоювали… Рівненська поетеса Іванна Голуб сказала ніби його словами:
«Матусю, як болить мені війна!
Як обпікає все, що там побачив.

Приходить в снах до мене, навісна,
І душу палить подихом гарячим…».
Після важких операцій, фізичних і психологічних реабілітацій, Олексій повернувся
додому. Рідна хата так само пахла маминими пирогами, сушеними яблуками, м’ятою і
чорнобривцями. Його кімната була гарно
прибрана, все залишалося на своїх місцях,
як і тоді, до війни. Тільки до інтер’єру додалися милиці, які стояли в кутку і нагадували
про каліцтво, та недбало кинутий, випалений сонцем військовий рюкзак, мовчазний
очевидець війни.
Прийшли провідати друзі. Олексію було
важко співставляти себе з ними – здоровими, міцними, щасливими. Він усамітнився і
нікого не хотів чути. Попросив матір зачинити двері, посилаючись на втому…
Вночі знову прийшла війна. Нога, вірніше те, що залишилося від неї, нагадувало пережите. Час від часу з’являлися приступи
депресії, хандри. Мати не спала, прислухалася до стогону сина, обливалася сльозами і
не знала, чим зарадити. Важкий психологічний стан Олексія, зі слів реабілітологів, вилікує час, терпіння та підтримка рідних.
Минуло два роки. За цей період Олексію
в Київському реабілітаційному центрі виготовили новий ортопедичний протез, до якого довго звикав. Далі свого подвір’я нікуди
не виходив, ніяк не міг звикнути до свого
стану. Єдиним його другом був песик на
ім’я Рекс. Одного разу, прогулюючись берегом річки, Олексій помітив дівчину, яка стояла біля мольберта. Підійшовши ближче,
хлопець побачив, що в неї відсутні кисті
обох рук. Культяшками дівчина вправно
тримала пензлик, впевненими рухами торкалася полотна і там оживала навколишня
природа. Фарби вимальовували кожен листочок, квіточку, мурашку, жучка. Малюнок
був неймовірно гарним, у ньому вирувало
життя. Побачивши Олексія, вона мило посміхнулася і, ніби давня подруга, розповідала смішні історії свого творчого «існування». У ній було стільки оптимізму, впевненості, планів на майбутнє… Дівчину звали
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подарувала Надія, одягнув у рами, зроблені
своїми руками і вони заграли веселковими
барвами. Дивився на малюнки Надії і спокій
повертався до нього.
З ним була його Надія, Віра і Любов, з
ним було його майбутнє. Окрилений любов'ю Олексій з головою поринув у роботу.
Книги, Інтернет допомогли освоїти столярну майстерність, а друзі підсобили з деталями, деревиною, з'явилися нові замовники.
Згодом чоловік створив невелике столярне підприємство. Він був щасливий,
адже доля послала йому любов, чудову дружину, його рятівницю-художницю Надію
та двох чарівних діток – Михайлика і Тетянку.

Надією. Щось защеміло в серці хлопця…
–Вона не зважає на своє каліцтво, робить
світ кращим, бачить кольори веселки, в той
час, коли я заклопотаний своєю безпорадністю.
Кожного наступного дня Олексій виходив на прогулянку. Рекс, як завжди, супроводжував хлопця і як тільки бачив Надійку,
радісно виляв хвостом, кружляв навколо
юної художниці, немов малий бешкетник.
Дівчина якось непомітно та впевнено повертала Олексія до життя. Він повірив у
себе і тепер дивився на світ іншими очима.
Взявся господарювати: впорядкував подвір’я, відремонтував стільці, полагодив огорожу. Щодня знаходив для себе чоловічу
роботу, якої раніше не помічав. Картини, які

Наталія ВОЙТОВИЧ

Їх доленька звела в бібліотеці
– Ну не міг же я, отак відразу, серед
стількох красунь, розгледіти найяскравішу
зірочку, – посміхаючись сказав Володимир.
– А пам'ятаєш, – далі щебетала Людмила,
– скільки зусиль довелося докласти, щоб
приборкати комп'ютерну мишку, а вона ж
все ніяк не хотіла слухатись. А тепер усе так
просто! Ой! А як освоювали Інтернет! Раніше й подумати не могли, що там, у
всесвітній павутині, так багато цікавої й корисної інформації.
– Так, підтримую тебе, Людмило, – додав
чоловік. – Уяви, раніше мені доводилося
щомісяця простоювати в чергах, аби заплатити за комунальні послуги, телефоном передавати показники лічильника. А сьогодні
це все займає всього декілька хвилин. Я просто заходжу в «Приват 24», вказую суму,
яку хочу оплатити, і все… справу зроблено!
Я навіть не міг собі уявити, що це так просто! Думаю, тепер всі наші курсанти користуються цією послугою.
– А що вже говорити про лікаря! – Продовжила Людмила. Не потрібно простоювати довжелезні черги, як колись. Варто попередньо записатися і у визначений час прийти на прийом. Як же здивувалася моя сусідка, коли я через Інтернет замовила їй квитки
до Києва.

У невеличкому затишному кафе «На Лебединці» сиділи двоє: 70-річна Людмила з
дотепер красивими зеленими очима, доглянута білявка ніби ненароком постійно поправляла пишне волосся. Володимир (недавно відсвяткував 76 років) невисокого
зросту, округлий, запальний, із гарним почуттям гумору.
Людмила та Володимир – випускники
«Школи цифрової грамотності для дорослих», що вже понад 10 років діє в Рівненській обласній універсальній науковій
бібліотеці. Сьогодні у них свято, адже отримали не просто дипломи, а справжні сертифікати «Комп'ютерного генія».
Обоє із насолодою пили вишукане вино
та запашну каву і навперебій ділилися спогадами про курйози, радощі, невдачі, якими
жили протягом двох місяців їх навчання.
– Володимире! А пам'ятаєш, як ми вперше переступили поріг навчально-тренінгового центру. Нас було десятеро і всі «золотого віку», такі різні та однаково несміливі, із
цікавістю ми розглядали все навкруги, боячись доторкнутися до комп'ютерів.
– Схожі на першачків, які вперше ідуть
до школи, – додав Володимир.
– А я відразу тебе запримітила, тільки
виду не подала.
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якесь дивне, водночас приємне, тремтливе
почуття, як в молодості. Зашарілася… і поспішила допивати каву. А Володимир продовжував.
– Усе ж таки добре, що нас об’єднала в
своїх стінах бібліотека. Можна сказати, ми
стали сучасними та позбулися багатьох комплексів, здружилися, а скільки гуляли в парку, організовували пікніки на свіжому повітрі! Два місяці щасливого життя для всіх
курсантів. Та найголовніше, Людочко, що
доленька звела нас і більше ми не будемо самотніми.
Спливала година, друга, спорожніло кафе. Щасливі Людмила і Володимир не помічали плину часу. Їм було цікаво, весело, їм
було добре вдвох.

– Ти що, серйозно? Отак сама і допомогла жінці? – Людмила не могла відразу збагнути: то було захоплення чи іронія. Але побачивши, як по-доброму світяться очі Володимира, все зрозуміла.
– Ой, а пам'ятаєш, пам'ятаєш курйоз? Я
ж до того за комп'ютером ніколи не працювала. Наша викладачка проводила заняття із
використанням інтерактивної дошки. До
речі, хороша дівчина! Правда?
– Так, красива блондинка!
– Вона пальцем руки відкривала документи на дошці, а ми намагалися за нею повторити все на моніторах своїх комп'ютерів,
а там нічогісінько не висвітлювалося. – Від
цих спогадів обоє зайшлися сміхом, аж до
сліз. Володимир похопився.
– Людочко! Кава зовсім вихолоне. – Він
легенько торкнувся її руки і поглянув в очі.
Їх погляди зустрілися. Людмила відчула

Раїса ЩЕРБАН,
Ірина ШИНКОВСЬКА

Дивак? Ні… Краєзнавець, музикант,
педагог, дослідник, меценат
запамятався він сотням людей, з якими мав
справу?
Із професором РДГУ, завідувачем кафедри фольклору цього ж вишу, викладачем
Рівненського державного музичного училища і Рівненської дитячої музичної школи № 1
ім. М. Лисенка я познайомився восени 1995
року, коли розпочав свою видавничу
діяльність книгою «Етнокультура Рівненського Полісся та Чорнобильська трагедія». Із
пропозицією її видання звернулися тоді до
мене Степан Шевчук, директор Інституту
мистецтв РДГУ, та Богдан Столярчук, професор кафедри фольклору. Відтоді розпочалася наша співпраця, що триває ось уже 25
років. За цей час ми видали понад 100 книг,
а всього в доробку професора гуманітарного
університету понад 200 видань. Треба зауважити, що співпраця продовжується й нині.
У період написання статті завершується
верстка видань про знаного рівненського
бандуриста Анатолія Грицая, баяніста з
Дубровиччини Петра Степанюка, художника Євгена Чорного, чеського контрабасиста

Гуляючи нашим містом, рівняни частенько можуть зустріти невисокого чоловіка в
старовинному капелюсі, довгому чорному
пальті й з такого ж кольору сумкою, перекинутою через плече. Чоловік цей має дещо
незвичний для широкого загалу вигляд:
довге й густе сиве волосся, такого ж кольору
доглянуті вуса й борода. Цей образ доповнює завжди спокійний і доброзичливо-задумливий вигляд обличчя, що створює враження, нібито це мандрівник, перенесений у
часі з XIX століття, якимось чином опинився у нашому буремно-бурхливому, швидкоплинному часі. Коли ж зустрінешся з цим
чоловіком, то він поважно схиляє голову,
знімає капелюха, усім своїм видом демонструючи повагу до інших людей, а, відтак, і до
себе. Відкриємо таємницю: чоловіка звати
Богдан Йосипович Столярчук, він уже розміняв восьмий десяток років, усе своє свідоме життя живе в нашому місті і своєю невтомною працею звершує мистецьку історію краю.
Хто ж він такий? Чим займається? Чим
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три, чотири, а буває й пять годин. Він, вочевидь, уже давно є позаштатним працівником
Рівненської обласної універсальної наукової
бібліотеки. Тут його люблять і поважають,
приймають за свого. Завдяки невтомній
праці ним створена повна історія мистецького життя краю починаючи з XVII століття
й донині. У видавничій праці його інколи
підтримують меценати і спонсори, але часто
Богдан Йосипович самостійно фінансує свої
творчі видання.
Наведемо коротко біографію митця.
Богдан Йосипович Столярчук народився
25 серпня 1947 р. у с. Дмитрівка Гощанського району Рівненської області. 1964 р. закінчив Рівненську вечірню музичну школу і
9 класів Рівненської СШ № 6, 1970 р. — Рівненське музучилище, 1976 р. — Київський
інститут культури, 1986 р. — Одеську державну консерваторію ім. А.В. Нежданової. У
1967-1969 pp. служив в армії, у 1969-1972
pp. — артист оркестру Рівненського муздрамтеатру та обласної філармонії, у 19761978 pp. — методист Обласного будинку художньої самодіяльності профспілок. Від
1978 р. — засновник і викладач класу контрабаса і бас-гітари, у 1989-1993 pp. — завідувач відділу струнно-смичкових інструментів у Рівненській ДМШ № 1. У 19931996 pp. — завідувач кафедри фольклору та
народного співу, з 1996 р. — доцент, з 1994 р.
— керівник інструментальної групи фольклорного ансамблю «Горина», з 2000 р. – вокально-інструментального ансамблю традиційної народної музики «Хутірські музики».
З 1992 p. проводить щорічні традиційні вечори контрабасової музики, в яких беруть
участь його учні з музичної школи, музучилища, студенти РДГУ та випускники. Нині
Богдан Столярчук – професор, завідувач кафедри музичного фольклору Інституту мистецтв РДГУ і викладач Рівненської ДМШ
№ 1 ім. М. В. Лисенка. Також Богдан Столярчук автор цілої низки книг збірок віршів.
Переважно це ліричні поезії про кохання,
красу рідного краю.

