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ВРОЖАЙНИЙ ГРУДЕНЬ У ЖИТОМИРІ

Неповторним і святковим був останній місяць минулого 
року у Житомирській облорганізації УТОГ 

14 стор.

У ПРЯМОМУ ЕФІРІ ТЕЛЕКАНАЛУ 
«ПРЯМИЙ»

Унікальний репортаж з телеканалу, на кому 
побували представники УТОГ

4–5 стор.

НА ПРЕЗЕНТАЦІЇ КНИГИ 
«ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ 
ЛЮДЕЙ ДОНЕТЧИНЫ» 

Розповідь про захід, який відбувся у 
Бахмутській  ТО УТОГ

8–9 стор.

БАЖАЄТЕ КАВИ?

Минулої осені почала працювати перша 
американська жестова кав’ярня у Вашингтоні 

10 стор.

ТАЄМНА ЖЕСТОВА 
МОВА ОСМАНСЬКОГО 
ДВОРУ

Глухі служителі були 
найбільш привілейованими 
серед слуг султана 
Османської імперії

15 стор.
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«І дитинство, й розлука, 
й твоя материнська любов...»

— Григорію, знаємо, що Ви з Житомирської 
області. Розкажіть, будь ласка, про своє дитин-
ство.

— Так, я з Житомирщини. Народився в селі Слобо-
дище, Бердичівського району. Мені було десь 3 роч-
ки, як мама почала помічати, що я не відгукуюсь, ко-
ли вона мене кличе. Звернулися до лікарів, вони зро-
били аудіограму і прийшли до висновку, що у мене 
справді є порушення слуху — туговухість. Тоді мамі 
рекомендували відправити мене до спеціального за-
кладу для дітей зі зниженням слуху — Березівської 
школи, яку я закінчив у 2013 році. 

— Як склався Ваш шлях далі? 
— Після школи збирався вступати до коледжу у 

Житомирі, але мама наполягла на навчанні в універ-
ситеті і почала дізнаватися, де є групи із перекла-
дачем жестової мови. Так вона знайшла інформацію 
про педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова і 
я до нього вступив на спеціальність «Сурдопедаго-
гіка». 

— Коли Ви навчалися в школі, чи бачили себе 
майбутнім педагогом? Чи доручали Вам у стар-
ших класах вести малят, шефствувати над кла-
сом — був такий досвід?

— Такого досвіду не було, але один раз заміняв вчи-
тельку на уроці у молодшому класі на День вчителя. 
Було дуже незвично, але цікаво. Тоді я ще не розумів, 
що це моє. Справжнє розуміння прийшло вже на тре-
тьому курсі, коли у нас була практика у дитячому сад-
ку м. Києва, а на четвертому курсі — у столичній шко-
лі № 18. Тож я дуже радий, що свого часу послухав 
маму. Під час практики в школі були також випадки, 
коли мене ставили на заміни, але то були заняття з 
фізкультури, ритміки, а я, наприклад, хотів, щоб була 
заміна з української літератури, бо дуже люблю цей 
предмет і взагалі полюбляю читати. 

«І в дорогу далеку…»
— Отже, після отримання педагогічної освіти Ви 

почали працювати за фахом. Давно працюєте в 
школі? Як Вас прийняли в колективі?

— Працюю у Київській спецшколі № 9 вже другий 
рік, відразу після отримання диплома бакалавра. 
Цього року закінчив магістратуру і залишилось чека-
ти на диплом. Викладаю у школі ритміку. Мене відра-
зу взяли на роботу — була вакансія. В колективі при-
йняли дуже добре, тепло, всі були раді мене бачити. У 
школі № 9 багато нечуючих педагогів, наш директор 
— із сім’ї глухих і досконало володіє жестовою мовою, 
школа відома своїми здобутками й учнями. Я дуже 
радий, що працюю саме в цій школі.

— А в самодіяльності Ви виступали?
— На сцені Житомирського ОБК УТОГ я почав ви-

ступати, коли мені було 15–16 років. До цього займав-
ся волейболом, але зрозумів, що це не моє. Хоча 
були непогані результати, навіть брав участь у все-
українській Спартакіаді в Євпаторії, але душа не ле-
жала і я покинув волейбол. 

Якось на канікулах дивився музичні кліпи по телеві-
зору, а там танцюють у масовках — і я відчув, що маю 
велике непереборне бажання навчитися танцювати. 
Поділився з мамою і вона дізналась, що в Житомирі 
у Будинку культури УТОГ є художня самодіяльність. 
Саме там я й почав виступати з піснями і танцями. 

Пізніше, коли вступив до НПУ ім. М.П. Драгомано-
ва, почав шукати в інтернеті, де є танцювальні школи 
в Києві. Написав листа до танцювальної школи сучас-
ної хореографії «MyWay», що на Шулявці, питаючи, 
чи приймають вони людей з порушеннями слуху. Ме-
ні відповіли, що звичайно, будь-кого приймають, при-
ходьте, ми вас навчимо танцювати.

Перший день у «MyWay» я запам’ятав на все жит-
тя, бо дуже хвилювався, аж руки трусилися. Хоч як 
страшно було, але велике бажання навчатися танцям 
переважало. Як мама каже: «Очі страшаться, а руки 
працюють». Мені показали танцювальну школу — ат-

А ПОПЕРЕДУ — НОВЕ!
Новий рік, новий номер, новий дизайн…. І відповідно — нове 
молоде обличчя на нашій обкладинці. Знайомтеся: Григорій Гук 
— балетмейстер народного самодіяльного ансамблю танцю 
«Блакитна стрічка» Культурного центру УТОГ, учитель ритміки 
столичної спецшколи-інтернату № 9, творча особистість, у якої 
багато цікавих захоплень. 

Наталія КАМЕНСЬКА, 
Іванна НАЗАРОВА
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мосфера дуже сподобалась, хотілось відразу почати 
танцювати. 

Ще я хотів би поліпшити свою техніку виконання на-
родних танців, але поки що не знайшов курси, які зміг 
би відвідувати. 

— Чи маєте успіхи у танцювальному мистецтві? 
— До занять у «MyWay» я танцював, грубо кажучи, 

«як дерево», не вмів вловити музику і ритми. У школі 
почав ходити на заняття з розтяжки — зрозумів, що 
це мені потрібно, щоб пластично рухатися. Першим 
напрямком танцю, який я обрав, був джаз. Згодом 
почав вивчати інші напрямки танців. Коли тільки при-
йшов до танцювальної школи, мені пояснили, що тре-
ба пробувати різні види танців, щоб знайти своє. Але 
я вирішив не ризикувати: хореограф вже знав, що я 
погано чую і нормально мене сприймав, то я й заспо-
коївся, займаючись одним напрямком. З часом почав 
пробувати різні напрямки танців і знайшов свої: кон-
темп, джаз-фанк, хіп-хоп і вог. 

— Отже, зараз вважаєтесь майже як професіо-
нал?

