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Лапюк Тетяна Юріївна, народилася 14 квітня 1993 року в м. Костополі. Навчається в
11 класі Костопільської загальноосвітньої школи № 3. Відвідує студію малювання дитячої
школи мистецтв. Малює картини, переважно пейзажі. З дитинства мріяла стати дизайнером.
Після закінчення школи планує вступити до Київського національного університету технології та дизайну. Мріє відвідати Париж, побувати на Ейфелевій вежі та відвідати картинну
галерею.
Тетяна активна учасниця спортивних змагань. Займається баскетболом з 5-го класу. Не
одноразово отримувала грамоти та медалі.
У 2009 році отримала перше місце за перемогу в обласному етапі Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості «Об’єднаймося ж, брати мої» у номінації «Декоративноужиткове мистецтво».
Її життєве кредо – ніколи не зупинятись на досягнутому.
Інвалід дитинства.

Роботи Тетяни Лапюк
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В давній час китайські мудреці казали: «Не дай, Боже, жити вам в час змін». Подібний вислів
сьогодні чи не найяскравіше характеризує сучасний стан української державності, котра переживає найскладніші трансформаційні зміни. На нашу долю випало жити в період довгих років перебудови країни та очікування кращого життя. Але поступ уперед пробуксовує. Іноді здається, що
дорога до кращої долі загубилась у великих нетрях і ледь жевріючий промінчик світлого майбутнього, достойного високого звання Людина, погас. На думку спливають рядки написані Василем
Симоненком у минулому столітті: «Ти знаєш, що ти – людина? Ти знаєш про це чи ні?». Ці слова
пам’ятає кожний, хто навчався в школі. Вони є актуальними і сьогодні для всіх нас, і тисяч людей
з інвалідністю, які проживають за межею бідності. Та чомусь Всевишній послав саме нам такі випробовування – жити в період змін. Можливо, для того, аби ми перестали бути байдужими до чужої біди, згуртувалися, навчилися бути разом і допомагати один одному. Жили за законами божими, запам’ятали врешті постулат: «Люби свого ближнього, як себе самого». Збагнули, що головне
правило життя – треба робити добро і воно обов’язково до тебе повернеться. Розуміли, що найвищою цінністю суспільства є Людина, а найбільшим щастям є Життя. Можливо, всі ці випробовування для того, аби ми повернулися до Бога, повірили в себе і вийшли на шлях добробуту, де не
буде бідних, де дбатимуть про неповноспроможних і немічних.
Наближається одне з найбільших свят – Різдво Христове – день Народження Ісуса Христа,
Спасителя Світу. В ці дні з давніх-давен традиції благочинності та благодійності були характерні
для української землі. Ще на початку ХХ ст. у Києві діяло 86 благодійних організацій. Із них 47
допомагали немічним людям, дітям та стареньким; 15 спеціалізувалися на допомозі інвалідам та
хворим; 24 опікувалися учнями та студентами.
Зроблено перші кроки до відродження благодійності і у наш час. Але ще так багато неповноспроможних людей обділені теплом та увагою як у повсякденному житті, так і в святкові
дні.
Отож, в свято Різдва Христового подбаймо
про стареньких, немічних та людей з інвалідністю. Подаруймо їм тепло своїх сердець і хороший настрій. Нехай на кожному столі буде
Різдвяна кутя!!!
Раїса Щербан

Хай Різдво з тим завітає,
Чого серце забажає.
Хай несе у кожну хату
Щастя, радості багато,
Хай смачна кутя Вам вдасться,
Хай в сім’ї панує щастя.
Щоб весела коляда
В хату радість принесла.
Христос рождається!
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У світі шизофренією страждають
близько 45 млн. людей. Щороку діагностується близько 4,5 млн. нових випадків. За даними ВОЗ, кількість хворих в
1985–2000 рр. збільшилась на 30%, відповідно до росту населення планети.
Шизофренія розвивається в осіб молодого
працездатного віку. Вона рідко зустрічається в
ранньому дитинстві і похилому віці. З однаковою частотою вражає осіб обох статей, але в
чоловіків маніфестує раніше (20-28 років), ніж
жінок (26-32 роки). За даними «Звіту про стан
світового здоров’я» (2001 р.), шизофренія зменшує тривалість життя хворого в середньому на
10 років. Ризик смертності хворих шизофренією чоловіків зростає в 4,7 раза, а жінок – 2,3
раза. Головною причиною є самогубства. Крім
того, цих хворих частіше вбивають і вони частіше помирають від звичайних хвороб.
За дослідженнями ВОЗ, шизофренія входить у десятку найбільш частих причин, що
призводить до втрати працездатності в популяції осіб молодого віку. Близько 25% «виліковуються» за перші 5 років хвороби, 45% –
стають працездатними, більше третини хворих потребують психіатричної допомоги протягом усього життя.
У 2007 р. захворюваність шизофренією в
Україні становила 7,83% на 100 тис. населення, в 2009 р. – 7,28% на 100 тис. населення.
В бюджеті охорони здоров’я економічно
розвинених країн медичні затрати, пов’язані з
шизофренією, складають 1,5-3%, в бюджеті
психіатрії – близько 30%.
Щороку психіатрами Рівненської області
виявляється більше 200 первинних хворих на
шизофренію. На даний час налічується 4,5
тис. хворих.
У нашій масовій культурі обізнаність населення про захворювання шизофренією є
набагато менше, ніж про якусь іншу хворобу.
Що ж такого в цій хворобі, що заважає обговоренню і не дає отримати більш повне і вірне уявлення про неї?
Шизофренія – це психоз, тяжкий психічний розлад, коли емоції людини, її мислення,
сприйняття реальності, здатність критично
оцінювати власний стан і поведінку вражені
настільки, що функціонування організму серйозно порушене.

Миронюк Наталія Володимирівна,
завідуюча психіатричним відділенням КЗ «Рівненський
обласний центр психічного здоров’я населення»

Симптоми шизофренії часто поділяються
на «позитивні» і «негативні». До позитивних
відносять анормальні переживання і відчуття
(такі, як маячення, галюцинації, алогічне і
дезорганізоване мислення), а також неадекватна поведінка. Негативні симптоми – це відсутність нормальних емоцій і поведінки. Це,
наприклад, притуплення емоцій, втрата мотивації, бідність мислення і уникнення контактів (соціальне відторгнення). В своєму розвитку шизофренія проходить 4 періоди: продромальний; ініціальний; психотичний (період
виражених клінічних форм, маніфеста захворювання); резидуальний (період стабілізації
процесу).
Продромальний період характеризується
втратою інтересу до роботи і соціальної діяльності, вираженим порушенням особистої
гігієни і правил догляду за собою, значною
соціальною ізоляцією і аутизмом (замкненістю), дивакуватостями в поведінці, сплощенням, або неадекватним афектом, тривогою,
збідненням мови, або її змісту, дивними переконаннями, або містичними думками, що
впливають на поведінку і не відповідають
культурним нормам (наприклад, віра в яснобачення, телепатію, незвичайні тілесні відчуття).
Дуже часто прояви продромального періоду залишаються непоміченими для оточуючих (родини хворого, співробітників, друзів,
колег). Цей період дуже важливий для надан5

ють інші теорії – імунологічна концепція,
психоендокринологічна, вірусна, інфекційна.
Незважаючи на виявлену біологічну схильність до шизофренії, психосоціальні фактори також є важливими в розвитку шизофренічного процесу. Велику роль відіграє урбанізація, індустріалізація і пов'язаний з нею
стрес. У хворих із країн, що розвиваються,
хвороба протікає в більш легкій формі із тривалою ремісією, ніж у пацієнтів з високорозвинених індустріальних країн. Шизофренія –
хвороба цивілізації, яка є результатом того,
що сучасне суспільство нездатне задовольнити потреби особистості в усамітненні і спілкуванні. Крім того, у різних культурах погляди на симптоми і місце хворого шизофренією
в суспільстві різне.
Відомо, що захворюваність на шизофренію вища серед мігрантів та національних
меншин. Соціальна ізоляція, соціальний
стрес, невдачі можуть викликати зміни в головному мозку і шизофренію. Зловживання
деякими наркотиками пов'язане з шизофреноподібними психозами. Амфетамінові психози були детально описані ще в 50-ті роки.
На сьогодні проведено багато досліджень, які
вказують на те, що повторне вживання маріхуани підвищує ризик шизофреноподібних
психозів.
Також багато досліджень продемонструвало, що ранні зовнішні ураження, особливо
акушерські ускладнення, наприклад гіпоксія,
частіше зустрічаються в осіб, які страждають
від шизофренії. Зростає кількість доказів того, що існує залежність між генетичною вразливістю та акушерськими ускладнення.
Раннє виявлення проявів шизофренії,
своєчасне лікування і відновлення соціальної
адаптації хворого – завдання кожного лікаряпсихіатра. Основними принципами терапії
пацієнтів з первинним психотичним епізодом
є створення лікувального товариства, використання освітніх програм для пацієнтів і їх сімей, використання в лікуванні атипових антипсихотиків, використання психосоціальної
терапії (психоосвітніх заходів, сімейної психотерапії, тренінгу соціальних навиків і когнітивних функцій). В залежності від клінічних проявів хворим надається допомога в
стаціонарних, позастаціонарних і амбулаторних умовах.

ня вчасної допомоги хворій людині. Коли б
люди зверталися до психіатра у цій стадії захворювання, можна було б не допустити розвитку тяжкої хвороби, яка може супроводжувати людину все життя.
Початкова стадія шизофренії може розвиватися гостро (від декількох днів до декількох тижнів). Психотична симптоматика виникає раптово і бурхливо розвивається.
Домінуючими симптомами при гострому
початку шизофренії є: розлади сну, розгубленість, страх і галюцинаторні переживання. В
клінічній картині спостерігаються ознаки гострого соматичного захворювання: виражені
вегетативно-судинні ураження, підвищення
температури, зміни з боку крові, розлади апетиту, підвищена спрага, обложений язик, сальність обличчя, тремор. Підгострий початок
хвороби – з депресивними розладами, страхами і переживаннями може тривати впродовж року, поступово трансформуючись у
типову для шизофренії психопатологічну картину.
Зустрічаються пізні форми шизофренії,
найчастіше – параноїдна шизофренія, для
якої характерні маячення переслідуванням,
переконання у високому походженні, особливому призначенні. Галюцинації погрозливого
або наказового характеру, смакові галюцинації, нюхові, сексуальні або інші тілесні відчуття. З такими змінами у психіці пацієнти
потрапляють до психіатра, бо своєю поведінкою виділяються серед інших людей. Вони
потребують лікування, частіше в стаціонарних умовах і в подальшому постійного спостереження лікарем, продовження прийому
ліків в амбулаторних умовах.
Які ж фактори сприяють розвитку тяжкого психічного розладу? В результаті генетичних досліджень були виявлені численні дані,
що відповідають гіпотезі про наявність генетичного базису шизофренії. Виявлені зміни
експресії генів, знайдені зміни в хромосомах.
Якщо в родині хвора на шизофренію мати, то
діти захворюють на шизофренію в п'ять разів
частіше, ніж коли хворий батько. Існує нейроанатомічна теорія, згідно з якою шизофренія розглядається як захворювання головного
мозку, при якому уражені фронтальна доля,
лімбічна система і базальні ганглії. Згідно з
нейрохімічною теорією, шизофренія розглядається з позиції розладу метаболізму. Існу-
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Проживання в сім'ї людини, яка страждає
на психічний розлад, впливає на всіх членів
сім'ї – руйнуються взаємовідносини, плани,
надії, з'являються почуття безнадії та безперспективності у зв'язку з невиліковною хворобою, почуття провини, депресії. Всі ці негативні фактори суттєво знижують якість життя
пацієнта, погіршують його психічний стан і
він знову потрапляє до психіатричного стаціонару.
В Україні діє Закон «Про надання психіатричної допомоги», де чітко сказано: примусово госпіталізувати людину можна лише тоді, коли вона реально небезпечна для себе або
оточуючих, або не може самостійно забезпечити своє функціонування. Взагалі, загальна
проблема нашого суспільства – байдужість у
поєднанні зі страхом перед душевними захворюваннями. Для родичів важливо вміти
розпізнати хворобливий стан, який переживає
їх близький для того, щоб знати, як поводитися у різних ситуаціях. Часто важко відразу
розібратися, що відбувається з рідною людиною. Особливо, якщо скарги не висловлюються прямо. Можна лише помітити непрямі
прояви у психічних порушеннях, зміну поведінки у ставленні до родичів, друзів, необгрунтована ворожість або скритність, а також
необґрунтовану відмову виходити з будинку,
відмову від їжі. Вислови неправдоподібного
або сумнівного змісту (наприклад про переслідування, власну велич, про свою провину).
Мають місце явні прояви страху, тривоги, захисні дії у вигляді зашторювання вікон, замикання дверей. У таких випадках краще не
ставити запитання і не уточнювати деталі
хворобливих переживань. Не потрібно намагатись з допомогою суперечок і переконань
вивести хворого із маячного стану, що не
тільки не діє, але і може посилити наявні розлади. Категорично не можна сміятися над
хворим та його почуттями. Не варто показувати, що вас це лякає і є несподіванкою. Не
можна активно переконувати хворого у нереальності того, що він переживає, оскільки для
нього це реальність. Активним запереченням
ви можете викликати реакцію опору чи агресивну поведінку або ж ваш хворий

Глеба Любов Михайлівна,
завідуюча психоневрологічним амбулаторнополіклінічним відділенням КЗ «Рівненський обласний центр психічного здоров’я населення»

замкнеться в собі і ви втратите його довіру,
яку відновити потім буде дуже складно.
Якщо ваш родич спокійний і налаштований на допомогу, уважно вислухайте його та
обов'язково переконливо запропонуйте звернутися до лікаря-психіатра. Пам'ятайте про
те, що впродовж життя симптоми хвороби
можуть проявлятися і зникати залежно від
медикаментозного лікування, уміння справлятися зі стресовими ситуаціями у повсякденному житті. Серед проблем, з якими доводиться стикатися пацієнту та його сім'ї, можна виділити найбільш типові: сигарети і кава,
алкоголь і наркотики, секс і вагітність, відмова від лікування, агресивна поведінка.
У випадку, коли хворі на шизофренію
мають потяг до нікотину і кофеїну, краще
встановити їм певні межі, наприклад, пачка
сигарет і 1-2 чашки кави в день (бажано в першій половині дня), але ці ліміти повинні бути
гнучкими залежно від поведінки пацієнта. Не
варто повністю позбавляти хворого кави і сигарет тільки тому, що особисто ви вважаєте,
що йому це шкідливо, така заборона може
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психіатром та юристом. Питання щодо прийому антипсихотичних препаратів або відмови від них під час вагітності необхідно вирішувати з лікарем.
Відмова пацієнта від лікування є головним джерелом неспокою для близьких.
Причини відмови від лікування:
1. Відсутність адекватної самооцінки.
2. Погані відносини між лікарем та пацієнтом.
3. Недостатній контроль з боку рідних.
4. Побічні ефекти від ліків, що застосовувались.
Якщо є прояви агресивної поведінки, варто дотримуватися таких рекомендацій:
- скажіть упевнено і твердо: «Зупинись,
будь ласка»;
- якщо вмовляння не діють, вам слід вийти з кімнати або будинку і залишити людину
у спокої, доки він/вона не заспокоїться;
- якщо напад агресивної поведінки не
проходить, викличте бригаду швидкої психіатричної допомоги (не обов'язково, що пацієнта госпіталізують, можливо, просто введуть
заспокійливий препарат);
- поставтесь серйозно і уважно до будьяких погроз, попереджень і обов'язково зверніться до лікаря за консультацією;
- після того, як напад агресії пройшов,
психічний стан стабілізувався, обговоріть цей
епізод з пацієнтом, наголосивши, що своє невдоволення потрібно висловлювати в інший
спосіб;
- спробуйте визначити, що саме викликає
агресію і уникайте цих ситуацій або форм поведінки (критика, прихід гостей, незапланований ремонт).
Чого не варто робити:
- кричати і критикувати хворого у відповідь, це може викликати ще більшу агресію;
- сперечатися;
- залишатися поряд, якщо людина не заспокоюється;
- ігнорувати усні погрози або попередження насильства по відношенню до вас або
інших людей;
- боротися з цим самостійно чи просити
поради і допомоги в інших людей.
Життя з людиною, яка страждає на шизофренію, надзвичайно складне. «Особистий
стрес» часто не усвідомлюється. Головним у
житті стає хворий і ми забуваємо про власні
потреби. День за днем зростають турботи по
догляду за підопічним. Раптові приступи,

привести до постійних конфліктів, напружених взаємин та агресивної поведінки. Якщо
сигарети і кава для пацієнта є дуже важливими, їх можна використовувати як стимул для
того, щоб домогтися від нього бажаної поведінки, наприклад, прийому ліків. Звичайно,
це можна було б назвати підкупом, але зараз
прийнято називати це позитивним стимулюванням, і воно, як правило, спрацьовує.
Наслідки алкоголізму і наркоманії для
хворих на шизофренію такі ж, як і для здорових людей – руйнування сімейних та дружніх
зв'язків, втрата роботи, житла, грошові борги,
медичні проблеми.
Необхідним є встановлення жорстких
норм та лімітів споживання алкоголю, а при
потребі – проведення примусового лікування.
Якщо є підозри, що хворий вживає наркотики, подальше перебування пацієнта в сім'ї не
допускається, потрібне лікування в стаціонарі. Цього правила необхідно дотримуватися
без варіантів, особливо, якщо у пацієнта були
епізоди агресивної поведінки.
Інтимні відносини займають велике місце
в житті більшості чоловіків та жінок, і немає
ніяких підстав вважати, що для людей, які
страждають на шизофренію, вони мають менше значення. Пацієнти дуже різні, деякі не
виявляють до сексуальних відносин ніякої
зацікавленості, а деякі навіть дуже сексуально стурбовані, тобто ми бачимо таку ж картину, як і у здорових людей. Проте, в порівнянні із здоровими людьми, статеве життя
хворих на шизофренію значно ускладнене. На
сексуальне життя пацієнта можуть впливати
лікарські препарати, тому важливо знати, чи
не спостерігалися відхилення в статевій активності до виникнення шизофренії. Різні відхилення в сексуальності у цілком здорових
людей досить поширені, тому в деяких випадках подібні розлади у хворих на шизофренію,
напевно, були ще до захворювання і ніяк не
пов'язані з прийомом ліків. Ще одна проблема полягає в тому, що хворі «не завжди розбірливі» у своїх сексуальних контактах, що
може призвести до збільшення частоти венеричних захворювань, а також небажаної вагітності. Якщо проблема існує, треба обов'язково проводити з пацієнтами профілактичні бесіди з питань безпечного сексу, якщо вагітність уже настала, потрібно розглянути можливість аборту або можливість збереження
дитини. Рішення потрібно ухвалювати відповідально, обов'язково проконсультувавшись з
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психотичному лікуванню, відчуваючи доброзичливе ставлення до себе оточуючих та підтримку сім'ї, займають активну громадську
позицію, працюють, добре виконують свої
професійні обов'язки і є повноцінними членами суспільства.
P.S. На базі КЗ «Рівненський обласний
центр психічного здоров'я населення» (довідки за телефоном: (0362)220082) організоване
відділення первинного психотичного епізоду,
яке відокремлене від загального стаціонару.
Організовується школа для родичів пацієнтів,
що страждають на психічні розлади.

тривога, фінансові проблеми, пошуки побутових послуг, зіткнення з бюрократизмом,
виконання ролі адвоката, відсутність дорогоцінних хвилин для спілкування з іншими
членами родини – все це позбавляє нас сил та
енергії.
Зустрічі з іншими родичами, які теж опинилися в такій ситуації, взаєморозуміння та
взаємопідтримка можуть бути безцінними в
полегшенні вашого емоційного стану. Іноді
може допомогти індивідуальна робота з психотерапевтом.
Шизофренія – це не вирок. Нерідко хворі,
завдячуючи свідомому та регулярному анти-

Автор – Богдан Васильович Томенко, завідувач першим гострим психіатричним відділенням Острозької обласної психіатричної лікарні. Більше 30 років трудового стажу. Працював лікарем-ординатором у різних
відділеннях цієї лікарні. З 1997 – зав.відділенням. Має вищу кваліфікаційну
категорію з психіатрії. Володіє методом мануальної терапії.
А ще Богдан Васильович, так би мовити, «універсальний» лікар. Лікує
хвороби хребта, знається на різноманітних травмах кінцівок, відомий у
місті як неперевершений спеціаліст зі спортивної медицини, масажу
тощо. Протягом 25 років обслуговує футбольні матчі, міжнародні чемпіонати з тенісу, різноманітні спортивні змагання, на яких завжди надає
кваліфіковану медичну допомогу і психологічні консультації. Знаний жителями міста як практикуючий психотерапевт, людина ерудована і нестандартний лікар.
Томенко

За час роботи психіатром я засвоїв один
урок: те, про що говорять пацієнти, є своєрідним відображенням правди, яку вони не усвідомлюють. Часом тільки тривале перебування поруч з пацієнтом і здатність відчути й
зрозуміти його переживання може свідчити
про те, що до шизофренії можна наблизитись
і допомогти хворому за умови, що «моя» правда не завжди є остаточною і незаперечною.
Іноді навіть досвідчені психіатри змушені
відгороджуватись від реальності пацієнта, бо
переживання пацієнтів можуть нести в собі
загрозу їхній психічній рівновазі. Власне тому, щоб захистити свій психологічний світ
вони, як і суспільство, будують «захисну стіну».
Історія шизофренії та спроб зрозуміти цю
хворобу є такою ж давньою, як і саме людство. Ще у старозавітній літературі є вдалі описи шизофренії. Хворі на шизофренію з давніх-давен своїми переживаннями викликали
захоплення як у лікарів, так і в пересічних
людей. Люди під час контактів із хворими на
шизофренію завжди могли відчувати страх чи

Богдан Васильович
відразу, або ж, навпаки, – інтенсивні
теплі почуття, але вони неминуче не залишалися байдужими. Цей феномен наближення і
відштовхування є характерним для всього
спектра стосунків найближчого оточення з
людиною, хворою на шизофренію, як і між
пацієнтом і його хворобою.
Шизофренію іноді називають "королівською хворобою". Тут мається на увазі не тільки той факт, що вона уражає талановитих, а
часом і геніальних людей і несе в собі безліч
проявів, а й те, що сьогодні шизофренія є чи
не найбільшим викликом не лише для психіатрів (чи медиків взагалі), а й для всього людства. А ставлення суспільства до людей, що
страждають на шизофренію, завжди вважали
мірилом його гуманності, терпимості та зрілості.
Незалежно від змін, які відбуваються у
нашому розумінні шизофренії, пацієнти й надалі не перестають нас дивувати глибиною,
правдивістю, чистотою своєї людськості і навіть певною відвагою у своїй божевільності.
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На відміну від інших психічних страждань, таких, наприклад, як епілепсія і депресія, шизофренія найдовше несла тавро одержимості нечистою силою. Мабуть, це було
пов'язано з однією причиною – незрозумілістю самого поняття "божевілля". Спроби зрозуміти шизофренію, проникнути у глибини
цього процесу та збагнути причини, що призводять до його виникнення, тривають і дотепер.
Міфи, упередження, знахідки
Спроби розуміння суті шизофренії, упередження та пересуди у ставленні до психічно хворих, "божевільних" також мають свою
давню традицію.
Існує багато побутових оцінок цього психічного розладу, в яких вживають зневажливі
визначення – "шизік", "вар'ят", "псих", "ненормальний" та інші. На побутовому рівні часто
вважають, що шизофренія є невиліковною
хворобою, а людина, що хворіє на шизофренію, небезпечна для суспільства і тому єдиним виходом є її ізоляція. Факт, що в людини
діагностовано такий розлад, завжди викликає
у її близьких почуття сорому і ніяковості, а
також бажання приховати або заперечити його. Ці почуття і прагнення усунутись від шизофренії та психічно хворої людини є цілком
зрозумілими, бо вони зумовлені зіткненням з
явищем, яке водночас є невідомим, незрозумілим і важким для сприйняття.
Люди, що хворіють на шизофренію, у повсякденному житті часто стикаються з дискримінацією. Нерідко серед людей (і навіть
лікарів) панують оцінки хворих на шизофренію як небезпечних, невиліковних і нездатних до будь-якої діяльності. Таке ставлення,
якому можуть піддатися члени сімей, а часом
і самі хворі, створює песимістичну ситуацію
щодо працевлаштування, одруження, здобуття освіти такими людьми чи навіть простого
спілкування з ними в побуті.
Ставлення до людей, що страждають на
шизофренію, подекуди буває гіршим порівняно зі ставленням до людей, що страждають,
наприклад, на туберкульоз, венеричні хвороби чи СНІД. Це зумовлено впливом таких хибних та зневажливих стереотипних уявлень та
упереджень:
• Шизофренія завжди є невиліковною і
"безнадійною" хворобою.
• Хворі на шизофренію переважно є агресивними і небезпечними.
• Від хворих на шизофренію "всього можна сподіватись". Хворі на шизофренію нездатні приймати розумні рішення щодо власного
життя.

• Шизофренія – хвороба, яка унеможливлює "взяти себе в руки".
На противагу цим упередженням люди,
які страждають на шизофренію, можуть жити
повноцінним та щасливим життям, і багато
хто з них одужує. Для цього необхідно вчасно
розпочати лікування.
Утім шизофренія залишається незмінною
у своїх базових проявах, хоча за останні десятиріччя вона суттєво змінила своє обличчя.
Можна сказати, що шизофренія є переживанням людей, які більш чутливі до несправедливості, ніж усі інші, і тому більш правдивими у своїй безпосередності.
Суб'єктивні переживання хворих на шизофренію є глибоко особистими, їх неможливо вкласти в обмежені наукові теорії. Щоразу
ці переживання можуть бути іншими, незважаючи на те, що психіатри для кращого їх
розуміння намагаються ці переживання певним чином групувати і класифікувати.
Підхід до розуміння шизофренії можна
було би сформулювати такими тезами:
• Шизофренія – це функціональний розлад.
• Хворих на шизофренію та основні прояви хвороби можна лікувати з допомогою
фармако- і психотерапії.
• Хворий на шизофренію здатний до емоційних переживань, таких же сильних, як і
"здорові" люди.
• Хворий на шизофренію є людиною, яка
в житті дуже часто почуває себе незрозумілою, самотньою і покинутою. Незважаючи на
дорослий вік, ця людина не має чіткого уявлення про саму себе, і тому часто поводиться
як дитина.
Згідно із сучасними класифікаціями психічних розладів поняття шизофренії стосується психічної хвороби, у якій зміни поведінки або прояви психозу тривають більш ніж
один місяць. Прояви шизофренії та їх тривалість можуть бути різними в різних людей.
Шизофренію характеризують як хворобу,
в якій домінують симптоми, пов'язані з розладами мислення, слуховими галюцинаціями
і хибним сприйманням навколишнього світу.
Шизофренія – це хвороба молодих людей.
Найчастіше вона починається у віці 18-30 років, щоправда, початок шизофренії може
припадати і на більш ранні чи пізні періоди
життя.
Які причини шизофренії?
Існує багато теорій, в яких висвітлено
причини психозу, однак з кожним новим відкриттям виникає ще більше таємниць, загадок, які ставить перед ученими шизофренія.
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Сьогодні висловлено гіпотези, згідно з
якими існує певна генетична схильність і біологічна вразливість головного мозку, зумовлена порушенням обміну речовин у нейронах
і рецепторах, яка найчастіше проявляється в
молодому віці і періоді дозрівання. Поєднання цих чинників зі стресовими подіями, несприятливими сімейними та соціальними ситуаціями може спровокувати початок захворювання. Деякі чинники можуть бути більш
чи менш істотними залежно від особистості
хворого. Незалежно від причин захворювання
кожний психоз можна і треба відповідно лікувати. Перебіг психозу і прогноз значною
мірою залежать від того, як вчасно розпочато
лікування.
Початок шизофренії
Шизофренія може починатися раптово
або навіть драматично, не залишаючи сумнівів, що ми стикнулися з психічною хворобою,
або приховано, коли впродовж тривалого часу (місяці, а іноді роки) люди з близького
оточення не помічають ознак хворобливого
процесу.
У першому випадку вражає раптова зміна
в поведінці: вибух люті, сильне збудження,
почуття страху, остовпіння, дивакуватість,
маячення, галюцинації, спроба самогубства –
всі ці прояви сигналізують про початок хвороби.
У разі поступового початку хвороби людина зовнішньо не змінюється і зберігає звичні, притаманні їй форми спілкування й активності. Зміни радше відчуваються оточенням,
ніж вони є помітними. Ці зміни інколи бувають настільки малопомітними, що їх часто
буває неможливо описати словами чи обґрунтувати, однак, незалежно від характеру початку хвороби, у близьких виникає відчуття, що
серед них опинився чужинець, мова і вчинки
якого є дивними і незрозумілими.
Незалежно від характеру початку та проявів шизофренії, завданням лікаря-психіатра
є поставити точний діагноз і призначити відповідне лікування.
Аргументи та факти про шизофренію
Роблячи спробу відповісти на всі запитання, закиди, упередження та уявлення про
шизофренію, сьогодні можна стверджувати
напевно:
1. Шизофренія – це хвороба, яка проявляється порушенням психічної діяльності і, як і
кожна хвороба, потребує лікування. Як і кожна хвороба, шизофренія є "долею", яку треба сприйняти, і тому нікого не звинувачувати.

