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наукова діяльність є пріоритетною в усіх напрямках, даючи «поштовх» і «точки 

випереджального зростання» для розвитку всієї соціально-економічної системи 

країни. Враховуючи важливість залучення іноземних інвесторів у оновлену 

соціально-економічну систему України, необхідно відзначити й важливість 

формування внутрішніх пріоритетів щодо її розвитку. Так, пріоритети в сучасній 

Україні, на наш погляд, повинні бути збудовані правильно: а) будь-яке політичне / 

державне рішення повинне мати серйозну наукову обґрунтованість і експертну 

підтримку; б) фінансування інновацій, науки і вчених має бути пріоритетним та мати 

стратегічний підхід, потрібно націлюватися на створення довгострокових зв'язків у 

трикутнику «державне управління - наука і освіта - бізнес-середовище та соціальна 

сфера»; в) створити в країні систему стимулів для вчених, а не виштовхування їх в 

іноземні гранти або за кордон. 

Таким чином в нашій країні можливе відродження виробництва, покращення 

соціальних стандартів, створюється конкурентоздатна і заможна економіка України, 

що гармонійно інтегрується до країн східноєвропейських країн, а в подальшому 

поступово з підвищенням стандартів і до країн ЄС в цілому. 
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РОБИТИ ДОБРО ПРОСТО! 

Сильна людина — це не той, хто перемагає слабкого, 

а той, хто допомагає слабкому стати сильним. 

 

Анотація: Особливій дитині без допомоги дуже важко інтегруватися в 

сучасному суспільстві, коли державі не до проблем дітей з обмеженими 

потребами. Тільки розмови, але до справи не доходить, якщо мова йде про 

благоустрій або розширення житла, дотації на ліки, пільги на медичне 

обслуговування, отримання спеціальних пристосувань: колясок-крісел, різних 

девайсів, санітарних пристосувань, що значно покращує їх якість життя. 

Дітям з обмеженими можливостями необхідна не тільки турбота у 

сфері соціальних послуг, але і навчання для социализированния в суспільстві. 

Їх треба вчити докладати зусилля, долати біль, страх, невпевненість у собі, що 

б вони могли досягати позитивних результатів. Коли діти-інваліди отримують 

увагу, підтримку і любов, відбуваються чудеса – становлення особистості! 
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Команда Дніпрорудненскої дитячої громадської організації інвалідів 

«Весела райдуга» пропонує вирішення такого непростого завдання – 

створення в місті ДИТЯЧОГО ОСЕРЕДОК РОЗВИТКУ, де будь-яка дитина, 

незалежно від свого соціального статусу, зможе безкоштовно займатися 

творчістю, розкривати свої таланти, розвиваючи їх до професійного рівня, 

домагаючись суспільного визнання. Отримувати допомогу кваліфікованих 

фахівців: психологів, логопедів, реабілітологів та інших вузьких докторів. 

Непростим дітям потрібні спеціальні умови для всебічного розвитку, що б 

стати рівноправними членами суспільства. Ми хочемо дати можливість 

утвердити кожній дитині своє право на самореалізацію у житті. 

 

Ключові слова: ДДГОІ «Весела райдуга», особливі діти, діти з 

обмеженими потребами, діти-інваліди, непрості діти, становлення особистості, 

Дніпрорудненска дитяча організація, «Весела райдуга», дитячий осередок 

розвитку, безкоштовно займатися творчістю, розкривати свої таланти, 

спеціальні умови, рівноправні члени суспільства, право на самореалізацію, 

Європейські цінності, калейдоскоп кольорів, веселка любові, мрії збуваються, 

робити добро просто, Школа успішного життя, Я – особливий і талановитий!, 

Нова нація, безбар'єрного зоною пересування і спілкування, власною 

інфраструктурою і великими можливостями для самореалізації, процес 

перетворення державної мотивації, незахищені громадяни нашої держави. 

 

Останнім часом дуже багато говорять про кризу, проблеми та 

Європейську інтеграцію нашого суспільства. Європейські цінності орієнтовані 

на захист прав людини, всебічний розвиток особистості та індивідуальності, 

незалежно від його фізичних особливостей. Вони посилюють дію соціальної 

адаптації, зміцнюють моральні цінності і культуру виховання, відкривають 

двері для більших можливостей і самореалізації як цілісної особистості. Дуже 

важливо допомогати тим, у кого є обмежені можливості. Як допомогти таким 

людям стати рівноправними громадянами своєї країни? 