— Ні, поки що не можу так сказати. Наразі вважаю 
себе танцівником, але моя мрія — досягнути рівня хо-
реографа. Цього року планую піти на інтенсивні кур-
си при танцювальній академії та отримати сертифікат 
хореографа. Адже зараз практично вся моя діяльність 
пов’язана з танцями: і в школі, і в Культурному центрі.

— А Ви залучаєте своїх учнів до виступів у ху-
дожній самодіяльності?

— У школі я керую танцювальним гуртком. Ми ста-
вимо танці — народні, сучасні, класичні. Щороку діти 
беруть участь у фестивалі «Повір у себе».

— Ви плануєте відкрити власну танцювальну 
школу?

— Так, дуже хочу навчати інших танцям, але ще ра-
но про це мріяти. Спершу треба стати хореографом, 
бути більш впевненим у собі, знати різні напрямки і 
базові рухи в танцях, отримати багатий досвід. 

— Танцювальний колектив «Блакитна стрічка» 
існує вже давно. Чи багато молоді зараз до вас хо-
дить? 

— На жаль, поки що мало, але є багато охочих. Не 
всі можуть відвідувати репетиції, бо не мають вільно-
го часу. Їм, наприклад, було б зручно у вихідний день, 
а у мене саме у суботу та неділю — вихідні.

 «Оживе все знайоме до болю» 

— Ми знаємо, що Ви ще полюбляєте виконувати 
пісні жестами. Розкажіть, як давно Ви співаєте?

— Співаю змалечку, душа прагне цього, люблю пе-
редавати у піснях свої думки, емоції та переживання. 
Коли мені було 10–13 років, мама купила DVD з кара-
оке — і я кожний день, коли був вдома, співав. Слова 
пісень інколи бувало дещо важко сприймати на слух, 
і тоді, якщо пісня мені подобалася, я просив старшу 
сестру, щоб вона допомогла записати слова. А зго-
дом з’явився інтернет, де можна знайти текст будь-
якої пісні. 

— Ви творча людина. Скажіть, будь ласка, які у 
Вас є хобі? 

— Я захоплююсь літературою, фотозйомками, 
зйомками відеокліпів жестовою мовою. Щодо кліпів, 
важко пригадати, коли саме я почав захоплюватися 
ними, але перший досвід зйомки дуже добре пам’я-
таю. Після першого курсу під час літніх канікул я ви-
рішив спробувати все зробити сам: монтувати відео, 
вставляти субтитри, накладати музику, сам продуму-
вав жести. Це був гіркий досвід, не вийшло, все не 
співпадало. А зйомку робив мій племінник — йому 
тоді було 14–15 років, можете уявити — відео ходу-
ном ходило. 

Друга спроба зйомки — це був кліп «Baby boy». 
Знімав знайомий глухий хлопець з Березівської 
школи, а я накладав музику, щоб співпадало. Самі 
зйомки проходили у Бердичеві, складно було — зи-
ма, холод. Цей кліп тривалістю 3 хвилини ми змон-
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тували за 3 дні з труднощами, бо той 
хлопець зовсім не чує, а я — слабкочу-
ючий. 

Пізніше, десь у 2014–2016 роках, я ді-
знався, що на сайті gluxix.net проводить-
ся конкурс відеокліпів і вирішив взяти 
в ньому участь. У конкурсі було два го-
лосування: всенародне — де голосують 
люди, і голосування журі. 

Ідея кліпу, як і де знімати — належать 
мені. Я просто ходив знайомими місця-
ми і уявляв, де можна знімати, щоб під-
ходило за змістом пісні. В результаті це 
відео посіло перше місце за рішенням 
журі. Нагородою став кубок. 

Через 2 роки знов вирішив знімати 
кліп «Нет никаких правил». Цього разу 
вже за участю масовки. Зібралися у ТО 
УТОГ у Бердичеві і стали вирішувати, 
що і як знімати. Друзі й колеги підказу-
вали, як краще знімати, бо деякі з них 
мали досвід. Зйомка зайняла 3–4 дні, 
причому у різний час, бо у багатьох бу-
ла робота, але монтаж зайняв лише од-
ну ніч. 

З цим кліпом знову взяли участь у кон-
курсі на gluxix.net, який щороку прохо-
дить у вересні, і знову отримали кубок 
за перше місце. 

Остання робота була перед Новим 
роком — кліп «Ты так красива». Ми по-
їхали до Ворохти і у нас не було кон-
кретної мети, адже ми там ніколи не бу-
ли і не мали уявлення, де і що зніма-
ти. Приїхали, подивилися і вирішили — 
знімаємо! Оператором була Маргарита 
Гецко, вона теж допомагала, підказу-
вала. Результат нашої роботи ви вже 
бачили в соціальних мережах.

Також мені подобається фотографува-
ти, але досвіду з фотографування людей 
в мене немає, люблю ловити моменти 
довкілля, адже з дитинства мене оточу-
вала наша чудова природа, яку відчуваю 
всією душею. 

— Залишається побажати, як у піс-
ні співається, щоб і надалі оживало у 
Вашій творчості «все знайоме до бо-
лю»… Успіху Вам, Григорію, і дякуємо 
за інтерв’ю!

В четверг 17 января представители Украинского общества 
глухих во главе с первым заместителем председателя УТОГ 
Татьяной Кривко посетили канал на 24-м этаже Бизнес-цент-
ра «Парус» и ознакомились с его работой изнутри. После 
очень познавательной и интересной экскурсии, которую про-
вела переводчик жестового языка телеканала «Прямий» Ма-
рина Лиферова, группа встретилась с генеральным продюсе-
ром проекта Алексеем Семеновым, а корреспондент газеты 
«Наше життя» взяла у него интервью.

— Алексей, всех людей с нарушениями слуха — потре-
бителей телепродукта канала «Прямий» волнует вопрос: 
обеспечение синхронного перевода программ на жесто-
вый язык — этот проект на постоянной основе или он 
временный?

— Если бы мы прекратили проект, то мне как человеку, ко-
торый решил все это сделать как минимум было бы стыдно 
перед огромным количеством людей, для которых мы транс-
лируем программы с переводом. 

Конечно, работа у переводчиков тяжелая, гораздо тяже-
лее, нежели у обычных ведущих, потому что они находятся в 
значительно большем напряжении: тут нужно слышать и ду-
мать одновременно, как доступно перевести.

Для реализации проекта мне нужно было найти деньги, одна-
ко, несмотря на сложности в поисках финансирования, — этот 
проект рассчитан не на какой-то определенный период време-
ни, а, надеюсь, будет длиться, пока существует телеканал. 

Я понимаю, что мы берем на себя социальную ответствен-
ность перед зрителями, несем эту ответственность и соглас-
ны с ней. Мы будем продолжать искать источники финанси-
рования, чтобы этот проект существовал. 

— Расскажите, как возникла такая отличная идея 
транслировать информацию с переводом на жестовый 
язык?