2. Шизофренія є хворобою з дуже різноманітними клінічними проявами. Причини
шизофренії остаточно не з'ясовано.
3. Шизофренія – є серйозним випробуванням та переживанням для хворої людини
та її близьких, оскільки вона пов'язана з різноманітними кризами (криза почуття реальності, власної тотожності, автономії, надії,
сенсу життя, власного буття, а також криза
почуття прив'язаності, довіри, свободи, спільноти і соціального статусу). Часом буває
легше перенести хворобу, ніж ці кризові стани і переживання.
4. Шизофренія не є виключно спадковою
хворобою. На сьогодні остаточно не доведено
генетичні механізми безпосереднього успадкування шизофренії. Радше передається не
сама хвороба, а схильність до неї і ризик захворіти.
5. Шизофренія не є невиліковною хворобою. Прогноз при шизофренії залежить від
багатьох чинників й обставин. Можна ефективно лікувати прояви шизофренії або на певний час їх зупинити, запобігаючи важким наслідкам. Шизофренія потребує всебічної тривалої і терпеливої допомоги та лікування.
6. Хворі на шизофренію не є більш небезпечними для оточення, ніж «здорові» люди.
Більшість агресивних і протиправних дій
скоюють "здорові", а не хворі люди. Середня
частота суспільно небезпечних дій серед психічно хворих упродовж багатьох десятків років залишається на одному й тому ж рівні,
тоді як, за статистичними даними, рівень злочинності у світі зростає.
7. Хворий на шизофренію не перестає бути людиною, особистістю, громадянином – як
кожен з нас. Хвороба не позбавляє ні слабостей, ні здібностей, хоча певним чином може
їх підкреслювати, обмежувати. Як приклад
можна навести свідому соціальну активність
людей, що страждають на шизофренію, під
час суспільних перетрубацій та криз. Хвороба
не порушує людської гідності особи.
8. Хворі на шизофренію, як і всі інші хворі, потребують поваги, зрозуміння і допомоги, причому не лише від лікарів, а й від усього суспільства. Завдяки цьому вони отримують змогу почувати себе не чужинцями, вар'ятами, а бути невід'ємною частиною усього
суспільства не одним відсотком, а частиною
цілого. Для цього потрібно змінити ставлення
як до діагнозу "шизофренія", так і до людей,
які страждають на шизофренію.
Незалежно від діагнозу, ці люди мають
такі ж самі проблеми, потреби, як усі інші
"нормальні" люди. Переважна більшість хворих на шизофренію бувають хворими лише
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Є шизофренія, натомість немає шизофреніків.

під час загострення хвороби, а всю решту часу вони є такими ж здоровими і нормальними, як і всі інші люди.

Шістдесят років тому німецький психотерапевт Йоган Генріх Шульц, лікуючи хворих
з допомогою гіпнозу, виявив одну властивість. Якщо хворий під час гіпнотизації подумки повторював слова лікаря, то ефект наставав швидше й був більшим. У зв'язку з
цим у нього виникло питання, а чи не можна обійтись лише думками, без слів лікаря.
Виявилося, що можна. Так виник метод аутогенного тренування. Його теоретичною основою стали вчення індійських йогів, вчення про гіпноз та про самонавіювання. Він
полягав у тому, що людина, повторюючи в думці формули самонавіювання, навчалася
керувати окремими функціями організму, навіть тими, що від природи регулюються автоматично, без участі людської свідомості. Наприклад, частота скорочень серця, температура тіла та ін.
Аутогенне тренування – психотерапевбована та ін.). Тож надавши йому спокійного
тичний лікувальний засіб. Разом з тим це лівиразу, можна й справді заспокоїтись. Закування без лікаря, навчання без педагога,
крийте очі, а потім розслабте м'язи, що навиховання без наставника.
пружували їх. Запам'ятайте цей стан. Для тоУже давно метод психічної саморегуляції
го, щоб ваш організм звикав виконувати ваші
використовується спортсменами, представнисловесні вказівки, слід закріпити це формуками професій, пов'язаних з високим психічлою:
ним напруженням тощо. Проте не менше зна— Мої очі розслабились.
чення він має й для практично здорових люМається на увазі розслаблення м'язів, що
дей, навіть якщо вони й не виконують надзакривають очі.
звичайно тяжкої роботи. Адже в сучасних
Після невеликого інтервалу, достатнього
умовах нервова система працює все більш надля чіткого усвідомлення стану, що виник,
пружено. Людство страждає від недостатньої
напружте м'язи лоба та нахмурте брови. Пофізичної активності та надмірного емоційного
тім розслабте ці м'язи. Усвідомивши стан
збудження. Це створює умови для перенапрозслаблення, закріпіть його відповідним вируження центральної нервової системи та невразом:
ротичних розладів. Надійним засобом збіль— М'язи лоба розслабились.
шення фізичної активності є заняття спортом
Потім виконайте те ж саме (чергуючи
та фізкультурою. Знизити ж рівень емоційностани напруження й розслаблення) іншими
го напруження можна з допомогою психічної
групами м'язів, кожного разу закріплюючи
саморегуляції. Що ж до її використання, то
стан розслаблення відповідними формулами:
важливою особливістю є те, що вона не має
— М'язи щік розслабились.
вікових обмежень.
— М'язи язика розслабились.
Як навчитись володіти собою
— М'язи шиї розслабились.
Займіть зручну позу, лежачи або сидячи в
— М'язи рук розслабились.
кріслі, чи навіть на стільці. В останньому ви— М'язи тулуба розслабились.
падку голову можна схилити на груди, а руки
— М'язи ніг розслабились.
покласти на коліна або звісити. Це буде клаМожна (навіть і краще) розслаблювати
сична «поза кучера».
м'язи рук і ніг почергово. Спочатку розслабПідтримання будь-якої пози не повинно
люють кінцівки (для правші – права рука та
потребувати зусиль. Внаслідок цього ваші
нога, для лівші – ліва).
м'язи почнуть розслаблюватися самі собою.
Переходячи до напруження та розслабЩоб відрізнити стан розслаблення від стану
лення кожної наступної групи м'язів, слід сунапруження, найкраще порівняти їх, тобто
проводжувати свої дії подумки, переключаюспочатку напружити м'язи, а потім розслабичи увагу саме на ту групу, про яку йдеться.
ти їх.
Кожну формулу розслаблення можна повтоМ'язи обличчя, які знаходяться найближрити кілька разів. Якщо розслаблення не наче до мозку, найбільше залежать від ступеня
було чіткого характеру, треба переходити до
психічного напруження, а значить і самі
інших груп.
впливають на нього, незважаючи на свій неРозслабивши всі групи у вищесказаному
великий об'єм. Ми добре знаємо, що на об(або зворотному) порядку, спокійно, без наличчі людини «написано», як вона себе почупруження, оглянемо подумки все своє тіло.
ває (спокійна, знервована, задоволена, стурВпевнившись, що всі інші м'язи розслаби-
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лись, зосередимося на тій групі, яка не досягла чіткого розслаблення й повторимо формулу, що стосується саме її. Завершують розслаблення загальною формулою: «Все моє
тіло розслабилося».
Послідовність розслаблення кожен може
визначити сам, виходячи з того, що починати
треба з найбільш «слухняних» м'язів, враховуючи індивідуальні особливості людини.
Як правило, розслаблення м'язів сприймається як відчуття збільшення ваги тіла, а це
ще більше сприяє розслабленню, тож наступною формулою буде:
— Моє тіло важчає (наливається вагою).
— Стала важкою голова.
— Стали важкими руки.
— Став важким тулуб.
— Стали важкими ноги.
Так само, розслаблюючи м'язи рук і ніг,
опрацьовуємо їх по одній, але завершуємо процес
загальною формулою: «Все моє тіло стало
важким».
Ми вже знаємо, що розслаблення м'язів
призводить до виникнення спокою, тож наступною формулою буде:
— Я заспокоююсь.
При цьому «Я» треба продумувати на вдиху,
а «заспокоююсь» на видиху, звертаючи увагу на
поступове збільшення тривалості видиху відносно вдиху (докладніше про характер і вплив дихання на організм поговоримо окремо).
Формулу «Я заспокоююсь» можна вважати
найголовнішою складовою загальної частини
психічної саморегуляції. В подальшому, коли
інші формули будуть засвоєні, тренування можна починати саме з неї, а також використовувати
її лише одну для зменшення загального напруження.
Далі йдуть такі формули:
— Я дихаю легко, вільно; мені дихається
спокійно; я відпочиваю.
Останню формулу можна роздрібнити:
— Відпочиває моє тіло; відпочиває мозок;
відпочиває нервова система.
Далі можна додати формули тепла, яке виникає внаслідок розслаблення м'язів тіла й кровоносних судин, що призводить до їх розширення:
— Моя права (ліва) рука теплішає.
— Моя права (ліва) нога теплішає.
— Теплішає ділянка сонячного сплетіння.
— Приємне тепло розповсюджується від
сонячного сплетіння.
— Приємне тепло охоплює все тіло.
— Мені тепло й приємно.
— Я відпочиваю.
Якщо ви вже засвоїли основні прийоми
розслаблення м'язів, можна поступово скорочувати кількість формул самонавіювання, об'єднуючи м'язи в одну більшу групу. Наприклад,
розслабляти одночасно все обличчя.

Можна також виконувати розслаблення вже
без попереднього напруження м'язів, якщо ви
навчились відчувати потрібний стан.
Отже, формули самонавіювання можна побудувати таким чином:
— Я заспокоююсь.
— Я дихаю спокійно, вільно.
— Мої м'язи розслаблюються.
— Розслабились м'язи обличчя, рук, тулуба,
ніг. Необхідно привчити себе до того, щоб у подальшому досягати повного розслаблення, використовуючи лише одну формулу:
— Все моє тіло розслабилось.
Ми вже говорили про те, що розслаблення
м'язів сприймається як відчуття збільшення ваги тіла. Однак так буває не завжди. Внаслідок
індивідуальних особливостей центральної нервової системи деякі люди сприймають розслаблення як стан полегшення тіла. Тож кожному слід
визначити, яке саме відчуття йому доступніше:
— Моє тіло стає легким, невагомим.
— Стала легкою голова.
— Стали легкими руки.
— Став легким тулуб.
— Стали легкими ноги.
— Все тіло стало легким, невагомим.
При цьому треба уявити, що ви лежите в
м'якому ліжку або навіть на легкій хмаринці. В
подальшому кожен може викликати саме той
стан, який у нього легше виникає, але ще краще
навчитися викликати їх по черзі.
Уявлення дії сприяє досягненню потрібного
стану. Наприклад, викликаючи відчуття збільшення ваги тіла, можна уявити, що на голові у
вас тепла зимова шапка, а на руках та ногах
тепла ковдра. Так, дехто уявляє себе лежачим
на пляжі з насипаними на руки й ноги піском:
— Я відпочиваю.
Уявіть собі, що літнього дня ви лежите на березі Чорного моря. Перед вами плюскоче лагідна
блакитна вода. Ви бачите її приємну заспокійливу поверхню, чуєте тихий заспокійливий плюскіт
хвиль, що набігають на пісок. Можна уявити й
іншу картину, наприклад – зелений березовий
гай або достигаюче воле пшениці.
А хтось може уявити себе в своєму звичайному ліжку:
— Відпочиває моє тіло, мозок, нервова система.
— Мене ніщо не турбує, я зовсім спокійний.
Формули з часткою «не» підходять не
всім, тому використовувати їх треба тільки
тим, кому вони допомагають позбавитись
будь-яких неприємних явищ. Можна використовувати формули, які лише стверджують
гарне самопочуття:
— Я почуваю себе зовсім спокійно.
— Я зовсім здоровий.
— Я впевнений в собі.
Формули зовсім не обов'язково заучувати
напам'ять, їх можна використовувати в дові13

льному порядку. Це навіть допомагає деяким
людям, у яких повторення одних і тих самих
формул призводить до зниження ефекту від
них. Іншим, у яких ефект від повторення збільшується, можна готувати формули заздалегідь, запам'ятовувати їх й використовувати в
строго визначеному порядку. Описаний оригінальний метод, за якого від формули з кожним наступним повторенням віднімається перше слово:
— Я хочу, щоб моя рука стала теплою.
— Хочу, щоб моя рука стала теплою.
— Щоб моя рука стала теплою і т. д.
У міру засвоєння методу треба все більше
індивідуалізувати його й шукати найбільш
ефективні формули.
На цьому загальну (заспокоюючу) частину психічної саморегуляції можна вважати
закінченою. Вже одне перебування в стані
розслаблення м'язів та спокою сприяє відновленню сил, працездатності, ліквідації нервового напруження, дратівливості тощо. Однак
разом з цим у людини підвищується ступінь
самонавіюваності. Користуючись цим станом,
можна здійснити спеціальну мобілізуючу цілеспрямовану частину психічної саморегуляції. Формули цієї частини треба готувати заздалегідь, виходячи з завдань, що стоять перед людиною, та можливостей методу. Після
завершення спеціальної частини обов'язково
проводять заключну частину з тим, щоб повністю відтворити бадьорість та ясність мислення:
— Я відпочив.
— Моя нервова система заспокоїлась.
— Я почуваю себе зовсім здоровим.
— Моє тіло стає легким, вільним.
— Думки прояснюються.
— Голова стає свіжою, ясною.
— Я зовсім отямився.
Тепер треба розім'яти всі м'язи, які ви
розслаблювали, або ще краще виконати комплекс ранкової фіззарядки. Найкраще виконувати вправи вранці, тільки-но прокинувшись, а також увечері, лягаючи спати. В цей
час природна навіюваність підвищена, а значить і ефект буде більший. Можна також тренуватись і вдень, маючи вільних навіть 5-10
хвилин.
Установка для використання психічної
саморегуляції
А. Розвиток необхідних якостей:
1. Хоробрість, рішучість, самостійність,
ініціативність.

2. Сила волі, наполегливість у досягненні
мети.
3. Працелюбність.
4. Упевненість у собі та своїх силах, об'єктивна їх оцінка.
5. Уміння терпіти (витримувати втому та
пов'язані з нею неприємні відчуття).
6. Уміння концентрувати думки та увагу,
переключати їх з одного предмета на інший.
7. Уміння та здатність засвоювати нові
навички, професійні дії.
8. Уміння пристосовуватись до постійно
зростаючих навантажень (фізичних та розумових).
9. Уміння долати психологічні бар'єри.
10. Оптимізація рівня емоційного збудження (заспокоєння, мобілізація функціональних резервів організму, самонаказ та надзусилля).
10. Контроль за напруженням та розслабленням м'язів, мімікою обличчя, диханням.
11. Активізація відпочинку та відновлення
процесів в організмі (самонавіюваний сон та
відпочинок).
12. Критичне ставлення до своїх недоліків,
чесність та безкомпромісність у виконанні
своїх обов'язків.
13. Почуття гордості за свою роботу, відповідальності за доручену справу, задоволення від її виконання.
Б. Позбавлення негативних рис:
1.Невпевненість у собі, нерішучість.
2. Неспокій, тривога, страх.
3. Боягузство.
4. Лінощі.
5. Самовпевненість, зазнайство, переоцінка своїх можливостей.
6. Нестійкість уваги, настрою.
7. Дратівливість.
8. Нав'язливі стани (думки, відчуття, дії).
9. Порушення сну.
10. Головний біль, запаморочення.
11. Диспепсичні явища (порушення апетиту та ін.).
Література:
1. Бути разом. – Львів, 2005.
2. Психічна культура і здоров’я. – Київ, 1990.
3. Психічне здоров’я. – Київ, 1975.

Томенко Богдан Васильович, завідувач
гострим психіатричним відділенням
Острозької обласної психіатричної лікарні
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Священик Вадим Петровський,
настоятель храму Преподобного Агапіта Печерського Української
Православної Церкви у військовому госпіталі м. Рівне,
кандидат богословських наук
діляє з нами всі наслідки гріха, весь тягар наших
страждань і навіть найстрашніше – смерть.
Різдво Христове розкриває перед нами глибину кожної людини, яку може заповнити тільки
Бог. Святий Григорій Богослов (+390 р.) пише,
що Христос тисячу разів народжувався би у Віфлеємській печері, щоб хоча один раз народитися в
нашому серці. А це означає, що святкування Різдва Христового повинно стати не просто даниною
традиції. Христос не прийшов у цей світ для традиції. Це свято вимагає від нас переосмислення
свого життя. Кожен мусить запитати себе: як я
можу відповісти на Божественну любов, що явила
себе у Віфлеємській печері. І що я можу принести
в дарунок Христу? Якщо ми станемо після Різдва
добрішими, милосерднішими, щирішими; якщо
навчимося прощати та любити навіть ворогів, то
тоді можна впевнено сказати, що цей день не
пройшов для нас безслідно. Якщо наше життя не
змінилося – то ми так і не зрозуміли суті цього
великого свята.
На завершення наведу прекрасні слова, сказані в день Різдва Христового більш як півтори тисячі років тому одним із великих Сирійських подвижників преподобним Єфремом: «Нині засяяв
день милості, нехай не переслідує ніхто свого
ближнього помстою за нанесену їм кривду; настав день радості, нехай ніхто не буде виною печалі та скорботи для іншого. Цей день безхмарний та ясний, хай приборкається гнів – противник
миру і спокою. Цей день, коли Бог зійшов до грішників, хай посоромиться праведник, який звеличується над грішником; цей день, в який Господь
творіння зійшов до рабів, хай не соромиться владика з подібною любов’ю зійти до слуг своїх; в
цей день Багатий обіднів нас ради, хай же не соромляться багаті розділяти свою трапезу з бідняками… Приходьте сліпі та прийміть світло очей!
Приходьте кульгаві, прийміть кріпость ніг! Приходьте німі, прийміть дар слова! Приходьте ті, які
не володіють руками, прийміть силу в руках! У
Сина Создателя скарбниця наповнена різними
зціленнями. Сходьтесь прокажені, приймайте
очищення без труднощів…Нікого не цурається
Син Царя – Господь всього видимого і невидимого». Хай же Богонемовля Христос подарує кожному мир, злагоду, любов, здоров’я тілесне та
спокій душевний.

Ми стоїмо на порозі Різдва Христового. З
яким настроєм ми повинні зустріти це свято, яке
значення воно має для нас? Візьмемо в руки
Євангеліє та подумаємо про це разом.
Поринемо подумки в особливу чарівну Різдвяну ніч, яка огорнула землю дві тисячі років тому. Коли Марія, маючи в утробі Сина Божого,
разом з Йосипом прийшли до Віфлеєма на перепис населення. Невелике місто було переповнене.
Сімейство ходить від хати до хати, стукає в двері,
але, на жаль, місць немає. Всі ті люди, які зачиняли перед нею двері, навіть не могли уявити, хто
проситься до них. І якби хтось впустив Марію до
себе, то сподобився, що саме в нього в домі народився Христос. Але, на жаль, цього не сталося. В
цілому Віфлеємі не знайшлося місця для Сина
Божого, Який прийшов у цей світ саме для людей,
в тому числі й для жителів Віфлеєма. Марія йде
за місто, знаходить печеру, яка слугувала хлівом
для худоби. І там народжується Спаситель світу.
Колискою для Нього стають звичайні ясла, з яких
їдять вівці та воли, пелюшками – просте сіно. В
Нього немає того, що нині є при народженні у
кожної дитини. Ісус Христос приходить у цей холодний світ в повному убозтві. Світ не чекає свого Спасителя. Більше того, він починає переслідувати Христа. Одразу після народження Діва
Марія мусить втікати з маленьким Ісусом в Єгипет. Існує переказ, що по дорозі на них нападають
розбійники. Один з них подарував Богонемовляті
життя. Саме цьому розбійнику через тридцять три
роки буде подароване життя вічне, коли той буде
разом з Христом на Голгофі.
Першими в цьому світі Христа зустрічають
пастухи. Неграмотним, незнатним, але водночас
простим та щирим серцем людям першим
з’являється Спаситель світу. Мудреці приходять
до печери вже пізніше. Тут прихована велика таємниця та премудрість: шлях до Бога стає коротким для людей простих і щирих.
Різдво Христове – це свято миру та любові.
Бо сьогодні Небо примирилося із землею, Бог – з
людьми. Цей день розкриває перед нами одне з
імен Божих – Любов, «бо так Бог полюбив світ,
що віддав Сина Свого Єдинородного, щоб кожен,
віруючий у Нього, не загинув, але мав життя вічне (Іоанна 3, 16)». Син Божий проявив Себе не у
всемогутності та величі, а в смиренні, ставши подібним нам у всьому, крім гріха. Він народжується в цей світ не як цар і владика, а як раб, «для
того, щоб послужити людям і віддати душу за
спасіння багатьох». Бог входить в цей світ і роз-
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9. Кабінет Міністрів України; Постанова вiд
12.10.2010 № 942
Про внесення змін до Порядку використання
у 2010 році коштів, передбачених у державному бюджеті для забезпечення житлом інвалідів Великої Вітчизняної війни I
групи, які протягом тривалого строку перебувають у черзі на отримання житла
10. Кабінет Міністрів України; Постанова вiд
04.10.2010 № 910
Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2010 р.
№ 357 і від 14 червня 2010 р. № 472
11. Пенсійний фонд; Постанова, Інструкція,
Форма типового документа, Повідомлення, Заява, Договір, Вимоги, Реєстр, Рішення вiд 27.09.2010 № 21-5
Про затвердження Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне
страхування
12. Пенсійний фонд; Постанова, Порядок,
Форма типового документа, Повідомлення, Заява, Довідка вiд 27.09.2010 № 21-6
Про затвердження Порядку взяття на облік та
зняття з обліку в органах Пенсійного фонду України платників єдиного внеску на
загальнообов'язкове державне соціальне
страхування
13. Пенсійний фонд; Постанова, Порядок,
Довідка, Форма типового документа, Повідомлення вiд 27.09.2010 № 21-3
Про затвердження Порядку прийняття банками на виконання розрахункових документів на виплату заробітної плати
14. Пенсійний фонд; Постанова, Порядок,
Форма типового документа, Реєстр вiд
27.09.2010 № 21-2
Про затвердження Порядку ведення органами
Пенсійного фонду України обліку надходження сум єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та інших платежів
15. Мінфін України, Мінпраці України; Наказ, Перелік вiд 27.09.2010 № 1097/290
Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у
галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення"

1. Верховна Рада України; Кодекс України,
Закон, Кодекс вiд 02.12.2010 № 275
Податковий кодекс України
2. Кабінет Міністрів України; Розпорядження, Склад колегіального органу вiд
01.12.2010 № 2151-р
Про утворення Організаційного комітету з
підготовки та супроводження заявки до
Міжнародного олімпійського комітету
про здобуття права на проведення в 2022
році зимових Олімпійських та Параолімпійських ігор в Україні
3. Верховна Рада України; Постанова вiд
30.11.2010 № 2726-VI
Про прийняття за основу проекту Закону
України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо надання
державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям та інвалідам
4. Кабінет Міністрів України; Постанова,
Форма типового документа, Акт вiд
03.11.2010 № 1045
Про внесення змін до Порядку провадження
діяльності з усиновлення та здійснення
нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей
5. Верховна Рада України; Постанова вiд
02.11.2010 № 2661-VI
Про направлення на повторне перше читання
проекту Закону України про внесення
змін до Закону України "Про державну
соціальну допомогу особам, які не мають
права на пенсію, та інвалідам" щодо державної соціальної допомоги на догляд інвалідам війни
6. Кабінет Міністрів України; Розпорядження вiд 20.10.2010 № 1996-р
Про забезпечення у 2010 році автомобілями
деяких категорій інвалідів
7. Кабінет Міністрів України; Постанова вiд
20.10.2010 № 953
Про встановлення норм харчування на підприємствах, в організаціях та установах
сфери управління Міністерства праці та
соціальної політики
8. МОН України; Наказ, Умови, Перелік вiд
19.10.2010 № 961
Про затвердження Умов прийому до вищих
навчальних закладів України
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16. Кабінет Міністрів України; Постанова вiд
08.09.2010 № 831
Про затвердження Основних напрямів реалізації державної політики зайнятості на
2010-2011 роки
17. Верховна Рада України; Постанова вiд
30.08.2010 № 2493-VI
Про соціальний захист населення у зв'язку з
формуванням тарифів на газ та житловокомунальні послуги
18. Національний банк; Лист вiд 27.08.2010
№ 40-212/4146-14856
Про необхідність створення сприятливих
умов для вільного доступу інвалідів до
банківських установ
19. Кабінет Міністрів України; Постанова,
Порядок, Форма типового документа,
Договір, Довідка, Картка вiд 27.08.2010
№ 784
Про затвердження Порядку працевлаштування випускників професійно-технічних навчальних закладів, підготовка яких проводилася за державним замовленням
20 Кабінет Міністрів України; Постанова вiд
18.08.2010 № 752
Про внесення змін до Положення про медико-соціальну експертизу
21 Кабінет Міністрів України; Розпорядження вiд 18.08.2010 № 1673-р
Про внесення змін до розпорядження Кабінету Міністрів України від 24 червня 2006 р.
№ 350
22. Мінпраці України; Наказ вiд 12.08.2010
№ 239
Про затвердження Змін до Типового положення про центр професійної реабілітації
інвалідів
23. Кабінет Міністрів України; Розпорядження, План вiд 04.08.2010 № 1601-р
Про затвердження плану фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми та молоддю з вадами розумового розвитку та підтримки в
Україні руху Спеціальної олімпіади
24. Кабінет Міністрів України; Постанова вiд
28.07.2010 № 656
Про встановлення щомісячної державної адресної допомоги до пенсії інвалідам війни
та учасникам бойових дій
25. Кабінет Міністрів України; Постанова,
Бюджет вiд 21.07.2010 № 626
Про затвердження бюджету Пенсійного фонду України на 2010 рік
26. Мін'юст України; Наказ вiд 15.07.2010
№ 1560/5

Про реєстрацію об'єднання громадян
27. Кабінет Міністрів України; Постанова,
Положення, Склад колегіального органу
вiд 14.07.2010 № 592
Про внесення змін до Положення про Раду у
справах інвалідів при Кабінеті Міністрів
України
28. Кабінет Міністрів України; Постанова,
Порядок вiд 14.07.2010 № 588
Про фінансування у 2010 році заходів з літнього оздоровлення та відпочинку дітейсиріт і дітей, позбавлених батьківського
піклування, дітей-інвалідів, дітей з малозабезпечених і багатодітних сімей
29. Верховна Рада України; Закон вiд
08.07.2010 № 2464-VI
Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування
30. Верховна Рада України; Закон вiд
08.07.2010 № 2471-VI
Про внесення змін до статті 208 Земельного
кодексу України
31. Верховна Рада України; Закон вiд
08.07.2010 № 2457-VI
Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України у зв'язку з прийняттям Бюджетного кодексу України
32. Верховна Рада України; Кодекс України,
Закон, Кодекс вiд 08.07.2010 № 2456-VI
Бюджетний кодекс України
33. Верховна Рада України; Закон вiд
02.07.2010 № 2424-VI
Про внесення зміни до статті 38 Закону України "Про основи соціальної захищеності
інвалідів в Україні" щодо надання інвалідам першої та другої груп права на позачергове обслуговування
34. Верховна Рада України; Закон вiд
01.07.2010 № 2409-VI
Про внесення зміни до статті 30 Закону України "Про основи соціальної захищеності
інвалідів в Україні"
35. Верховна Рада України; Закон вiд
01.07.2010 № 2408-VI
Про внесення змін до Закону України "Про
жертви нацистських переслідувань" щодо
віку неповнолітніх в'язнів та розміру підвищення пенсії
36. Верховна Рада України; Закон вiд
01.07.2010 № 2394-VI
Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо захисту житлових
прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених ба17