Йозефа Мислівечека та віршованої збірочки
«Долина тюльпанів і троянд» (у співавторстві з Іриною Кохан). Тож зрозуміло, що
Богдан Йосипович надзвичайно працездатний, невтомний, наполегливий. За 25 років
співпраці я не чув від нього жодного недоброго слова, жодних нарікань, жодних претензій. До кожної книги, власної чи інших
авторів, професор РДГУ відноситься трепетно, з любов’ю, як до найдорожчої людини.
З такого обмеженого переліку творів, де
Богдан Столярчук виступає автором, редактором, упорядником, почасти меценатом,
зрозуміло, що завдяки його титанічній праці
створено цілий пантеон видань про визначних митців Рівненщини. Ствердилася стала
думка: «Якби в Україні жило більше таких
людей, як Столярчук, то наша держава була
б зовсім іншою – заможнішою, продуктивнішою, демократичнішою…».
А як же починається день у рівненського
дослідника краю. Пробудження о 5-й годині
ранку і праця над поточними виданнями до
восьмої, далі Богдана Йосиповича можна
зустріти і в Державному архіві Рівненської
області, і в Рівненському обласному краєзнавчому музеї, але найбільше в нашій обласній науковій бібліотеці, де він частий
гість краєзнавчого відділу та книгосховища,
де зберігаються стародруки й раритетні видання. Також він щодня відвідує мистецький і редакційно-видавничий відділи, читальну залу. Почасти праця продовжується

Олег ЗЕНЬ

Вірші Богдана Столярчука
читайте в розділі «Творчість»
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Коли, здавалося, надії вже немає...
глобін крові, залишається в раціоні сім'ї.
Лише в дев'ять місяців Лізочка почала
сідати, але нижню частину тіла не відчувала. Коли їй виповнилося три роки, була помітна пружність у лівій ніжці, це вселяло
надію в серцях жінок. Відтоді розпочалася
титанічна робота з реабілітації. Бабуся Лізи, Тетяна Василівна, лікар із незакінченою
медичною освітою, «перелопачувала» масу
літератури (в той час, початок двотисячних,
доступного інтернету не було), аби віднайти
найкращі світові методики. Більше 18 разів
побували в «Міжнародній реабілітаційній
клініці Козявкіна», що розташована в курортному місті Трускавець. Проте це було
просто оздоровлення дитини, фізичний
стан її не покращувався.
Жінки не опускали рук, не втрачали надію, розпитували людей, шукали допомогу.
Одного разу лікар-педіатр порадила їм для
відновлення здоров’я Лізи звернутися у
приватний медичний центр Володимира
Берсеньєва, що в Києві, який спеціалізується на хворобах опорно-рухового апарату.
З того часу Ліза стала постійною пацієнткою закладу. Адже метамерний масаж,
його ще називають точковим, який проходила незліченну кількість разів, показував,
хоч незначну, та все ж позитивну динаміку.
Сутужно тоді було сім'ї, реабілітація потребувала чималих коштів, а заробітку мами
та мізерної пенсії пані Тетяни не вистачало.
– Але не біда, – говорила мама, – ми вже
якось обійдемося, аби тільки їй, донечці допомогти. А як раділи, коли в три роки Ліза
сказала найкращі з усіх слова: «баба», «мама».
Пані Тетяна перечитала всі лекції Володимира Берсеньєва, як справжній реабілітолог успішно оволоділа методиками масажу і щоденно, протягом десяти днів, аж дві
години робила масаж з електростимуляцією (діє на певні точки). Перерва на два
тижні й знову займалася з внучкою, аби
проснулися нервові клітини і дівчинка відчула досі ватні ноги.

Ганна, після інтенсивних болючих переймів, нарешті розродилася. Молода мама
одразу відчула полегшення і велику радість. Її дівчинка, про яку так давно мріяла
і з нетерпінням чекала, з'явилася на світ.
От лише лікарі були чомусь стримані і про
щось перешіптувалися.
– Лікарю! У дитини все добре?
– Та не хвилюйтеся. Тепер вам необхідно відпочити.
На другий день лікар повідомив:
– У Вашої донечки спинномозкова грижа і вже завтра дитину необхідно прооперувати.
Далі було все, як в тумані. Одні за одними сумні новини і невтішні прогнози лікарів. А ще через місяць в столичній клініці
маленькій дівчинці зробили другу операцію. Ганна вперше почула оте страшне слово – гідроцефалія або водянка головного
мозку – хвороба, що не дає шансів на життя. У дитини були проблеми з нирками,
загрозлива анемія і фізична недієздатність.
Їй зробили не одне переливання крові і
плазми, та немовля чахнуло на очах. Через
два місяці виписали із лікарні. Медичний
персонал, знайомі й друзі намагалися
втішити Ганну.
– Не хвилюйся, ти ще народиш. Не потрібно «рвати душу», бо нічим уже не допоможеш. Облиш на милість Божу і живи. –
Але вона не змогла так вчинити, вона ж
мама і до останнього буде боротися за життя донечки.
Повернувшись додому, як говорить Ганна, «закачали рукави і погнали з мамою, в
чотири руки виходжувати Лізу» – так назвали дівчинку. Чоловіку не потрібна була
хвора дитина, він залишив їх, отож весь тягар ліг на жіночі плечі. Чого тільки не перепробували: народну медицину, досвід тих
сімей, хто вже пройшов цей шлях.
До семи місяців двічі в день брали молоко для Лізи від іншої мами, яка нещодавно
народила, пізніше поступово почали розширювати раціон харчування. Ще й досі
печінка яловичини, що підвищувала гемо52
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зі своїх картин Ліза подарувала школі, де
навчається (світлини картин дивіться на
обкладинці видання).
Сюди, в квартиру, впродовж кількох
років приходять вчителі, тут вона виконує
домашні завдання, намагається опанувати
складний предмет з численними датами та
подіями – історію. Захоплюється грою на
фортепіано, любить разом із мамою співати. Тут дівчинка, неначе маленька принцеса в яскравому одязі з гарно виплетеним
волоссям і приємною посмішкою, живе в
своєму ще казковому світі.
Часто відвідує Лізу її подруга Ірина, а
літом буває вона стає навіть членом їх родини. Вони ніби сестри, разом граються, діляться своїми дівочими секретами.
А найголовніше, в своєму звичному просторі Ліза може без перешкод рухатись. Ні,
не на милицях. Непосидючій дівчині, яка
не потім, а вже, негайно хоче пограти на
фортепіано чи потрапити до кухні, не хочеться напружуватися, їй краще швидко
пересуватися, як слоник, на чотирьох (руках і ногах), так, як привчилася з дитинства. Реагує вона лише на зауваження названого батька Віталія, який п'ять років
тому з'явився в їхній сім'ї. Вони добре ладнають, чоловік гарно відноситься до Лізи і
намагається у всьому їй допомогти.
– Ти маєш потроху сама давати собі
раду, навчитися поратися на кухні, адже
коли вийдеш заміж, необхідно буде готувати їжу чоловіку. – У цей час вигляд у нього
серйозний, голос твердий, а в очах світяться іскорки доброти. Він радіє, що навчив
дівчину обирати картоплю, прасувати одяг,
готувати борщ. Любить Ліза солодощі, часто долучається до приготування торту.
У свої п'ятнадцять років, як в кожного
підлітка, у Лізи є багато мрій, серед них –
стати кондитером чи художником, а найголовніша – без допомоги сторонніх піти назустріч людям. Рідні дівчини й надалі робитимуть все, аби мрії дівчини здійснилися.
Дай Боже, аби все в них вийшло!

Проходив рік за роком, деколи нерви
фізично та морально стомленої Ганни не
витримували, закрадалися сумніви, що
Ліза хоч коли-небудь буде здоровою. Та це
були лише хвилини слабкості, які вона гнала від себе. Бабуся ж вірила, що їх зусилля
дадуть результати.
– Я впевнена, – говорила Тетяна, – Ліза
стане на ноги, а я до останнього свого подиху наближатиму цей день.
Жінки активно збирали дівчинку до садочка. Лікарі рекомендували Лізі спеціалізовану групу, яку відвідували дітки з різними видами нозологій. А потім був перший клас Кузнецовської, нині Варашської
школи №2. Та в зв'язку із фізіологічними
проблемами дитина не могла довго перебувати в школі, довелося перейти на домашню форму навчання. Суттєвою перешкодою була відсутність в багатоповерхівці
ліфта, а щоденно долати шлях із п'ятого поверху, де проживала сім’я, було, ох, як нелегко.
Життєвий простір Лізи здебільшого обмежений квартирою. Тут вона навчається,
відпочиває, проводить дозвілля. Навчальний центр, ортопедична парта, фортепіано,
бігова доріжка сприяють її розвитку. Коли
Лізі виповнилося десять років, у квартирі
з’явилися тренажери для ніг: Лег Меджик,
ще через чотири роки – Орбітрек. Бабуся
Тетяна допомагає внучці тренуватися, щоб
зміцнювати м’язи ніг. Це важка щоденна
праця, вона вимагає терпіння, неймовірних
зусиль і щоразу, лише на маленьку йоту,
але, все ж таки, покращує стан дитини.
Тільки рік тому, коли дівчині виповнилося чотирнадцять, прокинулася, ожила
права ніжка, з’являються відчуття і в лівій
нозі. Спираючись на милиці, вона може
стояти, зробити один-два кроки. А нещодавно, за допомогою дорослих, Ліза піднялася по сходинках на другий поверх.
Міська трикімнатна квартира – це її світ,
її життя, в якому є різні барви та відтінки.
Тут вона фантазує, творить, сидячи за
мольбертом із пензлем у руці. Її малюнки
оживають розмаїттям фарб, яскраві кольори передають красу і ніжність квітів. Одну