— Это длинная история. У меня есть личные отношения с 
неслышащими. Они начались давно, когда в школе телеви-

В ПРЯМОМ ЭФИРЕ
Для многих не секрет, что 
21 декабря прошедшего 
года стартовал новый и 
совершенно беспрецедентный 
в Украине проект – все 
вещание телеканала «Прямий» 
сопровождается переводом 
на жестовый язык в режиме 
реального времени. 

Иванна НАЗАРОВА



НАШЕ ЖИТТЯ

5

СІЧЕНЬ 2019

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

зионного мастерства в Нижнем Новгороде я обучал 
группы людей, которые не слышат, тому, как зани-
маться телевидением. Мы с ними монтировали да-
же клипы, когда увеличивали громкость настолько, 
что, ориентируясь на вибрацию, ребята могли мон-
тировать, попадая в ритм. Они смотрели на картин-
ку и монтировали не под тональность мелодии, а под 
ударные из колонок. 

Я всегда думал о новом проекте для глухих на те-
левидении — это моя личная идея.

И это очень важно — как минимум 200–300 тысяч 
неслышащих людей уже смотрят наш канал. 

Я не понимаю, что мешает другим каналам сделать 
то же самое? Например, раньше новости на «1+1» 
были с сурдопереводом, а потом эти новости убрали 
на сайт, другими словами, они буквально заявили: 
«вы, кто не слышите, пожалуйста, смотрите новости 
на сайте, а мы, кто слышим, будем смотреть телеви-
дение». Кроме нежелания, других причин я не вижу. 

— Планируете ли Вы другие информационные 
новинки на «Прямом»?

— Я думаю, что нужны такие программы, когда во 
время эфира глухие зрители могут позвонить и за-
дать вопрос или высказать мнение, то есть нужно 
обеспечить для аудитории неслышащих людей воз-
можность обратной связи, например, звонки через 
«Skype» с последующим двухсторонним переводом. 

Интересным был бы проект программы, которую вел 

бы неслышащий комментатор с переводом жестового 
языка на словесную речь. Нужно продумать техниче-
скую сторону в осуществлении таких проектов. 

Миссия телеканала «Прямий» — освещать обще-
ственно важные события в Украине и мире макси-
мально объективно, лаконично и точно. Мы не аги-
тируем ни за кого, наша задача — обеспечить зри-
телей достаточной информацией и пищей для раз-
мышления, чтоб они могли думать, принимать реше-
ния и делать выбор самостоятельно. 

В общении с Алексеем Семеновым представители 
Украинского общества глухих также выразили поже-
лание многих неслышащих относительно увеличе-
ния изображения переводчика на экране. В ответ на 
их просьбу генпродюсер зашел в соседнюю комнату 
и в режиме реального времени увеличил изображе-
ние переводчика. Также договорились, что в даль-
нейшем движущийся фон позади переводчика будет 
заменен на статическую картинку, чтобы уменьшить 
нагрузку на зрение неслышащих телезрителей. 

В завершение группу от УТОГ пригласили выйти в 
прямом эфире во время программы «Криминал», где 
их приветствовал ведущий Вячеслав Варда. 

 Украинское общество глухих искренне благодарит 
А. Семенова, М. Лиферову, других переводчиков и 
всю команду телеканала «Прямий» за возможность 
беспрепятственного доступа к информации — бес-
ценного права всех людей.

Больше фото на 4 странице обложки

ТЕЛЕКАНАЛА «ПРЯМИЙ»
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Одним з приємних підсумків минулого року стало продовження ре-
монту в гуртожитку Житомирського УВП УТОГ. За півроку тут здійс-
нено чималий обсяг робіт, що дозволило змінити естетику приміщень, 
зробити гуртожиток гарним і затишним. Ще раніше тут здійснили заміну 
вікон і труб холодної води, а нині виконали ремонт санвузлів і коридорів.

Фінансові питання вирішив директор Житомирського УВП УТОГ Олек-
сандр Єфимович, а з підбором ремонтників та контролем за ходом ро-
боти допоміг голова Житомирської обласної організації УТОГ Валерій 
Дем’янчук. Він залучив до проведення ремонту Федора Зарицького, Во-
лодимира Панчука, Івана Волощука, Віталія Мороза та Сергія Косівця.

Усім їм — низький уклін за те, що у гуртожитку тепер є зміни на кра-
ще. Бажаємо і надалі підтримувати це починання у новому році!

Протягом ІІ півріччя 2018 року у будівлі виконавчо-
го апарату ЦП УТОГ здійснювалися капітальні робо-
ти з надбудови 6 поверху, які виконувала підрядна 
організація ПП «Спейс-буд» під контролем виробни-
чо-господарчого відділу ВА ЦП УТОГ. 

Завдяки цьому було вирішено три основні пробле-
ми:

• споруджено новий дах будівлі, який вже давно 
потребував капітального ремонту;

• створено на новому 6 поверсі офіс типу «опен-
спейс» (англ. Open space) на 19 робочих місць з 
окремим конференц-залом. Тут розташувалися 
всі відділи виконавчого апарату ЦП УТОГ, крім 
керівництва та бухгалтерії;

• звільнені на інших поверхах приміщення ВА ЦП 

УТОГ здано в оренду, за рахунок чого вирішується 
питання фінансування витрат на утримання апарату, 
придбання нової комп’ютерної техніки тощо.

«Oпен-спейс»— це популярний сучасний варі-
ант планування офісного приміщення, при якому ос-
новними рисами є велика кількість вільного просто-
ру без внутрішніх стін, що поділений на робочі місця 
перегородками середньої висоти, які є частиною сто-
лів і створюють ілюзію окремого кабінету. Є також ку-
ток для прийому їжі з мікрохвильовками, чайниками, 
мийкою і холодильником.

Над дизайном приміщення працювала дизайнер 
Дрогобицького МП «Карпати» УТОГ, на цьому ж під-
приємстві у стислий термін були виготовлені всі меблі 
для офісу. 

АКТУАЛЬНА ТЕМА

В АПАРАТІ ЦП УТОГ —  
ОФІС ВІДКРИТОГО ТИПУ Інформація «НЖ»

Інформація «НЖ»

Більше фото — на 3 сторінці обкладинки

У ГУРТОЖИТКУ — ЗМІНИ НА КРАЩЕ
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Плідна співпраця і по-справжньому дружні стосунки 
пов’язують Українське товариство глухих з цією відомою 
науковою установою. Перш за все, це впровад ження но-
вих наукових розробок у галузі освіти осіб з порушен-
нями слуху, створення лабораторії української жесто-
вої мови з вивчення рідної мови глухих і впровадження 
УЖМ як предмета у навчальний процес спеціальних на-
вчальних закладів для дітей з порушеннями слуху тощо.