тьківського піклування, а також осіб з їх
числа
37. Кабінет Міністрів України; Постанова вiд
30.06.2010 № 519
Про використання у 2010 році коштів, передбачених у державному бюджеті для придбання (будівництва) житла інвалідам по
зору та слуху
38. Верховна Рада України; Закон вiд
15.06.2010 № 2326-VI
Про внесення зміни до статті 14 Закону України "Про пенсії за особливі заслуги перед
Україною"
39. Верховна Рада України; Постанова вiд
15.06.2010 № 2330-VI
Про прийняття за основу проекту Закону
України про внесення змін до статті 208
Земельного кодексу України про умови
використання ділянок громадськими організаціями інвалідів
40. Кабінет Міністрів України; Постанова,
Порядок вiд 12.05.2010 № 354
Про затвердження Порядку використання у
2010 році коштів, передбачених у державному бюджеті для забезпечення житлом
інвалідів Великої Вітчизняної війни I групи, які протягом тривалого строку перебувають у черзі на отримання житла
41. Верховна Рада України; Закон вiд
11.05.2010 № 2171-VI
Про внесення змін до законів України "Про
статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" та "Про основи соціальної
захищеності інвалідів в Україні"
42. Кабінет Міністрів України; Розпорядження вiд 05.05.2010 № 1010-р
Деякі питання забезпечення житлом інвалідів
Великої Вітчизняної війни I групи
43. МОН України, Мінфін України, Мінпраці
України, МОЗ України; Наказ, Положення
вiд 19.04.2010 № 328/204/67/342
Про затвердження Положення про академічну стипендію Кабінету Міністрів України
обдарованим студентам з числа інвалідів
44. Кабінет Міністрів України; Постанова вiд
14.04.2010 № 308
Про підвищення розміру пенсій деяким категоріям громадян у зв'язку із зростанням

середньомісячної заробітної плати штатного працівника
45. Мін'юст України; Наказ вiд 13.04.2010
№ 763/5
Про реєстрацію об'єднання громадян
46. Верховна Рада України; Постанова вiд
13.04.2010 № 2123-VI
Про прийняття за основу проекту Закону
України про внесення змін до Закону
України "Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітямінвалідам" щодо підтримки осіб, які доглядають дітей-інвалідів, що потребують
постійного стороннього догляду
47. Верховна Рада України; Постанова вiд
13.04.2010 № 2122-VI
Про прийняття за основу проекту Закону
України про внесення змін до Закону
України "Про соціальні послуги" щодо
запровадження порядку встановлення та
виплати компенсаційних виплат фізичним
особам
48. Кабінет Міністрів України; Постанова вiд
07.04.2010 № 299
Про розміри разової грошової допомоги, що
виплачується у 2010 році відповідно до
Законів України "Про статус ветеранів
війни, гарантії їх соціального захисту" та
"Про жертви нацистських переслідувань"
49. Верховна Рада України; Постанова вiд
30.03.2010 № 1996-VI
Про прийняття за основу проекту Закону
України про внесення змін до деяких законів України (щодо використання права
на пільговий проїзд)
50. Верховна Рада України; Постанова вiд
30.03.2010 № 1995-VI
Про прийняття за основу проекту Закону
України про внесення змін до Закону
України "Про жертви нацистських переслідувань" (щодо віку неповнолітніх в'язнів та розміру підвищення пенсії)
51. Кабінет Міністрів України; Постанова,
Порядок вiд 02.03.2010 № 258
Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з утримання майданчиків для платного паркування транспортних засобів
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ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення зміни до статті 38 Закону України
"Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" щодо надання інвалідам першої та другої
груп права на позачергове обслуговування
(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, № 46, ст.535 )
Верховна Рада України постановляє:
1. Статтю 38 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні"
(Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., № 21, ст. 252; Відомості Верховної Ради України, 2004
р., № 37, ст. 453; 2010 р., № 8, ст. 62; із змінами, внесеними Законом України від 11 травня 2010
року № 2171-VI) після частини п'ятої доповнити двома новими частинами такого змісту:
"Інваліди першої та другої груп мають право на позачергове обслуговування в касах міського
та міжміського транспорту, а також на підприємствах, установах та організаціях усіх форм
власності та підпорядкування, які надають будь-які послуги населенню.
Інформація про право на позачергове обслуговування має бути розташована на видному місці".
У зв'язку з цим частину шосту вважати частиною восьмою.
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
Президент України
м. Київ, 2 липня 2010 року
№ 2424-VI

В. Янукович

ПОСТАНОВА
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про соціальний захист населення у зв'язку з формуванням тарифів
на газ та житлово-комунальні послуги
(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, № 41-42, ст.536-1)
Заслухавши та обговоривши інформацію
Кабінету Міністрів України про виконання
заходів соціального захисту населення у
зв'язку з формуванням тарифів на газ та житлово-комунальні послуги, Верховна Рада
України постановляє:
1. Інформацію Кабінету Міністрів
України про виконання заходів щодо
соціального захисту населення у зв'язку з
формуванням тарифів на газ та житловокомунальні послуги взяти до відома.
2. Рекомендувати Кабінету Міністрів
України забезпечити:
зменшення розміру обов'язкової оплати за
житлово-комунальні послуги, включаючи оплату за газ, з 15 до 10 відсотків
середньомісячного сукупного доходу для
сімей, які складаються з пенсіонерів,
інвалідів та дітей до 18 років, а також з 20 до
15 відсотків для інших сімей, у складі яких є
працездатні громадяни;
запровадження спрощеної системи призначення житлових субсидій, включаючи оплату за газ, яка передбачає звільнення громадян від збирання довідок, зокрема про склад
сім'ї, вартість комунальних послуг для призначення субсидій;

направлення інформаційних матеріалів
щодо призначення зазначених субсидій громадянам, здійснення роз'яснювальної роботи
в засобах масової інформації та проведення
відповідних нарад із фахівцями відповідних
місцевих органів в усіх регіонах;
разом з відповідними місцевими органами
здійснити перерахунок призначених на 1
серпня 2010 року житлових субсидій, виходячи з розмірів витрат на оплату житловокомунальних послуг, включаючи оплату за
скраплений газ, тверде та рідке пічне побутове паливо без звернення громадян;
відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України на 2010 рік"
підвищення з 1 жовтня та з 1 грудня 2010 року
розмірів
прожиткового
мінімуму,
мінімальної заробітної плати, мінімальної
пенсії за віком, посадового окладу першого
тарифного розряду Єдиної тарифної сітки для
визначення окладів працівникам бюджетної
сфери та здійснення у затверджені терміни
виплати підвищених пенсій, заробітної плати
працівникам бюджетної сфери та всіх видів
державних допомог;
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здійснення заходів щодо погашення
заборгованості із заробітної плати суб'єктами
господарської діяльності за 2008-2009 роки;
виплату
заробітної
плати,
пенсій,
стипендій та всіх видів державної допомоги із
бюджетів усіх рівнів у визначені терміни, що
сприятиме соціальному захисту найбільш малозабезпечених громадян;
виконання у повному обсязі Закону
України "Про індексацію грошових доходів
населення" та щомісячної виплати сум
індексації в установлені терміни;
при підготовці проекту Державного бюджету України на 2011 рік врахувати
підвищення
прожиткового
мінімуму,
мінімальної заробітної плати, мінімальної
пенсії
за
віком,
посадових
окладів
працівників бюджетної сфери з 1 січня 2011
року;
при затвердженні фінансових планів державних підприємств на 2011 рік витрати на
підвищення заробітної плати працівникам;
поліпшення стану роз'яснювальної роботи
щодо призначення житлових субсидій, особливо у сільській місцевості;
направлення фахівців Міністерства праці
та соціальної політики України та інших цен-

тральних органів виконавчої влади в регіони
для
надання
практичної
допомоги
відповідним місцевим органам у своєчасному
призначенні житлових субсидій;
здійснення заходів щодо встановлення
лічильників вітчизняного виробництва для
контролю
обігу
води,
газу,
інших
енергоносіїв.
3. Раді Міністрів Автономної Республіки
Крим, місцевим державним адміністраціям,
органам місцевого самоврядування забезпечити в установленому порядку розгляд звернень громадян щодо:
призначення житлових субсидій понад
норму володіння чи користування загальною
площею житла та нормативів користування
житлово-комунальними послугами;
надання матеріальної допомоги малозабезпеченим сім'ям за рахунок коштів
відповідних місцевих бюджетів відповідно до
законодавства.
4. Кабінету Міністрів України до 10
жовтня 2010 року поінформувати Верховну
Раду України про хід виконання цієї Постанови.

Голова Верховної Ради України

В. Литвин

м. Київ, 30 серпня 2010 року
№ 2493-VI
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 20 жовтня 2010 р. № 1996-р, Київ
Про забезпечення у 2010 році автомобілями деяких категорій інвалідів
Погодитися з пропозицією Міністерства праці та соціальної політики щодо забезпечення у
2010 році автомобілями "Славута" інвалідів з числа осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, та інвалідів війни I групи, які брали безпосередню участь у бойових діях під час Великої
Вітчизняної війни та війни з Японією, за рахунок видатків бюджетної програми 2507030 "Забезпечення інвалідів та інвалідів-чорнобильців автомобілями" у сумі 50 млн. гривень.
Прем'єр-міністр України

М. Азаров
(Праця і зарплата. – 2010. - № 42. – С. 6.)
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КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 28 липня 2010 р. № 656, Київ
Про встановлення щомісячної державної адресної допомоги до пенсії інвалідам війни
та учасникам бойових дій
(Офіційний вісник України, 2009 р., № 94, ст. 3217; 2010 р., № 33, ст. 1185)
З метою соціального захисту інвалідів війни та учасників бойових дій і підтримання їх купівельної спроможності з урахуванням зростання цін Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Установити, що з 1 серпня 2010 р. інвалідам війни та учасникам бойових дій, у яких
щомісячний розмір пенсійних виплат (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій,
цільової грошової допомоги, сум індексації та інших доплат до пенсій, встановлених законодавством, крім пенсій за особливі заслуги перед Україною) не досягає в інвалідів війни I групи – 240
відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, II групи – 215, III групи –
190, учасників бойових дій – 165 відсотків, виплачується щомісячна державна адресна допомога
до пенсії у сумі, що не вистачає до зазначених розмірів.
У разі зміни прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, проводиться перерахунок зазначеної допомоги, виходячи з розміру встановленого прожиткового мінімуму.
2. Пенсійному фонду України забезпечити фінансування щомісячної державної адресної допомоги до пенсії, встановленої цією постановою, за рахунок коштів, передбачених бюджетною програмою 3513020 "Дотація Пенсійному фонду України на пенсійне забезпечення
військовослужбовців, виплату пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за різними
пенсійними програмами".
3. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 2 грудня
2009 р. № 1308 "Про встановлення щомісячної державної адресної допомоги до пенсії (дотації)
інвалідам війни та учасникам бойових дій".
Прем'єр-міністр України

М. Азаров

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 30 червня 2010 р. № 519, Київ
Про використання у 2010 році коштів, передбачених у державному бюджеті для придбання
(будівництва) житла інвалідам по зору та слуху
Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Установити, що у 2010 році кошти, передбачені у державному бюджеті за програмою "Придбання (будівництво) житла для інвалідів сліпих та інвалідів глухих", використовуються
відповідно до Порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 квітня 2008 р.
№ 289 (Офіційний вісник України, 2008 р., № 27, ст. 839), з урахуванням таких особливостей:
закупівля житла на ринку проводиться підприємствами Українського товариства сліпих та
Українського товариства глухих у межах виділених бюджетних асигнувань в установленому законодавством порядку. При цьому вартість 1 кв. метра загальної площі житла визначається за результатами торгів та повинна бути найнижчою із запропонованих учасниками торгів;
операції, пов'язані з використанням бюджетних коштів, проводяться відповідно до Порядку
обслуговування державного бюджету за видатками та операціями з надання та повернення
кредитів, наданих за рахунок коштів державного бюджету, затвердженого Державним казначейством.
Прем'єр-міністр України

М. Азаров
Урядовий кур’єр. – 2010. - № 124 (9 лип.). – С. 13.
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Служба зайнятості сприяє інвалідам у відновленні працездатності, обранні
місця роботи відповідно до рекомендацій медико-соціальної експертної комісії,
наявних кваліфікації і знань, з урахуванням їхніх побажань.
Протягом січня-листопада цього року за
послугами до служби зайнятості звернулося
774 особи з інвалідністю, перебувало на обліку – 1213 осіб, у тому числі 1075 осіб, які мали статус безробітного. За сприяння служби
зайнятості працевлаштовано 327 осіб з обмеженими фізичними можливостями, з них –
260 осіб, які мали статус безробітного. Шляхом надання дотації роботодавцям за рахунок
коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття працевлаштовано 74 безробітних з інвалідністю. Отримала одноразову
виплату допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності 21 особа.
Участь в оплачуваних громадських роботах
брала 131 особа.
За направленням служби зайнятості протягом січня-листопада цього року навчалося
160 інвалідів. У Рівненському центрі профе-

сійно-технічної освіти державної служби зайнятості вони опановували професії секретаря керівника, верстатника деревообробних
верстатів, робітника фермерського господарства, штукатура, взуттьовика з ремонту взуття, перукаря та інші. Після навчання працевлаштовано службою зайнятості 140 осіб.
До речі, державна служба зайнятості відповідно до Закону України «Про зайнятість
населення» лише сприяє працевлаштуванню
інвалідів, які перебувають на обліку та зареєстровані як безробітні. А обов’язок з працевлаштування інвалідів відповідно до встановленого Законом України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» нормативу покладається на підприємства, установи, організації, у тому числі підприємства,
організації громадських організацій інвалідів,
фізичних осіб, які використовують найману
працю.

Валентина Васильєва, начальник відділу
організації сприяння працевлаштуванню обласного центру зайнятості

Після закінчення стажування за навчальною програмою «Особливості організації бухгалтерського обліку на підприємстві» жінку
запросили на посаду бухгалтера. Робоче місце для неї створили шляхом надання дотації
роботодавцю за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального
страхування України на випадок безробіття.
Такою співпрацею задоволені всі: роботодавцю компенсується заробітна плата найманого працівника, а безробітна отримала роботу з достойною зарплатою.

Валентина Паламарчук – інвалід третьої
групи, але це не заважало їй успішно працювати бухгалтером. Для підприємства настали
тяжкі часі й воно почало звільняти працівників. Не оминула ця прикрість і Валентину Іллівну. Після звільнення звернулася в Дубенський міськрайонний центр зайнятості, де їй
запропонували підвищення кваліфікації шляхом стажування безпосередньо на робочому
місці в підприємця Олександра Коваленка,
який гарантував працевлаштування. Він власник гуртовні «Водограй», яка реалізує за оптовими цінами безалкогольні напої, соки, води, пиво, кондитерські вироби, солодощі.

Лариса Свінтозельська
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Алла Хомич після закінчення технікуму
працювала за спеціальністю технік-технолог
прядильного виробництва на Дубровицькій
бавовнопрядильній фабриці ВАТ «Дубротекс». Після ліквідації цього підприємства
вона, як і сотні мешканців Дубровиччини,
втратила роботу. Протягом років їй, інваліду
з дитинства, де тільки не довелося працювати
– і в місцевому колгоспі рідного села Мочулище, і в закладах торгівлі. Колгосп спіткала
доля бавовнопрядильної фабрики, в споживчому товаристві також пройшло скорочення.
Після чотирьох років безробіття Алла Іванівна звернулася до районного центру зайнятості, де отримала повний спектр соціальних послуг й допомогу по безробіттю.
Коли АТ «Ей-І-Ес Рівнеенерго» в Дубровиці заявило вакансію двірника для працевлаштування інваліда, спеціалісти центру зайнятості запропонували цю роботу Аллі Хомич. Після сімейної наради та співбесіди з
роботодавцем вона погодилася. Нині Алла
Іванівна задоволена своєю роботою. Вона
сумлінно виконує свої обов’язки – підтримує
чистоту та порядок на території, прилеглій до
офісу.

Алла Хомич
– Керівництво у нас хороше, колектив переважно чоловічий – завжди допоможуть виконати фізично важку роботу. Ще й уніформу
видали, – не приховує задоволення жінка.
Вона з вдячністю говорить, що завдяки співпраці з районною службою зайнятості має
роботу зі стабільною заробітною платою та
може з упевненістю дивитися в майбутнє.
Зінаїда Голяка

Часто людині з інвалідністю важко подолати навіть першу сходинку на шляху до успішної кар’єри. Знайти роботу, а також дістатися до місця праці в українських містах –
серйозна проблема для інвалідів.
Проте є люди сильні духом, які не впадають у відчай та будують своє професійне
життя. Один із них – Руслан Мирончук,
інвалід другої групи. Маючи інвалідність з
дитинства, Руслан не схилився перед
непривітною долею, а після закінчення школи
пішов навчатись до Кузнецовського навчально-курсового комбінату за професією «штукатур». Тривалий час працював продавцем,
потім був адміністратором в одному з
магазинів побутової техніки Кузнецовська.

Руслан Мирончук
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Але із настанням економічної кризи магазин
перестав приносити прибутки, як наслідок –
скорочення всіх працівників. Так Руслан
опинився на обліку в Кузнецовському
міському центрі зайнятості та активно почав
шукати роботу. За висновком медикосоціальної експертизи, молодому чоловіку
можна працювати в спеціально створених
умовах виробництва, не можна виконувати
роботи біля рухомих механізмів, на висоті,

біля води тощо. Отже, виходячи з
рекомендацій МСЕКу, фахівці центру
зайнятості запропонували Русланові пройти
стажування із подальшим працевлаштуванням менеджером зі збуту до приватного
підприємця. Тепер Руслан Мирончук успішно
працює на дотаційному робочому місці. За
його словами, він задоволений своїм
професійним сьогоденням та будує плани
свого кар’єрного росту.

Приватний підприємець Червона Віра Василівна вже більше десяти років займається
власною справою і знана майже всіма мешканцями Кузнецовська, адже
має
торгові
салони
та
майстерні у
всіх районах
міста. Усі, хто
хоче
гарно
виглядати на
урочистостях
– весіллі, випускному вечорі, ювілеї,
на новорічному святі чи
карнавалі, –
неодмінно заЧервона Віра Василівна
вітають
до
пані Червоної.
Лише у її обрядових салонах найширший і
найкращий асортимент. Ви будете виглядати
просто чудово на будь-якому святі, адже до
гарної сукні, яку вам підберуть до смаку, у
Віри Василівни можна придбати усі необхідні
аксесуари.
А починалось усе досить звично: чималий
досвід роботи швачкою і… скорочення чисельності штату. Проте Віра Василівна не з тих
людей, що будуть сидіти, склавши руки. Зареєструвавшись у 1997 році підприємцем,
орендувала одне з приміщень колишнього
побутового комбінату і почала займатися
улюбленою справою – ремонтом та пошиттям
одягу. Ентузіазм, з яким взялась до роботи,
потребував
розширення
підприємства.

З’явились нові робочі місця, і вже у 2002 році
Віра Василівна звернулася за додатковим персоналом до Кузнецовського міського центру
зайнятості.
Від пропозиції укласти трудовий договір з
найманими працівниками за умови надання
дотації з Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на
випадок безробіття не відмовилась, хоча спочатку, за її словами, було трохи боязко, адже
держава вперше не відбирала кошти на податки, штрафи, інші платежі, а сама пропонувала
гроші і немалі. Бізнес набирав обертів,
з’явились нові торгові салони під вивіскою
«Мрія», швейна майстерня, а Віра Василівна
стала постійним клієнтом і партнером центру
зайнятості. Тепер вона за направленням
центру зайнятості стажує на робочих місцях
швачок, кравців, продавців, менеджерів і за
умови вдалого проходження стажування приймає на роботу. На таких умовах у підприємця трудяться вісім найманих працівників, які
отримують гідну зарплату і мають соціальний
захист.
Будучи сама інвалідом 2-ї групи, Віра Василівна добре розуміє та знає, як інколи буває
важко адаптуватися в соціумі людям з особливими потребами. Адже чого найбільше потребують інваліди? Щоб їх сприймали такими, якими вони є, а не жаліли чи відокремлювали. «Щоб зрозуміти усю відповідальність
перед людьми з особливими потребами, треба
знати, що "нездоровість" вони відчувають
тільки, коли їх не приймають у суспільство
або починають жаліти», – стверджує пані Віра. Тому вона реально допомагає таким людям – надає роботу. Ось і цього року нею було створено два робочих місця для осіб з інвалідністю, одне з яких дотаційне.
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Сподіваємось, що Віра Василівна і надалі
буде співпрацювати з центром зайнятості,

адже результат такої співпраці – реальні зміни на краще у житті людей.
Юлія Андрощук

Праця… Вона потрібна для життя, для
розвитку і, звичайно, для зайнятості і реалізації бажання бути потрібним суспільству,
приносити користь людям.
У сучасних умовах знайти роботу важко.
Це для здорової людини. А давайте задумаємося на хвилинку про хворих людей, яким
теж треба жити, а жити як і за що. Людині з
вадами здоров’я зовсім непросто в цьому світі. Одним із завдань служби зайнятості є
сприяння працевлаштуванню інвалідів. Вдалим прикладом у нашому районі є працевлаштування інваліда ІІ групи Довгальця Т. В.,
мешканця села Пустомити.
Тарас Васильович був зареєстрований як
шукач роботи у липні 2009 року, потім
отримав статус безробітного. В минулому він
закінчив Березнівський лісний коледж, працював лісником. Фахівці центру зайнятості
звернулися до приватного підприємця, який
має пилораму та надає транспортні послуги в
с. Пустомити, щодо працевлаштування безробітного Довгальця Т. В. Наприкінці липня
2010 року його було працевлаштовано на ро-

боче місце сторожа з наданням дотації роботодавцю з коштів Фонду загально-

Тарас Васильович Довгалець
обов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.
Ігор Позіховський

У цьому переконалася Наталія Никонець із Сарн. Наполегливість і бажання
працювати допомогли їй докорінно змінити своє життя.
Молода жінка тривалий час не могла
знайти собі роботу. Після тривалого самостійного пошуку звернулась за допомогою до
центру зайнятості. Протягом трьох місяців
ретельно виконувала поради досвідчених
спеціалістів, відвідувала семінари за різноманітною тематикою, підшуковувала вакансії з
допомогою інтернет-порталу державної служби зайнятості «Труд» і в засобах масової
інформації, відвідувала підприємства різних
форм власності міста. Її старання таки увінчалися успіхом.
Якось, виконуючи план самостійного пошуку роботи, складений з допомогою фахівців центру зайнятості, зайшла до приватного
підприємця О. Кіркова. Там їй запропонували
роботу менеджера зі збуту. Щоб жінка набула

Наталія Никонець
необхідних практичних умінь і навичок, краще зрозуміла, що їй треба робити, підпри25

льними зусиллями спеціалістів державної
служби зайнятості, безробітної та роботодавця ще одна людина повернула собі впевненість у завтрашньому дні. Наталія Всеволодівна знову працює, радіє життю й можливості
приносити користь іншим людям.

ємець на пропозицію центру зайнятості організував для неї стажування на робочому місці. Навчання пройшло успішно. Тож Олексій
Олексійович звернувся до районного центру
зайнятості з клопотанням щодо працевлаштування безробітної з наданням дотації на створення додаткового робочого місця. Отак спі-

Світлана Сад

Андрій Крит звернувся до центру зайнятості після звільнення із Сарненського заводу
мостових технологічних конструкцій. На той
час мав за плечима професійно-технічну освіту, 5 років стажу роботи і другу групу інвалідності загального захворювання, пов’язаного з
наслідками Чорнобильської катастрофи. Був
у чоловіка також професійний досвід зварника ручного зварювання, столяра, слюсаря із
збирання металевих конструкцій, але лікарі
заборонили йому цим займатися. Тому змушений був звільнитися з роботи.
Спеціалісти служби зайнятості не раз переконувалися, що, на жаль, люди з обмеженими фізичними можливостями, як правило,
песимістично налаштовані, зі скепсисом
сприймають поради фахівців щодо можливостей працевлаштування. З ними важко працювати і переконувати їх у тому, що життя

триває і що треба шукати вихід із ситуації,
яка склалася.
На щастя, Андрій Володимирович виявився не таким. З першого дня перебування на
обліку він серйозно поставився до пошуку
роботи й активно сприяв цьому: зацікавлено
вислуховував усі поради спеціалістів, розглядав будь-яку можливість працевлаштування.
Із зацікавленням поставився Андрій Крит
до варіанта зміни професії. Переглядаючи разом з профконсультантом характеристики
професій і враховуючи рекомендації лікарів,
обрав навчання за професією «взуттьовик з
ремонту взуття». Здобув новий фах за індивідуальною формою навчання на базі Рівненського центру професійно-технічної освіти
державної служби зайнятості. Після цього
вирішив відкрити власну справу і стати підприємцем.
Тетяна Дударик

По-різному складається людське життя.
Якщо ти здоровий – все в твоїх руках, усі дороги відкриті, аби лишень прагнення було і
бажання вчитися чи працювати, розвивати
свій талант. І коли це все є, мало хто задумується, що це справді щастя: ходити по рідній
землі, мати улюблену справу, приносити користь і державі, і своїй сім’ї.
І зовсім інша ситуація в того, хто має обмежені фізичні можливості. Буває, що така
людина замикається в собі, як кажуть, місця
не знаходить, де себе подіти, куди докласти
свої знання, вміння. Особливо важко взимку,
коли єдиною розрадою залишається телевізор
чи комп’ютер (якщо він, звичайно, є). І гіркі
думки не дають спокою.
Так було донедавна у володимирчанки
Надії Анатоліївни Куц, доки не порадили їй
звернутися до районного центру зайнятості.
Тут вона стала на облік, знайшла підтримку,
взаєморозуміння, а головне, і роботу по силі

Надія Анатоліївна Куц
й можливості. Після відповідного навчання
була працевлаштована на місцевий молокозавод. І життя зовсім змінилося. Тепер вона
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вважає колектив підприємства своєю другою
родиною і з радістю поспішає туди щоранку.
Дещо інша історія у Василя Матвійовича
Ковальця. Він теж перебував на обліку в
центрі зайнятості як безробітний. За сприяння
служби зайнятості пройшов навчання на курсах «Підприємець-початківець», написав бізнес-план та отримав одноразову виплату допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності. Сьогодні він має свою
невеличку майстерню з ремонту взуття. Задоволений роботою. Та головне, що його скромна праця потрібна людям, а це так важливо
в житті.
І таких прикладів чимало. Адже з початку
нинішнього року центр зайнятості посприяв у
забезпеченні роботою, а отже і місцем у жит-

ті, одинадцятьом людям з особливими потребами. Серед них Микола Романович Ярмошик, який працює нині заготівельником молока в ДГ «Городецьке». На курсах кухарів
навчались Валентина Андріївна Безилюк та
Зоя Олександрівна Килюшик. Обидві жінки
теж працевлаштовані.
В житті, як би воно не складалось, не буває абсолютно безнадійних ситуацій. Нині у
центрі зайнятості на обліку перебуває 9 осіб з
обмеженими фізичними можливостями. І їм
також по можливості ми допомагаємо. Стараємось підібрати роботу, яка відповідає індивідуальним інтересам кожного, уподобанням,
психологічним особливостям та стану здоров’я. Так хочеться, щоб ці люди не втрачали
надії.
Ніна Тарасюк

Коли людина хоче відкрити власну справу, часто на заваді стає відсутність
стартового капіталу. Таку допомогу може надати центр зайнятості. Цим і скористалася приватний підприємець з Радивилова.