Веселка виникає, коли сонячне світло заломлюється і відбивається в 

крапельках води, створюючи калейдоскоп кольорів та дарує всім радість і 

гарний настрій. Так сталося з нашою маленькою командою однодумців, які 

організували дозвілля своїх дітей, на дитячому майданчику біля свого 

будинку. Ця краплинка доброти перетворилася в веселку любові, де всі мрії 

збуваються! 

Хочемо поділитися своїм досвідом як прості люди, об'єднавши свої 

зусилля в міську громадську організацію, навчилися долати і справлятися з 

труднощами і проблемами, щоразу піднімаючись на сходинку вище. 

Була складена ігрова програма "Школа успішного життя". Мета якої 

було навчити дітей мріяти і докладати зусилля, досягати поставленої задачі. 

Адже не таємниця, що, чим раніше людина розкриває свої здібності і таланти, 

тим більшого вона зможе досягти у житті! Під час цих вуличних заходів, стали 
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створюватися дитячі команди, які змагалися в умінні робити добро для свого 

міста: стежити за чистотою і порядком на ігрових майданчиках, садити квіти 

біля свого під'їзду, влаштовувати концерти та театральні вистави для жителів 

свого двору. Завдяки уважності дітей, були виявлені відкриті каналізаційні 

люки, які перебували на території житлових будинків по всьому місту. Після 

колективного звернення в Міську Раду, все було усунуто. 

Хочемо звернути вашу увагу на те, що найбільш старанними, 

відповідальними та активними були діти з обмеженими можливостями, діти з 

фізичними потологиями, діти з багатодітних сімей та діти з неблагополучних 

сімей. Спільні ігри з однолітками, а головне спілкування на рівних, де віталося 

взаємоповага, моральна підтримка та дружелюбність, розкривали у дітей 

здібності, а головне - давали можливість бути корисними! 

Спостерігаючи за своїми дітьми ми побачили позитивні зміни в їх 

поведінці. Було вирішено проводити такі заходи щороку, плануючи і 

розподіляючи відповідальність між собою. Але як відомо, чим більше дітей, 

тим більше витрат. У 2010 році, було вирішено відкрити Дитячу громадську 

організацію інвалідів «Весела райдуга», так як в нашій команді переважали 

діти з обмеженими можливостями та з іншими фізичними відхиленнями. На 

зібрані добровільно членські внески, спонсорську допомогу підприємців та 

мешканців нашого міста, ми мали можливість проводити не тільки 

розважальні заходи, але й організовувати захоплюючі походи, цікаві подорожі, 

великі свята. Ініціативі активістів не було меж: вони вигадували історії і 

втілювали їх у театралізована вистава; співали, танцювали, організовували 

різноманітні акції та благодійні заходи; збирали іграшки для дитячого 

будинку; вивчали історію виникнення нашого міста, записуючи розповіді своїх 

дідусів і бабусь у "Книгу пам'яті"; придумували костюмовані привітання з 

подарунками зробленими своїми руками до Нового року та Різдва Христового 

для багатодітних сімей та дітей інвалідів; влаштовували збір коштів для 

невідкладного лікування і врятування життя хворої дитини. 

Минув деякий час, наша громада об'єдналася в одну дружну команду, 

де спільно вирішувалися складні життєві ситуації, а їх, повірте, чимало, коли 

дитина постійно хворіє або не може самостійно пересуватися. Наші діти 

виросли, стали вчитися в професійних вузах, але багато з них втратили інтерес 

до навчання, тому що зрозуміли, що це не те, чим вони хотіли б займатися в 

житті. Особливо важко доводиться молодим людям з фізичними 

обмеженнями, що б щось змінити на краще у власному світі. Ми зрозуміли, як 

важливо розкривати ще в дитинстві здібності і таланти, знаходити ті напрямки 

в творчості, в яких хотілося б реалізовуватися.  

На загальних зборах було прийнято рішення створювати нові 

тренінгові програми «Я – особливий і талановитий!» та «Нова нація», які 

зможуть залучити підростаюче покоління до суспільно-корисної діяльності; 

сприяти формуванню у свідомості підлітків високої культури, духовності, 

моралі та здорового способу життя; розвивати творчі здібності; виховувати 
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всебічно цілеспрямовану особистість, коригуючи психічний і емоційно-

вольовий розвиток.  