Саме Інститут спеціальної педагогіки і психології 
імені Миколи Ярмаченка створив усі умови для того, 

щоб нечуючі особи із спеціальною педагогічною осві-
тою мали можливість займатися науковою роботою. 
Вони навчаються в аспірантурі інституту. Двоє з них 
— Наталія Адамюк та Галина Воробель — вже захи-
стили кандидатські дисертації.  

Зроблено багато, а ще більше чекає попереду.

Наші щирі вітання Інституту спеціальної педагогіки 
і психології імені Миколи Ярмаченка з нагоди ювілей-
ної дати, а також у зв’язку з Новим 2019 роком!     

НАШІ ЮВІЛЯРИ

ВІДЗНАЧИВ 25-РІЧЧЯ 
ІНСТИТУТ СПЕЦІАЛЬНОЇ 
ПЕДАГОГІКИ І 
ПСИХОЛОГІЇ ІМЕНІ 
МИКОЛИ ЯРМАЧЕНКА

Провідна наукова установа у складі Національної академії 
педагогічних наук України — Інститут спеціальної педагогіки 
і психології імені Миколи Ярмаченка відзначив своє 25-річчя! 
Урочистості відбулися 26 грудня в Культурному центрі УТОГ.

Інформація ВА ЦП УТОГ 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ОТ ВСЕЙ ДУШИ!

Любимые родные — жена, сын с невесткой, внучка с мужем и правнучка  

Виступає директор Інституту В.В. Засенко. 
Перекладач — Л.І. Холіна

Голова УТОГ І.І. Чепчина вручила директору Інституту 
В.В. Засенку Почесну грамоту президіі ЦП УТОГ

Привітання від президента Національної академії педагогіч-
них наук України В.Г. Кременя

7 января 2018 года 80-летний юбилей отметил Рангольд Людвигович РАДЕЦ-
КИЙ — бывший активный участник художественной самодеятельности Запорож-
ского ОДК УТОГ и ветеран по футболу. 

От всей души 
поздравляем юбиляра.

Желаем не стареть ему душой.
Пусть 80, кажется, немало,
Но взор блестит, есть боевой настрой.

Желаем вам крепчайшего здоровья,
Заботы и семейной теплоты,
Побольше радости, искреннего 

счастья,
Не знать печали, слез и суеты.
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Не первый раз члены Бахмутской ТО УТОГ соби-
раются в зале Центральной городской библиотеки 
для проведения своих мероприятий. Но 15 декабря 
повод собраться был по-настоящему «книжный» — в 
этот день состоялась презентация сборника очерков 
«Жизнь замечательных людей Донетчины», автором 
которого является председатель Донецкого област-
ного совета ветеранов Раиса Герасимовна Быков-
ская. Это ее первый писательский дебют. Публика-
ции в газетах у нее были и ранее, а вот подготовить 
и издать книгу — это огромный труд. Ведь надо по 
крупицам собрать материал, систематизировать его, 
а потом еще и найти спонсора, чтобы издать книгу. 
Это под силу только целеустремленным личностям. 

В изданную в 2018 году книгу вошли очерки о чле-
нах УТОГ, которые печатались в газете «Наше жит-
тя» и в изданных ранее сборниках «Свет безмолвных 

звезд» и «Люди, смотрящие вдаль».
Вела презентацию начальник отдела обслужива-

ния Центральной городской библиотеки Валентина 
Ивановна Голоперова. Она отметила, что «читаешь 
многие биографии и восхищаешься силой духа этих 
людей и тем, как душевно и интересно написаны их 
судьбы. И поверьте, по-доброму им завидуешь».

Раиса Герасимовна писала и о наших земляках-ар-
темовцах — Галине Александровне Бондаренко, ко-
торая была первым неслышащим директором тог-
дашнего Артемовского УПП УТОГ, о заместителе ди-
ректора этого предприятия Григории Харитоновиче 
Жеребцове. 

В книге есть биография Вячеслава Александрови-
ча Латинцева, который окончил Мариупольский ме-
таллургический институт на «отлично», не имея слу-
ха и речи. 

В ОРГАНИЗАЦИЯХ УТОГ

НА ПРЕЗЕНТАЦИИ КНИГИ 

«ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ 
ЛЮДЕЙ ДОНЕТЧИНЫ»

Информация Бахмутской ТО УТОГ

Слева направо: начальник отдела обслуживания Центральной городской библиотеки В.И. Голоперова, автор книги Р.Г. Бы-
ковская, председатель Бахмутской ТО УТОГ  Т.В. Громовая, председатель Бахмутского совета ветеранов УТОГ Т.М. Супонина
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В ОРГАНИЗАЦИЯХ УТОГ

Есть в книге и очерк о «Неслышащей мисс ми-
ра–2001» Виктории Притыченко. О ней говорили: 
«Славяночка, которая очаровала мир». 

Среди героев книги есть и исполнитель песен на 
жестовом языке Евгений Мельников, который высту-
пал как в нашей стране, так и за рубежом. Он объез-
дил полмира, и везде его выступления сопровождал 
шквал аплодисментов. 

В.И. Голоперова взяла небольшое интервью у Раи-
сы Герасимовны:

— Я преклоняюсь перед Вашим талантом, Ва-
шей силой воли в реализации идеи написать кни-
гу о людях, которые трудились на благо Обще-
ства глухих. Вы оставили хорошую память нашим 
потомкам. Как пришла идея дать жизнь этой кни-
ге, в которой отражены десятки людских судеб — 
очень волнительных и непростых? 

— Моя цель была увековечить память о первопро-
ходцах и показать молодежи, на что способен неслы-
шащий человек. Таких примеров много: и тех, кого 
Вы вспомнили выше, и многих других замечатель-
ных людей.

— Интересное жизненное кредо у еще одного 
героя Ваших публикаций — молодого поэта Анто-
на Рубцова. Он пишет очень мудрые стихи. В од-
ном из них он сказал, что идет против ветра, свой 
путь освещая собой. Я думаю, есть глубокая фи-
лософия в его высказываниях. Раиса Герасимов-
на, было интересно с ним общаться?

— Интересно было не только с Антоном, но и с 
другими людьми. Все они — духовно богатые лич-
ности, одаренные многими талантами люди. Неко-
торые из них настолько многогранны в своей дея-
тельности, в своих увлечениях и хобби, что их сме-
ло бы хватило на несколько жизней! Я горжусь сво-
ими земляками.

— Вот и подошла к концу встреча с талантливой, 
замечательной женщиной, которая заряжает всех 

оптимизмом, желанием жить и творить. Хочется 
пожелать Вам, Раиса Герасимовна, жизненного 
и творческого долголетия, семейного счастья и 
удачи во всем. Несомненно, своей книгой Вы уже 
оставили добрый след на земле и в Украине.