Раїса ЩЕРБАН

Роботи Лізи Дерев’янчук дивіться
на обкладинці бюлетня «Iнвa.net»
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Не опустила рук і бореться за щастя
ня й тоді не полишали маленьку дівчинку.
Під час детального медичного обстеження,
проведеного перед поселенням в обласний
дитячий будинок, у дівчинки виявили ваду
зору. Згодом ситуація стала погіршуватися
– дитина стрімко втрачала зір. Саме тоді
дівчинка відчула себе неповносправною і
одинокою.
Якось Галину захотіли удочерити. Здавалось, ось воно, щастя! Вона вся світилася і
дуже раділа: нарешті житиме в сім'ї, у неї
буде мама і тато. Але ще страшнішим невдовзі було розчарування дівчинки. Новоспечені батьки, в сім'ї яких Галина жила, повернули її назад до інтернату. Нова мама так
і не змогла полюбити чуже неповносправне
дитя. Дівчина відчула себе покинутою…

Буремне дитинство
Багатодітна сім'я проживала в одному із
районів Рівненського Полісся. Дітей у сім'ї
було п'ятеро: Марина, Сергій, Григорій,
Петро і Галинка. Їхня мати безбожно пила, а
вітчим кожну зарплату програвав у карти.
Старших двійнят, Маринку та Сергійка, до
себе забрала тітка, материна сестра, ще як
вони народилися. Дітки були слабкі, а мама
відмовилася їх годувати грудьми. Тітка ж
мала простору хату і доброго чоловіка, який
і згодився на благодійну жінчину авантюру.
Але за умови: не більше двох в сім'ю. Все
очікував, що жінка народить кровного первістка. Марно, не народила. Сумував, почав
заглядати в чарку. Якось, будучи напідпитку, через необережність відтяв собі руки на
пилорамі. І через велику втрату крові, бо ж
довго везли до районної лікарні, помер.
Біда не приходить одна. Через скорочення скоро втратила роботу і тітка. Довелося
перебиватися на тимчасових роботах. Працювала поварихою, а у вільний час шила на
замовлення. Краялося добре жіноче серце за
найменшу племінницю Галину, але більше
дітей до себе на виховання взяти не могла.
Сусіди радили взяти й третю дитину, бо як
трійко діток, то в районі можна допомогу
вибити, це вже ж «багатодітна сім'я».
– Ех, – кволо кинула рукою і тихо йшла
дорогою.
Певно, не в грошах було діло. У кожного
своя причина.
Двоє інших дітей з Галинчиної сім'ї –
вітчимові. Гришко і Петя, розбишаки – хоч
куди: то шибку в хаті виб'ють, то кота за
хвіст на дерево підвісять.
Коли мати напідпитку після чергової
сварки встромила вітчимові ножа межи ребра, хлопці ревли два дні. Навіть не так –
вили-завивали. А потім приїхали «тьоті з
районного соцзахисту» і забрали цих дітей у
дитячий будинок.
Матір посадили. Галинка залишилася
сама, як перст. Поки оформляли документи
для влаштування в дитячий будинок, дівчинку взяла на трохи тітка. Але випробуван-

«Божа» дитина
Зараз Галині К. двадцять сім, вона залишилася сиротою, бо мати, яка відбула свій
термін покарання за злочин у місцях позбавлення волі, померла. Богу дякувати,
дівчині, як круглій сироті, держава виділила
однокімнатну квартиру. Галинка напівшепотом зізнається – депутат з району перед
виборами допоміг. Одначе, яка нині різниця,
– відтепер вона має своє житло. Не зважаючи на те, що бачить лише на два відсотки,
дівчина навчилася давати собі раду, заробляти гроші на життя. Завдяки силі волі й загартованості, Галина поступово адаптувалась у суспільстві, зажила повноцінним
життям.
Дівчина працює, приносить радість іншим, випікаючи на замовлення смачнющі
пиріжки, домашній хліб – мабуть, від тітки
майстерність передалася. А ще дуже любить
співати, однак у товаристві – соромиться.
– А коли сама в хаті, як заведу, – сміється.
Галина не самотня. Доля послала їй жіноче щастя – нареченого. Із ним їй затишно,
добре, адже разом вони ще з дитячого будинку. Хлопець тямущий і роботящий –
працює зварювальником, іноді «на ремонти» ходить.
– Копійка зайвою в хаті не буває, –
54

ПОВІР У СЕБЕ

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

№ 35, 2020 рік

тат, прощаюся. На сходах Галинка наздоганяє:
– Може булочку візьмете? Якраз замовлення надійшло, то я більше спекла.
– Лиши чоловіку, завтра на роботу даси, а
то й сама краще з'їж, – всміхаюся.
А в думці: «Яка Божа дитина. Щира, добра, по-дівочому скромна. Не опустила рук і
далі бореться за своє щастя в житті».

міркує господиня. З першого погляду і не
скажеш, що Галина чимось вирізняється.
Хіба що окуляри носить. Але хіба це недолік? Талія – осина, волосся – пшеничне,
густе-густе, у тугу косу заплетене. Тільки нервово іноді прикушує губу. Воно й зрозуміло – стільки лиха стерпіла дитина.
– Плануємо малятко, – ділиться їхніми
мріями. – У вересні розпишемося, а там обстеження пройти треба.
Благословляю дівчину на добрий резуль-

Михайло БОБОЛОВИЧ

Найкращі ліки для душі
Подружжю Ярини і Миколи Бог дав
одну донечку. Жили вони в мирі та злагоді.
Молода, амбітна, емоційна Ярина хотіла,
щоб усе було так, як вона того хоче. Люблячий чоловік нутром і серцем відчував її, тож
ніколи не перечив. Правда, бувало як розійдеться господиня, просто з нічого, як розкричиться, ніяк слово вставити. Тоді Микола швидко натягував на голову картуз і тихенько зникав з хати. За роботою біля господи (подружжя купило у Рівному хату) чекав, поки перестане вирувати гнів коханої.
Повертався, коли був повний штиль і вони,
як нічого й не було, спокійно вирішували
домашні справи. Коли дружина ледь занедужувала, вкладав у ліжко, вимірював температуру, тиск, подавав власноруч приготовлену їжу, виконував усі її забаганки, адже
все життя дуже кохав її. Знайомі, подруги,
дивлячись на пару, часто заздрили їм, і говорили, що таких чоловіків у світі, хіба один на
тисячу.
Сім'ї часто збиралися разом: на дні народження, релігійні свята і просто у вихідні
дні, бо найголовнішою насолодою і задоволенням для всіх був спів. Бог нагородив
кожного чудовим голосом, який вирізнявся
особливим тембром. Але коли вони заводили разом, жіночі і чоловічі голоси зливалися
воєдино і звучали то схвильовано й урочисто, то ніжно і щемно. Слова народних пісень
торкалися кожного серця і проникали глибоко в душу. Переспівували щоразу стрілецькі пісні, адже їх в післявоєнний період
на власні вуха чули від хлопців-красенів,

Дві жінки – дві долі. Лінії життя Валентини та Ярини не раз тісно перепліталися,
як корені велетенського дерева. Та це не
дивно, бо в них багацько спільного. Рідна
земля Кореччини, де жили діди-прадіди, де
на початку сорокових минулого століття народилися вони, де закопані їхні пуповини.
Обоє пам’ятають війну, гуркіт ворожих літаків, погреби, куди доводилось ховатися
від ворожих бомб. Пам'ятають також післявоєнний період, важку працю, виживання
серед руїн і розрухи.
У 70-ті обоє подалися до Рівного шукати
кращу долю. Працювали на заводі торгового
обладнання. Це були найкращі часи. Непогані заробітки, любов, романтика, мрії. Обоє
співали у заводському хорі, бо з дитинства
закохані в українську пісню, яку ввібрали з
молоком матері. Вона щоразу повертала їх у
юність, до рідного порогу, коли у батьківській хаті часто звучали і сумні, і веселі крилаті пісні.
І Валентина, і Ярина в цей період були у
другому шлюбі. Двійко синів народилося у
сімї Валентини та Колі, так кликала вона
свого Миколу. Та подружнє життя не складалося. Валентина часто ревнувала свого
судженого, красеня-офіцера. А він, у той же
час, все частіше пропадав на нічних чергуваннях, там, зазвичай, знаходив жінок,
друзів, а ще оковиту. У домі нерідко були
сварки, непорозуміння, взаємні образи, приниження. Це поступово руйнувало сім'ю.
Але з роками все якось владналося і ніби забулося.
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ня Ярини, перетворилося на випробовування. У голові звучали, роїлися і губилися, як в
тумані такі відомі їй улюблені мелодії
пісень, назовні ж безсила жінка видавала
ледь чутні звуки. Але вона не здавалася, а
знову і знову робила зусилля. Допомагало
прослуховування пісень у її з чоловіком виконанні, колись наспіваних та записаних.
Вона чула голос свого коханого, здається,
відчувала навіть його дихання. Микола був
такий близький, тут, поруч, як колись біля її
ліжка. Чому рано, так рано, у свої 60, залишив він її вдовою? Все було так раптово, не
встигла…, як жаль, не встигла сказати, що
все життя дуже сильно любила його.
А пісня, їх з Миколою пісня, звучала магічно, наповнюючи душу світлим смутком. І
це давало сили. Ярина приєднувалася до
співу, голос потроху відновлювався, дихати
ставало легше.
З часом поволі одужувала, пересуваючись кімнатою на інвалідному візку, давала
собі раду. Пісня знову увійшла у її життя.
Найулюбленішою телепередачею стала програма пісенного поздоровлення краян. Отримувала заряд енергії, коли слухала записи
із домашньої фонотеки.
Та найбільше Ярина любить співати наживо із вірною, на все життя, подругою Валентиною.
Ще зранку в кімнаті лунає дзвінок, вмикаю смартфон. По той бік чути голос Валентини.
–Алло, алло, доброго ранку! Як там Ярина. Ще не ходить?. Зовсім не ходить? Що?
Не чути. А хоч трохи переставляє ноги?
(Відповідати не обов'язково, бо так розпочинається щоденна розмова. Натискую на
звук, звучить голос в кімнаті).
–А я цілу ніч не спала, ой, так боліли суглоби. Яка ж довга і важка була ніч, в усі
вікна видивлялася, а скільки випила тих
пігулок і, нічого, нічого не допомагає. Ярино, чи ти чуєш мене?
–Та чую, чую – відповіла Ярина.
–У моїй голові уже два дні постійно крутяться слова пісні. «Там мати дочку научала,
дочка заплакана була». От біда, мелодію
ніяк не можу пригадати, а воно ж ніяк спо-

