
        

 

Сонячний ранок на схилі літа. На подвір’ї інтернату 

зупиняється автобус, і з нього, мов горох із рукавички, 

висипається малеча. Очі – на півобличчя чи то від 

здивування, чи то від цікавості, чи то від страху. Ще б 

пак, шість років проведено у дитячому будинку, і раптом – 

переселення. Дітлахів приймають нові вихователі. 

Це наше поповнення, наші першокласники. 

        Всі вони – діти-сироти, покинуті в пологових 

будинках батьками, бо вони, бач,  були «нежильці»,  

більшість із них мали діагноз: вроджене 

розщеплення губи і піднебіння, що належить до 

найбільш важких вад  розвитку. Такі діти мають 

серйозні функціональні розлади – смоктання, ковтання, зовнішнього 

дихання та інші. В подальшому – малорозбірливе мовлення, що є 

причиною комунікативних труднощів, а звідси страх мови, мовний 

негатив, неврози уже в ранньому віці. 

       Ось таких, «особливих» дітлахів візьмуть під свою опіку 

досвідчені вчителі-дефектологи, логопеди, вихователі, але який же 

непростий шлях, які випробовування чекають на малечу попереду.  

Страх, біль від безкінечних хірургічних операцій в обласній лікарні      

ім.Мечникова. Та, попри все, вони були справжніми бійцями. Серед 

цих малюків були : і Олександр Куц, і Тетяна Кривов’яз. 

Йшов рік за роком і ось уже із початкової школи спеціального 

відділення їх переводять до загальноосвітнього. Боже, як вони 

наполегливо вчилися, відвідували логопедичні заняття, як хотіли 

«збити масло» і видряпатися нагору, і як же їм було важко і зовсім 

непросто спілкуватися з однокласниками через мовні вади! Але кожен 

із цих дітей був особистістю: у Сергійка – золоті руки, умів шити, 

малювати, в’язати, вишивати, організував та керував гуртком 

«Казковий світ» для молодших. У Сашка – явні організаторські 

здібності, вся школа пишалася  стипендіатом обласної державної 

адміністрації, президентом дитячої організації «Надія». У Тетянки – 

потяг до організації побуту однокласників і цікавість до хімії у старших 

класах. Тому і життєві шляхи цих учнів склалися відповідно. Назаренко 

Сергій закінчив Петриківське художнє училище, заочно навчається в 

Сімферопольському університеті, працював у СШ № 12, потім 



повернувся уже педагогом до інтернату. Куц Олександр закінчив 

Дніпропетровський гірничий університет, працює на ПАТ  «Азот». 

Кривов’яз Тетяна закінчила Дніпродзержинський технічний 

університет, працює на ПАТ «Вагонмаш», має свою маленьку сім’ю. 

         Так, у нас навчаються ОСОБЛИВІ діти, які з «гидких 
каченят» згодом виростають у прекрасних лебедів. Ми виховуємо 
і навчаємо їх, а вони навчають нас – терпінню, доброті, 
людяності. Тому, мабуть, і пов’язують нас на довгі роки 

незримі ниті любові.  