Следует отметить, что председатель Бахмутской 
ТО УТОГ Т.В. Громовая принимала активное участие 
в проведении презентации. Своими силами она орга-
низовала чаепитие для приглашенных, подготовила 
несколько номеров художественной самодеятельно-
сти. Замечательную песню «Моя Україна» исполни-
ла Т.М. Супонина, выступившая в украинском наци-
ональном костюме. Символически прозвучали слова 
этой песни: 

«Ти шляхом праведним, святим
йшла до волі, Україно.
Ти перед ворогом своїм
не ставала на коліна.
Ти до омріяних зірок
йшла крізь терни,
йшла крізь терни.
Ти в душах сіяла добро,
наче зерна…»

А сама Татьяна Васильевна подарила всем песню 
«Желаю»:

«Я желаю мира,
Я добра желаю
И каждому здоровья
От всей души желаю.
И мне не много надо:
Хочу, чтоб были рядом
Любимые и вся моя родня!»

Было и еще одно интересное выступление — на 
видеозаписи. Имея оборудование — большой экран 
и проектор, работники библиотеки помогли проде-
монстрировать неслышащим видео с Гимном УТОГ 
в исполнении артистов театра «Радуга» Культурного 
центра УТОГ:

«Ты согреваешь нас в дни лихолетья
И нашу осень превращаешь в май.
УТОГ, УТОГ, плыви через столетья
И в плаваньи друзей не забывай».

В читальном зале библиотеки была также органи-
зована выставка, на которой неслышащие предста-
вили свои работы: вышивки бисером, поделки на те-
му наступающего Нового 2019 года.

Більше фото — на сайті газети 
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Чи можемо ми уявити собі 
світ, в якому слухові пристрої 
можуть також працювати як 
безпровідна акустична система, 
що забезпечить кожного індиві-
дуальним, чітким звуком? Чи 

уявити спільноту, де у віконечках різних установ, в 
релігійних місцях, аудиторіях, або навіть вдома до-
машні телевізійні канали передають звук через вну-
трішньовушні гучномовці? Такий світ існує і став ре-
альністю завдяки вдосконаленню систем «звукової 
індукційної петлі», які магнітно передають звук на 
слухові апарати та кохлеарні імпланти, що облашто-
вані індукційними котушками (Т-котушками). 

Якщо ви побачите у громадських місцях знак 
людського вуха на синьому фоні з буквою «Т», це 
означає, що користувач слухового апарату може 
натиснути на ньому кнопку, щоб почути спеціаль-
ну трансляцію, що надсилається безпосередньо на 
його пристрій. Це називається «звуковою петлею», 
яка складається з мікрофону для прийняття усного 
мовлення, підсилювача звуку, який обробляє сиг-
нал і потім посилає його через кінцевий елемент — 
кабель звукової петлі, тобто тонкий мідний дріт, що 
прокладений по периметру певної ділянки, напри-
клад, кімнати для переговорів, церкви, інформацій-
ної стійки тощо, та працює як антена, що випромі-
нює магнітний сигнал. Крихітний приймач, який на-
зивається Т-котушкою, що вбудований у більшість 
слухових апаратів і кохлеарних імплантів, отримує 
цей сигнал. Переключивши перемикач на слухово-
му пристрої на позначку «Т», звук проходить з біль-
шою чіткістю, ніж може почути людина із нормаль-
ним слухом. Звукові петлі більш відомі в Європі, ніж 
у США, де лише близько тисячі були встановлені в 
музеях, магазинах, театрах, аеропортах і спортив-
них аренах. У нас це поки що рідкість, хіба що у де-
яких навчальних закладах є класи, обладнані таки-
ми звуковими петлями.

У місцях, де встановлена звукова петля, знак по-
винен мати символ «Т» у нижньому правому кутку 
від зображення вуха. 

Джерела: Інтернет блог глухих Deaf News Today, 
сайт компанії Hearing Link

ЗАРУБІЖНА МОЗАЇКА

ЗНАЙОМТЕСЬ: 
ЗВУКОВА ПЕТЛЯ

Іванна НАЗАРОВА

Минулої осені популярна у всьому світі мережа 
кафе Starbucks відкрила першу американську жес-
тову кав’ярню у Вашингтоні. 

Ця кав’ярня спроектована за зразком першої 
жес тової кав’ярні Starbucks, яку компанія відкрила 
у Куала-Лумпур (Малайзія) у 2016 році. 

Для роботи у нещодавно відкритому кафе у Ва-
шингтоні компанія Starbucks найняла 25 людей із 
порушеннями слуху, які володіють американською 
жестовою мовою. Глухі бариста, що працюють у 
жес товій кав’ярні, носять фірмові фартухи із лого-
типом та назвою Starbucks, вишитою також дак-
тильним алфавітом. Уся вишивка на формі викона-
на глухими працівниками фірми-постачальника. Та-
кож усі бариста в мережі Starbucks, що володіють 
жестовою мовою, будуть носити значки із написом 
«I Sign» (з англ. «Я розмовляю жестами»). 

Кав’ярня обладнана цифровими дисплеями та план-
шетами, а також терміналом для здійснення заказу із 
двосторонньою клавіатурою, що дозволяє клієнтам і 
співробітникам надсилати повідомлення. Серед інших 
особливостей, зручних для глухих, — спеціальна по-
верхня підлоги, яка поглинає блиск. Кав’ярня також 
може похвалитися витвором мистецтва — муралом 
глухого художника І. Ванга, на якому він жестами зо-
бразив каву та культуру глухих. А для справжніх ка-
воманів продаються оригінальні кружки і термоси для 
улюблених напоїв. 

«Starbucks застосував інноваційний підхід, метою 
якого є пропагування культури глухих, а це своєю 
чергою збільшить можливості працевлаштування, 
доступність для глухих і слабкочуючих людей, і в 
той же час це виховує та просвіщає суспільство» — 
сказав Говард Розенблюм, президент Національної 
асоціації глухих, коли Starbucks оголосила про свій 
план відкрити жестову кав’ярню.

Джерело: Загальнонаціональна газета США 
«USA Today»

БАЖАЄТЕ КАВИ?
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Мистика? Совпадение? Телепатия? Как начать 
свой рассказ, не знаю…

Еще 27 ноября прошлого года, когда наш коллек-
тив «Балаганчик из Донбасса» собрался в Макеев-
ском доме культуры глухих на репетицию, солист Ев-
гений Сердинов все никак не мог попасть в ритм, ис-
полняя песню «Галина».

А 5 декабря, выйдя на большую сцену в Макеев-
ском городском дворце культуры имени В.Г. Кирса-
новой на мероприятии, посвященном Международ-
ному дню людей с инвалидностью, Евгений снова 
сбился, не смог уловить ритм. Помогли ведущие, дав 
команду звукооператору включить музыку громче. 
Женя поймал ритм и начал петь. Пел он так одухо-
творенно, что все зрители стали ему подпевать:

«Растет, растет возле дома калина, 
Растет, цветет на мою на беду. 
Живет, живет в этом доме Галина. 
Да я никак все туда не дойду…»  

Под конец его выступления зал взорвался громки-
ми аплодисментами. Люди встали и продолжали бур-
но приветствовать исполнителя.