що виїжджали з лісу до села на гарцюючих
конях. Тон завжди задавала Ярина, її сопрано підхоплювали інші голоси і линула, оживала чудова пісня. Традицією було записувати такий спів на магнітну плівку бобінного магнітофона. Згодом у сім'ї Миколи і
Ярини утворилася власна фонотека.
Було те ніби вчора, насправді, так давно,
– із сумом подумала Валентина. Як мить
промайнуло, пролетіло життя. Не зогледілась, як дев'ятий десяток розміняла. Два
роки тому, на 82-му році життя відійшов у
потойбічний світ її Коля.
–Ах, Коля, Коля! – І сльози покотилися
із колись ясно голубих очей. Одна залишилася, одна, як бовдур, у чотирьох стінах. –
Інколи щось як найде, такі труда беруть,
місця собі не знаходжу, реву як білуга. Ніхто
того не чує. Сини мої – соколята – пішли у
світ своїми дорогами: один в Германії,
інший тут, у Рівному. Обзавелися сім’ями,
обоє, як колись батьки, уже у другому
шлюбі..
Та найбільша біда – ноги, вони ніяк не
слухаються, болять, ниють, вночі спати не
дають. Лише тримаючись за стінку чи спираючись на ціпок, сяк-так поволі пересуваюся
кімнатою. Чи думалося за молодості про це?
Ох, ох, яке то життя настало. А тут ще цей
проклятий коронавірус: ніхто не зайде, не
заговорить, син і той поставить продукти
біля порога і подався по своїх справах. Чи не
єдиною віддушиною є спілкування із давньою подругою Яриною.
Ярина, у свої 87, уже четвертий рік не ходить. Ледь вижила після складної операції,
довгий час перебувала на межі життя і
смерті. Тоді, втративши надію на одужання,
відмовлялася навіть брати слухавку, відповідати на привітання Валентини. І лише великі зусилля рідних і лікарів допомогли їй
вирватися з лещат смерті. І чого тільки не
доводилося робити, аби подолати довготривалу застійну пневмонію, очистити дихальні
шляхи. Лікарі навіть порекомендували, серед інших процедур, співати, аби «легені
розправлялися», організм насичувався киснем.
Відтоді спів, колись улюблене захоплен56
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Очі її світилися, ніби не було за плечима
восьми десятків років. Для неї тепер все так,
як було замолоду. Отож, вона в строю, ще
може задавати тон. Ми ж бо уважно прислухалися до її зауваг, ще і ще раз проспівували
куплети уже відомої всім пісні, отримуючи
неабияку насолоду.
Швидко збігає час – година, друга. Не
витримує, обривається зв'язок. Та жінки не
засмучуються. Вони із нетерпінням чекатимуть наступних вихідних і знову співатимуть. Адже для них спів – це джерело енергії
та задоволення, ліки, які зцілюють душу,
знімають стрес. Пісня їх окрилює, забувши
на деякий час про неспроможність та хвороби, вони линуть на крилах пісень у свою молодість – найкращий період любові й добра.

кою не дає. А ти пам'ятаєш?
– Так це ж наша улюблена, яку завжди
співали разом з чоловіками, а ще її співала
моя мати, – відповідає Ярина (незважаючи
на роки вона має добру пам'ять). І починає
співати, пісню підхоплює Валентина.
Як колись, Ярина намагається вести спів,
навіть пальцем диригує, але голос, голос уже
не має тої сили, того звучання. Швидко рятую ситуацію, приєднуючись до співу, бо і
сама виросла на цій пісні. Тепер уже не Ярина, а я виконую соло, а жінки дружно
підхоплюють мелодію і лунає, оживає українська пісня.
А далі були народні пісні «Мені ворожка
ворожила», «По садочку я ходила» , «Ой чого калина віти похилила». Часто Ярина, як
справжній диригент, зупиняла спів, пропонуючи правильні, на її погляд варіанти слів.

Раїса ЩЕРБАН

У мудрості є чому повчитися
домити всі нещастя і біди як радянської, так
і німецької окупації. Батьки оберігали її, усіма силами намагались убезпечити від страхіть того часу.
Після війни Тамара закінчила сільську
школу й вступила до Дубенського медичного училища. Згодом, після закінчення навчання, за розподілом потрапила до одного з
медичних закладів Здолбунова. Була дівчина тоді гарною, зі струнким станом, тож незабаром познайомилася з Іваном, який працював кочегаром на паровозі в Здолбунівському локомотивному депо. Невдовзі в молодій сім'ї з’явилися дві дівчинки – Марійка
і Оленка. Батьки працювали, дітки підростали, пішли в школу.
Життя, здавалося, вдалося... Однак, як
кажуть люди: «З щастя та горя скувалася
доля». Вийшла заміж старша донька, її чоловік – Андрій – майстер на всі руки, однак
мав схильність випити зайву чарчину, згодом ця звичка стала згубною. У сім’ї почастішали сварки між тестем і зятем, а одного
трагічного дня під час сварки зять сокирою
вбив тестя – сім’я залишилася без батька, а
Тамара – без чоловіка. Для неї це був дуже
важкий час. Хоч провина зятя була очевид-

Тамара прокинулась, розплющила очі й
відразу їх закрила. Останнім часом їй подобалось зранку трішки полежати й перед остаточним пробудженням згадати своє життя: юність, молодість, зрілі літа, сповнені
приємних клопотів, радості материнства,
смутку втрат. Ніби й не було старості, ніби й
не було інсульту, немічності, поважних
років (а вже виповнилося 86 років).
Їй пригадалося дитинство в мальовничому селі на межі Дубенського та Здолбунівського повітів Волинського воєводства.
Дівчинці тоді було лишень кілька років, а
вона чітко пам'ятає батька і маму, бабусю й
дідуся, мальовничі околиці села, величезний
ліс, що тягнувся майже до Дубна, озеро на
околиці, біля якого струмувало кілька джерел.
Та, на жаль, мирне життя перекреслила
Друга світова війна. 1939-го прийшли перші
окупанти – радянські комуністи-«визволителі», що принесли на цю благодатну землю
арешти, катування і смерть простих українців, переважно інтелігенції, просвітян.
За два роки, у 1941-му, їх змінили інші окупанти – німецькі нацисти. Однак маленька
Тамара тоді ще була надто малою, щоб усві57

ПОВІР У СЕБЕ

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

№ 35, 2020 рік

дотримували свого слова щодо харчування
немічної жінки. Іноді їй залишали просто
якісь костомахи (та й хіба їх вгризеш старечими зубами?). Але Тамара нікому й ніколи не скаржилася на таке відношення, вона
лише зрідка просила внучку й правнучку
менше курити в туалеті, або хоча б виходити для цього на балкон, бо від тютюнового
диму іноді у вбиральні не можна було продихнути.
І якщо матеріальне життя Тамари було
на межі між бідністю і злиденністю, то духовно жінка ніколи не здавалася біді, яка з
нею трапилася. Вона щодня годинами читала Біблію, інші духовні книги. Неподалік
їхнього будинку наприкінці 1990-их років
був збудований новий храм Української
Православної Церкви Київського Патріархату (нині Помісна Церква України). Прихожани цього храму впродовж багатьох
років допомагали Тамарі дістатися церкви
на інвалідному візочку. Тож жінка багато
років слухала службу місцевого священника, його проповіді, церковні піснеспіви
хору. Та й сама намагалася підспівувати, бо
знала майже всі їх тексти. Тамара вдячна
волонтерам-прихожанам християнського
храму, які й донині опікуються її непростим життям. Вони частенько приходять до
неї додому, допомагають продуктами, а
іноді вивозять її на візку на прогулянку.
Бог дав Тамарі життя, і хоч воно нині, ой,
яке непросте, та вона вдячна Йому за щасливу долю в молоді та зрілі роки, і за опіку
добрих людей на схилі її літ…
Ось так нині живе 86-річна Тамара, яка
майже 45 років віддала медицині, працюючи лаборанткою місцевої інфекційної лікарні. Життя її непросте, можна сказати
трагічне, але жінка з усіх сил бореться, духовно не впадає у відчай, зберігає життєвий
оптимізм, вірить, що її мудре й виважене
слово потрібне її нащадкам – внукам і
правнукам. Тож нам усім є чого повчитись
у цієї мудрої людини: не потрібно впадати у
відчай, а лишень вірити в краще, в Добро,
що править усім світом, в Добро, яке неодмінно з часом подолає зло.

ною, вся родина стала гуртом за Андрія,
мотивуючи це тим, що без чоловіка в сім'ї
буде дуже сутужно. Тож свідчили на суді
про те, що старший напав на молодого, а
той – обороняючись – ненавмисне зарубав
Івана. Андрія суд виправдав, але з Тамарою
невдовзі трапився інсульт. Відняло ногу й
руку. Ходити й обслуговувати себе стало
вкрай важко, однак Тамара не здавалась.
Вона з усіх сил намагалася допомогти
своїм донькам, у яких на ту пору вже було
по двійко своїх дітей – і усі дівчатка: Маринка, Оксана, Оленка та Світланка. Старша донька переїхала у Володимирецький
район, до батьків чоловіка, а молодша – на
заробітки в Польщу. До речі, через десять
років із зятем Андрієм трапилася біда: він
переходив залізничні колії, впав, бо був
дуже п’яний, і вантажний потяг відтяв йому обидві ноги. Чоловік вижив, але з тих
пір і до останніх своїх днів пересувався на
візку.
З Тамарою залишили жити онуку. Вона
підросла й невдовзі народила дівчинку. Весілля не було, бо молодий хлопець не визнав дитину своєю, а поїхав на заробітки в
Росію. За деякий час звідти прийшла
звістка, що нареченого онуки заарештували й засудили нібито за перевезення наркотиків. Звідки він взяв ті наркотики й куди
перевозив, рідним було невтямки. Хлопець
був вправним лицювальником плитки, тож
було не зрозуміло, для чого йому було перевозити в Росії наркотики?
Ось так на початку 2000-них років Тамара залишилася жити в «жіночому царстві»:
в одному помешканні жили вона, її онука
та правнучка. Усе було б добре, але інвалідність Тамари давалася взнаки. І хоч у неї
була державна пенсія з інвалідності, однак
жити доводилося впроголодь. Чому так
сталося? Жінка не могла достеменно відповісти на це запитання. У їхній сім'ї був
встановлений такий порядок: Тамара сплачує всі комунальні послуги, а онука та
правнучка купують продукти й готують
їжу. І хоч Тамара справно десятиліттями
платила за їхню трикімнатну квартиру на
околиці Здолбунова, її нащадки не завжди
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Творить красу, виховує донечку і цим живе
В небі сонця золотий клубок
Розсипає нитки промінні,
Їх збирають рученьки дівочі
І гаптують цвіт на полотні
Максим Рильський

Споконвіку в народі бринить нестримна
радість краси, не зникає тяжіння до всього
прекрасного в житті й побуті, не зважаючи ні
на що. За допомогою лише голки й нитки на
простому полотні народжуються візерунки
вишивок, картини, ікони.
У селі Федорівка живе Аліна Олександрівна Тимощук, хороша жінка, мама двох
дорослих синів та доньки-школярки. Непримітна на перший погляд людина. Та ви
спробуйте з нею поговорити. Відразу відчувається, що у неї є потяг до всього прекрасного, доброго. Аліна вишиває хрестиком
один-на-один одночасно дві-три роботи.
Каже, що так ніби вона більше зможе вишити. Вишиває бісером. Клопітно, зате стільки
задоволення. Дивишся на творіння майстрині і спокійно на душі стає.
– Вишивка мене заспокоює, – розповідає
жінка. Показує Аліна свої роботи і розцвітає. Очі світяться і тоді, коли мова заходить
про донечку. Тут і радість, і сльози, і щастя, і
надія одночасно. Надія на те, що доця говоритиме...
Багато часу і зусиль доклала та докладає
Аліна разом із чоловіком для того, аби
Оленка була адаптована до життя. А поки
що дівчинка навчається у звичайній школі
(інклюзивне навчання). Уроки ще не завершилися, а мама вже чекає. Поспішає закріпити матеріал зі шкільної програми. Складають букву до букви, слово до слова, рахують, пишуть. Усе як у всіх. Багато часу проводять удвох, все роблять разом. А ще –
тричі на тиждень їздять до Рівного, що за сорок кілометрів від села Федорівка Гощанського району, на додаткові заняття. Результат цієї копіткої і напруженої роботи батьків
і педагогів помітний.
Оленка і її мама також постійні відвідувачі бібліотеки. Дівчинка розуміє все й не
гірше від інших діток орієнтується в книж-