– Я тривалий час працювала в школі мистецтв, навчала дітей художній майстерності,
– розповідає жінка. – Але робота забирала
практично весь мій час, а мені хотілось більше уваги приділяти власне творчості. Тому
прийняла рішення звільнитися. Згодом стала
на облік у Радивилівському центрі зайнятості.
Там отримала пропозицію повчитися на курсах підприємців-початківців у Рівненському
центрі профтехосвіти державної служби зайнятості. Навчання мені дуже сподобалось.
Наш викладач Віктор Голуб дав нам чимало
корисного матеріалу. Якщо ти пропустив хоча б 10 хвилин лекцій – втрачав масу важливої інформації. Для мене це все було новим,
адже ніколи не мала справи з підприємництвом. А тут довелось освоювати, що таке бізнес-план, як його правильно складати, як
розпочати свою справу. До речі, у нас була
досить велика група – до 30 осіб. Житло нам
надали безкоштовно, а це, погодьтесь, неабияка підмога.
Підсумком тритижневого навчання є захист власного бізнес-плану. Великим плюсом
став і той факт, що якраз відновилася одноразова виплата допомоги для відкриття власної
справи. Я використала ці кошти для облашту-

Ольга Круглик
вання своєї майстерні: купила стелажі, мольберти, художні матеріали. Таким чином і розпочала власну справу.
Нині приватний підприємець Ольга Круглик виготовляє сувеніри, прикраси, інші мистецькі роботи.
– Я бажаю кожній людині, яка має заповітну мрію, не боятись втілити її в життя, – закликає Ольга. – А в помічники беріть службу
зайнятості.
Наталія Андріюк
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мого початку налаштували мене на позитивний результат, і він не забарився. З березня
цього року працюю у КП «Костопількомунсервіс» на посаді контролера-приймальника. І
хоча працевлаштована недавно, та роботу
свою полюбила, із задоволенням виконую
покладені на мене обов’язки. У моїй компетенції – укладання договорів з клієнтами, ведення контролю за сплатою наданих
підприємством послуг населенню».
Наталія Мисаковець була працевлаштована на дотаційне робоче місце, пройшовши
попередньо стажування за направленням районного центру зайнятості.
Оскільки Наталія любить спілкуватися з
людьми, робота їй до вподоби. Вона
намагається вникати у проблеми громадян та
по можливості допомогти у їх вирішенні. Колеги відгукуються про неї схвально: «Працьовита, відповідальна, добра, старанно справляється з дорученою ділянкою роботи».
«Колектив у нас дружний, згуртований, –
розповідає Наталія, – з будь-якого питання
колеги допоможуть. Трапляються різні
ситуації у роботі і їх потрібно вміти
вирішити,
виявивши
при
цьому
толерантність. Прагнемо, щоб людям у нашому місті жилося комфортно, щоб милували
око охайні впорядковані вулиці, а для цього
потрібно, щоб батьки змалечку виховували
дітей у цьому напрямку. Адже чисто не там,
де прибирають, а де не смітять». Батьки
Наталії з дитинства виховували у неї
найкращі риси характеру. Її кредо – ставитися
до людей так, як хочеш, щоб до тебе ставилися. Виховує сина Володимира, має багато
друзів, спілкування з якими приносить їй
радість, у вільний від роботи час любить
в’язати. Хочеться побажати Наталії успіхів,
радості, перемог.
Богдан Орлов

Наталія Мисаковець
У нашому місті проживає багато працьовитих добрих людей. У кожного своя вдача,
уподобання, та всіх нас об’єднує спільна назва «костопільчани» і любов до рідного міста,
прагнення зробити його ошатним та затишним. Наша розповідь про костопільчанку Наталію Мисаковець, котра працює у КП «Костопількомунсервіс» і своєю працею разом з
колегами сприяє тому, щоб жителі міста відчували себе комфортно у ньому.
Із перших хвилин зустрічі відчуваю, що
переді мною приязна, веселої вдачі молода
жінка, котра любить своє місто і не байдужа
до всього, що відбувається в ньому.
Наталія Віталіївна навчалася у Костопільській ЗОШ №5, згодом – у Рівненській філії
Європейського університету за спеціальністю
«Облік та аудит». Працювала у кредитній
спілці «Флагман», а коли термін дії трудового
договору закінчився, залишилася без роботи.
Говорить пані Наталія: «Із надією знову
повернутись до трудової діяльності звернулась до районного центру зайнятості. Там я
дійсно отримала підтримку – і моральну, і
матеріальну. Фахівці центру зайнятості із са-

У 1992 році закінчила Рівненський кооперативний технікум за професією продавець
продовольчих
товарів.
Працювала
за
спеціальністю, вийшла заміж, народила дітей.
На той час моя мама була підприємцем і взяла мене на роботу найманим працівником. Та
невдовзі моя родина потрапила в автокатастрофу. Матері вижити не вдалося, мене скла-

дали по частинках, надії вийти з лікарні на
своїх ногах і без пошматованого, всього у
шрамах обличчя не було. А вдома чекали діти
і старенька бабуся, яка, побачивши моє
каліцтво, надовго злягла.
Треба було починати вчитися жити заново, щось робити із материнським бізнесом, у
який були вкладені значні кошти. Безнадія
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привела мене у центр зайнятості з однією метою: отримати хоч якесь матеріальне забезпечення на перший час. Тут вперше від свого
порадника, спеціаліста центру зайнятості Тетяни Касацької почула про надання одноразової виплати допомоги по безробіттю для
відкриття власної справи.
«Не приховую, спочатку було лячно, але
відвідавши семінар «Від бізнес-ідеї – до власної справи», поспілкувавшись із професійним
консультантом після проходження діагностичного обстеження, отримавши цінні поради
від спеціаліста з тимчасової зайнятості, вирішила спробувати. Впевненості у власних силах додало і навчання основам бізнесу в Рівненському центрі професійно-технічної освіти державної служби зайнятості. Гроші теж
дуже стали у пригоді.
Нині у нас із чоловіком стабільний бізнес,
і хоч прибутки не дуже високі, але маємо постійний дохід, перевірених часом бізнесових
партнерів, налагоджену систему постачання
та збуту, а також щиру вдячність покупців.
А всім, хто опинився у скрутному становищі, раджу: не опускайте руки, боріться,

Інна Кузьмінчук
шукайте шляхів вирішення проблем, довіртеся думці професіоналів служби зайнятості і
вірте, що все у вас буде добре».
Інна Кузьмінчук

Життя цих людей – щоденний подвиг. А ми,
здорові й заклопотані своїми справами, частогусто навіть не помічаємо, яких титанічних зусиль їм коштує кожен прожитий день. Більшість
із них прагне повноцінного життя, хоче мати
роботу і не бути тягарем для родини. На жаль,
допомогти їм у цьому охочих небагато. Тому в
Рівненському міському центрі зайнятості неабияк цінують співпрацю з тими роботодавцями,
які беруть на роботу людей з обмеженими можливостями. Віктор Ольховик – один з тих, хто
переймається проблемами інвалідів як власними.
З ним розмова нашого кореспондента.
дей з інвалідністю, ви берете на себе велику відповідальність за їх здоров’я, професійну адаптацію, психологічний настрій.
Але ж у вас виробництво, яке випускає
продукцію, ви повинні заробляти гроші,
платити зарплату…
– Я сам ось уже 20 років інвалід, тому дуже добре розумію і матеріальні проблеми цих
людей, і моральні. Переконаний, соціальна

Віктор Георгійович Ольховик, начальник обласного об’єднання Всеукраїнської організації інвалідів «Союз організацій інвалідів України»

–
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адаптація таких людей у суспільстві залежить
від нас з вами, від тих, хто поруч. Суспільство повинно забезпечити їм нормальні умови
життя, а не співчувати і відкуплятися кількома гривнями допомоги.
– Чим займається ваше підприємство?
– Засноване воно у 1999 році громадською
організацією інвалідів. Виготовляємо шкільні
меблі, дошки, корпусні меблі. У квітні відкрили філію з виготовлення огорож, створили
там за сприяння Рівненського міського
центру зайнятості 4 дотаційні робочі місця, а
всього в цьому році на умовах дотації взяли 7
чоловік. Такою послугою служби зайнятості
користуємося давно. Колись на дотаційному
робочому місці починали працювати і наш
головний бухгалтер, і економіст. Пройшло
багато років, а вони й досі трудяться у нашому колективі. Нині на виробництві працює 22
людини, 11 з них – з обмеженими можливостями. У нас немає плинності кадрів, бо ми
намагаємося створювати для інвалідів належні умови праці, а вони це цінують.
– Але ж у людей з інвалідністю й робочі
місця мають бути специфічні?
– У тому то й проблема. Щоб створити
адаптоване робоче місце для інваліда в деревообробній промисловості, треба тисяч 100200 гривень вкласти. Якби нам допомагала
держава в повному обсязі, то значно більше
інвалідів можна було б працевлаштувати.
Нещодавно взяли працівницю з вадами рук,
хотіли для неї переобладнати комп’ютер, щоб
вона могла управляти ним голосом. Навіть
спеціаліста знайшли, який готовий був за це
взятися. Але ж це коштує немалих грошей,
які пообіцяв дати фонд захисту інвалідів. Однак, я рахую, з суб’єктивних причин ми ці
кошти не отримали. За кордоном до цього
зовсім інший підхід. Там роботодавця зацікавлюють матеріально, аби він опікувався інвалідами. Нам же доводиться тішитися хоч тим,
що через службу зайнятості інвестуються
кошти в професійну інтеграцію людей з інвалідністю.
– Ще зовсім недавно центри зайнятості
не займалися такою категорією незайнятих громадян.
– Я очолюю обласне об’єднання Всеукраїнської організації інвалідів «Союз організа-

цій інвалідів України», є радником голови
облдержадміністрації і міського голови з питань інвалідів. Можу без зайвої скромності
сказати, що доклав чимало зусиль, аби на
проблеми інвалідів звернули увагу можновладці. Тепер їх почали ставити на облік у
центрах зайнятості, питання професійної та
трудової реабілітації інвалідів – серед основних пріоритетів служби зайнятості, тут їм надають адресні соціальні послуги, забезпечують індивідуальний підхід при працевлаштуванні. Але, як на мене, вони потребують серйознішої психологічної підтримки. Людина
без роботи – обділена долею, а людинаінвалід, яка не має роботи, – обділена двічі. А
ще вона дуже вразлива, замкнена в собі, ображена на весь білий світ. Необхідно розтопити лід зневіри у її душі, примусити повірити в себе й спонукати до дії. Якщо така людина вийшла з дому і прийшла в центр зайнятості – це вже великий плюс, бо у неї з’явився
шанс знайти роботу та інтегруватися в суспільство. Повірте, для багатьох стимулом є не
стільки бажання заробити, скільки перспектива перебувати в колективі, спілкуватися,
відчувати свою потрібність і значимість.
– Нещодавно ви стали депутатом обласної ради, тож тепер у вас з’явилися нові
можливості вирішення проблем людей з
інвалідністю.
– Я намагатимуся ці можливості використати на сто відсотків. Бо нині складається
враження, що закони, які мають захищати
людей з обмеженими можливостями, пишуть
люди, які не бачили жодного інваліда і не
знають його проблем. Немає елементарного
розуміння, що таке робоче місце для інваліда.
Тож хочеться таким горе-законникам сказати:
не робіть для нас добра без нас, бо від такої
опіки лише зайвий головний біль.
А що стосується співпраці з Рівненським
міським центром зайнятості, то, сподіваюся,
спільними зусиллями ми ще не одній людині
повернемо радість життя і впевненість у завтрашньому дні.
Тетяна Кожан, газета «Сім днів» від 25
листопада 2010 року
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Упродовж
січнялистопада 2010 року інвалідам, які перебували на
обліку в центрах зайнятості
області, надано майже 5,6
тис. профорієнтаційних послуг.
Звернувшись до центру
зайнятості, людина з інвалідністю гарантовано може
отримати комплекс профорієнтаційних послуг.
1. Отримати професійну інформацію щодо:
− нормативно-правових
актів з питань соціального
захисту;
− адреси та контактні
телефони місцевих органів
соціального захисту населення, регіонального відділення Фонду соціального захисту інвалідів, громадських організацій інвалідів тощо;
− підприємств, які мають робочі місця для
осіб з обмеженими фізичними можливостями;
− здобуття професійної освіти за направленням центру зайнятості;
− навчальних закладів, які здійснюють
професійне навчання осіб з інвалідністю;
− професій та спеціальностей, за якими
здійснюється навчання в обласному та Всеукраїнському центрах професійної реабілітації інвалідів;
− можливостей підбору роботи за допомогою SMS (мобільного сервісу 730);
− використання інтерактивних сервісів:
порталів, системи голосового інформування.
2. Взяти участь у спеціалізованих семінарах, тренінгах з питань надання інвалідам
послуг службою зайнятості, а також в усіх
видах семінарів, які проводяться в центрах

зайнятості, – семінарах з техніки пошуку роботи, тренінгах «Від самопізнання до самореалізації», з орієнтації на підприємницьку діяльність, ярмарках вакансій, професій та інших заходах.
3. Отримати індивідуальні консультаційні та профдіагностичні послуги, рекомендації щодо професійної придатності з урахуванням рекомендацій медико-соціальної експертної комісії, професійних інтересів, нахилів, здібностей; отримати психологічну допомогу щодо зміни поведінкових установок,
що формують адекватне уявлення про економічну ситуацію та особисті можливості на
ринку праці.
4. Взяти участь у проведенні різноманітних масових заходів, в тому числі спеціалізованих, для осіб з обмеженими фізичними
можливостями.
5. За допомогою безкоштовного доступу
до Інтернет-ресурсів розмістити своє резюме
або підшукати підходящу роботу.
Відділ організації профорієнтації
обласного центру зайнятості
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№
п/п
1.

Назва закладу
Обласний диспансер психосоціальної реабілітації

2.

Обласна психіатрична лікарня

3.

Обласна психіатрична лікарня

4.

Обласний центр психічного
здоров'я населення

Адреса, контактні телефони
35600
Рівненська область
Дубенський район
м. Дубно,
вул. Т. Бульби, 3,
тел. (256)4-22-54
35800
Рівненська область
Острозький район
м. Острог, пр. Незалежності, 40, тел. (254)2-21-46,
тел./факс (254)2-28-46,
e-mail: opd@med.rivne.com
34500
Рівненська область
Сарненський район
с. Орлівка,
тел. (255)3-40-58
33028
м. Рівне,
вул. Кн. Володимира, 17,
тел. (0362)22-00-82

Спеціалізовані інтернатні установи для дітей з порушеннями психічного розвитку
(Рівненська область)
№
1.

2.

Школи-інтернати

Контактні особи

Комунальний заклад «Тучинська
спеціальна загальноосвітня школаінтернат І-ІІ ступенів» Рівненської
обласної ради
35400
Гощанський район, с. Тучин

Директор школи:
Мичак Тамара Володимирівна
тел. (250) 9-23-84
Заступник директора з навчальновиховної роботи:
Жук Раїса Андріївна
тел. (250) 9-23-68
Комунальний заклад «Клеванська
Директор школи:
загальноосвітня санаторна школаЯнкевич Руслана Йосипівна
інтернат І-ІІІ ступенів» Рівненського тел. (0362) 27-03-00
району Рівненської обласної ради
Заступник директора з навчальноe-mail: klevan_si@list.ru
виховної роботи:
Наумець Лариса Володимирівна
35311, Рівненський район, смт Кле- тел. (0362) 27-03-00
вань, 1, вул. Б. Хмельницького, 4
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Категорія
Затримка психічного розвитку
та педзанедбаність

Розумово відсталі

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Комунальний заклад
«Великомежиріцька спеціальна
загальноосвітня школа-інтернат І-ІІ
ступенів» Рівненської обласної ради
e-mail: mejinternat@ukr.net

Директор школи:
Форсюк Оксана Іванівна
тел. (251) 3-11-55

Заступник директора з навчальновиховної роботи:
34725, Корецький район,
Матвійчук Марія Василівна
с. В. Межирічі, вул. Грушевського
тел. (251) 3-11-55
Комунальний заклад «Чудельська
Директор школи:
спеціальна загальноосвітня школаВізір Любов Андріївна
інтернат №1 І-ІІ ступенів» Рівненсь- тел. (255) 3-30-60
кої обласної ради
Заступник директора з навчальновиховної роботи:
34503, Сарненський район,
Сенько Галина Федорівна
с. Чудель
Тел. (255) 3-26-17
Комунальний заклад «Чудельська
Директор школи:
спеціальна загальноосвітня школаМалюжинський Валерій Володимиінтернат №2 І-ІІ ступенів»
рович
Рівненської обласної ради
тел. (255) 2-29-60
Заступник директора з навчально34542, Сарненський район,
виховної роботи:
с. Чудель
Мичка Лариса Олексіївна
Комунальний заклад
Директор школи:
«Острозька спеціальна загальноосБернацька Галина Миколаївна
вітня школа-інтернат № 2 І-ІІ стутел. (254) 2-36-38
пенів» Рівненської обласної ради
Заступник директора з навчально35800, м. Острог,
виховної роботи: Давидюк Наталія
вул. І. Вишенського, 9
Володимирівна
тел. (254) 2-38-02
Комунальний заклад
Директор школи:
«Дубенська спеціальна загальноос- Філенко Олександр Миколайович
вітня школа-інтернат І-ІІ ступенів» тел. (256) 4-52-22
Рівненської обласної ради
Заступник директора з навч. – вихоe-mail: Dubnoint@ukr.net
вної роботи:
Бардачук Таїсія Петрівна
35600, м. Дубно, вул. Фабрична, 6
тел./тел.-факс:
(256) 4-60-78
Комунальний заклад «Спеціальний Директор:
дошкільний дитячий будинок» Рів- Ярмошевич Алла Євгенівна
ненської обласної ради
тел. (0362)43-57-89
e-mail: preschool@ukr.net
Старший вихователь: Дмитрук
Людмила Арсенівна
33010, м. Рівне, вул. О. Олеся, 16
тел. (0362)26-90-56

Розумово відсталі

Розумово відсталі

Розумово відсталі

Розумово відсталі

Розумово відсталі

Порушення мови та затримка
психічного розвитку

Джерело:
1. Заклади охорони здоров'я Рівненської області [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://www.rv.gov.ua/sitenew/main/ua/932.htm. – Назва з екрана.
2. Інтернатні
заклади
області
[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу:
http://www.rvosvita.org.ua/sp_internatni_zo.html. – Назва з екрана.
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Турбота серце зігріває,
Добро примножує у світ,
І віру у людей вселяє.
Життя – безцінний дар для всіх!

більше 400 інвалідам, які перебувають на обліку, лікарем-невропатологом, масажистом, фахівцем з фізичної реабілітації, пропонуються фізіотерапевтичні послуги, водні процедури.

Кравчук
Валентина Миколаївна,
директор Центру реабілітації

Березень 2010 року назавжди залишиться
пам’ятною датою для костопільчан – людей з
обмеженими фізичними можливостями. Саме
цей день є офіційною датою відкриття Костопільського районного Центру соціальномедичної реабілітації інвалідів, котрий є структурним підрозділом системи управління праці
та соціального захисту населення. Зведений за
найсучаснішими європейськими вимогами та
державними будівельними нормами, він здійснює соціально-медичну реабілітацію інвалідів

Масажний кабінет
Відповідно до висновків ЛЛК, МСЕК або за
рекомендацією лікарів інваліди безкоштовно
отримують консультації лікаря-невропатолога,
фахівця з фізичної реабілітації, інваспорту,
психолога, лікаря-терапевта. До їх послуг – лікувально-профілактичний масаж, оздоровчі заняття фізкультурою, лікувально-оздоровчі фізіотерапевтичні та водні процедури. Для здійснення лікувально-масажних процедур, реабілітації після травм опорно-рухової системи, запальних процесів, порушень функціонування нервової системи за благодійні кошти придбано
бальнеологічну ванну «Гейзер». Підводний
душ-масаж підвищує внутрішньом’язову температуру, стимулює процеси обміну, сприяє
покращенню кровообігу, допомагає позбутися
зайвої ваги.
В перспективі в Центрі, крім інвалідів, які
забезпечуються безкоштовним медикаментозним лікуванням, на платній основі зможе оздоровитися кожен, хто цього потребує.
Центр запрошує всіх, хто потребує кваліфікованої допомоги.
P.S. Районний реабілітаційний Центр розташований у м. Костопіль на вул. Сарненській, 15.
Працює з 9.00 до 18.15, у п’ятницю з 9.00 до
17.00. Вихідні дні – субота та неділя. Телефон
для довідок 2-30-33.

Тренажерний зал
усіх категорій та груп з порушенням опорнорухового апарату, які визнані інвалідами внаслідок каліцтва, перенесених тяжких захворювань, інвалідами дитинства, війни, армії, праці
та мають відповідні підтвердження. У Центрі
реабілітації надається кваліфікована допомога
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Загальновідомо, яку важливу роль у житті
людини має професійна діяльність, особливо
коли професія обрана за покликом серця.
Знайти роботу, реалізувати себе в професійній
діяльності в сучасних соціально-економічних
умовах надзвичайно складно всім: і молодим, і
середнього віку, здоровим, а тим паче людям з
інвалідністю.
Відсутність
професійної
підготовки або невідповідність її рівня потребам ринку праці означає зменшення шансів на
працевлаштування, а відтак і на підвищення
добробуту та активне соціальне життя.
Для осіб з інвалідністю шлях до професійного
успіху ускладнений не лише вадами здоров'я, але
й соціальними та психологічними проблемами,
які завжди супроводжують хворобу чи травму,
що породжують інвалідність. Тому одним з напрямків комплексного вирішення цих проблем є
професійне навчання інвалідів робітничим професіям у спеціалізованих реабілітаційних закладах.
Такий заклад для людей з особливими потребами, які прагнуть знайти своє місце у житті і бути корисними суспільству, ось уже дев'ятий рік
працює в с. Лютіж на Київщині.
Всеукраїнський центр професійної реабілітації інвалідів – державна соціальна установа Міністерства праці та соціальної політики України –
здійснює професійну реабілітацію повнолітніх
інвалідів І- ІІІ груп, які за висновком МСЕК потребують професійної реабілітації.
У просторих навчальних кабінетах та добре
обладнаних виробничих майстернях можна
пройти професійну підготовку за 10 робітничими
професіями:
термін навчання 3,5 місяці:
- взуттьовик з ремонту взуття;
термін навчання 5 місяців:
- оператор комп'ютерного набору;
- секретар керівника (організації, підприємства,
установи);
- перукар;
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- бджоляр;
- слюсар з ремонту автомобілів;
- обліковець з реєстрації бухгалтерських даних;
термін навчання 10 місяців:
- соціальний робітник;
- швачка;
- вишивальниця.
Після закінчення курсу навчання випускники складають державні іспити і отримують
свідоцтво державного зразка про набуття робітничої професії.
Професійне навчання в Центрі поєднується з медичними процедурами та заходами з
соціальної та психологічної реабілітації. До
послуг слухачів: кабінет фізіотерапії, зал лікувальної фізкультури, бальнеолікування, басейн, масаж, комп'ютерна діагностика, консультації психолога та соціального працівника, групові тренінгові заняття. У вільний від
занять час слухачі беруть участь у художній
самодіяльності, готують та проводять концерти, виставки, конкурси та дискотеки.
Проживання, харчування, професійне навчання, заходи з соціальної, психологічної
реабілітації та медичного супроводу в Центрі
здійснюється для осіб з інвалідністю безоплатно за рахунок коштів Державного бюджету.
До Приймальної комісії слід подати такі
документи:
- направлення регіонального управління
праці та соціального захисту населення;
- заяву на проходження професійної реабілітації в Центрі, до якої додають:
- копію документа про освіту;

-

медичну довідку (форма 086-У) з обов'язковим висновком медичної комісії про
професійну придатність;
- виписку з особової амбулаторної картки
стосовно динаміки інвалідизуючого захворювання за останні 2 роки;
- копію довідки МСЕК про встановлення
групи інвалідності;
- індивідуальну програму реабілітації, видану МСЕК;
- копію паспорта;
- довідку з місця проживання;
- дві фотокартки розміром 3x4 см;
- картку індивідуальної профконсультації
клієнта, видану місцевим центром зайнятості.
Документи
вступників
приймаються
Приймальною комісією Центру постійно протягом року. Зарахування до Центру здійснюється за результатами попереднього розгляду
пакетів документів та професійного відбору в
Центрі.
Додаткову інформацію та інформацію
щодо графіка набору до навчальних груп можна отримати від Приймальної комісії
Центру.
Адреса Центру: Всеукраїнський центр
професійної реабілітації інвалідів, с. Лютіж,
Вишгородський район, Київська область,
07352, тел./факс (04596) 40-010, 40-011.

З грудня – це день, котрий нагадує нам, що серед нас є люди, які потребують
особливої уваги і турботи. Він покликаний привернути увагу громадськості до проблем, яких найбільше в інвалідів – людей із особливими потребами – і на які суспільство зобов'язане звернути увагу та допомогти їх вирішити.
Вже неодноразово люди з обмеженими можливостями демонстрували величезну силу духу і талант, виграючи двобій з недугою, демонструючи величезні можливості сильної Людини. Вони не впадають у відчай, не замикаються в собі, а по можливості працюють, беруть активну участь у громадському житті району, займаються спортом, рукоділлям, художніми промислами і самодіяльністю, виховують
дітей і онуків. У той же час – це дуже добрі, довірливі люди, яким непросто живеться в нинішні часи. Тож постійно потребують допомоги від ближнього.
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Саме таким людям покликані допомагати
голова Дубровицької територіальної організації УТОГ Ганна Шиловець та член правління територіальної організації УТОС Сергій
Бензюк. Між цими двома територіальними
організаціями зав'язалася тісна співпраця. Бо
ж зрозуміло, що, об'єднавши зусилля, можна
досягнути бажаного результату. Одним із таких для нечуючих людей, є спірне питання
про приміщення, що є комунальною власністю міської ради й до того ж давно потребує
капітального ремонту. «Хтозна, чи збереглося
б це приміщення, якби я вже кілька десятків
років не доглядала за ним, – каже Ганна Василівна. – І чистоту доводиться підтримувати,
а взимку ще й грубку щоденно потрібно напалювати», – бідкається жінка.
А ще Ганні Василівні постійно доводиться ходити до різних інстанцій та просити хоч
невеликої фінансової допомоги. До цієї роботи вона намагається залучити спонсорів. Сергій Бензюк, котрий опікується проблемами
інвалідів по зору, розповів, що виконавча
влада району зараз активніше включилася в
роботу з підтримки інвалідів. Проте саме через недостатнє фінансування неможливо вирішити навіть дрібні повсякденні питання існування інвалідів по зору в цьому світі. Та
все ж знаходяться добрі люди, котрі простягають руку допомоги в потрібний час. Це, зокрема, торгово-сервісний центр «Елвік» (В.
В. Ігумен), перукарня «Діана» (Ю. В. Корінь),
«Ветеринарна аптека» (Л. А. Остапович). Не
стоять осторонь проблем і районні партійні
осередки. До того ж ось уже два роки товариства співпрацюють з християнською місією
«Пробудження».
З кожним роком робіт у товариствах не

меншає. Постійно виникають спірні питання
чи конфліктні ситуації, коли дуже часто потерпають інваліди через незнання законів
держави. На таких беззахисних людях намагаються нажитися нечисті на руку ділки або
ж навіть самі родичі, котрих аж ніяк не цікавить подальша доля інвалідів. Завжди на контролі тут питання працевлаштування та навчання у вищих навчальних закладах дітейінвалідів. Тому, користуючись нагодою, керівники цих товариств запрошують інвалідів
стати членами їх організацій – саме тут їм нададуть консультацію, вони завжди знайдуть
підтримку, розуміння й допомогу у вирішенні
тих чи інших питань. Приємно усвідомлювати, що є серед нас такі люди, які віддають тепло своїх сердець, допомагають вирішувати
проблеми людям з обмеженими можливостями, турбуються про них.
Незважаючи на цілу низку створених законів щодо захисту прав інвалідів, влада, а
також кожен з нас, має глибоко усвідомлювати, як важлива наша підтримка інваліду. Те,
що стосується здорової людини, стосується й
інваліда. Теоретично вони мають безліч прав,
утім практично можуть бути позбавлені
найелементарнішого. Відзначення Міжнародного дня інвалідів – справедлива ціна суспільства та нагадування всім про обов'язок перед інвалідами, що потребують захисту та
підтримки у цей непростий час. Інваліди – це
не просто категорія людей. Це окремі життя.
Окремі трагедії. Окремі людські надії на те,
що все буде добре. На щастя, поряд з нами є
ті, хто хоче допомогти і допомагає.