В завершение мероприятия наш эстрадный кол-
лектив «Балаганчик из Донбасса» завел зал песней 
на жестовом языке «Мы желаем счастья вам».

Видя такую реакцию зала на наши выступления, 
директор Дворца культуры имени В.Г. Кирсановой 
предложил нам в 2019 году провести фестиваль пес-
ни в жестовом исполнении. Мы разъезжались домой 
— в Енакиево, Донецк, Макеевку — в хорошем на-
строении и с надеждой реализовать заветную мечту 
о выступлениях на большой сцене…

А вечером пришла трагическая весть о том, что имен-
но в этот день, 5 декабря, перестало биться сердце на-
шей любимой Галинки — Галины Александ ровны Коз-
ловой, бывшего председателя Донецкой областной ор-
ганизации УТОГ, яркой и творческой личности, высту-
павшей вместе с нами в составе «Балаганчика».

Она всю жизнь любила песни и стихи, часто высту-
пала с ними на сцене, делилась самыми любимыми 
строками с друзьями... Недаром один из очерков о 
ней А.М. Мережко назвала «Женщина, которая поет».  

…12 декабря бывшие работники областной орга-
низации УТОГ собрались в Донецке, на Артема, 45, 
чтобы почтить память Г.А. Козловой. Недавно мину-
ло 40 дней, как ее нет с нами. Царствие ей небесное. 
Помним, любим, скорбим.

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

ПОМНИМ, 
ЛЮБИМ, 
СКОРБИМ…
Раиса БЫКОВСКАЯ,
председатель Донецкого совета глухих ветеранов
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К 80-летию Житомирского спортивного коллектива 
УТОГ были оформлены стенды об истории спорта в 
области, которые украсили стены спортивного ком-
плекса при облорганизации УТОГ.

Несмотря на сильный гололед и проблемы в работе 
городского транспорта, 9 декабря 2018 года все пригла-
шенные пришли на юбилейное мероприятие. В их числе 
— чемпионы Украины, бывшего СССР, Европы, мира, 
Дефлимпийских игр, а также представители спортив-
ных организаций — ДСО «Спартак» и «Инваспорта». 

Председатель ДСО «Спартак» Б.А. Шевчик по-
здравил неслышащих спортсменов с юбилейной да-
той и вручил каждому ветерану грамоту. Президент 
Житомирского отделения СФГУ С.С. Демьянчук пе-
редал грамоты от «Инваспорта» ветеранам, заслу-
женным мастерам спорта Украины, чемпионам Евро-
пы, мира, Дефлимпийских игр, а также победителям 
международных встреч по волейболу среди ветера-
нов 2018 года. Эти соревнования проходили в прош-
лом году в Прибалтике, и наши прославленные во-
лейболисты — Роман Будзинский, Леонид Дейнека, 
Александр Поменчук, Виктор Розбицкий — привезли 

домой, в Житомир, победный кубок. 
Председатель Житомирской облорганизации УТОГ 

В.С. Демьянчук вручил ветеранам спорта материаль-
ную помощь за счет средств облорганизации.

На данном мероприятии выступили также ветераны 
спорта, которые вспоминали былые годы, свои лучшие 
результаты, свои победы, свое «житие-бытие». К приме-
ру, 75-летний Виктор Михайлович Прусский рассказал, 
что благодаря спорту он всегда в движении, постоянно 
трудится, свой день начинает с зарядки. Недаром в наро-
де говорят, что движение — это жизнь.

В честь юбилея Житомирского спортивного кол-
лектива по инициативе президента Житомирского 
отделения СФГУ С.С. Демьянчука были проведены 
соревнования по волейболу среди четырех команд. 
Победителям были вручены жетоны: за 1 место — 
волейболистам-ветеранам, за 2 место — команде 
Березовской спецшколы; за 3 место — команде шко-
лы-интерната № 29.

Праздник прошел на славу. Все ветераны спорта 
остались довольны юбилейными торжествами и па-
мятной встречей со старыми друзьями.

СПОРТ ГЛУХИХ

80 ЛЕТ СПОРТУ ГЛУХИХ НА ЖИТОМИРЩИНЕ
Информация Житомирской областной организации УТОГ

16 грудня 2018 року в приміщенні ОДК УТОГ відбув-
ся спортивний вечір, присвячений 100-річчю фізич-
ної культури та спорту глухих в області. На ювілей-
ному заході були присутні гості від Управління Хар-
ківської міськради з питань фізичної культури й спор-
ту та Управління у справах молоді та спорту Харків-
ської облдержадміністрації, начальник «Інваспорту» 
Д.В. Малафій, а також молоді спортсмени, тренери, 
спортсмени-ветерани з Харкова, Харківської області, 
Донецька, Криму. 

Сцена була прикрашена емблемою СФГУ та напи-
сом «100-річчя Харківського СФГУ», а на стінах роз-
міщено стенди з фотографіями спортсменів, почина-
ючи з 1918 року й донині. 

Вів захід президент Харківського обласного осеред-
ку СФГУ В.П. Ковтун. Він дуже цікаво розповів про 
розвиток спортивного руху на Харківщині та в Укра-

їні, супроводжуючи свою розповідь показом слайдів. 
Від Харківської обласної державної адміністрації 

були вручені почесні грамоти В.П. Ковтуну, М.А. Со-
робей, С.Д. Шпак за пропаганду здорового способу 
життя, підтримку Дефлімпійського руху та з нагоди 
100-річчя спорту глухих на Харківщині. В.П. Ковтун 
та М.А. Соробей були також нагороджені відзнакою 
за волонтерську допомогу в організації та проведен-
ні змагань серед спортсменів з порушеннями слу-
ху, особистий внесок у розвиток фізичної культури і 
спорту серед осіб з інвалідністю, підтримку Дефлім-
пійського руху на Харківщині. Подяки від СФГУ отри-
мали С.В. Грабовий, А.І. Шипулін, А.А. Іщенко та В.В. 
Агапов.

Для всіх присутніх артисти Харківського обласного 
будинку культури УТОГ організували святковий кон-
церт. 

СВЯТКУВАННЯ СТОРІЧЧЯ СПОРТУ 
ГЛУХИХ НА ХАРКІВЩИНІ Світлана ШПАК, 

перекладач Харківського 
обласного осередку СФГУ
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СПОРТ ГЛУХИХ

После В. Кудрякова пришли 
работать инструкторами по фи-
зической культуре и спорту Бо-
рис Удовиченко и Анатолий Си-
моненко. И они показали свой 
талант организаторов спортив-
ной работы. Под их руковод-
ством зарождались различ-
ные секции — легкой атлетики, 
вольной борьбы, шахмат, фут-
бола, баскетбола и даже хоккея. 
Без устали ездили они по рай-
онам. В городах Изюме, Купян-
ске, Богодухове и Лозовой со-
здавали спортивные коллекти-
вы, которые охватили более 170 
человек. И находили способных 
неслышащих тренеров, чтобы 
те смогли продолжить начатое 
с нуля дело. Им удалось органи-
зовать и провести чемпионаты области и спартаки-
ады. Многие глухие были задействованы в соревно-
ваниях наравне со слышащими. Под руководством 
Удовиченко и Симоненко выросли способные спорт-
смены и тренеры.