ковому просторі. Книги вибирає самостійно
і обов'язково ставить на те саме місце, зауважу, без чиєїсь допомоги.
– Якби ви знали, як інколи мені буває
важко, – Аліна ділиться зі мною сокровенним. На якусь мить на її обличчі з'являються сльози. А потім, раптово, посмішка і все…
суму як і не було. – В Оленки пречудово все
виходить, – говорить мама. Та я й сама це
помітила. Аліна розповідає про успіхи своєї
доньки, кличе до себе і вони удвох беруть до
рук книжку, сідають за стіл і починають читати. Мама впевнена, що її донечка в майбутньому зможе говорити, писати, читати. І
прогрес таки є. Я теж це бачу.
Оленка лагідна, щира, привітна і, найголовніше, – щаслива. Вона – розумниця. Про
це варто сказати. Її мама творить красу, виховує донечку і цим живе. І не помітити цього неможливо.
Дай же Бог, щоб у них все було добре!
Лариса ЛАЗАРЕЦЬ, бібліотекарка
с. Федорівка Гощанського району

Роботи Аліни Тимощук
розміщені на обкладинці видання
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Цей світ наповнює прекрасним
Завжди з цікавістю і задоволенням
відвідую виставки робіт місцевих митців,
які організовує в читальній залі Березнівської районної бібліотеки для дорослих бібліотекар Г. М. Діхтяр. Ось і нещодавно завітав
сюди, щоб ознайомитися з творами нової
виставки вишитих робіт «Тобі, єдина Україно, натхнення, творчість і любов». Тут з приємністю милувався чудовими роботами вже
знаних на Березнівщині і за її межами
майстрів Л. М. Поліщук та 3. М. Козлюк. А
ще мою увагу привернули твори досі невідомих аматорів народної творчості. Серед них
особливо зацікавило вишивання бісером
жителя Березного М. В. Діхтяра.
Вироби майстра вирізнялися від інших
індивідуальною творчою манерою, відчувалося, що автор вклав у них світло і ніжність
своєї душі. З приємністю оглядаючи картину «Рожеві півонії», ніби відчув ніжний аромат цих розкішних квітів, милувався ледь
вловимими напівтонами, напіввідтінками
їхньої неповторної краси. Безперечно, дарують естетичну насолоду й інші твори Миколи Вікторовича, зокрема «Підводний світ»
та «Літній будиночок», а ще вишита палетками прекрасна декоративна подушечка.
Після ознайомлення з цими непересічними творами мені захотілося обов'язково зустрітися з їх автором. І наше побачення організувала невтомна ентузіастка Г. М. Діхтяр в тій же виставковій залі. Вона представила мені симпатичного молодого чоловіка і
потекла, помережилась наша щира розмова.
Спочатку аматор-митець коротко розповів
про себе. В дитячі та юнацькі роки він навчався в Костопільському спецінтернаті са-

наторного типу для дітей з особливими потребами. Потім закінчив Кам'янець-Подільський економіко-плановий технікум.
– А коли ви відчули бажання займатися
вишиванням? – Цікавлюсь у свого співбесідника.
– Я часто бачив, як у вільний від роботи
час мережила нитками на полотні картини
моя, на жаль, уже покійна мама. І мені тоді
хотілося теж у такий спосіб творити пейзажі, улюблені квіти. Тож коли матусі не
стало, я серйозно взявся за це народне мистецтво. В основному працюю з бісером, бо
нитками мені складно вишивати. Аби полегшити собі творчий процес, змайстрував
спеціальний пристрій.
Микола Вікторович розповів, що під час
навчання в технікумі захопився малюванням простим олівцем абстрактних сюжетів
та портретів своїх друзів-однокурсників,
рідних і знайомих.
Молодий початкуючий митець
поділився творчими планами на
майбутнє:
– Мене зацікавила техніка вишивання палетками. Цим методом я
вже художньо оформив подушечку,
яку подарував своїй двоюрідній
сестрі Вероніці. Нині в роботі ще два
сюжети. Також хочу спробувати

Одна з робіт майстра М. В. Діхтяра
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на клаптику землі, який йому виділив дідусь. Тут він садить картоплю, квасолю, вирощує городину, протягом літа старанно
доглядає за ними. А восени збирає врожай
та закладає овочі на зимове зберігання, аби
використовувати для повноцінного домашнього харчування.
Після закінчення приємної бесіди я побажав М. В. Діхтярю успіхів у творчості і
всіляких життєвих гараздів. А сам був щиро
задоволений, що познайомився з такою
цікавою людиною, яка, незважаючи на
складність долі, оптимістично сприймає
життя та наповнює цей світ добрим і прекрасним.

опанувати вишивання гачком, тобто з ниток
і бісеру виготовлятиму так звані джгути, а з
них – подарункові прикраси.
Під час нашої розмови з'ясувалося, що
М. В. Діхтяр – великий книголюб. В його
домашній бібліотеці близько півтисячі творів вітчизняних і зарубіжних авторів. Захоплюється читанням і його батько – Віктор
Никонович.
– Миколо Вікторовичу, яка художня література вас цікавить? – запитую свого
візаві.
– Особливо люблю читати книги з історії
України, а ще фантастику і детективи. Захоплююся також класикою, яку беру в районній бібліотеці.
Незважаючи на свої деякі фізичні обмеження, Микола Вікторович залюбки працює

Павло РАЧОК

Роботи майстра Миколи Діхтяра
розміщені на обкладинці бюлетеня

Марія Федорович: «Пісня – мої крила»
Клуб «Надвечір’я» – своєрідний символ,
візитна картка Радивилівської міської
бібліотеки, осередок творчості, натхнення,
доброти для літніх людей. Уже майже тридцять років діє цей клуб – «родзинка» нашого закладу. Кожне його засідання – це не
просто вечір, підготовлений працівниками
бібліотеки, а захід, в який вкладається частинка душі, його організаторів, ведучих, керівника клубу та кожного «надвечірнянця»
зокрема. Завдяки ентузіазму цих людей
клуб «Надвечір’я» сьогодні відомий не лише
в місті Радивилові, районі, області, а навіть
за їх межами.
Успіх не приходить зненацька, а є результатом копіткої праці талановитої особистості, музичної керівниці ветеранського
клубу «Надвечір’я», авторки понад сотні
пісень, написаних для колективу, Марії Володимирівни Федорович. Народилася пані
Марія в прекрасну пору бабиного літа в селі
Немирівка Радивилівського району, закінчила тамтешню школу, одночасно відвідувала заняття в Радивилівській музичній
школі. Потім було навчання в Бродівському
педагогічному училищі, згодом – Київському педагогічному інституті, де здобула освіту вчителя початкових класів.

Трудовий шлях проліг далеко від дому,
аж на Київщину. Там Марія Федорович
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стати акомпаніатором, а згодом і музичною
керівницею творчого колективу.
Нові обставини ще більш зріднили Марію Володимирівну з піснею, відтоді що не
рік – то яскравіше сяє зірка її таланту. Надиктовані, здається, самим серцем, її пісні
володіють надзвичайно потужним магнетизмом, і вже після перших концертів стають популярними та улюбленими. Усі ж бо,
як діти…
Нині у репертуар клубу відібрано багато
авторських пісень пані Марії. Завдячуючи її
професіоналізму й таланту діяльність клубу
«Надвечір'я» стала набагато ширшою за
традиційне уявлення. Сьогодні учасники
мистецької спільноти проводять широку
концертну діяльність, виступають на різних
заходах, які проходять в місті та особистих
святах жителів не лише нашої, але і сусідніх
громад.
А ще пані Марія – турботлива матуся та
любляча бабуся і прабабуся. Виховала двох
доньок, має п'ятеро онуків та дочекалась
правнука.
Дивує, що у такому щільному графіку
господарських справ та бурхливої творчої
діяльності Марії Володимирівні вдалося
викроїти особливе місце ще й для церковнохорового мистецтва. І хоч вона – найстарша
за віком хористка, щонеділі та щосвята двічі
на день сумлінно відвідує міський СвятоВведенський храм. Без її співу не минає
жодне богослужіння в церкві.
Своїм прикладом пані Марія доводить,
що навіть розмінявши восьмий десяток,
можна бути сповненою життєвих сил і заряджати позитивом інших. Навіть у поважному віці не пізно надихати своєю творчістю, купатися в оплесках і бути достатньо
відповідальною до зобов'язань у колективі,
частинкою якого встигла стати. Замість
марної звички нарікати на долю, Марія Федорович йде осіннім садом свого життя,
співаючи. І добирає тим пісням, що просяться у світ, переважно мажорних акордів.
Тож хай ще довго звучить на землі музика
її життя!

присвятила себе навчанню й вихованню
дітей. Більш як три десятиліття увесь її світ
обертався довкіл копіткого шкільного процесу: робота з учнями, вчителями, співпраця
з батьками, щоденні уроки, конспекти, зошити, плани, збори, наради, педради, семінари, методична робота, участь у художній самодіяльності навчального закладу. Половину свого педагогічного стажу Марія Володимирівна працювала вчителем музики,
потім ще півтора десятиліття – заступницею
директора з навчально-виховної роботи у
початкових класах, де зарекомендувала себе
як відповідальна організаторка і керівниця.
Та водночас все змінилося – важке горе
спіткало Марію Володимирівну, у 44 роки
їй випало стати вдовою. Усе раптом лягло на
тендітні жіночі плечі. Але не опустила рук,
підтримкою стали доньчині обійми і молитва. І хтозна, чи вдалось би загоїти всі інші
болючі шрами на душі, якби не пісня? А
співати Марія Володимирівна любила ще
змалку. Ось так, з піснею на вустах, вона аж
до сьогоднішнього дня.
Це захоплення їй передалося від мами,
яка працювала в клубі села Немирівка, гарно співала, була активною учасницею художньої самодіяльності. З мамою доводилося часто бувати на репетиціях, концертах,
виставах. Ось звідки у неї така прив'язаність
до сцени і пісні, яку вона продовжує любити
й далі. Здається, що у пісні її душа. Без неї
вона не може прожити й дня, піснею живе та
дихає й донині.
Що ж стосується її авторської музики, то
перші пісні з'явилися саме на радивилівській землі, уже тоді, як повноправним
господарем в її долі став пенсійний вік. Марія Володимирівна, щойно вийшовши на
заслужений відпочинок, повернулась у
рідне село, Немирівку, де повсякчасної турботи й догляду потребувала вже старенька
матуся. Тоді, у 2010-му, відбулося перше
знайомство Марії Федорович з колективом
клубу «Надвечір'я». Перша керівниця клубу
– Катерина Казимирівна Малецька – запросила талановиту землячку поповнити ряди
вокалістів, але коли усі дізналися ще й про її
музичне обдарування, то запропонували