Потребують особливої уваги //
Дубровицький вісник. – 2010. – 3 груд.
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За даними офіційних джерел, в Україні
проживає 2,6 млн. людей, які потребують особливої уваги та піклування від держави. В умовах фінансово-економічної кризи, яка призвела
до скорочення зайнятості та підвищення рівня
безробіття, неабияк зростає соціальне напруження. Невдоволення людей через низький рівень забезпеченості, відсутність можливості
самореалізації виливається у роздратованість,
гнів та відчай. Особливо безпорадними себе
почувають люди, яким і за нормальних умов
важко адаптуватись у суспільстві. Обмежені
фізичні можливості, відсутність спеціальних
пристосувань у громадських місцях, транспорті
та брак елементарного людського взаєморозуміння зводять стіну перешкод для цих осіб у
всіх сферах нашого життя.
Але, незважаючи на це, інваліди продовжують інтегруватись у різних галузях, а зокрема – в освіті. Надання допомоги неповносправним громадянам у здобутті освіти, а отже, і
розширення кар’єрних горизонтів для них – є
одним із пріоритетних завдань Рівненського
обласного відділення Фонду соціального захисту інвалідів.
У рамках наданих повноважень та відповідно до Порядку використання суми адміністративно-господарських санкцій та пені за невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів, що надійшли до державного
бюджету, затвердженого постановою КМУ від
31 січня 2007 року №70 суму санкцій та пеню
обласне відділення використовує для фінансування витрат на професійне навчання (професійну підготовку та перепідготовку) інвалідів,
які зареєстровані в установленому порядку у
державній службі зайнятості як безробітні та
відповідно до законодавства не мають права на
допомогу по безробіттю, у професійнотехнічних, вищих (І-ІV рівня акредитації) та
інших навчальних закладах, центрах професійної реабілітації інвалідів для здобуття професії.
В результаті плідної співпраці Рівненського
обласного відділення Фонду соціального захисту інвалідів з центрами зайнятості впродовж
років було укладено ряд договорів про надання
платних послуг у сфері освітньої діяльності з
навчальними закладами не лише Рівненської
області, а й за її межами. Це зумовлено передусім ступенем забезпечення навчальних закла-

дів, які обирають інваліди, спеціальним обладнанням для пересування, індивідуальними програмами навчання тощо. Нашими партнерами є
Національний університет водного господарства та природокористування, Міжнародний економіко-гуманітарний університет, Тернопільський економічний університет, Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова, Відкритий міжнародний університет
розвитку людини «Україна» та інші.
На сьогодні ми допомагаємо прокласти
шлях у життя, здобувши освіту, 53 студентам
Рівненської області. Серед омріяних професій –
соціальний працівник, психолог, працівник банківської установи, економіст, юрист, лікар,
дизайнер, вчитель, реабілітолог. У порівнянні з
минулими роками зріс попит на здобуття робітничих спеціальностей, а саме: малярштукатур, працівник фермерського господарства, флорист. Як результат, з початку року здійснено фінансування витрат на навчання 36 студентам на загальну суму 147197 грн. Дванадцять слухачів і студентів після закінчення навчання цьогоріч успішно працевлаштувались на
підприємствах області.
Особлива увага у Рівненському обласному
відділенні приділяється студентам-інвалідам із
числа сиріт, самотніх матерів та інвалідів, у
складі сімей яких є також інваліди. Рішення про
оплату за навчання таких осіб приймається
спеціальною комісією, до складу якої входять
представники управління освіти, охорони здоров’я облдержадміністрації, обласного центру
зайнятості, першочергово і в повному обсязі.
Без сумніву, для вирішення тих чи інших
проблем, які виникають під час роботи, зокрема
стосовно затримки фінансування з державного
бюджету, доводиться докладати чималих зусиль, аби домогтися взаєморозуміння з керівництвом багатьох навчальних закладів. Разом з
тим, зменшення вартості навчання цій окремій
категорії громадян дало б змогу Фонду соціального захисту інвалідів здійснити фінансування витрат на навчання більшій кількості бажаючих втілити свою мрію в життя.
Сподіваємось, що наші спільні зусилля допоможуть реалізуватись інвалідам як повноцінним громадянам нашого суспільства в ім’я
служіння Богу і державі.

В.В. Семенюк, провідний спеціаліст відділу планування,
бухгалтерського обліку та адміністративно-господарського забезпечення Рівненського обласного
відділення Фонду соціального захисту населення
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7 років тому, 19 травня 2003 року, відбулося перше заняття групи психологічної взаємодопомоги (тоді ще вона називалася «група самодопомоги»), яка пізніше одержала назву
«Фенікс». Символічна назва – птах, який постає
з попелу знову і знову. Так само і учасники
«Фенікса» – люди, які мають інвалідність через
психоневрологічне захворювання чи які періодично лікуються у стаціонарі відповідних
установ – попри душевні падіння, піднімаються
знову й знову.
Перше заняття «Фенікса» відбулося з ініціативи психоаналітика О. Ф. Турченюка й відомого у Рівному психолога О. М. Тарасюк – зараз провідного спеціаліста Центру соціальних
служб молоді.
Оксана Миколаївна – це людина широкої й
щедрої душі, – записую із слів одного з учасників «Фенікса». Психолог, якому притаманна
співчутливість, здатність до емпатії (співпереживання) й рідке почуття гумору.
Група була створена за зразком аналогічних
існуючих за кордоном груп для користувачів
психіатричної допомоги. Їх філософія – це відхід від психоневрологічних установ із метою
позбавлення від т. зв. явища «стигматизації» –
нав`язування хворим певних ярликів та комплексів, які вони болісно переживають.
Цікаво, що представником таких груп, приміром, є всесвітньовідома актриса Марсія
Кросс, зірка телесеріалів «Мелроуз Плейс» (Кімберлі Шоу) та «Відчайдушні домогосподарки»
(Брі). Марсія – не лише професійна актриса, а й
професійний психолог. Вона іноді потерпає від
нестерпної мігрені, але на її прикладі бачимо,
що психотерапевтична освіта й участь у групі
взаємодопомоги допомогли їй зробити приголомшливу кар`єру.
За 7 років у групі «Фенікс» було всяке, але,
безумовно, більше доброго й позитивного, як
розповіли учасники групи. Вони відзначають
разом християнські й світські свята, наприклад,
дні народження один одного. Відвідують друзів
у стаціонарі чи навіть вдома, якщо у тому є потреба. Їздили на екскурсії у Почаївську і КиєвоПечерську лаври, два останні роки влітку у
сплав річкою Горинь разом із Рівненським
Православним молодіжним Свято-Софіївським
братством, яким керує Тарас Рябчевський. Брали участь у заняттях арт-терапії (арт-терапія –
це так зване «лікування мистецтвом». У даному
випадку – розмальовування стильних листівок
чи створення актуальних пейзажів, іноді у каз-

Олесь Поліщук
кових варіантах). Гостями «Фенікса» були
юристи із Острозької академії та відомий рівненський фотомитець Олександр Майструк.
Не варто замовчувати й зворотного боку
медалі – в житті групи були й сумні події. Водночас вони, незважаючи на пережитий біль,
зробили учасників «Фенікса» сильнішими й,
зрештою, дали можливість навчитися на чужих
помилках.
Автор цих рядків був присутнім на кількох
заняттях групи й зустрів там багато яскравих,
цікавих особистостей. Журналістська етика й
законодавство про людей із особливими потребами не дозволяють мені вказувати імена та
прізвища, а тим більше ілюструвати це фотографіями. Але про деяких особистостей скажу,
не називаючи їх.
Талановитий поет і музикант, який добре
обізнаний в Інтернет-технологіях. Православна
дослідниця Святого Письма – її знають у деяких інших християнських конфесіях. Позаштатний співробітник рівненських видань, котрий займається також продажем газет.
Учасники «Фенікса» мають різний соціальний, інтелектуальний та віковий статус (чого,
приміром, нема в «офіційних» психотерапевтичних групах), але ж їх об`єднала шляхетна й
конструктивна мета – допомога один одному.
Якщо щиро, присутність на заняттях «Фенікса» викликала в мене дещо суперечливі почуття. З одного боку, психічнохворих пересічні
люди стороняться, уникають й навіть бояться. І
певна дистанція в таких випадках є зрозумілою.
З іншого боку, – геніальність й божевілля
взаємопов’язані. Хтозна, може, уникаючи таких
людей, ви втратили цінний шанс познайомитися з неординарними особистостями, як Йосиф
Сталін, Мерилін Монро, Ернест Гемінгуей, Фе-
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дір Достоєвський, Джек Лондон чи навіть із
досі живим Пауло Коельо? У кожному жарті є
лише доля жарту. Безумовно, тут потрібен розсудливий підхід. Пам`ятаймо: допомагаючи
іншим, ми допомагаємо самим собі. Отож виявити співчуття й увагу до психічнохворих буде цілком нормально і навіть корисно.
Раніше учасники «Фенікса» збиралися у
приміщеннях «Інваспорту», зокрема в шаховому клубі. Тепер у них виникла серйозна потреба в приміщенні у зв`язку з ремонтними роботами в «Інваспорті». Учасники групи психоло-

гічної взаємодопомоги попросили запитати в
читачів "Інва.net": чи може якась фізична або
юридична особа допомогти їм із приміщенням?
Візьміть до уваги – допомагаючи душевнохворим, ви виявляєте милосердя як Господню волю й, зрештою, вчиняєте помірковано.
Хтозна, що станеться з нами в майбутньому? А
добро завжди повертається до тих, хто його
зробив.
Олесь Поліщук, читач Рівненської державної
обласної бібліотеки

Благодійний фонд (БФ) взаємодопомоги та
захисту дітей з аутизмом «Погляд» зареєстрований 19 березня 2010 року головним управлінням юстиції у Рівненській області.
Мета діяльності: підтримка аутичних дітей,
задоволення та забезпечення їхнього захисту
соціальних, економічних, правових та інших
спільних інтересів, зокрема спеціальної освіти
та відповідного медичного обслуговування.
Головним завданням є надання допомоги
дітям та молоді з аутизмом та їхнім родинам,
збір інформації про осіб з аутизмом, світовий
досвід терапії, реабілітації, навчання, виховання, суспільної інтеграції, його застосування в
українських умовах, вихід із законодавчими
ініціативами щодо створення відповідної правової бази в Україні.
Спрямованість роботи:
- з дітьми: діагностика, побудова індивідуальної програми розвитку, корекційні заняття у мікрогрупах, інтеграція у колектив та
освітній простір;
- для родин: інформаційна підтримка, семінарські та психологічні заняття, психотерапія;
- для фахівців: підвищення кваліфікації,
науково-практичні семінари, конференції, науково-методична література.
Понад 15 дітей та молодих осіб з аутизмом,
а також їхні родини знаходяться під постійною
опікою фахівців БФ «Погляд» та реалізують
комплексні навчально-розвиткові та реабілітаційні програми, працюють у групах. Фахівцями
БФ «Погляд» є логопеди, дефектолог, психолог,
музичні терапевти, арт-терапевт, інструктор
ЛФК, волонтери – студенти кафедри психології
інституту «Україна».
22-23 жовтня 2010 року спільно з асоціацією «Сонячне коло» м. Київ, управлінням освіти

Рівненського міськвиконкому, міською психолого-медико-педагогічною консультацією
м. Рівне на високому рівні був проведений міжрегіональний науково-практичний семінар з
теми: «Науково-практичні, методичні засади
соціально-педагогічної адаптації дітей з аутизмом в Україні». Взяли участь провідні спеціалісти, науковці, лікарі та родини Рівненської області.
5-6 листопада 2010 року в м. Львів у рамках
тристороннього українсько-польсько-німецького проекту «Аутизм окремо чи разом?» підписано угоду про співпрацю в напрямку допомоги
особам з аутизмом та їх родинам.
Планується написання проекту під назвою
«Інтеграційний літній табір «простір розвитку
дітей з аутизмом»» з місцем розташування у
Рівненській області.
О. В. Корсун,
голова правління БФ «Погляд»
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Огляд листів веде Раїса Щербан

На питання відповідає Раїса Миколаївна Щербан, редактор інформаційного
бюлетеня "Інва.net"
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посмішкою дивиться на все нове, уважно
слухає
казки,
віршики,
дивиться
мультфільми. Я часто у сні бачу, як він
робить свої перші самостійні кроки,
разом з дітками йде до школи, їздить на
велосипеді, бігає...
Віра... Це вона допомагає триматися.
Надія... Це вона допомагає йти на
роботу, посміхатися. Любов... Любов до
своєї рідної кровинки дає сили, щоб
жити. Бажаю всім віри, надії, любові.
Хай Господь допомагає всім нам!
Ось
така
розповідь
матері
десятирічного Вадима Оксани Петрівни
Нестерчук, вчительки іноземної мови
Лютинської ЗОШ І‐III ступенів.
Мама Вадима хоче спілкуватися з
такими людьми, доля яких подібна до її.
Записала Олена Дворак,
бібліотекар ПШБ с. Лютинськ Дуб‐
ровицького району Рівненської області

З надією на краще.
В народі кажуть: «Час лікує».
Проходять роки, але безсонними ночами
я знову і знову згадую, як з нетерпінням
чекала появу ди‐
тини. Радощам не
було меж, народила
сина, але моя ма‐
теринська радість
і
горе
прийшли
одночасно. Лікарі
сказали: «Ваша ди‐
тина дуже сла‐
бенька, готуйтесь
до гіршого». Від‐
разу
відчай.
В
палаті була з мамами, які раділи,
годували своїх діток. А моє серце
розривалося від болю, у голові була
думка: «Чому це сталося зі мною? Що я
зробила не так? За що?»
На третю добу нас направили у
патологічне відділення новонароджених
обласної лікарні. Неможливо висловити
того душевного болю, коли заходиш у
відділення і бачиш діток у кувейзиках,
нічим не можеш їм допомогти і
відчуваєш у цьому провину... Були
хвилини відчаю, але знову збиралась із
силами і, дивлячись на свою кровинку,
казала: «Ти маєш бути сильною заради
своєї крихітки». В лікарні пробули 2
місяці. Потім через кожні 3 місяці
проходили курси реабілітації. В 2,5 роки
лікарі поставили невтішний діагноз –
ДЦП. У лікарнях, клініках, поїздках до
бабок, костоправів ми проводили своє
життя. Дитина була неспокійною,
погано спала, потребувала постійної
уваги, завжди в усьому допомагали
батьки і це давало нові сили і надію.
Збігають роки. Мій синочок росте.
Якимось своїм особливим чуттям він
вловлює відтінки життя, що вирує
навколо нас. Я бачу, як дорослішає моя
дитина, якими розкритими очима і з

Відповідь. Шановна Оксано Петрівно!
Нас вразила Ваша відданість та безмежна
любов до сина! Будь ласка, і надалі залишайтесь такою ж сильною та мужньою!
У пошуках спілкування радимо Вам звернутися до Рівненської міської громадської
організації «Кристал» (докладніше про неї
див. бюлетень "Інва.net", вип. 16, с. 41-42).
Тут Ви знайдете однодумців і моральну підтримку, дізнаєтеся про те, як можна стати корисною для своєї дитини, допомогти їй розвиватися та одужувати.
Контактні
телефони:
(095)8161838,
264071.

~

…ʺІнва.netʺ – допомога для
особливих людей.
Я, учениця 10 класу, за свій юний вік
переборола чимало труднощів. Найсклад‐
ніше було пережити важку хворобу. Біда
прийшла раптово. Я згасала, наче свічка.
Лікарі не могли розпізнати жахливий ді‐
агноз. Але коли з’ясували, яка недуга мене
мучить, то могло бути вже пізно. Лікар
повідомила мені, що невідомо чи пережи‐
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ву я наступну ніч, чи ні. А це була ново‐
річна ніч! Господь мене не залишив. Ліка‐
рі зробили все можливе і я вже через три
місяці була вдома. Мені надали жахливий
«статус» – інвалід дитинства. Було ду‐
же боляче і неприємно. Я не хотіла, щоб
друзі і знайомі знали про це. Я сороми‐
лась. Але коли я одного разу прийшла в
нашу шкільну бібліотеку, то бібліоте‐
кар запропонувала почитати про дорос‐
лих і дітей з особливими потребами.
В ʺІнва.netʺ є все: інформація про лю‐
дей похилого віку, хворих на цукровий ді‐
абет. А ще поради лікарів, реабілітоло‐
гів, психологів, консультації юристів,
нетрадиційні методи лікування, твор‐
чість читачів та багато іншого.
Прочитавши історії про людей, в
яких набагато страшніші недуги за мою,
я зрозуміла, що потрібно жити далі з ви‐
соко піднятою головою! Потрібно до‐
лати труднощі.
Особливо мене надихнув вірш, який
написала Аліна Корнійчук, яка пережила
важку операцію, але не зламалася. Вона
пише:
Чого життя – не казка?
Чого фінал щасливий мають всі каз‐
ки?
Чого реально цього не буває?
Чого в житті все зовсім навпаки,
І тільки кожний – «інший» щастя
має?
Чого у фільмах майже всі щасливі?
Чого не плачуть часто, як в житті?
Чого там на екранах штучні навіть
зливи,
І штучна кров, і рани, і синці?
Чого ми тільки в снах те щастя ба‐
чим,
А як проснемось, все не так в бутті?
Чого, як мріємо, також тихенько
плачем,
Хоч часто сняться гори золоті?
Чого в житті все так несправедливо?
Чого життя – це казка, сон, кіно?

І як зло, один на все щасливий,
А іншим щастя й трішки не дано?
«А ти не плач, – ви скажете, – будь
ласка,
Радій тому, що Богом суджено».
Я знаю, що життя – не просто казка,
Й на кожного одного щастя не дано.
Читаючи його, я розуміла, що не маю
права здаватися, а повинна йти по
життю усміхненою і щасливою. Я реко‐
мендую ʺІнва.netʺ усім. Він допомагає
поглянути на життя іншим поглядом,
допомагає не зламатися, а жити з надією
і любов’ю в серці.
Хочу подякувати Рівненській дер‐
жавній обласній бібліотеці, яка підготу‐
вала цей чудовий бюлетень, який допо‐
магає нам жити.
Дякуємо Вам за те, що Ви є!
Юлія Мірчук, учениця 10 класу,
с. Ярославичі Млинівського району
Рівненської області
Відповідь. Шановна Юліє! Від імені всіх,
хто працює над виданням, я щиро дякую тобі
за теплі слова. Це спонукає нас ще краще
працювати для Вас, передаючи за допомогою
слова тепло наших сердець. Вселяти віру в те,
що життя є найвищою цінністю і його потрібно любити для того, щоб бути щасливим незважаючи на основні потреби.
Від себе скажу, що важливо багато читати
для того, аби пізнати світ, знайти однодумців,
щирих та відданих друзів, зайнятися улюбленою справою. Радіти своїм маленьким успіхам, мріяти… Всього не перерахувати. Та це і
є щастя. Отож, будь щасливою! Пиши нам!

~

Шановна редакціє!
До Дня інвалідів я хочу розповісти
про свого товариша і колегу по Дераж‐
ненській середній школі Лушпанова Олек‐
сія Андрійовича, з яким я працював кіль‐
ка десятків років. Ось вже 14 років він на
пенсії.
Цей лист для молоді, щоб на прикладі
свого друга показати шлях до здорового
способу життя. Ще в підлітковому віці
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Олексій одержав тяжку травму, зараз
ходить на протезі. Але і в такому стані
він закінчив ремісниче училище, працю‐
вав кілька років на силікатному заводі
токарем і одночасно вчився у вечірній
школі, потім закінчив Харківський уні‐
верситет і став вчителем. Ще в школі
він займався футболом, їздив на лижах,
ковзанах, за заводську команду грав во‐
ротарем, в університеті захищав честь
свого факультету з волейболу, шахів і
шашок.
Будучи класним керівником, Олексій
Андрійович виховував у своїх вихованців
любов до фізкультури і спорту, прово‐
див екскурсії і походи околицями свого
села, захищав честь школи з волейболу в
сільських та районних змаганнях серед
педагогічних колективів, честь свого кол‐
госпу з шашок і шахів. Уже будучи на пе‐
нсії, мій друг продовжує займатися спо‐
ртом. Він грає з школярами і молоддю в
спортивні ігри, його залучають до суд‐
дівства, взимку і влітку їздить на вело‐
сипеді, може кататися на ковзанах. Він
активний у суспільному житті свого се‐
ла, був лектором, пропагандистом, агі‐
татором, обирався депутатом сільської
ради, залучався до дільничої виборчої
комісії по виборах різних рівнів, зараз є
кандидатом у депутати до сільської ра‐
ди. Недавно дирекція школи запросила
Олексія Андрійовича знову викладати
німецьку мову. Для малих дітей він пише
казки у віршованій формі про птахів і
звірів. Кілька таких віршів надрукував і
Ваш журнал.
Ярослав Омелянович Войцешко, вчи‐
тель Деражненської середньої школи
Костопільського району Рівненської об‐
ласті

Коли я вперше взяла до рук
перший номер ʺІнва.netʺ і прочитала йо‐
го, була приємно здивована, що в такий
скрутний час знайшлась така добра,
співчутлива людина, до серця якої торк‐
нувся чужий біль і заставив її заговори‐
ти.
Здогадуюсь, як непросто було засну‐
вати такий журнал і щоразу давати йо‐
му можливість побачити світ. Для лю‐
дей з обмеженими фізичними можливос‐
тями – це можливість поспілкуватись,
відчути себе потрібним і повірити в свої
сили. Свідченням цьому є рядки з вірша
вашої читачки, яка написала: «… а Ваш
журнал вернув мене із небуття». Чого
варті ці слова, поцінить і зрозуміє той,
хто їх вистраждав, і той, хто здатний
відчувати і розуміти чужий біль.
Хочеться висловити щиру подяку Ра‐
їсі Щербан і всім працівникам обласної
бібліотеки, які трудяться над випуском
кожного номера ʺІнва.netʺ. Ваш журнал
цікавий, корисний, змістовний. На нього
чекають люди. І праця Ваша недаремна.
В потрібний час і потрібною мірою Гос‐
подь воздасть всім Вам за Вашу людя‐
ність і небайдужість.
Від імені користувачів Ровнова Анна
Петрівна, завідуюча публічно‐шкільною
бібліотекою с. Городниця Млинівського
району Рівненської області
Відповідь. Шановна Анно Петрівно! Подяка читачів у Вашій особі – це найбільша
«плата» за скромну роботу редакційної групи.
Ми відчуваємо, що потрібні людям з інвалідністю і це дає сили попри все працювати
для Вас, нести через видання інформацію, яка
когось підбадьорить, а когось підтримає у нелегку хвилину. Особливо ми вдячні Вам, пані
Анно, як справжньому ентузіасту бібліотечної справи за те, що доносите наше видання
до своїх односельців. Нехай щастить Вам!
Чекаємо на Ваші листи.
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Проблема з очищенням колодязя, як відповіли спеціалісти управління, знаходиться у
компетенції інших служб.
З цим запитанням ми звернулися до депутата обласної ради Ольховика Віктора Георгійовича. Він пообіцяв вивчити його і допомогти.

До редакції надійшло звер‐
нення від Остаповець Лідії Микитівни з
села Залуччя Дубровицького району.
Лідія Микитівна пише, що в її сім’ї
проживає:
‐ син – Остаповець Володимир Мико‐
лайович, 1973 року народження, інвалід
дитинства II групи;
‐ дочка – Остаповець Тетяна Мико‐
лаївна, 1976 року народження, інвалід
дитинства I групи.
Скрута і важкі житлові умови. Пали‐
вом на зиму не забезпечені, будинок по‐
требує капітального ремонту, огорожа
вся повалена…
Голова сім’ї – Остаповець Лідія Ми‐
китівна постійно хворіє, без сторонньої
допомоги вона не може пересуватися.
Сім’я громадянки Остаповець Лідії
Микитівни потребує матеріальної до‐
помоги.
Великою проблемою, – пише Лідія
Микитівна, – є відсутність питної води.
Наявний колодязь – забруднений, вода
має специфічний запах. За даними облас‐
ної санітарно‐епідеміологічної станції,
таку воду використовувати для вжи‐
вання заборонено. Лідії Микитівні дово‐
диться на милицях щоденно долати 400
метрів, щоб набрати чистої води.

~

…В інформаційний бюле‐
тень ʺІнва.netʺ для людей з особливими
потребами включено багато матеріалів,
які могли б зацікавити дитину. Тут і
сторінка лікаря, духовність і право, не‐
традиційні методи лікування, твор‐
чість, спорт.
А мені дуже подобається сторінка
для дітей. Я з захопленням читаю вірші,
дізнаюсь багато про різні квіти. І наш
бібліотекар пропонує мені розфарбува‐
ти розмальовку. Також читають жур‐
нал мої батьки. Маму цікавить сторін‐
ка лікаря, а братики і сестрички дуже
полюбляють сторінку, де представлена
творчість людей з особливими потреба‐
ми. Зокрема поезію Самчук, Громова,
Комара, Буткевича. Завжди переглядає‐
мо: «Нове в законодавстві», «Консуль‐
тують спеціалісти».
Ми всією сім’єю з нетерпінням чека‐
ємо нового номера цього бюлетеня.
Коровіцька Л., 14 років, інвалід
дитинства, с. Вовничі Млинівського
району Рівненської області

Відповідь. На лист п. Остаповець було
усне звернення до спеціалістів Головного
управління праці та соціального захисту населення. З’ясувалося, що сім’ю відвідує соціальний працівник, був виділений одяг, волонтерами завезено дрова та придбано інвалідний візок.

Відповідь. Шановна Людочко! Дякую за
хороші слова. Ми й надалі будемо працювати
для Вас. Думаю, що читачам – твоїм
одноліткам, було б цікаво прочитати про твоє
життя, захоплення, мрії. Отож пиши нам!
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Шизофренія – прогресуюче психічне захворювання, що призводить до особливого дефекту особистості (неврозо- і психопатоподібні розлади, маячня, галюцинації, катонічні і гебефренні симптоми, афективні порушення та інше).
Пити по 70 мл 3-4 рази протягом дня. Одночасно пити відвар листя (Folia Arctii Іаррае)
лопуха - 6 ст. л. на 500 мл кип'ятку. Вжити за
3 прийоми.
2. Валеріана лікарська, материнка звичайна, меліса лікарська, собача кропива звичайна, цикорій дикий, чебрець плазкий. 3 ст. л.
подрібненої суміші (кореневища з коренями
(Rhizoma cum radicibus Valerianae) валеріани,
корені (Radix Cichorii intybi) цикорію дикого,
трава (Herba Origani vulgaris) материнки звичайної, трава (Herba Thymi serpilli) чебрецю,
листя (Folia Melissae) меліси, трава кропиви в
пропорції 2:3:3:2:3:3 залити 400 мл кип'яченої
води кімн. t°, нагрівати на киплячій водяній
бані протягом 15 хв., настояти при кімн. t° 45
хв. Процідити через марлю, віджати залишки
рослинного матеріалу і долити кип'яченою
водою кімн. t° до вказаного в рецепті об'єму.
Пити по 50 мл за 20 хв. до їди при шизофренії
в стадії ремісії.
3. Глід криваво-червоний, конвалія звичайна, меліса лікарська, синюха голуба, собача кропива звичайна, хміль звичайний. 1 ст. л.
подрібненої суміші (листя (Folia Convallariae)
конвалії звичайної, квітки глоду, кореневище
з коренями (Rhizoma cum radicibus Polemonii)
синюхи голубої, трава кропиви, листя (Folia
Melissae) меліси, жіночі суцвіття-шишки
(Strobuli Humuli Iupuli) хмелю в пропорції
1:3:2:2:2:2 залити 200 мл кип'ятку, накрити
кришкою і нагрівати, часто помішуючи, на
киплячій водяній бані протягом 30 хв. Зняту з
бані витяжку настояти при кімн. t° 10 хв.
Процідити через марлю, віджати залишки рослинного матеріалу і долити кип'яченою водою кімн. t° до вказаного в рецепті об'єму.
Рекомендується пити по 1 ст. л. настою перед
сном. Настій не рекомендується при гострому
ендокардиті та міокардиті, а також при значному кардіосклерозі.
З книги: Енциклопедія народної медицини
(описи захворювань, рецепти) / уклад. і відп.
ред. О. Михайловський. – Вид. 2-ге, доп. і перероб. – Л. : НВО «Медицина», Вид-во «Спалах», 2005. – Т. 1. – С. 2501 – 2503.