Уже в 50-е годы Изюмский райотдел УТОГ имел соб-
ственную футбольную команду, выезжавшую на со-
ревнования с глухими футболистами в Харьков, Пол-
таву, Славянск, Ворошиловград и не раз принимав-
шую на своем поле спортсменов из других городов.

Со временем основная спортивная работа развер-
нулась и на крупных предприятиях Харькова, где ра-
ботали компактные группы глухих. Там были органи-
зованы коллективы физкультуры и спорта, проводи-
лись учебно-тренировочные занятия, беседы и лек-
ции для молодежи с нарушениями слуха, издавались 
методические пособия, предоставлялись помещения 
для занятий, субсидировались спортивные празд-
ники, вечера, смотры, показательные выступления, 
подготовка и выезд команд на крупные соревнова-
ния, такие как, например, ежегодные слеты и легко-

атлетические соревнования для 
учащихся спецшкол-интернатов 
для глухих. Спортивные команды 
формировались по предприяти-
ям. Глухие, работавшие на госу-
дарственных предприятиях, са-
мостоятельно создавали свои ко-
манды. Тренерами по отдельным 
видам спорта были назначены 
глухие специалисты: по футболу 
— М. Рыжкин, по пулевой стрель-
бе — А. Челомбитько, по шах-
матам — Л. Кейрих, по шашкам 
— С. Лебединец, по легкой атле-
тике — А. Симоненко. В дальней-
шем они стали ведущими трене-
рами в системе УТОГ и настав-
никами молодежи. Благодаря их 
самоотверженной работе коман-
ды Харькова постоянно занима-

ли призовые места на всеукраинских состязаниях и 
успешно участвовали в первенстве СССР.

Организация и проведение спортивно-массовой 
работы требовали значительных усилий и средств. 
Руководил ею областной отдел УТОГ и курировал ее 
старший инструктор. Такая самоотверженная рабо-
та давала прекрасные результаты. Например, фут-
больная команда Харькова многократно станови-
лась чемпионом УССР среди глухих. Баскетболисты 
были лидерами не только в области, но и в респуб-
лике. Немало было воспитано чемпионов области, 
республики и СССР по легкой атлетике, борьбе и 
другим видам спорта. Лучшими спортсменами были: 
Межерицкий, Онопко, В. Муратов, отец и сын Короб-
ко, Маслий, Е. Частый, отец и сын Бахтиевы, В. Хо-
мяков, С. Хомяков, В. Аксенов, Л. Тихонов, А. Воро-
бьев и многие другие. Харьковские спортсмены за-
воевывали звания мастеров и кандидатов в мастера 
спорта. 

 Продолжение следует

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ И ТРАДИЦИИ 
ФИЗКУЛЬТУРЫ И СПОРТА ГЛУХИХ  
НА ХАРЬКОВЩИНЕ

Продолжение. Начало в №№ 40–43 за 2018 г.

В. КОВТУН, 
президент Харьковского 
областного отделения СФГУ

М. Рыжкин
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3 грудня, у Міжнародний день осіб з інвалідністю, 
наш колектив був запрошений на «Ярмарок талан-
тів», організаторами якого були МДГО «Все робимо 
самі» та керівництво Технологічного коледжу. На цьо-
му заході члени УТОГ показали свою майстерність у 
жестовому виконанні пісень, у танцях, декламуванні 
віршів, малюванні, за що отримали гарні призи.

5 грудня у нас було дуже важливе, гарне й довгоочі-
куване свято — захист нашим самодіяльним театром 
звання «Народний». Увесь колектив театру — ветера-
ни, молодь, робітники БК УТОГ — натхненно працю-
вали над тим, щоб свято пройшло на належному рів-
ні. До захисту актори Народного самодіяльного теат-
ру підготували виставу «За двома зайцями» М. Ста-
рицького. Режисер-постановник Надія Голуб докла-
ла максимум зусиль, щоб вистава пройшла успішно. 
Актори, які грали головні ролі: Зоя Галецька, Ганна 
Дем’янчук, Наталія Середа, Михайло Кумечко, Вікто-
рія Зінчук, Вікторія Романько, Сергій Дем’янчук та інші 
актори театру працювали яскраво, з повною віддачею.

Завдання і надзавдання були успішно виконані. 
Свято надовго залишиться в пам’яті вдячних глядачів, 
які бурхливими оплесками підтримували своїх улюб-
лених акторів.

Звання «Народний» колектив захистив з честю. Го-
лова комісії, художній керівник Культурного центру 
УТОГ Анжела Тютєрева та голова Житомирської обл-
організації УТОГ Валерій Дем’янчук тепло привітали 
театр з успішним захистом звання та вручили всім 

причетним до цієї події нагороди і премії. А попереду 
нас чекають нові роботи, нові здобутки. 

Далі у грудні відбувся ще один захід — наші дітлахи з 
групи «Зірочка» БК УТОГ відвідали майстер-клас «Ва-
ляння» в кінотеатрі «Жовтень». Діти виготовляли своїми 
руками ляльку — Сніговика, це було неймовірно цікаво.

Святкові заходи продовжили свій хід дискотекою на 
День святого Миколая. Творча молодь БК УТОГ під ке-
рівництвом художнього керівника хореографічного ко-
лективу «Зорі Полісся» та театру-студії «Маска» Міше-
ля Ткачука підготувала шикарні концертні номери, ігри, 
танцювальні композиції. Дискотека пройшла на славу!

Далі чекала свого виходу музична гумористична ви-
става «Новорічна казка для дорослих» — у виконанні 
народного театру, театру-студії «Маска» та всіх артис-
тів БК УТОГ. Вийшло прекрасно, насичено, яскраво, 
на одному диханні! Завдяки художньому керівнику БК 
УТОГ Галині Орлюк, художньому керівнику театру-сту-
дії «Маска» Мішелю Ткачуку, режисеру-постановнику 
вистави Надії Голуб, перекладачу жестової мови Зої Ві-
тенко, костюмеру-дизайнеру Марині Ткачук та всім ар-
тистам БК УТОГ вистава пройшла на високому рівні.