Наталія ЯНЧИН,
м. Радивилів
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Місце зустрічі – бібліотека на «Лебединці»
Звичайні вихідні дні люди проводять
поохають і поахають, іноді – доброзичливо
здебільшого активно, багато рівнян місцем
підкажуть, якщо щось не так… і дадуть гарну
проведення свого дозвілля обрали Рівненпораду.
ську обласну універсальну наукову бібліотеВідвідувачка клубу, гарна майстриня з
ку.
в’язання гачком та спицями, якось розповіла
Щосуботи та щонеділі до бібліотеки на
мені: «Коли я приходжу до клубу в новій ви«Лебединці» (так ще називають Рівненську
в’язаній речі, то всі роздивляються, дарують
обласну універсальну наукову бібліотеку)
компліменти, розпитують: чи складно в’язаприходять відвідувачі клубу «Майстриня»,
лося, скільки часу було витрачено, які нитде кілька годин у колі однодумців вони наки, які петлі? А на роботі, у колективі, де
вчаються рукоділлю, займаються улюблепропрацювала все свідоме життя, не помічаними справами. Тепер, коли виросли діти,
ли моєї обнови». Мабуть саме тому ця пані,
з’явився час на втілення своїх мрій у життя,
вміючи гарно в’язати, приходить до клубу,
цьому сприяє бібліотека.
щоб отримати задоволення від спілкування,
У клубі «Майстриня» є можливість ствопочути приємні компліменти від людей, які
рювати сучасні, модні, креативні, зручні і
мають однакові з нею інтереси, а це дає покорисні речі, якими можна користуватися
штовх не зупинятися на досягнутому, вчисамому або подарувати їх близьким та друтися і навчати інших.
зям. І таких речей за роки роботи клубу було
По-різному складаються ситуації з
створено дуже багато: різні намиста та брасвідвідуванням клубу: хтось захворів, хтось
лети, брошки з атласних стрічок та органзи,
поїхав до дітей чи родичів на декілька тижз кабошонів, обшитих бісером та намистинанів, а то й місяців, хтось злякався грипу чи
ми, в’язані спицями та гачком сумки, сукні,
ожеледиці, але всі завжди повертаються до
шарфи, шкарпетки, чобітки. Окрім в’язання
бібліотеки. Адже саме тут можна реалізувагачком чи спицями та бісероплетіння, у
ти себе, відчути захоплення від улюбленого
клубі займаються декупажем, солодкою
заняття, порадувати знайомих і друзів, подафлористикою, вишивкою стрічками та бісерувавши їм створені своїми руками вироби.
ром, мистецтвом орігамі, кінусайгою, різниЖиття стає змістовнішим і цікавішим.
ми техніками виготовлення жіночих прикрас.
Відвідувачі – різні за
характером, соціальним
статусом та інтересами,
але для більшості кожне
заняття в клубі – це свято. Адже сюди вони приходять, причепурившись
та одягнувши свої найгарніші наряди. Саме тут
помітять їх кофтинку,
особливо прикрашену
брошкою, кабошоном,
намистом, зробленими
власними руками і створеними в бібліотечному
клубі. Ці вироби достойно оцінять, похвалять,
Відвідувачки клубу «Майстриня» за роботою
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Буває й так, що дехто з клубівців довгенько відсутній, їх повернення зустрічають
оплесками, посмішками і словами «Як ми
раді вас бачити» або «Ой, чого ж ви так довго
не приходили?». Усі зацікавлено слухають
розповіді про те, де хто був, що сталося –
радісні новини чи, на жаль, сумні – слухають, радіють разом і співчувають також разом. Кожному приємне таке ставлення, адже
відчуває підтримку, тепло і розуміння.
У бібліотечному клубі за інтересами проходять зустрічі з письменниками, поетами,
цікавими особистостями. Для одиноких людей є можливість відчути себе щасливими,
адже там, де є спільні інтереси, народжуються товариські стосунки.
Учасниці клубу не тільки вчаться в’язати
гачком і спицями або згадують, як це робили
в молодості. Тут створюють вітальні листівки, подарункові бонбоньєрки, новорічні й
жіночі прикраси. За філіжанкою чаю слухають вірші українських та світових поетів,
діляться рецептами приготування найулюбленіших страв: пирогів, млинців, закруток
на зиму, варення, наприклад з абрикосів з
апельсином, а взимку почергово пригощають один одного, дегустують.
Майстрині раді зустрічам з лікарем-санологом Рівненського обласного центру
громадського здоров’я Валентиною Петрівною Копель, яка, відгукуючись на моє запрошення, повідомляє: «Так ми вже ж говорили і про хвороби, і про їхнє лікування, і
про вітаміни та правильне харчування», але
жінки кожний раз задають нові запитання і
знову зустрічі затягуються на години.
Пані Тетяна, яка прийшла до клубу майже з часу його заснування, майстерно виготовляла листівки в техніках мистецтва «орігамі», поробки з різних матеріалів. А до в’язання віднеслася з пересторогою, якось неохоче, хоч сумлінно відвідувала кожне заняття. Згодом все ж таки навчилася. І тепер
вона в’яже серветки, сніжинки, шкарпетки,
шарфи, і навіть квіти та листочки (на мотиви ірландського мережива). А казала: «Це не
моє, я так, лишень буду дивитися». Виявилося, що «гуртом і батька добре бити» – так
кажуть у народі.

Зразок виробу учасниць клубу «Майстриня»

Так і з бісероплетінням було у пані Тетяни (і не тільки в неї)… Все говорила: «Ні! Я
не зможу. Я не бачу. Мілке дуже». Сиділа,
дивилась, як інші працюють, а я їй запропонувала спробувати сплести джгут з намистинок (вони більші за бісер). Спробувала – і
пішло, і поїхало… Тепер у гості йде – свої
прикраси вдягає. Її друзі дивуються, не вірять, що таку красу пані Тетяна сама своїми
руками створила. Тож, щоб повірили, вона і
їм сплела (одній – намисто, іншій – браслет)
і подарувала.
Не раз чула від клубівців слова вдячності
за те, що зібрала їх у бібліотеці, навчаю рукоділлю, організовую їхнє дозвілля. Адже у
бібліотеці можна і танцювати, і займатися
фізичними вправами, і ходити на екскурсії
нашим містом, вивчити англійську, німецьку, польську чи італійську мови, послухати
цікаві лекції чи місцевих артистів, навчитися спілкуватися з друзями в соціальних мережах. На добрі слова відповідаю так: «Це
Ви собі робите добро – бо не лежите на дивані, а встаєте, як би важко не було, і йдете
до бібліотеки і цим робите своє життя цікавим: вчитеся, спілкуєтеся, читаєте, отримуєте нову інформацію, корисні вироби творите, а значить – живете…».
Дивлячись, як відвідувачі та клубівці поспішають на майстер-класи, заняття з в’язання та інші бібліотечні заходи, бачу їх
щасливими, усміхненими, радісними, бачу,
як приємно їм проводити час у теплому, гарно освітленому та затишному приміщенні і
відчуваю їхню щиру любов до бібліотеки на
«Лебединці» – місця їхньої зустрічі, яке неможливо змінити.
Людмила ШАПІРКО
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«Торкнутися слова. Це можливо!»
Побачило світ цікаве інклюзивне видання «Торкнутися слова. Це можливо!»
Проєкт реалізований Всеукраїнською громадською організацією людей з інвалідністю по зору «Генерація успішної дії» за
фінансової підтримки Українського культурного фонду.
У книзі представлено твори двадцяти авторів із багатьох куточків України, які мають інвалідність різних нозологій, з метою
поліпшення сприйняття громадськістю, подолання стереотипів та стимулювання суспільної цікавості до інклюзивного мистецтва. Це: Анастасія Антонюк, Петро Буткевич,
Тетяна Войтович, Ольга Заїка, Валентина
Люліч, Василь Лящук, Оксана Нікітюк,
Світлана Фостій, Олександр Шевчук, Наталія Яковлева, Геннадій Горовий, Ольга
Гуска, Надія Данченко, Марія Дружко,
Юлія Іржавська, Андрій Момут, Євгеній
Познанський, Ганна Серпутько, Леся Хижук.
Серед надрукованих твори відомої рівненської поетеси Вікторії Самчук, яку ми всі
пам’ятаємо. Назва проєкту «Торкнутися
слова. Це можливо!» виникла саме з вірша
Вікторії Самчук «Торкнутись».
Ця книга виконує роль культурного мосту та отримання тих можливостей, які були
малодоступними для людей з інвалідністю.
А сучасне її подання і презентація додадуть
віри і впевненості у свої сили та творче зростання як авторів, так і читачів. Мотивація
людей з інвалідністю, як надання можливостей самореалізації та просування, відкриття
доступу до слова та духовного зростання.
Унікальність проєкту в тім, що твори авторів з інвалідністю доступні для всіх, бо
одна книга видається у багатьох форматах
(плоско друкований збільшений кегль,
шрифт Брайля, аудіоформат mp3, формат
DAISY). У книзі розміщено QR-код, за
яким можна перейти на сайт, де викладено
вірші у всіх перелічених форматах для прослуховування і завантаження, також на цій
сторінці ви зможете дізнатися про проєкт та
переглянути буктрейлер (відео про книгу і її

авторів з сурдоперекладом та субтитрами англійською мовою) https://gud.rv.ua/torknutysia-slova-tse-mozhlyvo. До книги додається флеш-накопичувач, на якому записана книга.
Книги будуть поширені безкоштовно по
всій території України, в бібліотеки, які обслуговують читачів з порушеннями зору та
незрячих, в школи та реабілітаційні центри,
які опікуються дітьми з інвалідністю, у обласні універсальні бібліотеки та обласні
інклюзивно-ресурсні центри, також авторам
даного видання.
Шановні читачі, ми віримо, що дана книга стане культурним мостом між авторами
та читачами, зможе поєднати, мотивувати та
допомогти повірити в свої сили і талант, відкрити двері нових можливостей, реалізувати себе.
Заходьте в Рівненську обласну універсальну наукову бібліотеку і беріть цю книгу
для читання чи прослуховування.
Петро ПОЛІЩУК,
бібліотекар РОУНБ
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Пізнай світ через інтернет-центр «Окуляр»
–створювати електронну пошту і користуватися нею;
–реєструватися в соціальних мережах та
працювати в них;
–перетворювати книги, малюнки з формату PDF, FB2, JPG в документи формату
DOCX чи TXT, або у аудіофайли MP3, які
доступні для незрячих;
–користуватися DAISY-плеєром і перетворювати звичайні аудіокниги у формат
DAISY;
–скористатися колекцією фільмів із тифлокоментарем, субтитрами та «жестовим»
перекладом;
–брати участь в конференціях з питань
соціального та правового захисту осіб з інвалідністю;
–брати участь в інтелектуально-насиченому дозвіллі;
–відвідувати літературно-мистецькі заходи.
Тренер-консультант Інтернет-центру
«Окуляр» РОУНБ Петро ПОЛІЩУК
завжди допоможе поринути у світ
цікавого «Пізнай світ через «Окуляр»
тел.: (0362) 623 594