Аїр тростиновий
1 ч. л. подрібненого кореневища залити
500 мл кип'яченої води кімн. t°, нагрівати на
киплячій водяній бані 15 хв., настояти при
кімн. t° 45 хв. Пити по 70 мл за 15 хв. до їди.

Заманиха висока
При мляво протікаючій шизофренії пити
протягом 6-8 тижнів 2-3 рази на день по
30-40 крапель настоянки заманихи.
Родіола рожева
1 ст. л. розмелених кореневищ залити 1 л
кип'яченої води кімн. t°, настояти протягом 12 год. у духовці, довести до кипіння на
водяній бані і зняти з вогню, настояти при
кімн. t° 10 хв. Процідити через марлю,
віджати залишки рослинного матеріалу і
долити кип'яченою водою кімн. t° до вказаного в рецепті об'єму. Пити по 70 мл до
їди.

Збори
1. Барбарис звичайний, валеріана лікарська, глід криваво-червоний, конвалія звичайна,
курячі очка польові, лопух справжній, м'ята
перцева, материнка звичайна, меліса лікарська, огірочник лікарський, суниці лісові, чистець болотяний. 2 ст. л. подрібненої суміші
(трава (Herba Boraginis) огірочника, трава курячих очок, кореневище з коренями (Rhizoma
cum radicibus Valerianae) валеріани, трава
(Herba Menthae piperitae) м'яти, трава (Herba
Origani vulgaris) материнки звичайної, трава
(Herba Stachydis palustris) чистеця болотяного, листя (Folia Melissae) меліси, сушене листя (Folia Fragariae vescae) суниць, листя (Folia
Convallariae) конвалії звичайної, листя
(Folium Berberidis vulgaris) барбарису, квітки
глоду в пропорції 2:2:3:2:2:1:2:2:2:2:2 залити
1 л кип'яченої води кімн. t°, нагрівати на киплячій водяній бані 30 хв., настояти при кімн.
t° 10 хв., процідити. Віджати залишки рослинного матеріалу, процідити і долити кип'яченою водою до вказаного у рецепті об'єму.
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Епілепсія – хронічне нервово-психічне захворювання. Характерні епілептичні
припадки (розвивається раптово, після аури, яка стереотипно повторюється (передвісника), хворий втрачає свідомість, падає, появляються судоми, під час яких
внаслідок спазму дихальних м'язів виникає зупинка дихання, ціаноз. Настає прикус
язика, виділення піни з рота, самовільне сечовиділення, дефекація, блювота, частий пульс. Потім хворий засинає, рідше відмічається психомоторне збудження).
1. Від судом у ногах допомагають теплі ванни (до 32°С).
2. Декому вилікуватися від епілепсії допомагає поступовий перехід тільки на молочну їжу.
3. Є потовщення або наріст на зразок рогу, який буває на коліні і на копитах коней. Якщо цей
мозоль розтовкти, розтерти з оцтом і випити, то допоможе при падучій.
4. Людям, що хворіють на епілепсію, треба по можливості не хвилюватися, не мати статевих
стосунків і не пити спиртного.
5. При початку нападу епілепсії слід покласти ліву руку епілептика на підлогу і наступити на
мізинець. Напад зазвичай скоро закінчується.
6. Рекомендується харчуватися тільки сирою вегетаріанською їжею і дуже часто голодувати
(на 9-10 день - 3 дні повного голоду). Їсти якомога більше сирої цибулі городньої або пити сік. Від
цибулі припадки стають лег-шими і повторюються рідше.
Борщівник сибірський
5 ч. л. подрібненого коріння залити 400
мл холодної кип'яченої води, настояти 8
год., процідити. Випити протягом дня.

Алое деревоподібне
Пити по 1 ч. л. свіжого соку алое деревоподібного за 15 хв. до їди. Курс лікування - 1-1,5 міс. повторювати 3-4 рази на
рік.

Бруслина бородавчаста
3 ст. л. коренів залити 200 мл прохолодної кип'яченої води, нагрівати на киплячій водяній бані 30 хв., настояти при
кімн. t° 10 хв., процідити. Віджати залишки рослинного матеріалу і долити кип'яченою водою до вказаного в рецепті
об'єму. Пити по 1 ч. л. за 15 хв. до їди.

Аморфа кущова
1 ст. л. листків, молодих гілочок, а також насіння залити 200 мл кип'ятку (насіння кип'ятити 10 хв.), настояти 10 хв.,
процідити. Віджати залишки рослинного
матеріалу і долити кип'яченою водою до
вказаного в рецепті об'єму. Пити по 50
мл за 15 хв. до їди.

Буквиця лікарська
6 г зібраної під час цвітіння трави
(Herba Betonicae officinalis) буквиці залити 500 мл кип'ятку з цукром, настояти 510 хв. Пити як чай до їди – добова доза.

Беладонна звичайна
15 г подрібненого листя залити 100 мл
спирту, настояти протягом тижня. Пити по 2 краплі на 1 ст. л. води тричі протягом дня як заспокійливий засіб.

Блекота чорна, болиголов плямистий,
спирт аптечний
В рівних частинах готувати спиртову
настоянку (2 ч. подрібненої суміші на 5 ч.
90% спирту). Цю настоянку по 2 краплі
на 1 ст. л. води пити за 15 хв. до їди.
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Валеріана лікарська
Діти вживають настій кореневища з
коренями (Rhizoma cum radicibus Valerianae) валеріани (7-10 років), також купають дитину у відварі кореневища з коренями (Rhizoma cum radicibus Valerianae)
валеріани – жменя коренів на 1 л кип'яченої води кімн. t°, ванну робити через день,
протягом 5-10 хв. перед сном.

Бузок звичайний
1 ч. л. сушених квітів залити 200 мл
кип'яченої води кімн. t°, накрити кришкою і нагрівати на киплячій водяній бані
протягом 30 хв. Зняту з бані витяжку
настояти при кімн. t° 10 хв. Процідити
через марлю, віджати залишки рослинного матеріалу і долити кип'яченою водою кімн. t° до вказаного в рецепті об'єму. Пити по 1 ст. л. через кожних 2 год
протягом дня.

Васильки справжні
2 ст. л. трави залити 500 мл кип'ятку,
укутати і настояти до охолодження.
Пити по 70 мл 2-3 рази на день.

Буквиця лікарська
4 ст. л. верхньої частини рослини залити 1 л кип'ятку, у термосі настояти 1
год., процідити через марлю, віджати
залишки рослинного матеріалу і долити
кип'яченою водою кімн. t° до вказаного в
рецепті об'єму. Настій у термосі зберігати не більше доби. Пити по 50 мл 2 рази протягом дня за 15 хв. до їди.

Вербена лікарська, півонія вузьколиста
Насіння трави вербени в подрібненій суміші з насінням півонії виліковує падучу.

Гадючник в'язолистий
1 ч. подрібненого кореня залити 10 ч.
30% спирту, настояти 14 днів. Пити по
3-5 крапель тричі протягом дня впродовж
2 місяців.

Буряк звичайний
Постійно закапувати у ніс сік кореня буряка.
Валеріана лікарська, жито посівне, хліб
пшеничний
4 ст. л. подрібненого кореня залити 0,5
л горілки, пляшку поставити у глиняний
глечик, засипати житом, закрити глечик
кружком з хліба, обмазати його тістом і
поставити в піч після випічки хліба. Пити по 1 ст. л. перед їдою.

Курячі очка польові
1/2 ч. л. подрібненої трави залити 200
мл кип'яченої води кімн. t°, накрити кришкою і нагрівати на киплячій водяній бані протягом 30 хв. Зняту з бані витяжку
настояти при кімн. t° 10 хв. Процідити
через марлю, віджати залишки рослинного матеріалу і долити кип'яченою водою кімн. t° до вказаного в рецепті об'єму. Випити за 1 день за декілька прийомів.

Валеріана лікарська
1 ч. (за об'ємом подрібнених сухих коренів) залити 5 ч. 70% спирту і настояти 7
днів у теплому (до 25°С) місці. Рідину
злити, відчавити в неї залишок, дати відстоятись і процідити. Пити від 15 крапель до 3 мл протягом дня.

Лимон, мед весняний, молодило паросткове
Взяти 1 ст. л. лимонного соку, стільки
ж меду, додати 16 крапель свіжого соку з
листя молодила. Пити вранці та ввечері
таку ж порцію.
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Миколайчики польові
1 ст. л. подрібненої трави залити 500 мл
кип'яченої води кімн. t°, накрити кришкою
і нагрівати на киплячій водяній бані протягом 30 хв. Зняту з бані витяжку настояти при кімн. t° 10 хв. Процідити через
марлю, віджати залишки рослинного матеріалу і долити кип'яченою водою кімн. t°
до вказаного в рецепті об'єму. Пити по 70
мл до їди, решту настою злити, в нього
віджати використану траву і цю частину
настою (близько 70 мл) випити перед
сном.

Полин звичайний
1 ст. л. рослини залити 200 мл кип'яченої води кімн. t°, накрити кришкою і нагрівати на киплячій водяній бані протягом 15 хв. Зняту з бані витяжку настояти при кімн. t° 45 хв. Процідити через
марлю, віджати залишки рослинного
матеріалу і долити кип'яченою водою
кімн. t° до вказаного в рецепті об'єму.
Пити по 50 мл як заспокійливий та протисудомний засіб.

Оман високий
1 ч. л. подрібненого кореня залити 500 мл
кип'яченої води кімн. t° нагрівати на киплячій водяній бані протягом 15 хв., настояти
при кімн. t° 45 хв. Процідити через марлю,
віджати залишки рослинного матеріалу і
долити кип'яченою водою кімн. t° до вказаного в рецепті об'єму. Пити по 2 ст. л. щогодини. Можна вживати порошок з подрібненого кореня на кінчику ножа із 50-100
мл кип'яченої води.

Ряст порожнистий
У глечик ємністю близько 2,5 л покласти 2 цілі рослини з перерізаними на 2
половини бульбами, вимочити їх у перевареній воді кімн. t° цілу ніч, а протягом
дня як ліками користуватися водою, в
якій мокли ці рослини. Поїти нею хворих
при нападах епілепсії ковтками з перервами, не більше склянки на добу. Рослина
дуже отруйна. Самолікування заборонене.

Півонія вузьколиста
1 ст. л. подрібненого кореня півонії залити 600 мл кип'яченої води кімн. t°, накрити кришкою і нагрівати на киплячій
водяній бані протягом 15 хв. Зняту з бані
витяжку настояти при кімн. t° 45 хв.
Процідити через марлю, віджати залишки
рослинного матеріалу і долити кип'яченою
водою кімн. t° до вказаного в рецепті об'єму. Пити по 1 ст. за 15 хв. до їди. Передозовувати не можна. Рослина має токсичні
властивості.

Собача кропива звичайна
3 ст. л. трави залити 200 мл кип'яченої
води кімн. t°, накрити кришкою і нагрівати на киплячій водяній бані протягом
30 хв. Зняту з бані витяжку настояти
при кімн. t° 10 хв. Процідити через марлю, віджати залишки рослинного матеріалу і долити кип'яченою водою кімн. t°
до вказаного в рецепті об'єму. Пити по
2-3 ст. л. за 15 хв. до їди.

Чистець болотяний
3 ч. л. трави залити 200 мл горілки, настояти 7 днів. Пити по 15-20 крапель на
прийом, 2-3 рази на день.

Фіалка запашна
Пити тривалий час по 50 мл до їди настою фіалки. Одужання настає після 2річного лікування.

Рута садова
1 ч. л. сушеної трави залити 400 мл холодної кип'яченої води, настояти 1 год., процідити. Віджати залишки рослинного матеріалу і долити кип'яченою водою до вказаного в рецепті об'єму. Пити по 70 мл 3-4
рази на день.

З книги: Енциклопедія народної медицини
(описи захворювань, рецепти) / уклад. і відп.
ред. О. Михайловський. – Вид. 2-ге, доп. і перероб. – Л. : НВО «Медицина», Вид-во «Спалах», 2005. – Т. 1. – С. 1190 – 1204.
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2. Казки для гіперактивних дітей.
3. Казки для агресивних дітей.
4. Казки для дітей, які страждають на розлади поведінки з фізичними проявами: проблеми з їжею, проблеми з сечовим міхуром і
т.д.
5. Казки для дітей, які зіштовхнулися з
проблемами сімейних стосунків у випадку
розлучення батьків, появи нового члена сім'ї.
Коли діти вважають, що в іншій сім'ї їм буде
краще.
6. Казки для дітей, які втратили близьких
людей або улюблену тварину. У казкотерапії
використовуються різні жанри: притчі, байки,
легенди, билини, саги, міфи, казки, анекдоти.
Знаходять застосування і сучасні жанри: детективи, любовні романи, фентазі та інші.
Кожній людині рекомендується жанр, який
відповідає її інтересам.

Сьогодні в психологічному консультуванні практикується один із напрямів арттерапії – казкотерапія, який з кожним днем
стає все більш популярним. Казкотерапія –
напрям практичної психології, який використовує ресурси казок для вирішення цілої низки завдань: виховання, освіта, розвиток особистості і корекція поведінки.
Казкотерапію використовують під час роботи з дітьми дошкільного віку, підлітками,
дорослими.
Цей метод підходить для жінок та чоловіків, для тих, хто має вищу освіту, і тих, хто її
не має.
«Казкотерапія дитячих проблем» структурує казки за окремими дитячими проблемами:
1. Казки для дітей, які відчувають страх
темноти, страх медичного кабінету тощо.

P.S. Також читайте притчу «Слід на піску» в рубриці «Сторінка для дітей».

Якщо книги калічать людську душу,
значить можуть і лікувати...
Андрій Краснящих
Практика свідчить, що найбільш ефективними арт-терапевтичними засобами лікування неврозів є казки Андерсена, повість В. Тітова «Усім смертям на зло», оповідання Анатолія Алексіна.
12. Вигдорова Ф. Дорога в життя. Це мій дім
13. Воронцова П. Софія Ковалевська
14. Гайдар А. Військова таємниця
15. О. Генри. Вибрані твори
16. Герман Ю. Один рік
17. Герцен О. Минуле і думи
18. Гете Й. В. Фауст
19. Голсуорсі Д. Сильніше за смерть
20. Горький М. Дитинство. В людях. Мої університети
21. Горький М. Розповіді про героїв
22. Ялом I. Три нерозкритих листи (Лікування від любові та інші психотерапевтичні
новели)
23. Шеклі Р. Твори
За матеріалами сайта:
http://www.russ.ru/layout/set/print/Kriiga-nedeH/Biblioterapiya-blagaya-vest-15

Список книг для лікування неврозів:
1. Аксьонов В. Товариш красивий Фуражкін
2. Амлинський В. Життя Ернеста Шаталова
3. Базен Е. Встань і йди
4. Бек О. «Талант» (Життя Бережкова)
5. Берггольц О. Випробування
6. Берггольц О. Я серце своє ніколи не жаліла
7. Бовуар С. Дуже легка смерть
8. Борисов Л. Батьки, наставники, поети.
Книга у моєму житті
9. Гарт Ф.Б. Щастя Ревучого Табору; інші
твори
10. Бронте Ш. Джейн Ейр
11. Булгаков М. Записки юного лікаря. Оповідання
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си, пов’язані із творчими можливостями людини, таким чином запускається механізм самозцілення.
Цей вид терапії можна практикувати наодинці. Це корисний вид соцреабілітації під
час так званих сезонних депресивних станів.
Їх провокують погодні умови та природні
особливості: осіння сірість, затяжні дощі,
довгі зимові вечори, пізня весна. В цей час
знижується життєвий тонус, розвивається синдром хронічної втоми. Яскравість фарб зовнішнього світу блякне, починають драту-вати
оточуючі, проблеми ніяк не вирі-шуються,
майбутнє здається песимістичним. Арттерапія пропонує багато цікавих та доступних
методів боротьби з цими станами.
Один з них – фототерапія (лікування за
допомогою художньої фотографії). Візьміть
фотоапарат, подивіться на світ очима художника, в масі сірої буденності знайдіть яскраві,
незвичні елементи і зафіксуйте їх. Фотографії
можна роздрукувати і розвісити на стінах дома, квартири, будинку, на роботі та просто
подарувати друзям. Позитивні роботи можна
використати як фон робочого стола
комп’ютера або у електронному вигляді розмістити на власному блозі... Цікаво, що арттерапевти рекомендують використову-вати
фото/відеопідхід і для реанімації прохолодних відносин. З допомогою фотосесії
можна по-новому відкрити для себе близьких, коханих, друзів та колег. Фотографуйте і
ваше життя повернеться в соціальне русло
активного повсякденного життя.

Фактично кожна людина хоча б раз у
житті неодмінно відчувала страх. Страх перед
небезпекою, страх за близьких людей, страх
перед виступом, страх захворіти. Відомий
американський публіцист Дейл Карнегі описав випадки, коли дуже відомі люди відчували сильний страх:
- письменник Марк Твен, опинившись
вперше перед публікою, не зміг вимовити ані
слова;
- зірка німого кінематографа Чарлі Чаплін
відчував страх, коли необхідно було виступати перед мікрофоном;
- відомий мільйонер Д. Рокфеллер через
страх втратити гроші в віці 53 років втратив
майже все волосся, у нього навіть випали вії.
Отож, однією з основних причин захворювання є страх. Страх – це сильна внутрішня напруга як психологічного, так і фізичного характеру. Відчуваючи страх, людина
знаходиться в постійному стресі. Цю напругу
необхідно і можливо нейтралізувати. В психології існує багато способів подолання різних видів страху, одним із них є арт-терапія.
Арт-терапія (лікування мистецтвом) – це
лікування мистецтвом психічних і психосоматичних захворювань. Людина позбавляється негативних емоцій, почуттів, думок, «пропрацьовуючи» їх через творчі переживання.
На шляху до зцілення людина може ліпити глиняні горщики, малювати картини, складати вірші, писати п’єси, шити для спектаклю
костюми або й самому брати участь у театральних виставах. Арт-терапія активізує ресур-

За матеріалами сайтів:
http://shkolazhizni.ru/archive/0/n-24496/; http://www.ippt.su/psychologv-of-creativity/phototherapy/;
http://olga29011.narod.ru/fotografiya.html.
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Чим більше дізнаюсь про Анечку Гамзу (саме так любляче її називають усі, хто знає цю надзвичайну дівчинку, в
тому числі і автор цих рядків), тим глибшають моя симпатія
і повага до жвавої, життєрадісної русявокосої юнки. Вона
впевнено торує стежку в самостійне життя. А ще разом з
цим зростає і гордість, бо Анечка справді неординарна особистість. Адже на її долю випали зовсім нелегкі випробування.
коли бралися за «витягування». Чоловік не
витримував, виходив з дому, а вони…
– Я знала, щоб там не було, але мушу перебороти себе, потамувати свій душевний
біль, настроїти донечку на таку нестерпну
болючу фізичну процедуру задля полегшення
її ж стану, її майбутнього. Робила все можливе, аби прооперована ніжка рухалася, згиналися коліно, стопа, – змахуючи непрошені
сльози, пригадувала Раїса, – а донечка виявилася оптимісткою, сама щодня підставляла
ніжку – і терпіла.
Згодом мала почала вставати, а тоді потихеньку вчилася ходити з паличкою. Батьки раділи: «Слава Богу!». Коли виповнилося 7 років,
звернулися в НВК «Школа колегіум» ім. Т. Г.
Шевченка. Директор Ніна Тіткова пішла назустріч. Додому зачастила вчителька початкових
класів Галина Бутько. Вона згадує: «Три роки
працювала з Анечкою Гамзою і весь цей час
була вражена. Якщо додати до цієї дівчинки всі
прикметники, то до них обов’язково треба додати «най»: найстаранніша, найтерплячіша,
найвідповідальніша… Дуже добре вчилася, з
такою легкістю все схоплювала, як кажуть, «на
льоту». Звичайно, відвідування такої незвичайної учениці викликало біль. Навіть досі без сліз
не можу згадувати. Треба було мати кам’яне
серце, витримку бачити, як вона не подитячому серйозно ставиться до нелегкої праці
– навчання. Це – дитина-чудо, маленька героїня. Дуже вихована, стримана, ерудована, до занять дуже добре підготовлена. Бо батьки, до
речі, всім батькам прекрасний приклад, повсякчас дбали про всебічний розвиток дочки. Купували чимало додаткової пізнавальної літератури. З нею було дуже легко: настільки відповідально переймалася навчанням. Дівчинка, на
жаль, не могла гратися у жваві ігри, точніше,
мало гралася з дітьми. Дуже рано її навчили
читати, причому читала згодом не казки, а дорослу, документальну, художньо-публіцистичну літературу, що неприродно для її віку. Не

… Народженню донечки безмежно раділи
тато з мамою, які з нетерпінням чекали її появи. Та у піврочку мама помітила, що Аннуся
боляче кривиться, стаючи на ніжки. Падає.
Плаче. Батьки забили тривогу. Чого тільки не
довелося пережити!
Випадок звів з уродженцем Сарн Олегом
Савчуком. Він обнадіяв, узявся за складну,
для декого безнадійну справу. Але не для
Олега Борисовича, висококваліфікованого
маестро скальпеля. Проаналізувавши рентгенологічні знімки, провів детальне обстеження
маленької пацієнтки. Запросив до себе у Петрозаводськ, у дитячу республіканську лікарню, де він завідує хірургічним відділенням.
Принагідно зазначимо, що Олегу Савчуку до
звання заслуженого лікаря Карелії додалося
звання заслужений лікар Росії. Він уже наперед уявив, коли на екрані побачив, на що потрібно спрямувати зусилля. Одномоментно
провів три операції: на бедрі, коліні та ступеневому суглобі, що зайняли 6 годин. Щоб
поставити на ноги п’ятирічну землячку. І поставив би, прогнозував, якби хоч на рік раніше до нього звернулися. Прооперувавши малечу, запевнив, що Аннуся буде ходити, правда, з допомогою палички.
Мама і досі не може без сліз згадувати ту
осінь, коли загіпсовану під руки донечку
привезли з чоловіком додому. Неймовірно
тяжко довелося розробляти ніжку. За десять
місяців перебування на лікарняному листку
Раїса Гамза висохла на билинку. Але ні на
хвилинку не покидала Аню. Обидві плакали,
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А що вже наполеглива і принципова, засвідчив вибір складати математику на зовнішньому
незалежному тестуванні, що проходив у ВПУ22. Батьки відговорювали, мовляв, не берись, а
вона все-таки настояла, бо мріяла стати… Не
буду
розголошувати
дівочу
таємницю.
Розв’язала Анечка задачу вищого рівня, що, як
не прикро, не враховували, а от у подальшому
завданні зробила одну-однісіньку незначну помарочку. Інспектор же виявилася надто строгою, зробила зауваження. Дівчина розгубилася,
вийшла вся в сльозах.
Не склалося… мрія згасала. Дома переконали подати документи до Рівненського державного гуманітарного університету. За результатами тестування Анна Гамза успішно пройшла

по роках розвивалася, вже тоді спостерігався
високо-розумовий потенціал Ані. Росла дуже
доброю, за що любили всі: і вчителі, і однолітки, і школярі. Спілкування з нею залишилося
згадкою на все життя. Таких одержимих дітей
не зустрічала».
– Ми з чоловіком всіляко намагалися підтримати бажання дочки до навчання. Почали
шукати поблизу НВК будинок, щоб Ані було
ближче ходити. Знайшли через дорогу, і вже в
п’ятий клас вона пішла сама, – говорила мама.
Класний керівник, голова творчої групи
«Альтернатива» НВК Тетяна Костюк, яка вела
предмет зарубіжної літератури, теж дивувалася
начитаності учениці, її надзвичайної наполег-

З особистого фотоархіву Анечки
на державне навчання на факультет «Початкове
навчання». Вона – студентка. І рідні задоволені,
і найменший братик Максимко, до слова, вже
першокласник, напевно, найбільше… Його сестричка добилася свого. Пишаються вихованкою
і вчителі НВК, бо продовжує їх благородну
справу. Тетяна Костюк переконана, що Аня буде прекрасним педагогом, для цього у неї є всі
задатки, непідвладні випробуванням. Вона доведе, що «справа вчителя скромна ззовні, але
одна з найбільших справ в історії». Саме про
невтомних сівачів розумного, доброго, вічного
сказав у свій час класик вітчизняної педагогіки
К. Ушинський закавичені слова.
Плин часу непідвладний над мудрістю і
життєвістю думки, і ми гордимося, що наша
землячка приєдналася до когорти творців особистостей і зичимо їй всіляких життєвих гараздів, фортуни і попутного вітру на самостійному
шляху.

ливості, безвідмовності. Вона завжди була готова відповідати на уроці, годинами розповідати про прочитане нею поза програмою. Ввічлива, чуйна. Це вражало. Анечку не можна було
не любити. Ровесники не покидали її двору, ніби заповнювали минулі роки самотності. Наша
маленька героїня була скрізь першою, неперевершеною в навчанні, в суспільно корисних
справах, на відпочинку.
Людмила Ромашко, яка випускала 11-А, де
навчалася Анна Гамза, додала: «Настільки трудолюбива, ніби невтомна учениця, що не доручи – все виконає. Дуже товариська, компанійська. Жоден день народження ровесників не
обходився без її участі. І в неї дома завжди було
гамірно. Гостинні батьки охоче приймали усіх
шкільних друзів. Завжди усміхнена приходила
в клас, мала чудові стосунки з однокласниками.
Один час захоплювалася римуванням, писала
вірші. Душевно багата, щира і щедра її натура
підкорювала кожного, хто з нею знався. Це відбивалося і в поезіях, які знали не лише в НВК, а
й відвідувачі міського будинку культури «Залізничник», економіко-правового ліцею «Лідер».

Раїса Бричкова, журналіст, член Національної спілки журналістів України
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У народі кажуть: «Життя прожити – не поле
перейти». Добре, коли це поле засіяне щастям-долею, а
коли на ньому є колюче терня...
продовжила навчання в містечку Самборі
Львівської області. За чотири роки опанувала
професію швачки, удосконалювала майстерність у пошитті дитячого й жіночого одягу.
Плаття, кофтинки, фартушки, пошиті нею,
оздоблювалися аплікаціями та вишивками,
через що мали надзвичайно привабливий
вигляд. У районному конкурсі «Як живемо і
вчимося – наші мрії» Оксана зайняла 1 місце.
Неодноразово за участь в оглядах-конкурсах
була нагороджена грамотами, призами.
З 2008 року проживає в місті Рівне,
працює
швеєю
в
приватній
фірмі
«Майстриня». Любить свою роботу, користується повагою серед колег та керівництва. А
ще вона знайшла тут свою долю. Тепер разом з
чоловіком приїздить у рідне село, де вдвох
допомагають по господарству батькам. Крім
того, Оксана любить тварин, квіти, вазони, з
особливою турботою займається ними, коли
приїздить до мами.
Людина знайшла своє місце в житті,
незважаючи на біль і розчарування, які часто
ятрять душу. Людина вистояла, випробувала
силу волі й твердо тримається тієї великої мети
й висоти, що зветься життям. Оксана –
справжня Людина, яка є прикладом і взірцем
для інших, тому й колюче терня її долі
розцвітає квітами справжньої любові.