Під час реалізації цих програм, з'явилася необхідність у створенні 

«Дитячого осередку розвитку», що б це приміщення було зручно облаштоване 

згідно з потребами непростих дітей: обладнано спеціалізованими санвузлами, 

теплими підлогами і стало їх вільної безбар'єрного зоною пересування і 

спілкування, з власною інфраструктурою і великими можливостями для 

самореалізації! 

Як відомо, хороша ідея об'єднує і згуртовує команду, піднімає на 

новий рівень можливостей, як громаду. Ми подали Заявку на участь у 

"Державній програмі інноваційного стратегічного розвитку України", для 

отримання Гранду на реалізацію наших ПРОЕКТІВ.  

Ми віримо, що об'єднавши зусилля, ми зможемо досягти поставленої 

мети. 

Сподіваємося, що механізм Європейської інтеграції зможе 

налаштувати процес перетворення державної мотивації для нарощування 

інноваційного потенціалу України та стане ефективним для блага і самих 

незахищених громадян нашої держави! 

 

Annotation. special child without assistance is very difficult to integrate 

into modern society where the state not to problems of children with disabilities 

needs. Just talk, but not an issue when it comes to the improvement or expansion of 

housing subsidies for medication benefits for medical care, receive special 

equipment, strollers, chairs, variety of devices, sanitary devices, which greatly 

improves their quality of life. 

Children with disabilities need not only taking care of social services, but 

also training for sotsyalyzyrovannyya in society. They should be taught to make 

efforts to overcome pain, fear, self-doubt that they could achieve positive results. 

When children with disabilities receive attention, support and love, miracles happen 

- of personality! 

Team Dniprorudnenskoyi children's public organization of disabled "Gay 

Rainbow" offers a solution to this difficult task - the creation in CHILDREN cell 

development where any child, regardless of their social status, will be free to engage 

in creativity, reveal their talents and developing them to a professional level, seeking 

public recognition. Get help qualified specialists, psychologists, rehabilitators and 

other bottlenecks doctors. Unsimple children need special conditions for the full 

development of what would become equal members of society. We want to enable 

every child to assert their right to self-fulfillment in life. 

Keywords: DDHOI "Gay Rainbow", special children, children with 

disabilities needs, disabled children, difficult children, of personality, 

Dniprorudnenska children's organization "Gay Rainbow", a children's center of 

development, free to engage in creativity, reveal their talents and special conditions , 

are equal members of society, the right to self-realization, European values, a 
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kaleidoscope of colors, rainbow of love, dreams come true, just to do good, 

successful school life, I - special and talented !, new nation, barrier-free area of 

movement and communication, and own infrastructure great potential for self-

transformation process of state incentives, unprotected citizens 
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Дійсний член Української академії наук, 

Почесний громадянин міста Ніжин  

 

 

НІЖИН ШУКАЄ ТУРИСТІВ ТА ІНВЕСТОРІВ 

З глибин обпалених століть явився нам 

із сонця і роси Унежен- сад у уарах 

верховіть, наш ніжний град у золоті краси. 

Понад Остром, де верби в синій млі і тишина 

помінить береги. Як діамант поліської землі. 

Наш ніжний град іскриться на круги. 

                                                                                 Анатолій Шкуліпа 

 

У статті проведено аналіз культурної, духовної та історичної спадщини міста 

Ніжина, наведено перелік пам'яток архітектури та культури. Названо десять див 

міста. 

Автором пропонуються першочергові завдання щодо поліпшення 

інфраструктури міста Ніжина, перераховані вільні земельні ділянки, резерви 

інженерної інфраструктури. Відзначено великий інтелектуальний та професійний 

потенціал міста, вигідне транспортне сполучення, географічне розміщення, що 

сприяє потенційної інвестиційної привабливості міста. 

Ключові слова: Ніжин, пам'ятки архітектури, потенціал міста, культура, 

інвестиційна привабливість, міська інфраструктура 

 

В статье проведен анализ культурного, духовного, исторического наследия 

города Нежина, приведен перечень памятников архитектуры и культуры. Названо 

десять чудес города. 

Автором предлагаются первоочередные задачи по улучшению 

инфраструктуры города Нежина, перечислены свободные земельные участки, 

резервы инженерной инфраструктуры. Отмечен большой интеллектуальный и 

профессиональный потенциал города, выгодное транспортное сообщение, 

географическое размещение, что способствует потенциальной инвестиционной 

привлекательности города. 

Ключевые слова: Нежин, памятники архитектуры, потенциал города, 

культура, инвестиционная привлекательность, городская инфраструктура 

 