З метою набуття навиків оволодіння новими технологіями Поліщук Петро, працівник Рівненської обласної універсальної наукової бібліотеки, проводить заняття зі своїми користувачами онлайн за допомогою додатків, – TeamViewer, AnyDesk, Zoom, Viber
і звичайного мобільного телефону. Це особливо актуально як в період карантину, так і
з метою зменшення контактів вразливих до
захворювання груп населення. Онлайн консультування дає можливість ще раз пригадати вивчене, із супроводом тренера набути
навиків роботи. Отже, і в період карантину
РОУНБ працює для людей з інвалідністю,
адже вони завжди хочуть навчатися. Серед
користувачів найбільше бажаючих освоїти
смартфон, адже багато хто придбав його за
державні компенсації на отримання технічних засобів реабілітації.
Інтернет-центр «Окуляр» безкоштовно
надає такі послуги:
–працювати: на комп’ютері, планшеті,
смартфоні з програмами екранного доступу;
у програмі Microsoft Office Word; на Брайлівському дисплеї;
–користуватися інтернетом – шукати, копіювати, зберігати документи;

Талановиті та натхненні: історії людей,
які, не зважаючи на обставини, досягли успіху
Сьогодні майже кожен 17-й українець має вади здоров'я, що кваліфікуються як інвалідність. Практично кожен з них у своєму житті стикався з різними перешкодами, забобонами та власними страхами. На жаль, підтримка
держави та соціальний захист все ще залишаються на низькому рівні. Проте
чимало знаменитостей, пройшовши нелегкий життєвий шлях, досягли своєї
мети та здійснили мрію. Існує багато мотиваційних натхненних історій, які
підкреслюють – сила духу сильніша будь-яких фізичних відхилень. Ми зібрали для вас історії людей з інвалідністю, які, не зважаючи на життєві
труднощі, важке дитинство, бідність, невдачі та фізичні вади, змогли реалізуватися і стали успішними.
Розпочну з відомого українського програміста Яна Кума, творця популярного месенджера WhatsApp. Він народився у Фас-

тові, на Київщині. Сім'я жила доволі бідно.
Згодом відчув на собі ще й увесь тягар емігрантського життя. Його матір поїхала в
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Хреста Ордену Святого Станіслава. З вересня 2011 року до липня 2018-го з українським прапором в інвалідному візку подорожував дорогами п'яти континентів, учасник
всесвітнього проекту «Планета Земля. Погляд з інвалідного візка».
Протягом всього часу він вивчав світовий досвід адаптації об'єктів культури і
спорту, пам'ятників архітектури та історії
для людей з інвалідністю на візках, аби
потім застосувати його в Україні. Сам того
не очікуючи, він увійшов до Національного
реєстру рекордів України за найбільшу
кількість повторених маршрутів Олімпійського вогню.
Микола Подрезан – приклад незламності, людина, яка не скорилася долі, реалізувала свої мрії та прагнення, стала мотиватором для багатьох людей з інвалідністю.

Ян Кум, родом з України,
який став мільярдером у США

США з України в 1992-му разом із сином.
Ян не цурався будь-якої роботи і мив підлогу в супермаркеті. Одночасно багато читав,
цікавився комп'ютерною літературою. Університет Сан-Хосе він так і не закінчив, але
натомість вступив в хакерський клуб і отримав роботу в Yahoo. У 2009-му разом із
Брайаном Ектоном Ян придумав безкоштовний месенджер для смартфонів, який
пізніше продав Марку Цукербергу за 19
мільярдів доларів!.

***
Хочу розповісти про відому письменницю Оксану Радушинську – українську журналістку, письменницю, теле- та радіоведучу.
Пані Оксана – Почесна громадянка міста
Старокостянтинова, голова ГО «Творча сотня «Рух до перемоги», співзасновниця «Мистецької подільської сотні» – з дитинства
послуговується візком, є інвалідом першої
групи.
Письменницький доробок літераторки
містить насамперед дорослу та дитячу поезію. У повісті «Метелики у крижаних панцирах» авторка розповідає про дівчинкупідлітка, прикуту до візка після автомобільної катастрофи, у якій загинули її батьки. Чи
зможе героїня відкритися світові, перебуваючи у панцирі зі страху перед людським нерозумінням, довести усім і насамперед собі,
що найважливіше – людська гідність? «Разом з головною героїнею я знову пережила
розчарування, сльози, образу, біль від того,
що тебе жаліють. Адже цей жаль не зігріває,
а пече. Разом із Яриною я змогла ту кригу,
яка ще залишилася в мені, здолати, щоби
стати метеликом... Людям з інвалідністю
опускати рук не можна. Потрібно усвідомлювати свою цінність як особистості, як

***
Буквально «навколо світу» на інвалідному візку проїхав Микола Подрезан – відомий громадський діяч, Почесний працівник
туризму України, кавалер Кавалерського

Український мандрівник Микола Подрезан
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цем та Олександром Цицюрою. Саме вони
зрозуміли та підтримали юну спортсменку,
навчили долати власні страхи та вірити у
себе. Вже на 7-х спортивних особисто-командних іграх Рівненщини сарненці вибороли 1 місце. Серед призерів – Наталя
Джеджера! Завдяки наполегливості, працелюбності та волі до перемоги дівчина досягла успіху на спортивній арені. Тож хай їй і
надалі щастить у спорті й особистому житті,
бо новий день із-за обрію встає! До слова,
нещодавно Наталка вийшла заміж та стала
щасливою матусею.

Оксана Радушинська – українська журналістка,
письменниця, теле- та радіоведуча

неповторного створіння, яке має свою місію
на землі», – переконана автор книги Оксана
Радушинська.
Книга є життєствердною, покликаною
надихати та досягати окреслених цілей,
відчувати повноту емоцій від життя.
***
«Щоб побачити веселку, треба пережити
дощ», – стверджує літераторка з м. Сарни,
членкиня Національної спілки журналістів
України Раїса Бричкова у своїй книзі «Над
зневірою та болем».
Авторка розповідає про обділених долею
земляків, які, тамуючи біль та зневіру, нарешті знайшли своє «місце під сонцем». Чимало сарненців досягли значних успіхів у
житті, тим самим мотивуючи інших до особистих звершень! Серед цікавих публіцистичних нарисів вирізняється розповідь про
Наталю Джеджеру – відому спортсменку,
чемпіонку України з пауерліфтингу.
Дівчина зростала у замкнутому середовищі, адже мало хто з однолітків навідувався до дітей, уражених ДЦП. Але прийшов
той день, коли доля звела її з тренерами з пауерліфтингу фізкультурно-спортивного
клубу «Повір у себе» Олександром Фесов-

Наталія Джеджера – чемпіонка України з пауерліфтингу

Отже, якщо ви мрієте стати успішною
людиною, запитайте у відомих та реалізованих у своїй сфері людей. І вони вам скажуть,
що важливо робити те, що ти любиш, у що
віриш, і тоді життя буде сповнене перемог!
Сьогодні кожна людина має чимало можливостей для того, аби розвиватися та стати успішною. Проте для досягнення вершин
потрібні не лише умови, але і бажання, і віра.
Віра в себе, в свої сили, підтримка оточуючих. Суспільство, в свою чергу, також несе
відповідальність за подальшу долю людей з
інвалідністю. Великою мірою вона залежить
і від нас, нашого ставлення до ближніх, до їх
потреб, надій та прагнень.
Олена СИСЮК,
за матеріалами з мережі Інтернет
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Краса України на дотик
Наприкінці літа слабозорі
та незрячі члени громадської
організації «Генерація успішної дії», вихованці Рівненського «Інваспорту» відвідали
виставку різьбяра Станіслава
Кремньова, що відбулась у
Рівненському обласному краєзнавчому музеї в межах тижневого марафону «Від Дня Незалежності до Дня Рівного».
Станіслав Кремньов – відомий рівненський митець, різьбяр. Він виготовляє декоративні плакетки із зображенням визначних
пам’яток України. Родзинкою є те, що за
плакетками, котрі мають всі шанси стати окрасою колекції будь-якого музею, можна
вивчати ще й сакральні споруди Рівного:
Свято-Успенську церкву (1756 р.) – найдавніший храм міста, Свято-Воскресенський
кафедральний собор (1895 р.), костел Святих Апостолів Петра і Павла (1934 р.) тощо.
Більшість робіт митця виконана технікою барельєфного різьблення. Для цього використовувалися спеціальні різці, серед
яких – ніж-«косяк». Різці різняться між собою за кутом загострювання (до прикладу, у
30 чи 40 градусів). Переважно майстри спочатку здійснюють ескіз малюнка на папері, а
вже згодом на виробі викреслюють його шилом чи циркулем.
Станіслав Юрійович виконав свої роботи
на липі. Адже така деревина піддається

будь-яким видам різьблення. Усі підписи до
робіт продубльовано мовою Брайля, а випуклість і об’ємність дозволяє людям з інвалідністю по зору відчути їх на дотик.
Зауважимо, що частина з присутніх слабозорих відвідувачів впізнали на дотик у виставлених роботах історичні місця, де вони
побували, будучи ще зрячими. Це говорить
про велику майстерність автора, який зумів
у дерев’яному виробі точно передати витворені пам’ятки архітектури. Відвідувачі виставки мали можливість не лише насолодитися красою великих творінь української архітектури, а й перенестись у часі й просторі в
захопливу подорож стежками Тараса Шевченка по Волинській губернії, що відбулась
у 1846 р. (Дубно, Острог, Корець, Пляшева),
побувати поблизу пам’яток «Золотої підкови Львова» (Олеського, Підгорецького та
Золочівського замків), познайомитися із Героєм України Борисом Возницьким, який
свого часу всіляко сприяв розвитку музейної справи на Львівщині.
Учасник імпрези Іван – найактивніший серед групи незрячих, тож отримав від автора в подарунок різьблене яйце. Протягом години відвідувачі здійснили незабутню подорож Україною в контексті авторського бачення і автентичного стилю.
Море позитивних емоцій, хороший
настрій переповнювали незрячих
людей, а також бажання ще й ще
пізнавати багатогранний і прекрасСлабозорі та незрячі члени громадської організації «Генерація
успішної дії», вихованці Рівненського «Інваспорту» відвідали виставку ний світ через дотик.
мистецьких виробів різьбяра Станіслава Кремньова
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Новини інваспорту
група: Анастасія Ковалюк, вади зору (Клеванська спецшкола № 1); Юлія Михальчук,
ВРФР (Клеванська спецшкола № 2).
Біг на 60 м, юнаки, молодша вікова група:
Богдан Стасюк, УОРА (Костопільська
спеціальна школа І-ІІІ ст); Дмитро Качановський, вади зору (Клеванська спецшкола
№1); Дмитро Кукуруза, вади слуху (РОДЮСШОІ); Микола Онищук, ВРФР (Клеванська спецшкола №2); старша вікова група: Костянтин Асєєв, вади зору (Клеванська
спецшкола №1); Євген Котух, ВРФР (Клеванська спецшкола № 2).
Біг 100 м, дівчата, молодша вікова група:
Анастасія Тимощук, ВРФР (Клеванська
спецшкола №2); Вікторія Іванчик, вади зору
(Клеванська спецшкола № 1); старша вікова
група: Анастасія Ковалюк, вади зору (Клеванська спецшкола № 1); Іванна Кучерук,
ВРФР (Клеванська спецшкола № 1).
Біг 100 м, юнаки, молодша вікова група:
Богдан Кондратюк, УОРА (Березнівський
район); Михайло Цоуфал, ВРФР (РОДЮСШОІ); Дмитро Кукуруза, вади слуху (РОДЮСШОІ); Дмитро Качановський, вади
зору (Клеванська спецшкола № 1); старша
вікова група: Костянтин Асєєв, вади зору
(Клеванська спецшкола № 1); Євген Котух,
ВРФР (Клеванська спецшкола №2).
Стрибки в довжину, дівчата, молодша
вікова група: Вікторія Іванчик, вади зору
(Клеванська спецшкола № 1); Анастасія
Тимощук, ВРФР (Клеванська спецшкола
№2); старша вікова група: Анастасія Ковалюк, вади зору (Клеванська спецшкола №1);
Іванна Кучерук, ВРФР (Клеванська спецшкола № 2).
Стрибки в довжину, юнаки, молодша вікова група: Микола Онищук, ВРФР (Клеванська спецшкола № 2); Богдан Кондратюк, УОРА (Березнівський район); Дмитро Кукуруза, вади слуху (РОДЮСШОІ);
Дмитро Качановський, вади зору (Клеванська спецшкола № 1); старша вікова
група: Костянтин Асєєв, вади зору
(Клеванська спецшкола №1); Євген Котух,
ВРФР (Клеванська спецшкола № 2).