Оксанка була першою дитиною в сім'ї.
Народилася теплого березневого дня 1983
року в с. Лютинськ Дубровицького району
Рівненської області. Це була радісна подія в
родині та скоро радість покрилася страшним
словом – глухонімота. Мама дівчинки доклала
всіх зусиль, щоб дитина жила повноцінним
життям. З двох років Оксанка відвідувала
дитячий садочок, а на восьмому році життя
пішла до першого класу Острозької школиінтернату, де навчалася до 2001 року. Росла
допитливою й обдарованою, маючи естетичні
нахили, гарно малювала й вишивала, ліпила і
в'язала. Тому намальовані нею картини,
вишиті рушники й серветки світилися
надзвичайною гамою кольорів і почуттів. Крім
того, Оксана любила шити, через це й

Олена Дворак,
бібліотекар ПШБ с. Лютинськ Дубровицького району Рівненської області

Ставши на весільний рушник у святому храмі, молодята перед Церквою і людьми
дають одвічну обітницю – бути разом і в горі, і в радості, разом випивати чашу, сповнену щастя і сліз.
нання своїх доль і сердець, а вчинки, які подружжя здійснюють один для одного, є ні що
інше, як прояв істинного святого кохання.
Історією всеперемагаючої любові однієї
березнівської родини я зацікавилася відразу ж,
коли моя подруга Алла запропонувала познайомити мене із сім´єю свого однокласника: «Із
ним стався нещасний випадок, коли йому не

Проте таку священну клятву через все життя несуть не всі. Дивно, але при перших же невдачах десь зникають бурхливі почуття, які до
вінця спонукають на божевільні кроки; раптом
згасає вогонь кохання, що так явно пророкував
оте казкове «і жили вони довго та щасливо, і
померли в один день»… На щастя, є й такі
сім’ї, котрі розуміють усю суть і велич поєд-
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було і тридцяти. Довгий період лежав нерухомий – паралізувало. Зараз у інвалідному візку.
Молода дружина не залишила Сашу наодинці з
бідою. Весь час доглядала, і нині постійно поруч. А саме найголовніше – чекає дитину!».
У домівці Сашка та Наталки Лазарців затишно, акуратно, охайно. Господиня дає раду
всьому – на городі, по дому, на кухні, у всьому
підтримує свого благовірного, всіляко допомагає фізично, морально, духовно, ще й готується
подарувати чоловіку другу дитину. Обіймаються, цілуються, тримаються за руки, щебечуть
один до одного, одне слово – сімейна ідилія. На
моє питання, хто керує всім у домі, так би мовити, головує, Сашко оптимістично стверджує:
«Як хто? Чоловік! А взагалі сімейні справи вирішуємо разом, один одному уступаємо, взаємодоповнюємо. Так, мабуть, і повинно бути у
кожній сім’ї».
Все ж таки дарма жінку називають слабкою
істотою, якщо вона може перемогти свою слабкість і перенести такі страшні випробування
долі, як Наталка. «Спочатку від розпачу не мала собі місця. Страшно було. А як його було
жаль! Коли ми вперше відвідали пансіонат, де
від інвалідних крісел аж рябіє, Сашко докорив
власній надії – «Чому я?!», я думала моє серце
розірветься. Та з часом змирилася. Покинути не
змогла б – люблю…», – проводжаючи мене до

фіртки відкрилася Наталка. Розповідаючи, вона
навіть не плакала – хіба ж є місце сльозам розпачу там, де палає жива надія, чи ж можуть таїтися сумніви у тих серцях, в яких живе істинна
всеперемагаюча любов!
Ірина Баковецька,
член Національної спілки журналістів України

Далекого 1972 року в с. Симонів Гощанського району в сім’ї Ольги та Володимира Калеників народився третій син Сергій. Народився
він із вродженою катарактою очей. Після закінчення місцевої школи вступив до лісового технікуму, що у Великих Луках, бо завжди мріяв про
ліс, дерева. Провчившись там 2 роки, був змушений перевестися на заочне навчання в інститут лісового господарства (м. Санкт-Петербург).
Потрібні були гроші на життя, і Сергій пішов
працювати на будівництво, всупереч застереженням лікарів тяжко не працювати. Зір погіршувався, врешті стався крововилив в очі. Після
тривалого лікування зір повністю так і не відновився. Змушений залишити навчання.
Найголовніше, думав Сергій, не скоритися
долі, любити життя і бути людиною. І тоді він
почав займатися музикою; проводив вечори
відпочинку, грав на дискотеках, весіллях. Там
він і зустрів свою суджену Людмилу, невдовзі
вони одружилися. А згодом у нього з’явилися
нові друзі, що відвідували церкву. Спілкуючись
з ними, Сергій зрозумів, що музика і танці – це
не та дорога, яка веде до вічного спасіння. Але

не легко було зразу кинути все і перебороти
свою волю, бо заробляв необхідні для прожиття
гроші. І тоді він зрозумів, що йому зможе допомогти лише Бог, бо це він піклується про
весь світ, і здався на волю Божу.
Сергій купив собі бензопилу і почав допомагати людям: різав дрова, зрізав біля будинків
дерева, вичищав чагарники і возив дрова одиноким пенсіонерам. Сергія добре знають і в
своєму селі, і в сусідніх. Він полюбив свою
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бо є йому для кого жити і радіти кожному прожитому дню. Разом з дружиною виховують
двох синів Вадима і Андрія та донечку Марію.
Любить батько розповідати дітям про царство
Боже і спасіння душі, навчає любити людей,
бути чесними і справедливими в житті.
А ще він каже, що його життєвим кредом є:
«Бути Богу угодному і у людей бути в пошані.
Жити чесно, справедливо, допомагати людям і
не нарікати на свою долю».

професію і займається цим Божим промислом і
понині.
«Коли допомагаєш одинокій людині, вона
залишається вдячною тобі. А добро вернеться
тобі назад сторицею і буде тобі подяка від самого Бога, бо він є заступником для сиріт і
вдів», – говорить Сергій.
А ще Сергій щонеділі відвідує Храм Божий
і просить у Бога здоров’я собі і своїй сім’ї, яке
весь час погіршується. Та він не падає духом,

Жанна Мельник,
завідуюча ПШБ с. Симонів Гощанського району Рівненської області

Ткачук Ганна Володимирівна народилася 6 травня 1928 року на хуторі Ледно Костопільського району Рівненської області. В 1949 зустріла Ткачука Полікарпа Уляновича і молоді
люди одружилися. Народилися сини Борис та Леонід. Проте доля кликала на свої рідні місця. І в 1969 році сім'я переїжджає в Гощанський район с. Красносілля. У 1978 році у сина Леоніда та невістки народився довгожданий онучок. Молодим батькам потрібно працювати в
місті і Ганна приймає рішення забрати малого Олежика до себе. Летять роки і випроводжає
Олега в перший клас...

Щастя... Яке
воно? Кажуть, що
різне буває: і за
виміром, і за плином часу, і за станом душі...
Героїня
цієї
розповіді не раз
відчувала щасливе
почуття, хоч її доля вередлива і непередбачувана, невблаганна у своїх
вчинках, недосяжна людському роТкачук Ганна Данилівна
зумінню.
Люди з великою силою волі, зрештою, перемагають вчинки долі у нерівному двобої. Такою сильною особистістю у боротьбі з невблаганною долею постала Ганна Данилівна.
27 грудня 1993 року трагічно загинув син
Борис. І, як наслідок, прийшов той злощасний
день, коли без сторонньої допомоги не змогла
ступити і кроку. Хвороба нещадно швидко прогресувала і прикувала до ліжка.
Страшний душевний біль переживає Ганна. В такі хвилини головною розрадою стає
Біблія – духовне джерело, яке вселяє віру, дає
наснагу і сили жити.
І Ганна Данилівна починає оживати. Сильний характер, тверда воля взяли гору над недугою. Головним її уподобанням стало вишивання. Сонячні барви її рушників, серветок, подушечок радують людей.

Проте доля посилає нові випробування.
Помирає хворий син Леонід. Раптово трагічно
обривається життя єдиного онука Олега, помирає невістка...
В такі хвилини відчаю в Ганни Данилівни,
здавалось, зупинялося серце. Якось приснився
сон. До ліжка її підійшов старенький дідок і
каже: «Ганно, візьми себе в руки. Вони полягли, їх не зведеш, а жити треба...».
В народі кажуть: «Час лікує», та тільки душевна рана матері не загоюється. Доля побила,
але не зламала...
І надалі вишиває Ганна. Вишиті штори на
двері чарують своїми пишними маками. І дарує
свої вироби щира і привітна Ганна Данилівна.
Самотньою ніколи не буває. Завжди поруч
надійний помічник і розрадник мужній Полікарп
Улянович. Світ не без добрих людей. Не було б і
дня, щоб хтось із односельців не завітав до неї
на хвилинку погомоніти або просто привітатись.
«Треба все приймать і треба жить. Прошу в
Бога, щоб не опуститися. Шукаю розраду в чужих дітях і онуках, радію за їх і вони не цураються, заходять і провідують».
І уже веселіше дивиться Ганна на білий
світ. Радіє і дякує Господу, який допомагає і
дає сили на життя.
Так і летять роки, як осіннє листя, змітаються плинним часом і зникають у безвісті...
Ганна Рудик, бібліотекар ПШБ
с. Красносілля Гощанського району Рівненської області
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Про долю Сергія можна написати цілий роман. Вона, злодійка, пожартувала ще в момент
народження дитинки. А народився хлопчик в
1990 році в Дубнівському пологовому будинку.
Лікарі поставили діагноз ДЦП, енурез. Молода
мама відмовилася від немовляти, залишивши на
розсуд долі.
Здавалось, щастя посміхнулося маленькому
Сергію, коли невдовзі його всиновила нова
сім’я. Важко довелося мамі прийомного сина:
працювала на декількох роботах, аби утримати
сім’ю (батько прикладався до чарки), безкінечні
відвідування лікарів.
– Мама поставила мене на ноги, – говорить
Сергій. Та знову зла доля.
Недовго судилося Сергію бути під захистом
мами, відчувати її тепло і турботу. Одного дня,
поспішаючи після роботи до свого хлопчика,
відчула сильний удар машини й суцільна темрява. Їй так і не вдалося вийти із коми. Після
похорон від горя зовсім запив батько, залишивши сина напризволяще. Під опіку Сергія взяли
дідусь та бабуся. І все було добре, аж доки не
настало повноліття. Через однокімнатну квартиру, яка по праву належала єдиному синунащадку (він з мамою мав рівні частки), почалися суперечки між ще недавно близькими людьми – онуком та дідусем з бабусею. Тепер вони зовсім не спілкуються.
В свої двадцять Сергій міркує як зріла людина, за плечима якої поразки і падіння. А ще
прагнення боротися, вистояти і обов’язково перемагати. З такими думками і завітав він до обласної бібліотеки. На зустріч зі мною чекав з
самого ранку.
– Чим можу допомогти? – запитую у Сергія. У відповідь почую: «Мені конче необхідно
оздоровитися, пройти санаторно-курортне лікування. Хочу знайти біологічну маму. А ще необхідні кошти. У міському управлінні праці та
соціального захисту пообіцяли трохи допомогти, а це лише 100-150 грн., надто мало. Пенсії
700 грн. вистачає тільки на прожиття, а ліки?
Здоров’я коштує набагато дорожче. На операцію, яку пропонує лікар, необхідно 5 тис. грн.

та живу я тепер не один, нещодавно одружився.
Моїй дружині Інні 18 років, учениця 11 класу
загальноосвітньої школи. Ось відпровадив її в
школу і до Вас. Мріє вона вступити до медичного училища».
Під великою загрозою і навчання Сергія.
Вчився він 2 роки в Рівненській духовній семінарії. Непорозуміння, і довелося перевестися на
другий курс в таку ж семінарію до Луцька. Щорічна плата за навчання 2,5 тис. грн. Звісно, що
таких грошей у Сергія немає… І знову дамоклів
меч долі… Вона, здавалось, піднесла його, обнадіяла і котрий раз відвернулась.
Слухаючи розповідь юнака, вдивляючись у
його довірливий погляд, в глибину душі, розумію, якою беззахисною є людина, коли залишається наодинці з бідою. З сумом констатую, що
я нічим допомогти йому не можу. Але не втрачаючи надії, роблю кілька дзвінків до партнерів
інформаційного бюлетеня «Інва.net». Домовляюся з Рівненською бібліотечною асоціацією
про безкоштовне навчання, а потім і відвідування Сергієм комп’ютерного навчальнотренінгового Інтернет-центру. Розмовляю із
заступником начальника Рівненського обласного відділення фонду соціального захисту інвалідів Віктором Ільчуком. Головним питанням є
– «Чи можна з коштів Фонду оплатити Сергію
навчання у духовній семінарії?». У відповідь
чую посилання на цілу низьку офіційних документів...
– Звернення із запізненням. Проте є маленька надія, – каже Віктор Іванович.
Скільки сили в єдиному слові «надія». І нехай вона зовсім маленька, ледь жевріє, все ж
живе, вона дає сили для того, щоб долати труднощі і бути щасливим.
З надією, що Бог і добрі люди допоможуть
юнакові, я провожу до виходу свого вранішнього гостя.
P.S. Наступного дня зустріла Сергія в Інтернет-центрі за комп’ютером.
Раїса Щербан, редактор інформаційного
бюлетня «Інва.net»
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Мене звати Таня. Я народилася в живописному
містеч-ку Млинів 4 квітня 1993 року. З дитинства я
полюбила книги. Моїми першими іграшками були саме книги-читанки, букварі. Свої перші твори я почала
писати в шість років, а вже в четвертому класі вийшли друком мої твори у часописі «Освітянська нива».
На даний час я навчаюся в 11 класі Млинівської гуманітарної гімназії і планую пов’язати своє майбутнє
з журналістикою. Серед шкільних предметів я люблю
зарубіжну та українську літературу, а також французьку мову. Поштовхом до активної літературної діяльності було захоплення переглядом фільмів та телесеріалів.
У мене є мрія написати сценарій до кінофільму або телесеріалу. З недавнього часу я
маю свою сторінку на сайті «Проза.ru», є членом офіційної групи в соціальній мережі «В
Контакті». Нещодавно мій вірш був опублікований в журналі «Серіал».
До моїх літературних уподобань належить творчість О. Пушкіна, Л. Українки, М. Булгакова, детективи К. Вільмонт та всесвітньо відома сага Д. Роулінг про Гаррі Поттера.
В майбутньому я мрію стати відомим письменником. Надіюся, що твори, які вміщені
тут, сподобаються Вам.
Тетяна Онищук (Апрельская)
І шлю я всьому світу побажання
Великого та світлого кохання.

Матері
Після довгої розлуки
Поцілую твої руки.
Пригорнусь, немов маленька,
Здрастуй, мамочко рідненька.

*

Не спи, моє серце, прокинься, благаю!
Й за гіркою долею сліз ти не лий.
А що буде далі? Повір, я не знаю,
Та знаю, що прийде день світлий, новий.

По життю мене водило
Твоє слово добре й миле.
Дякую тобі за ласку,
За молитву і за казку.
*

*

Не спи, моє серце! Не спи, моя доле!
З колін піднімись, озирнись навкруги,
Поглянь на широке безмежнеє поле,
У квітів і трав наберися снаги.

Скрізь мене життя кидало,
Та молилась я про те,
Щоб додому повертало
Долі писання святе.

*

*

І прийде день новий, без смутку й печалі,
І сонечко визирне знову з-за хмар,
Квітчатися будуть букети конвалій,
Прокинеться світ цей від злих, чорних чар.

*

Я намалюю ніжними словами
Усе, що відбулося поміж нами.
Я намалюю сонце й небеса,
Щоб бачив кожен, де життя краса.

*

*

*

Ти віриш в щастя? – якось запитаю.
І відповідь почую я: "Не знаю.
Невпевнений, що справді є на світі
Насправді радісні щасливі миті".

Життя – це казка! Треба вміти жити!
Коханням свою казку прикрасити.
Повірити в цю казку, наче діти.
Адже найбільше щастя – це любити.

Але поглянь, людино, навкруг себе,
Побачиш сонце, річку, зорі, небо.
І ті безкрайні і блакитні небеса,
Адже це справді є життя краса.

Любов – це незвичайне почуття.
Воно дає жагу нам до життя.
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Нелегко буває педагогам у закритих виховних закладах, школах-інтернатах достукатися до серця дитини, якій не вистачає материнської ласки, підтримки батьків. А особливо важко, коли це сироти або ж хворі діти. В
Острозькій допоміжній школі-інтернаті, що
має нині дуже серйозну назву – «Комунальний заклад «Острозька спеціальна загальноосвітня школа-інтернат №2 I–II ступенів» –
живуть і навчаються дітки з особливими потребами, в яких вади інтелекту, звужена можливість повноцінної розумової діяльності
компенсуються, за словами заступника директора з навчальної роботи Наталії Давидюк,
іншими видами діяльності. Це, зокрема, різновиди прикладного мистецтва у його початковій, проте зовсім не примітивній, а, навпаки, по-дорослому досконалій і по-дитячому
милій формі. Щоб наші вихованці не почували себе ізгоями у колі однолітків, ми, вчителі
і вихователі, – продовжує Наталія Володимирівна, – по можливості намагаємось залучити
кожного до активної творчої діяльності. На
уроках праці, у гуртках, на виховних годинах
і позакласних заняттях робота проводиться у
чотирьох напрямках: художня вишивка, аплікація з соломки, вироби з тканини і допоміжних матеріалів, та новий вид – вишивка стрічками».
Розказує вчитель трудового навчання
Олена Петрівна Мазярчук: «Розвиток творчої
особистості учнів у нашій школі здійснюється всією системою трудового навчання і ви-

ховання. Уроки трудового навчання дають
можливість дітям із різними здібностями позитивно себе проявити і творити дива. Під
керівництвом педагогів Людмили Шевчук,
Оксани Кравчук наші вихованці вчаться бачити прекрасне, розвивати свої художні смаки, вкладаючи у рукоділля часточку своєї
душі. А вишивка – це неосяжний світ краси і
фантазії, основою якого є навколишнє середовище. Людина завжди жила поряд з природою, вчилася в неї, наслідувала і копіювала
кращі її зразки, які потім використовувала в
своєму ручному ремеслі.
Старшокласниці Ткачук Інна і Крючкова
Ірина захоплюються вишиванням рослинних
орнаментів, вміло підбирають кольори, передають форму вишивки. Учениці 9 класу Крот
Катерина і Кондратюк Надія люблять тварин,
і тому вони майстерно відображають у вишивках своїх улюбленців. А Матвійчук Людмила,
учениця 10 класу, справжня господиня і тому
її серветки – це чудове доповнення до святкового столу. Кожна річ, виготовлена руками
учнів на уроках трудового навчання, може
бути красивою і корисною.
Увесь педагогічний колектив нашої школи-інтернату на чолі з директором Г. М. Бернацькою і заступниками Н. В. Давидюк і С. В.
Поліщук втілюють у повсякденне життя слова: «Школа – не муштра, це радість спілкування, пізнання і творіння».
P.S. Роботи учнів дивіться на обкладинці бюлетеня.
Записала Елла Білюк, м. Острог

У мальовничому, чудовому с. Чудель, яке
розкинулося на берегах красуні Случі Сарненського району Рівненської області з 1958 р.
проживає дуже привітна, з добрим серцем і
чуйною душею жінка, мама, бабуся Любов
Миколаївна Мельник. Односельці шанують і
поважають її за вміння вислухати кожну людину, розрадити, вдячні за мудрість та терплячість.
З народження Любов Миколаївна була дуже
слабкою хворобливою дитиною, після 6тижневого лікування виписали з пологового
будинку, сказавши: «На все воля Божа». Вже 15
років як інвалід ІІ групи.
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Минали роки. Хвороби час від часу поверталися. Болі в руках, ногах та серці різали тіло і
душу навпіл. Дуже часто лікувалася в лікарнях
району та області. В неповних 35 здавалось, що
життя закінчилось – відмовили ноги. Але жінка
не впадала у відчай, її врятувала милість Божа,
віра та надія зміцнила, адже в неї неповнолітні
діти, заради яких потрібно боротися за життя, і
разом з Богом долати труднощі. Сім нелегких
років і вона перемогла!!! Без сторонньої допомоги може ходити.
Любов Миколаївна є читачем Чудельської
публічно-шкільної бібліотеки, читає духовну
літературу, періодичні видання, охоче перечитує журнали "Інва.net". У вільний час любить
в’язати спицями, гачком, вишивати, захоплюється поезією, має і власні поетичні рядочки.
Але найбільше п. Люба любить життя…

Село моє
Село моє!
Ти величаве і прекрасне!
В тобі наш труд і молодість, і спів,
В тобі завзяття і натхнення,
І мозолясті руки трударів.
Ти все в собі тримаєш в тайні,
Любов і горе, зустрічі й розлуки,
І біль душі, й розкутості тривог.
Колись давно ти вже в вогні палало,
Але ж тепер – розквітло знов.
Красуєшся серед садів і квітів,
Вмиваєшся росою трав,
Живеш серед ланів розкутих,
І річка в’ється серед берегів.
Весною ти шумне й гомінливе,
На ланах воюють трактори,
А осінню багате, клопітливе –
Пора збирати врожаї.
Село моє! Живи! Будуйся! Розростайся!
В тобі завзяття наших рук,
В тобі вся наша молодість крилата
І справедливість наших душ.

Роботи Любові Миколаївни Мельник
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Ми завжди кудись поспішаємо, не помічаючи того прекрасного, що нас оточує,
жаліємось на негаразди, нарікаємо на необдумані кроки, звинувачуємо всіх у своїх
бідах і, зрештою, забуваємо про диво. Такі спотикання на життєвому шляху ми називаємо злим фатумом, гіркою долею і всім чим завгодно, тільки не своєю байдужістю до самих себе.
Мудро і влучно вийшло із чиїхось вуст – кожен сам коваль свого щастя. Від гарного настрою до життєвої дороги людина творить собі благо сама. Вона стає нещасною тоді, коли повністю заглиблюється в усю негативність своєї ситуації і, навпаки,
– горе – не біда, коли переступати через невдачі і шукати далі свою щасливу зірку.
Рукоділлю дівчина навчилася, перебуваючи у 2009 році у Кузнецовському реабілітаційному центрі. Перейняти практичні навики
цієї справи допомагали вчителі та друзі, котрі
знаходилися на лікуванні в цьому закладі.
Виготовляючи різні цікавинки, діти дарували
їх один одному, за допомогою наставників
організовували виставки. Це були не єдині
покази таланту Марійки Лазутчик, вона бере
активну участь у сільських та районних виставках, її роботи часто виставляються у Березнівському краєзнавчому музеї. У планах
дівчини – втілення ще багатьох творчих ідей,
попереду іще не одна виставка. В улюбленій,
але не зовсім легкій роботі Марійці допомагає мама – Людмила Олександрівна. Вона і
матеріал готує, наносить лак та фарби на виготовлення пляшок з вермішелевими візерунками, розставляє та розвішує готові вироби,
одне слово – права рука рукодільниці. Пані
Людмила підтримує доньку й морально, не
раз сварилася на дівчинку за нарікання, не раз
раділа її оптимістичним висновкам, бо хто ж
як не мати зрозуміє і повністю проникне болем за дитину.
Крім сподівань та віру в одужання, у Марійки є ще одна мрія – отримати довгоочікувану машину, яку влада обіцяє їй та її батькам ось уже 15 років. Дівчина постійно їздить
до райлікарні, маршрутками важко добиратись – власний транспорт був би просто знахідкою, та й свої доробки легше було б возити на виставки. Ця мрія жевріє в Марійки, як і
віра в людське добро, в майбутні радість і
щастя, котре усім від щирого серця дарує дівчинка у вигляді паперових підковок.
P.S. Роботи Марійки Лазутчик дивіться
на обкладинці бюлетеня.
Ірина Баковецька,
член Національної спілки журналістів України

Останнє – девіз усього життя для дівчинки, котра ось уже вісімнадцять років позбавлена радості руху та фізичного розвитку. Ще
у пологовому будинку батькам Марійки Лазутчик із с. Моквин, що на Березнівщині, повідомили страшний вирок – у дитини недосконалий остеогенез. У свої роки повноцінного дівоцтва Марійка фізично залишається маленькою дитинкою, лише розсудливі фрази та
стійкі життєві позиції розкривають її дорослу
мужність та силу духу. Віра у диво – ось що
стимулює дівчину жити оптимістично, змістовно, а ще – її улюблена справа рукоділля,
котра не лише не дозволяє цій людині опустити руки, а навпаки, стала стимулом для
власного розвитку та самовдосконалення. Виготовлення цікавих виробів, пляшок-мотанок
візерунків із вермішелі, тіста та паперу, дерева і бісеру, орегамі – це воістину її справа. В
колекції її доробків найбільше підков із паперу та тіста. Марійка дарує їх на щастя усім,
хто її відвідує.
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Анна Олександрівна Мойсюк народилася 23 червня 1962 року в селі Лішня, що на Демидівщині. Закінчила Дубенське училище культури. З 1982 року працює викладачем школи естетичного виховання по класу баяна та акордеона. Разом із чоловіком виховали трьох синів.

Коли заходиш до її оселі, потрапляєш у чарівний світ кімнатних рослин та надзвичайних вишивок. У цієї красивої жінки багато виробів на теми природи і релігії.
Анна Олександрівна є постійним учасником районних та обласних виставок. У 2009 році її роботи виставлялися у Києві. Нагороджена грамотою Міністерства праці і соціальної політики України. Цінним подарунком нагороджена за участь у конкурсі «Вишите серце України».
На сьогодні п. Анна є головою районної організації Всеукраїнської організації інвалідів «Союз
організації інвалідів України». Інвалід II гр. загального захворювання.
Гривіцька Т.Ф., провідний бібліотекар
Демидівської ЦРБ
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2 грудня до Міжнародного дня інвалідів редколегія інформаційного бюлетеня «Інва.nеt»,
Головне управління праці та соціального захисту населення Рівненської облдержадміністрації
та обласний центр МСЕК провели Інтернетконференцію. Напередодні її проведення людям
з обмеженими можливостями пропонувалося
задати свої питання через мережу Інтернет на
форумі за адресою: http://lforum.rv.ua.

Люба, Корецький район
У день проведення конференції, незважаючи на складні погодні умови, люди з інвалідністю завітали до центральних районних бібліотек, де в онлайновому режимі мали можливість поспілкуватися з провідними спеціалістами головних профільних управлінь області. Близько п'ятдесяти осіб отримали консультацію під час «живого» спілкування.

Близько ста запитань були залишені на
форумі та наразі чекають на відповідь від
спеціалістів. Серед проблем, які підняли «форумчани»: забезпечення інвалідів автомобілями, санаторно-курортним лікуванням, пільги на отримання ліків, протезів, слухових
апаратів, тифлозасобів, мобільних телефонів,
на проїзд, житлово-комунальні послуги, професійна та соціальна реабілітація людей з обмеженими можливостями. Крім іншого, були
представлені питання, що стосувалися спеціалізованих закладів для людей з особливими
потребами. Зокрема дописувачів з Корця та
Дубно цікавила можливість відкриття лікувально-реабілітаційних центрів для дітейінвалідів у їх районних центрах.
Знайшлося на форумі місце й для дописів
про наболіле:
– Втомилася жити, втомилася долати труднощі і бюрократичні перепони і вже не вірю в
те, що простий, бідний інвалід буде жити добре.
Ніна Кибукевич, інвалід дитинства І
групи, смт Рокитне
– До якого часу буде продовжуватись хабарництво під час проходження «перекомісовки» інвалідів?... В нас час здорові люди отримують групи, а хворі їх не мають.
В. Дука, Дубровицький район
– Скажіть, як прожити інваліду на мінімальну виплату по інвалідності!

Людей з інвалідністю консультують
Олег Вікторович Пархоменко та
Андрій Владиславович Спірідонов
(зліва направо)

На питання всіх бажаючих відповідали
начальник відділу соціального обслуговування населення Головного управління праці та
соціального захисту населення Рівненської
облдержадміністрації Андрій Владиславович
Спірідонов і заступник головного лікаря обласного центру МСЕК Олег Вікторович Пархоменко.
Інтернет-конференція засвідчила взаємну
зацікавленість сторін у подібному спілкуванні. Запрошені фахівці отримали можливість
«з перших вуст» дізнатися про проблеми, які
на сьогодні хвилюють людей з особливими
потребами. Інваліди в свою чергу відчули, що
вони не байдужі суспільству і що про них пам'ятають. Онлайн-спілкування засвідчило, що
багато питань, які цікавили учасників конференції, можна легко вирішити, отримавши
кваліфіковану консультацію.
Редколегія «Інва.net» сподівається, що зустріч, яка відбулася, не носила разовий характер, що люди з інвалідністю та спеціалісти
соціальної і медичної сфери будуть зацікавлені в продовженні.
Чекаємо Ваших звернень і запитань на
форумі! Пропонуємо спілкуватися один з од62

ним. Давайте думати та діяти разом!
*

*

ські організації, які окремо займаються не
лише працевлаштуванням, а й при потребі
надають юридичну та психологічну підтримку. Молоді люди з обмеженими можливостями можуть обрати професію, навчальний заклад, навчитися правильно шукати роботу та
пропонувати свої послуги на ринку праці.

