
         

 

 

 

 
«Ніколи не сумуй, сподівайся, борися й домагайся 

своїх життєвих цілей» 
  
 

1 грудня весь світ відмічає Міжнародний День інвалідів. Хто це? Люди з певними 
вадами здоров’я? Ні, це ОСОБЛИВІ люди. Такі, яким, щоб дійти до поставленої мети, 
треба докласти більше зусиль, а отже, вони заслуговують на більшу повагу. 

        На долю цих людей випали нелегкі випробування, однак вони, долаючи труднощі, 
проявляють виняткову силу духу і непохитну віру в життя. Їх мужність та оптимізм - 
взірець для інших. Вони не вимагають до себе жалю, тому що, як ніхто, давно усвідомили, 
що це шлях в нікуди. Вони пристосовуються як можуть зі всіх своїх сил. Так сталося, адже 
на їх місці могла би опинитися будь-яка інша людина. І для їх виживання не потрібно щось 
особливе, лише елементарне - можливість жити, жити серед людей, бути в суспільстві і 
відчувати себе людьми, як і всім нам. Ми всі рівні перед Богом. 

       У цей День всі повинні приєднатися до міжнародної ініціативи і побажати всім, 
хто не байдужий цій проблемі, сил і здоров’я, засобів і успіху. Захищаючи гідності інвалідів, 
ми захищаємо своє людське обличчя. Інвалідність - це не вирок. Практика показує, що 
інваліди можуть бути і стають повноцінними і високо ефективними членами суспільства, 
відмінними фахівцями і навіть політиками, економістами, соціально активними і 
життєствердними людьми, які надихають багатьох, в тому числі і абсолютно здорових 
членів нашого суспільства 

       Саме таким «особливим» переможцям ми і присвячуємо наш сьогоднішній випуск 
газети. 

З повагою. Головний редактор газети «Торбинка» 
 
    Наразі у спеціальному відділенні нашого закладу навчається 240 учнів, із них дітей з 

інвалідністю – 70. Це діти з вадами мовлення, зі зниженим слухом, з вадами інтелектуального 

розвитку, вадами опорно-рухового апарату. 

      Як складуться їх долі? 

      Педагогічний колектив закладу разом із батьками докладає максимум зусиль по створенню 

умов для соціальної адаптації та реабілітації  учнів з функціональними обмеженнями, для 

стимулювання, спонукання до діяльності, що сприятиме розвитку дітей. 

      Може й не в кожного з них складеться доля, як хотілося б. У когось можуть опуститися 

руки й зламатися воля, і вони поповнять ряди скривджених, а хтось, зціпивши зуби, щодня 

доводить, що він спроможний, як і всі, а можливо, кращий – знаходить себе у спорті, у навчанні, 

мистецтві, створює родину і живе щасливим життям. Погодьтеся, це викликає повагу!  

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B6%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BC%D1%96%D0%B7%D0%BC


  

«Від перемог у спорті – до успіхів у житті» 
- девіз фізкультурно-спортивного руху 
інвалідів м. Дніпродзержинська. 

       У нашому закладі уже протягом 15 років 

функціонує секція з легкої атлетики 

«Параолімпійські надії» для учнів з вадами опорно-

рухового апарату (ДЦП). В секції займаються 20 

дітей.  Спорт для дітей з фізичними недоліками 

створює передумови для успішної життєдіяльності, 

відновлює 

психічну 

рівновагу, 

дозволяє 

повернутися  до 

повноцінного 

життя, 

незважаючи на 

фізичні 

проблеми.     

 

 

 

 

 

 

 

 

Протягом дня кожен із нас сміється в середньому 

5 разів. (Перевірте!) 

Переївши за обідом, людина гірше чує. (Будьте 

обережні!) 

Аромат яблук і бананів допомагає схуднути.  

(Спробуйте!) 
 

 

 

Німецькі винахідники запропонували гру в 
шахи, в якій фігури рухаються наче за 
помахом чарівної палички. Гравцям треба 
лише думати. І саме їхня думка за допомогою 
спеціального шолома у них на голові рухає 
коня чи пішака. Цей винахід стане у пригоді й 
тяжкохворим, які з його допомогою зможуть 
спілкуватися з іншими людьми. Здорово! 