***
17-18 жовтня 2020 року в Рівному відбулися змагання з легкої атлетики в програмі
обласної Спартакіади «Повір у себе» серед
юнаків та дівчат з ураженнями опорно-рухового апарату, вадами зору, слуху, розумового і фізичного розвитку.
Змагалися юнаки та дівчата у двох вікових групах: старша вікова група – 2005-2006
роки народження, молодша вікова група –
2007-2009 роки народження. У змаганнях
взяли участь спортсмени з інвалідністю з
Березнівського, Здолбунівського, Костопільського та Рівненського районів, комунальних закладів Рівненської обласної ради:
Клеванської спецшколи №1 І-ІІІ ступенів,
Клеванської спецшколи №2 І-ІІ ступенів,
Костопільської спеціальної школи І-ІІІ ступенів, Острозької спецшколи №1 І-ІІІ ступенів і Рівненської обласної дитячо-юнацької спортивної школи для осіб з інвалідністю.
Змагання проводились в особистому заліку, окремо по класах та по нозологіях, серед юнаків і дівчат у бігу на 60 м та 100 м,
стрибках у довжину.
Переможцями змагань стали:
Біг 60 м, дівчата, молодша вікова група:
Вікторія Іванчик, вади зору (Клеванська
спецшкола №1); Анастасія Тимощук, ВРФР
(Клеванська спецшкола № 2); старша вікова

Переможці та призери змагань традиційно
були нагородженні грамотами та медалями
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***
12-16 жовтня 2020 р. у м. Кропивницький
відбулися фінальні змагання ХХVІI Всеукраїнської спартакіади «Повір у себе» з волейболу серед дітей з вадами слуху. Юнаки
здобули срібні медалі.
Склад команди Рівненської області:
Дмитро Ажнюк, Богдан Барабаш, Віталій
Дацюк, Рувим Колодич, Дмитро Кримусь,
Олександр Мичка та Дмитро Шпак. У змаганнях серед дівчат команда Рівненської області у складі Яни Березко, Вероніки Лобчук,
Софії Мушик, Мілани Палій, Тетяни Собко,
Вікторії Удодик і Юлії Шваль посіла 5 місце,
але за результатами виконання контрольних
нормативів загальної фізичної підготовленості здобула золоті нагороди.
Спортмени-волейболісти навчаються в
Острозькій спецшколі № 1 I-III ст. і є вихованцями РОДЮСШ серед осіб з інвалідністю. Підготовку команд до змагань здійснював тренер-викладач І категорії Олександр
ШЕВЧУК. Переможці та призери змагань
були відзначені грамотами та медалями.
***
15-16 жовтня 2020 року в м. Рівне відбувся чемпіонат Рівненської області з бочча серед спортсменів з ураженнями опорно-рухового апарату, в якому взяли участь 22
спортсмена з міст Рівне, Сарни та Березнівського району. У відкритті змагань взяли
участь голова Рівненської облдержадміністрації Коваль Віталій Станіславович, начальник Рівненського центру «Інваспорт» Демчук Андрій Олександрович та головний суддя змагань Олена Михайлівна Гончарук.
***
З 5 до 8 жовтня 2020 року в м. Чернігів
відбулися фінальні змагання ХХVІІ Всеукраїнської спартакіади «Повір у себе» з настільного тенісу серед спортсменів з ураженнями опорно-рухового апарату, порушеннями слуху та розумового і фізичного
розвитку. Змагання проводились серед
юнаків та дівчат у двох вікових групах: старша 2005-2006 р.н., молодша 2007-2009 р.н.
Участь у даних змаганнях прийняло понад
35 спортсменів з різних областей України.
Срібним призером змагань у старшій
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На чемпіонаті Рівненської області з легкої атлетики
серед спортсменів з ураженнями опорно-рухового
апарату, вадами слуху, зору та ВРФР

віковій групі став Євген Котух, вихованець
комунального закладу «Рівненська обласна
дитячо-юнацька спортивна школа для осіб з
інвалідністю» Рівненської обласної ради та
учень комунального закладу «Клеванська
спецшкола № 2 І-ІІ ст.» Рівненської облради.
***
3-4 жовтня 2020 року в м. Рівне відбувся
відкритий кубок Рівненської області зі
стрільби кульової у приміщенні серед осіб з
вадами слуху та ураженнями опорно-рухового апарату. У змаганнях взяли участь 37
спортсменів із м. Рівне, Березнівського,
Здолбунівського району та Волинської області. У підсумку переможцями та призерами змагань стали: серед спортсменів з вадами слуху: чоловіки: І місце, Олександр Колодій (Волинська обл.); ІІ місце, Володимир
Денисюк (м. Рівне); ІІІ місце, Віталій Завадський (Волинська обл.); жінки: І місце,
Валентина Пилипака (м. Рівне); ІІ місце,
Наталія Димитрашко (Волинська обл.); ІІІ
місце, Олександра Пилипей (м. Рівне); серед
спортсменів з ураженнями опорно-рухового апарату: Вправа ГП-1. Чоловіки: I місце,
Микола Грицюк (м. Рівне); ІІ місце, Володимир Галета (Березнівський район); ІІІ
місце, Петро Буткевич (м. Рівне). Жінки: І
місце, Ірина Леошик (м. Рівне); ІІ місце, Людмила Юрчук (м. Рівне); ІІІ місце,
Наталія Ковба (м. Рівне).
За матеріалами сайту
«Рівненський ІНВАСПОРТ»
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Рекомендації щодо супроводу людини
з інвалідністю та взаємодії з нею
Загальні положення
– Коли Ви представляєтесь, намагайтеся
потиснути руку, навіть якщо рухи руками у
людини з інвалідністю обмежені чи якщо
вона має протез.
– Запропонуйте допомогу, але почекайте,
поки вона буде прийнята, і надайте цю допомогу у той спосіб, у який Вас просить особа.
Не ображайтеся на відмову.
– Не робіть висновків на основі спостережень: пам’ятайте, що будь-хто може мати
приховану «ваду» – наприклад, діабет.
– Якщо Ви не впевнені в тому, що саме
Вам потрібно робити – запитайте.
Допомога людині з порушенням
зору або незрячій людині
– Запитайте людину, чи вона потребує Вашого супроводу.
– Не хапайте людину, щоб супроводжувати її, дозвольте їй взяти Вашу руку; спитайте,
чи хоче вона бути попередженою про сходи,
двері та інші перешкоди.
– Чітко скажіть, де знаходиться її місце,
або покладіть її руку на спинку її місця чи на
підлокітник.
– Завжди кажіть людині, коли Ви відходите чи йдете від неї.
– Якщо людина йде з собакою-поводирем,
спитайте дозволу на те, щоб доторкнутися до
особи та взаємодіяти з нею.
– Коли Ви скеровуєте особу, переконайтеся, що людина знає й розуміє кожну деталь,
куди треба рухатися.
Допомога особі
з вадами опорно-рухового апарату
– Якщо Вашої допомоги потребує користувач візка, спочатку спитайте людину, куди
вона хоче дістатися, а потім поінформуйте,
що Ви збираєтеся довезти її.
– Розмовляючи з людиною, яка пересувається на візку, намагайтеся розташуватися
так, щоб її та Ваші очі були на одному рівні,
тоді Вам буде простіше вести розмову.
– Не нахиляйтеся і не спирайтеся на інвалідний візок чи на інший допоміжний засіб
людини.

– Спитайте людину, чи потребує вона допомоги під час переміщення, при відкриванні
дверей, але пам’ятайте, що вона може виконувати ці функції сама.
– Залиште достатньо місця для тих, хто
користується ходунками чи іншими допоміжними засобами під час ходи – не намагайтеся відібрати або схопити їх допоміжний засіб.
Допомога особі з вадами слуху і мови
– Щоб звернути на себе увагу людини з вадами слуху, помахайте рукою або доторкніться до неї.
– Дивіться безпосередньо на особу (навіть
якщо вона користується послугами перекладача жестової мови) і розмовляйте звичайним голосом, не закриваючи обличчя руками.
– Якщо особа з інвалідністю не зрозуміла
Вас, не бійтесь повторити щойно сказане
Вами або спробуйте перефразувати речення.
– Будьте терплячі з людьми, які мають
труднощі в спілкуванні; не виправляйте їх; не
закінчуйте їх речення замість них. Якщо Ви
не розумієте, попросіть їх повторити сказане.
– У спілкуванні з особами, які мають обмеження слуху чи тими, що не чують, в нагоді
інколи можуть стати ручка і папір.
Допомога особі з інтелектуальними
порушеннями
– Ставтесь до людей як до особистостей,
відповідальних дорослих, не робіть висновків, що вони нічого не можуть робити.
– Будьте терплячими та готовими пояснити інформацію більш, ніж один раз.
– Намагайтеся не використовувати складних речень.
– Під час розмови з людиною з інтелектуальними порушеннями потрібно давати їй
додатковий час для відповіді на поставлені
запитання.
– Пам'ятайте, що деякі люди з інтелектуальними порушеннями віддають перевагу
дотриманню певних правил чи порядку. Наприклад, люди з аутизмом. Тому, за можливості, погодьте ці певні правила чи порядок.
Пам'ятка щодо етики спілкування https://
dna.court.gov.ua/userfiles/Pamyatka_1.pdf
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