*

Тучинську спеціалізовану школу-інтернат
та компанію «РЕНОМЕ» єднають давні традиції доброчинності. З нагоди початку навчального року компанія «РЕНОМЕ» подарувала
школі-інтернату сучасну магнітолу, яка так
необхідна для технічного оснащення кабінету
розвитку зв'язного мовлення. До речі, за допомогою компанії минулого року була облаштована сенсорна кімната.

Буднякова І. Консультаційний центр відкрито / І. Буднякова // Рівнен. газ.
– 2010. – 7 жовт.
*

*

*

На Рівненщині досі немає відповідної
програми із забезпечення хворих на гемофілію (погане згортання крові) ліками для профілактики цього захворювання та лікування.
Та й у медзакладах препаратів недостатньо.
Цьогоріч Рівненську обласну лікарню
препаратами фактора забезпечили лише на 40
відсотків від потреби. Наразі в області на обліку перебуває 90 хворих, із яких 30 – діти.
Усі вони потребують профілактики, її вартість – понад дві з половиною тисячі гривень
на тиждень. Лікування – ще дорожче. Відтак
дороговартісний фактор замінюють дешевшим препаратом із донорської крові.
Якщо хворі поступають і потребують надання допомоги, вони отримують 8 фактор
частково, а також кріопреципітат, який є в
достатній кількості в обласній лікарні та в
обласній станції переливання крові. Є 9 фактор, 7 фактор, а 8 фактора недостатньо. І саме
його потребує найбільше хворих. Коли трапляються надзвичайні випадки, весь резерв йде
на те, щоб врятувати людське життя, а на
профілактику – лише те, що залишається.
Ще гірша ситуація у дитячому гематологічному відділенні. Через відсутність профілактики пацієнти відділення стають інвалідами.
Найчастіші проблеми із суглобами. Це
ускладнення, які виникають на фоні того, що
дітям переливався не синтетичний фактор, а
кріопреципітат із донорської крові. Замінюючи фактор, можна підхопити інфекційні хвороби, які передаються через кров. А ще треба
дуже багато донорів.
На початку листопада група хворих їздила до міністра охорони здоров’я просити провести тендер на закупівлю фактора.
Протестувальникам-гемофілікам, які приїхали з усіх областей, головний гематолог
України Василь Новак пояснив, що для повного забезпечення усіх хворих препаратом

У непростий час кризи не лише тучинські
педагоги щиро вдячні компанії «РЕНОМЕ» за
посильну допомогу. Серед тих, ким вона опікується, навчально-реабілітаційний центр
«Особлива дитина», спільно з яким компанія
організувала кілька проектів: «Подаруй дитині усмішку», «Ангел з одним крилом», «Зірки
запалюють серця». Із року в рік «РЕНОМЕ»
допомагає підлітковим клубам Рівного, а також Рівненському міському Палацу дітей та
молоді. Тепло, увага, добрі слова, щире спілкування, подарунки компанії – це ті паростки
доброчинності, які роблять життя радіснішим, а дітей – щасливішими!
Конопацька О. Надія Гладкевич: «Особливі
діти потребують особливої уваги» / О. Конопацька // Рівнен. газ. – 2010. – 9 верес.
*

*

*

Про можливість реалізувати себе у суспільстві молоді люди з особливими потребами
можуть дізнатися у «Консультативному
центрі із пошуку роботи та сприяння адаптації для молодих людей з особливими потребами в Рівненській області».
Консультації для молодих людей надають
волонтери. Знаючи проблему кожного інваліда, консультанти центру підкажують, де і як її
можна вирішити. У місті працюють громад63

щороку держава має відшукати 350-400 мільйонів гривень. Але цьогоріч виділили лише
десяту частину. Окрім цього, через затримку
із тендерами препарат для згортання крові
закупили лише на початку листопада.
Тим часом прем’єр-міністр України Микола Азаров радить хворим, які не отримали
ліки, звертатися до нього зі скаргою, адже,
якщо головний лікар не забезпечив ліками
хворих, він буде звільнений з роботи. Бо
гроші всі є, вони були виділені, закупівлю
провели. І тому цієї проблеми бути не повино.

сурс] / С. Сирота, В. Захаров. – Режим доступу : http://www.rivne1.tv/Info/?id=10175.
– Назва з екрана.
*

*

*

Солодкий стіл, танці, пісні й друзі. Для
ста сорока рівненських інвалідів – це не свято, а привід зібратися разом, аби підтримати
один одного. Цього дня демонстрували свій
виступ пари на візках Надія та Іван Співаки,
Наталія Колесова та Андрій Товстий. Нині на
Рівненщині проживає шістдесят дев'ять тисяч
людей з особливими потребами. Чотирнадцять тисяч із них – рівняни. Усі вони сподіваються, що згадуватимуть про їхні проблеми
не раз у рік, а допомагатимуть щодня.

Коваль Т. Рівненські гемофіліки штурмували
Міністерство охорони здоров'я / Т. Коваль //
Рівнен. газ. – 2010. – 11 лист.
*

*

Коваль Т. У Міжнародний День інвалідів люди з
особливими потребами нагадали про себе [Електронний ресурс] / Т. Коваль, В. Захаров. – Режим
доступу : http://www.rivne1.tv/Info/?id=10174.
– Назва з екрана.

*

Не залишили без уваги дітей із особливими потребами вихованці міського Палацу дітей та молоді. Вони вирішили подарувати
своїм ровесникам із Мізоцької школиінтернату іграшки, канцтовари, одяг, а голо-

*

*

*

Учасники проекту Школа лідера «Почни з себе – зміни країну!» провели акцію громадської
небайдужості «Зелене світло для незрячих». Її
мета – привернути увагу громадськості до небезпеки, яка щодня загрожує життю людей з вадами
зору – небезпеки автомобільних доріг.
Активісти акції розпочали збір коштів для
придбання звукосигнального обладнання для світлофорів на тих перехрестях, які незрячі назвали
найнебезпечнішими. Акція та збір коштів супроводжувалися театралізованим дійством під назвою «7 хвилин у темряві».
Також ініціативна молодь пропонувала перехожим спробувати подолати кілька метрів із
зав’язаними очима та відчути на собі, як це бути
людиною "з особливими потребами". Ми не сліпі,
тож давайте навчимося бачити чужі проблеми!

вне – спілкування.
Співпраця з цією школою-інтернатом не прив'язана до одного тематичного дня і не буде обмеженою у часі. Їздити до Мізоча з концертами і
подарунками вихованці міського Палацу дітей та
молоді планують принаймні на кожні канікули. А
тим часом вони закликають рівнян допомогти різдвяними подарунками місцевим сиротинцям.

До того ж у Палаці стартувала передріздвяна акція "Діти - дітям".
Щороку перед новорічними святами у міському Палаці дітей та молоді росте гора пакунків: м'які іграшки, альбоми, фломастери,
конструктори та одяг. Це юні рівняни вчаться
бути небайдужими до своїх ровесників, яким
у житті пощастило менше.

Бублей Ю. У Рівному проведуть акцію "Зелене
світло для незрячих" [Електронний ресурс] / Ю.
Бублей. – Режим доступу :
http://www.ogo.rv.ua/hot_news/35436.
– Назва з екрана.

Сирота С. Не залишили без уваги дітей із
особливими потребами вихованці міського
Палацу дітей та молоді [Електронний ре-
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Під час перебування в таборі спортсмениінваліди відвідували басейн, тренажерний зал,
фізкультурно-оздоровчий комплекс, сауну,
спортсмени-візочники навчалися техніці їзди на
візках. У вільний час спортсмени грали у настільний та великий теніс, пляжний волейбол,
футбол, шахи, бадмінтон, відпочивали на пляжі, купалися в морі.

*
*
*
З 11 по 21 липня
цього року в м. Ейдохвен (Нідерланди) відбувся чемпіонат світу
з
плавання
серед
спортсменів з вадами
зору.
В змаганнях взяли
участь близько 600
спортсменів із 53 країн
світу, в тому числі й
збірна команда УкраїЯрина Матло
ни (41 чол.), в складі
якої змагалася й майстер спорту України міжнародного класу Ярина
Матло. На чемпіонаті світу з плавання наша
землячка Ярина виборола почесне друге місце
(100 м брас).

*

*
*
*
З 21 липня по 1 серпня цього року в м. Куала-Лумпур (Малайзія) відбувся чемпіонат світу
з пауерліфтингу серед спортсменів з порушеннями опорно-рухового апарату на отримання
ліцензії на участь у Паралімпійських іграх.
У змаганнях взяли участь 52 команди країн
світу близько 300 учасників, в тому числі й збірна команда України, в складі якої змагалася
майстер спорту України міжнародного класу
Любов Семенюк. Наша землячка виступала у
ваговій категорії до 75 кг. Любов Семенюк виборола почесне третє місце та отримала можливість взяти участь у Паралімпійських іграх.

*

*

1-3 вересня 2010 року в м. Одеса відбувся
Чемпіонат України з армспорту серед спортсменів з порушеннями опорно-рухового апарату.
На цих змаганнях нашу область представляло
п’ятеро спортсменів із Сарненського, Рокитнівського району та м. Рівне, які показали такі результати:
III м. – Усачик Вадим (Сарненський район),
• вагова категорія до 60 кг на праву руку.
II м. – Шкадюк Ірина (м. Рівне),
• абсолютна вагова категорія на праву та
ліву руки.
III м. – Петренко Валентина (м. Рівне),
• абсолютна вагова категорія на ліву та
праву руки.
У командному заліку Рівненська область посіла друге місце.

*
*
*
З 20 по 31 липня 2010 року в м. Євпаторія
на базі Національного центру паралімпійської і
дефлімпійської підготовки та реабілітації інвалідів проходив табір фізкультурно-спортивної
реабілітації інвалідів Рівненщини. У даному
заході взяли участь 23 спортсмени-інваліди,
серед них – 13 спортсменів з порушеннями
опорно-рухового апарату та 10 спортсменів – з
вадами слуху.

*

*

*

11 вересня цього року в м. Рівне в приміщені
облцентру «Інваспорт» відбулись XVII спортивні
ігри інвалідів Рівненщини, присвячені Дню фізичної культури та спорту.
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У рамках змагань проходили обласні
спартакіади серед спортсменів з порушеннями опорно-рухового апарату (настільний теніс, кульова стрільба, шахи); з вадами зору
(шахи, шашки, армспорт) та вадами слуху
(настільний теніс, кульова стрільба, шашки).

татом 147,5 кг та ІІ місце в абсолютній першості в сумі триборства. Роман встановив три
нові рекорди світу: присідання – 240 кг, тяга
станова – 245 кг, сума триборства – 632,5 кг.
– Набухотний Роман, у ваговій категорії
до 75 кг, посів ІІ місце в сумі триборства з
результатом 615 кг, І місце з жиму лежачи з
результатом 167,5 кг та встановив новий рекорд світу з жиму лежачи – 167,5 кг.

У змаганнях взяли участь 210 учасників із
Сарненського, Костопільського, Рокитнівського, Дубенського, Демидівського, Володимирецького, Дубровицького, Острозького,
Здолбунівського районів, міст Кузнецовська
та Рівного.
*

*

Збірна команда України в загальному заліку посіла третє командне місце, поступившись командам Росії та Ірану. Загалом на
чемпіонаті світу з пауерліфтингу та жиму лежачи серед спортсменів з вадами зору збірна
команда України завоювала 10 золотих, 10
срібних та 8 бронзових медалей, встановивши
12 рекордів світу.

*

З 16 по 23 жовтня 2010 р. у м. Кахраманмараш (Туреччина) відбувся Чемпіонат світу
з пауерліфтингу та жиму лежачи серед спортсменів з вадами зору. У змаганнях взяли
участь 120 спортсменів з 19 країн світу. До
складу збірної команди України ввійшли
спортсмени Рівненщини.
Переможцями та призерами змагань стали:
– Чайковська Ольга, І місце в ваговій категорії до 48 кг з жиму лежачи та перше місце
в сумі триборства з результатом 262,5 кг,
– Галінська Галина, ІІІ місце в абсолютній
першості з жиму лежачи. Вона встановила
три нові рекорди світу: жим лежачи – 60 кг,
тяга станова – 110 кг, сума триборства – 262,5
кг, у ваговій категорії до 60 кг спортсменка
посіла ІІ місце з жиму лежачи з результатом
60 кг, ІІ місце в сумі триборства з результатом 325 кг, ІІ місце в абсолютній першості в
сумі триборства та І місце в абсолютній першості серед ветеранів.
– Куров Роман, у ваговій категорії до 67,5
кг посів І місце в сумі триборства з результатом 632,5 кг, ІІ місце з жиму лежачи з резуль-

*

*

*

У комунальному закладі «Обласний центр
з фізичної культури і спорту інвалідів «Інваспорт» тренується член збірної команди України з танців на візках Колесова Наталія. За
цей час вона досягла високих результатів. На
Кубку континентів, що відбувся з 4 по 6 вересня 2010 року в м. Санкт-Петербург (Росія),
пара-комбі Колесової Наталії та Товстого
Андрія завоювала срібну медаль.
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*

*

• вагова категорія до 52 кг.
І м. – Зозюк Наталія,
ІІ м. – Олексійчук Аліна,
• вагова категорія до 57 кг.
І м. – Ніколайчик Наталія,
ІІ м. – Лобач Катерина,
• вагова категорія до 63 кг.

*

З 4 по 8 листопада 2010 року в м. Ганновер (Німеччина) відбувся чемпіонат світу зі
спортивних танців на візках серед спортсменів з ураженнями опорно-рухового апарату. В
чемпіонаті взяли участь представники 25 країн світу, а саме: спортсмени з Австрії, Білорусії, Німеччини, Росії, України, Ізраїлю, Китаю, Фінляндії, Італії, Мексики та інших країн. Всього близько 110 учасників; серед яких
були й представники збірної команди України. До збірної України ввійшли спортсмени з
Рівненщини – Сівак Іван, Сівак Надія, Колесова Наталія та Товстий Андрій.
Сівак Іван та Сівак Надія серед 12 пар у
категорії «дуо» (дует-латина) вибороли золоті
медалі та стали чемпіонами світу.
Колесова Наталія та Товстий Андрій серед 15 пар учасників у категорії «комбі» посіли почесне 6 місце. Ця пара у змаганнях такого рівня брала участь вперше.
*

*

Серед чоловіків чемпіонами та призерами
цих змагань стали наші земляки:
І м. – Семенюк Роман,
ІІ м. – Гелешко Артем,
ІІІ м. – Стьоболов Анатолій,
• вагова категорія до 50 кг.
І м. – Михайлицький Володимир,
ІІ м. – Гук Віталій,
• вагова категорія до 55 кг.
ІІ м. – Марчук Серафим,
• вагова категорія до 66 кг.
ІІ м. – Довгалець Валерій,
• вагова категорія до 73 кг.
І м. – Ровнянський Антон,
• вагова категорія до 81 кг.
І м. – Помінов Олександр,
• вагова категорія до 90 кг.
ІІ м. – Набухотний Роман,
ІІІ м. – Шепель Петро,
• вагова категорія до 100 кг.

*

13-14 листопада 2010 року в спортивному
клубі «Олімпійські надії», що знаходиться на
вул. Шкільній, 33, у приміщенні СТП «Україна», відбувся чемпіонат України боротьби з
дзюдо серед спортсменів з вадами зору. У
змаганнях взяв участь 51 спортсмен з 12 областей України.

*

*

*

З 15 по 16 листопада 2010 року в м. Харків відбувся чемпіонат України з дзюдо серед спортсменів з вадами слуху. У цих змаганнях взяли участь 24 найсильніших спортсменів України з 9 областей.
До участі в чемпіонаті долучилася команда Рівненського облцентру «Інваспорт». Вихованка заслуженого тренера України з дзюдо М. Романкевича Гусєва Катерина стала
абсолютною чемпіонкою у ваговій категорії
63 кг серед жінок. Мельник Вадим став чемпіоном у ваговій категорії до 60 кг, а Перельот Віталій посів 5 місце у ваговій категорії
до 73 кг. Вадим і Віталій – вихованці П. Нагорного.
Переможці та призери були нагороджені
медалями та дипломами.

Серед жінок чемпіонами та призерами
змагань стали наші землячки:
І м. – Селіванова Світлана,
ІІ м. – Ходорчук Тетяна,
• вагова категорія до 44 кг.
І м. – Логацька Людмила,
ІІ м. – Терещук Анастасія,
• вагова категорія до 48 кг.
І м. – Галінська Юлія,
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*

*

лі: 1 спортсмен з вадами зору та 3 спортсмени
з порушеннями опорно-рухового апарату.
Результати:
Спортсмени з порушеннями опорнорухового апарату:
Брас – 50 м. Чоловіки
ІІ м. – Мізерний Михайло
ІІ м. – Андреєчкін Денис
Брас – 100 м. Чоловіки
ІІ м. – Мізерний Михайло
На спині – 50 м. Чоловіки
ІІ м. – Макарчук Володимир
ІІ м. – Андреєчкін Денис
ІІІ м. – Мізерний Михайло
На спині – 100 м. Чоловіки
І м. – Андреєчкін Денис
ІІ м. – Макарчук Володимир
ІІІ м. – Мізерний Михайло
Комплексне плавання – 100 м. Чоловіки
І м. – Макарчук Володимир
ІІ м. – Мізерний Михайло
ІІІ м. – Андреєчкін Денис
Батерфляй – 50 м. Чоловіки
ІІ м. – Макарчук Володимир
ІІІ м. – Андреєчкін Денис
ІІІ м. – Мізерний Михайло
Вільний стиль – 50 м. Чоловіки
ІІ м. – Макарчук Володимир
ІV м. – Андреєчкін Денис
ІV м. – Мізерний Михайло
Вільний стиль – 100 м. Чоловіки
І м. – Макарчук Володимир
ІІІ м. – Андреєчкін Денис
ІV м. – Мізерний Михайло
Вільний стиль – 400 м. Чоловіки
ІІ м. – Макарчук Володимир
Спортсмени з вадами зору:
На спині – 50 м. Жінки
І м. – Матло Ярина
На спині – 100 м. Жінки
І м. – Матло Ярина
Вільний стиль – 50 м. Жінки
ІІ м. – Матло Ярина
Батерфляй – 50 м. Жінки
ІІ м. – Матло Ярина.

*

20-21 листопада 2010 року в м. Рівне у
приміщенні облцентру «Інваспорт» відбувся
відкритий чемпіонат Рівненської області з
більярдного спорту серед спортсменів з вадами слуху. У цьому чемпіонаті змагалися кращі спортсмени: Житомирської, Тернопільської, Рівненської областей. Рівненську область
представляли спортсмени Сарненського, Гощанського, Демидівського районів та м. Рівне. В змаганнях брало участь 8 команд, загальна кількість спортсменів – 39 чоловік. У
результаті змагань перемогу здобув Єдинак
Тарас (м. Тернопіль), II місце виборов Лагутин Роман (м. Житомир), III місце посів Яша
Юрій (Сарненський район). Переможці та
призери змагань були нагороджені грамотами, медалями та кубками.
*

*

*

27 листопада 2010 року в м. Рівне в приміщенні облцентру «Інваспорт» відбувся чемпіонат області з більярдного спорту серед
спортсменів з порушеннями опорно-рухового
апарату.
Загальне керівництво проведенням змагань здійснював облцентр «Інваспорт». У цих
змаганнях брали участь понад 34 учасники з
п’яти команд області (Сарненський, Володимирецький, Гощанський райони та м. Рівне).
Чемпіонат Рівненської області з більярдного спорту проводився у двох категоріях –
спортсмени на візках та спортсмени, які самостійно ходять. Переможцями та призерами
стали: перше місце – Мурашко Олександр (м.
Рівне) та Чмерук Павло (м. Сарни), другими
були Клим Віталій (м. Рівне) та Клеймьонов
Ігор (м. Рівне), третє місце посіли Геч Гордій
(м. Сарни) та Іванов Віталій (м. Сарни).
*

*

*

З 1 по 4 грудня 2010 року в м. Євпаторія
відбувся кубок України з плавання серед
спортсменів з вадами зору та порушеннями
опорно-рухового апарату.
В цих змаганнях взяла участь 21 область
України, всього близько 120 учасників. Від
м. Рівне змагалися 4 спортсмени, в тому чис-

Облцентр з фізичної культури і спорту «Інваспорт» [Електронний ресурс]. – Режим
доступу : http://www.invasport-rivne.ucoz.ua.
– Назва з екрана.
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ПРОЧИТАЙ

(притча)

Була ніч і людина бачила сон. Їй снилося, що вона йде піщаним берегом разом із Богом.
На небі з’являлися і зникали сцени з її життя. Кожної наступної сцени людина помічала на
піску два ланцюжки слідів: один належав їй, інший – Богові.
Коли остання сцена життя пронеслася перед людиною, вона обернулася і побачила, що
у багатьох місцях її життєвого шляху тягнеться лише один ланцюжок слідів. Людина помітила, що це відбувалося у найважчі і сумні часи її життя. Це сильно стурбувало людину, і
вона запитала у Бога про це. «Боже... Ти казав, що коли я вирішу йти за Тобою, Ти будеш
зі мною впродовж усього шляху. Але я помітив, що у важкі періоди мого життя на піску
був лише один слід. Я не розумію, чому Ти залишив мене, коли я так потребував Тебе?»
Бог відповів: «Моя дорога дитино, Я люблю тебе і ніколи не залишав тебе. В періоди
страждань та випробувань, коли на піску був помітний лише один слід, Я ніс тебе на руках».
Невідомий автор
ЗАБАВА

ВІДГАДАЙ НАЗВУ МІСТА У ЄВРОПІ, ЩО СКЛАДАЄТЬСЯ З 10 ЛІТЕР
Перша літера двічі з’являється у клубку.
Друга літера є і в озері, і в болоті.
Третя літера є в прерії, але не в савані.
Четверта літера двічі зустрічається в рецепті.
П’ята літера частіше зустрічається в ананасі, ніж у дині.
Шоста літера є в гусака, але не в качки.
Сьома літера більше двох разів зустрічається в ананасі.
Восьма літера є в граді, але не в дощі.
Дев’ята літера зустрічається і в дереві, і в меблях.
Десята літера є в одинадцяти, але не в десяти.

За матеріалами сайта: http://sonyashnik.com/
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Яніс Глейдзс (Jānis Gleizds) ризький фотохудожник, учасник і лауреат багатьох регіональних
та міжнародних виставок та конкурсів, кавалер
латвійського Ордена Трьох Зірок (прирівнюється
до ордена Героя України). Народився 7 травня
1924 року в Резенке (Латвія). У 1943 році закінчив Резекненську технічну школу. З 1950 по 1992
роки працював фотографом у Ризькому інституті
травматології та ортопедії.
У двадцятирічному віці митець обморозив та
втратив обидві руки. Саме в Ризькому інституті
травматології та ортопедії його повернули до світу рівних. Згодом він освоїв фотомистецтво, захопився художньою фотографією.
З 1962 року член фотоклубу «Рига». Отримав
понад 600 дипломів. У 1969 році отримав перші
дві золоті медалі в Румунії за роботу «Осінь» (яблука), яка була виконана у ізогелічній техніці (яка
вимагає під час проявлення плівки абсолютної темноти та сьогодні практично не використовується через складність). Всього Яніс завоював 170 медалей, з них 37 – золотих, 33 – срібних, 29 –
бронзових; 18 кубків і гранд-прі з
Латвії, Франції, Іспанії, Бельгії,
Швейцарії, Польщі, Африки, Китаю,
Японії, Росії, України, Молдавії,
Угорщини,
Білорусії,
Естонії,
Литви, Аргентини, Антарктиди та
Австрії.
Брав участь у 800 виставках, з них
120 – під патронатом FIAP. 4 колекційних
персональних
виставки
експонувалися на 167 салонах. Фотографії опубліковані у 650 ката-логах,
журналах, інших друкованих виданнях. У 1979 р. фотографу присвоєно
AFIAP, в 1985 р. – звання заслуженого діяча мистецтв Латвії. У 1988
р. присвоєно звання EFIAP. В 1988 р.
– про нього надруковано в Латвійській енциклопедії. В 1989 р. Яніс –
лауреат премії Мартіна Буцлера.
Його роботи – це портрети, натюрморти, жіночі силуети, пейзажі та світлини інвалідів, що живуть спортом. Особливе місце у його житті займав мотоспорт.
7 квітня 2010 року пішов з життя талановитий та мужній фотомитець Яніс Глейздс.
За матеріалами сайтів:http://prophotos.ru/photographers/4677-yozef--sudek,
http://cupol.lviv.ua/index.php?&id=28&backPID=28&begin_at=40&pS=1199138400&pL=2678399&a
rc=1&tt_news=46875&cHash=e32e122fa0,
http://www.kapitalist.lv/2004-06-05/296.html
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Йозеф Судек народився 17 березня 1896 р. у м. Колін
(Богемія, тепер Чехія). З 1911 по 1913 рр. вчився на палітурника у Празі. В 1916 році йде на військову службу, а згодом воює на італійському фронті в ході Першої світової
війни. Саме в цей час він захоплюється фотографією. В
1917 році Судек отримав поранення артилерійським снарядом, внаслідок чого втратив праву руку. Тривалий час лікувався в госпіталях, під час перебування у реабілітаційному центрі для інвалідів війни вирішує знову займатися
фотографією. Він знімає лівою рукою. В 1920 р. стає членом «Чеського клубу самодіяльних фотографів», пізніше –
«Чеського фотографічного товариства». В 1926 році придбав дерев’яну фотостудію в центрі міста (в старому будинку кінця ХІХ ст.). Впродовж 40 років ця студія буде його
майстернею, будинком, місцем зустрічі багатьох поколінь
багаточисельних друзів Судека. Широку відомість фотографу приносить його перший альбом «Святий Вітус»,
який вийшов у світ в 1928 р. У 1938 році в числі інших авторів чеської авангардної фотографії демонструє власні
роботи напередодні німецької окупації. В своїй роботі
принципово використовував тільки форматні камери –
18Х24 та більше і це з однією лівою рукою!
Друга світова війна і окупація Чехословакії стали для
нього важким емоційним ударом, який викликав перерву у
роботі. У його творчості стають домінувати романтичні натюрморти і зйомки природи. Так з’явилися
відомі серії «Вікно моєї студії»,
«Прогулянка в Мегік Гарден», «Натюрморт», «Лабіринти», «Пам’ять» та ін.
«…І музика грає» – це улюблена
фраза Судека. Вона допомогла цій
мужній людині справлятися з ударами
долі. Він любив музику, відвідував
концертні зали і, скромно сидячи на
сходах у проході, слухав її з друзями.
Музику можна було почути у кожній
його фотографії. Автора ніколи не
приваблювали успіх і кар’єра. Він
демонстрував повну відсутність інтересу
до одягу, їжі, облаштування власної
квартири, до того, що варто або не варто
робити, аби відповідати суспільним
нормам. Фотороботи Судека завжди були
тісно пов’язані із станом його душі.
У 1974 році у Міжнародному музеї фотографії (Рочестер, США) відбулася ретроспективна виставка його робіт. Трьома роками раніше книга «Великі фотографи» видання «Тайм Лайф» у Нью-Йорку
поставило Судека в один ряд з найбільш знаменитими майстрами світу. Фотографії цього митця стали
частиною великих світових колекцій. Помер Йозеф Судек 15 вересня 1976 року, похований у Празі.

За метеріалами сайта: http://prophotos.ru/photographers/4677-yozef--sudek
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ШАНОВНІ ЧИТАЧІ!

Поділіться своїми думками про видання.
Ваші пропозиції і зауваження ми врахуємо в наступному випуску, адже ми працюємо
для Вас.
Пишіть нам про свої побажання щодо поліпшення якості бюлетеня: можливої зміни
рубрик, наповненості, спрямованості, розширення тематики та інше.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Напишіть питання, на які Ви хотіли б отримати відповіді ____________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Адреса: __________________________________________________________________________
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РОБОТИ МАРІЙКИ ЛАЗУТЧИК

«Діва»

Картина орігамі

«Дерево з бісеру»

«Зайка з салфеток»

«Ялинка»

«Кошик з грибами»
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«Рози»

«Кіт з тичкування»

«Сніжинка»