 



З задоволенням  тренувався  і ФУРСОВ Ярослав, був 

призером та переможцем багатьох змагань з легкого 

багатоборства. Зараз він член збірної обласної команди 

параолімпійців з легкої атлетики. Ярославу важко пересуватися, 

але він мужньо долає всі перешкоди на своєму життєвому шляху, 

його цілеспрямованість – гідний приклад для наслідування, а 

такій силі духу можуть позаздрити й багато здорових. «Я людина 

з обмеженими можливостями, але я не інвалід». І з цим важко не 

погодитися! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          БОЙКО Андрій, учень 8-б класу. Дитина з вадами 

слуху. Займається кінним спортом. 

ДЕШЕВИЛОВА Аліна, учениця 5-Б класу.         

Дитина хвора на ДЦП. 

Не зважаючи на свій недуг, дівчинка наполегливо 

навчається, любить читати. У вільний час із 

задоволенням займається бісероплетінням. І хоча 

пальчики її не завжди слухняні, Алінка збирає в 

кулачок все своє терпіння, волю і закінчує черговий 

мистецький шедевр, щоб подарувати його своїм 

друзям. 

БАБЕНКО Діана, учениця 8-б класу. Дитина з 

вадами слуху. 

Малює з раннього дитинства. Відвідує міську 

художню школу ім. Першудчева. 

 

Презентувала свої роботи в комп’ютерному 

проекті «Мої захоплення» та на різноманітних 

виставках дитячої творчості. Освоює мистецтво 

боді-арт . 

МОМОТ  Максим, учень 8-г класу. Інвалід 

дитинства. Кращий читач шкільної бібліотеки 

серед учнів спеціального відділення. 

      Сучасний світ – наче великий ярмарок, на 

якому обмінюються інформацією, знаннями. 

Хіба не диво: розгортаєш книжку, журнал – і 

збагачуєшся знаннями, які для тебе збирали, 

накопичували багато людей часом не одне 

століття. 

            Однак так роблять лише ті, хто любить 

читати, хоче знати більше, прагне до 

саморозвитку і мріє змінити світ.    

 

 



           НАПЕРЕДОДНІ Дня  толерантності   

30 учнів 6-9 класів взяли участь в  

анкетуванні «Люди з особливими потребами 

серед нас».  
                             

 

А Н К Е Т А 
1. Чи помічаєте ви навколо себе людей-інвалідів (людей з особливими потребами) ? 

Так___24           ні____0       

2. Чи знаєте ви, як стають інвалідами? 

Народжуються__10 

Набувають внаслідок травм, поранень__26 

Рятуючи чиєсь життя __16 

3.   Чи впливає інвалідність на якість життя? 

 Так___30          ні__0 

4.  Які почуття у вас викликають люди-інваліди, їхнє життя? 

Жаль__12____    співчуття____30___ повагу_25_ відразу__0 

5. Як потрібно ставитися до людей-інвалідів? 

Треба допомагати___30 

Не треба допомагати __0 

Байдуже  ___0 

6. Ти допомагав коли-небудь людині-інваліду? 

Так___19     ні____11 

7. Чи є серед твоїх знайомих  люди з інвалідністю? 

Так___18    ні____12 

8. Чи вважаєте ви людину з обмеженими можливостями, яка досягла особливих 

успіхів у житті, у спорті, у мистецтві – героєм? 

Так___30    ні__0 

9.   Що потрібно зробити, щоб покращити якість життя людям з особливими 

потребами? 

      Матеріальна допомога ___28 

      Моральна підтримка ____30 

      Різні інженерні винаходи ___23 

10. Якби ти був на їхньому місці, чого б ти бажав? 

Здоров’я___ 30 

Сили духу ___30 

Бути завжди разом з рідними та друзями ___30 

    

Отже, підсумовуючи результати анкетування, можна зробити висновок, що наші вихованці 

толерантні, милосердні, завжди готові прийти на допомогу людині у скрутні хвилини її життя. 

 

Допоможи усім, до кого горе 
Ввійшло у дім на милицях, сліпцем, 

Хто володіть не може й олівцем, 
Кого у ліжко вклала хижа лють. 
Ти не повинен їх в біді забуть! 

 