22 грудня знову відбулося свято для діток: Благо-
дійний фонд «Разом до майбутнього» та артисти на-
шого БК створили театралізовану ігрову програму, де 
кожна дитина мала змогу показати себе, свої талан-
ти і можливості. А далі 27 грудня зібралися ветерани 
на святковий вогник за горнятком кави. Були спогади 
про прекрасне минуле, розмови про сьогодення, мрії 
про мирне творче майбутнє… Знову у програмі — вік-
торини, ігри, танці…

Ось так нас порадував своїми творчими здобутка-
ми грудень, а ще нас обдарували подарунками наші 
гарні друзі-меценати: депутат міської ради Л.Г. Кро-
пивницька, заступник голови Богунської ради Л.П. 
Янушевич, Благодійний фонд «Родина Розенблат», 
Благодійний фонд Анжеліки Лабунської «ЛАВ», 
МДГО «Все робимо самі». Дякуємо всім щиро, щастя 
вам і процвітання!

КУЛЬТУРА ГЛУХИХ

ВРОЖАЙНИЙ ГРУДЕНЬ  
У ЖИТОМИРІ

Неповторним і святковим був грудень у Житомирській 
облорганізації УТОГ — у феєрверках творчості, зустрічей, 
яскравих враженнях і проявах талантів.

Інформація Житомирської 
облорганізації УТОГ

Більше фото на 4 сторінці обкладинки
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У 16–17 століттях глухі привратники, кати і набли-
жені до султана цінувалися за їх здатність спілкувати-
ся беззвучно, поряд з їх нездатністю підслуховувати 
конфіденційну інформацію при таємних переговорах, 
а також через те, що ніяка стороння людина не мала 
можливості говорити з ними або підкупити їх.

На початку 1600-х років до двору Османської імпе-
рії було найнято близько 40 глухих слуг. Вони були об-
рані саме через глухоту. Глухі служителі були приві-
лейованими компаньйонами султана, і їх здібність до 
невербальної комунікації зробила їх незамінними для 
султанського двору, де етикет та благопристойність 
обмежували мову в присутності старших, а особливо 
султана. Сер Поль Райкот, англійський мандрівник, 
що відвідав двір Османського правителя, писав так:

«Ця мова «мовчазних» надзвичайно популярна при 
Османському дворі, майже ніхто не може її розуміти, 
що є дуже корисним проти зайвої цікавості тих, хто 
відвідує Великого Правителя».

Глухі навчали придворних султанату спілкуватися за 
допомогою жестів. Невідомо, чи була їх мова повноцін-
ною жестовою мовою, однак Райкот писав, що люди за 
допомогою цих жестів «могли розмовляти й повністю 
виражати себе, не тільки для позначення речей задля 
порозуміння у повсякденних питаннях, але могли роз-
повідати історії, розуміти перекази зі своєї власної ре-
лігії, закони та заповіді Корану, ім’я Магомета і все ін-
ше, що може бути виражено розмовною мовою».

Інший європейський спостерігач — Оттавіано Бон, 
писав: «Великий Правитель та служителі поряд ньо-
го можуть міркувати й говорити з «мовчазними» про 
будь-які речі так добре і виразно, кивком голови та 
жестами, так як вони можуть словами». 

Мовчання та усамітнення були важливими засоба-
ми вираження величності султана перед його наро-
дом і відвідувачами з-за кордону. Вірогідно, що султан 

Осман II (1618–1622) був першим Османським султа-
ном, що повністю опанував жестову мову. Протягом 17 
століття кількість глухих у палаці сягала 100 чоловік.

Османська політична організація була перебудована 
під час правління султана Махмуда II (1808–1839). Глу-
хі почали служити у місцевих радах з початку до се-
редини 19 століття і, особливо, при Кабінеті міністрів. 
Щоб мати змогу спілкуватися з цими нечуючими служ-
бовцями, великим візирам, міністрам, військовим і по-
садовцям доводилося вчити секретну жестову мову. 

Навіть сьогодні глухі все ще служать на таємних се-
сіях засідань Парламенту та Уряду. Для людей з інва-
лідністю зі слуху статус «мовчазних», який мав назву 
«akhras», регулювався османським законодавством. У 
сучасні часи в Туреччині глухі службовці відповідають  
за виконання постанов і розпоряджень, наскільки во-
ни можуть розуміти й здатні слідувати зобов’язанням. 
Під час судових справ враховується жестова мова глу-
хих. Вони можуть укладати всі види договорів, одру-
жуватися і розлучатися, купувати та продавати товари 
— жестовою мовою. Свідчення глухих, з іншого боку, 
юридично приймаються лише за певних умов. Глухі не 
можуть стати суддями чи правити державою.

РІДНА МОВА ГЛУХИХ

ТАЄМНА ЖЕСТОВА МОВА 
ОСМАНСЬКОГО ДВОРУ

Османська жестова мова, також відома як жестова мова Серальйо 
(з тур. Seraglio — палац султана) або жестова мова Гарему, була 
жестовою мовою глухих при Османському дворі в Стамбулі. Наразі 
немає конкретних відомостей про неї, але повідомляється, що вона 
могла використовуватися для передачі думок будь-якої складності 
та її передавали молодому поколінню через байки, історії та Коран.

Іванна НАЗАРОВА

Султан Селім III під час церемонії у Порозі Щастя, палац То-
пкапи, Стамбул (1789)
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Абонент № 746 
Слабкочуючий, 43 роки, з сім’ї чуючих. Проживає в 

селі. Взагалі не вживає алкоголь, веде здоровий спо-
сіб життя, працьовитий. 

Хотів би познайомитися з жінкою свого віку чи 
старше на 2–3 роки, бажано без дітей, щоб любила 
готувати смачні страви, не боялася сільської праці та 
була згодна на переїзд у село. 

Йому можна писати СМС за мобільним номером: 
0992374244. Тим, хто відгукнеться, вишле фото і 
повну домашню адресу.

Запорізька обл.

Абонент № 747

Мені 38 років, нечуючий, із сім’ї чуючих. Шкідливих 
звичок не маю. Неодружений, житлом забезпечений.

Кам’янське ПОГ «ПАРУС-МЕТИЗ» УТОГ 
Запрошує на роботу осіб з інвалідністю зі слуху за професіями:

• автоматник холодновисаджувальних автоматів — 2 особи 
— оплата праці відрядна;

• волочильник дроту — 2 особи — оплата праці відрядна;

• токар — 1–2 особи — оплата праці погодинна.

Іногородні забезпечуються ліжко -місцем у гуртожитку підприємства.
Адреса підприємства: 51931, м. Кам’янське, вул. Широка, 33.
Нам можна написати на електронну адресу: kadry.utog@ukr.net 
та на тел./факс: (0569) 53 33 12.

Полтавське УВП № 1 
УТОГ 
Запрошує для працевлаштування пра-
цездатних інвалідів за спеціальностями:

• швачки, учні швачок (заробітна 
плата відрядна);

• технолог швейного виробництва.

Одинакам на час працевлаштування на 
підприємстві надається в гуртожитку 
ліжко-місце, сімейним — окрема кімната.
Адреса підприємства: 36024, м. Полта-
ва, вул. Героїв-чорнобильців (Чапає-
ва), 7/25.
Підприємство знаходиться в центрі мі-
ста, поруч — ринок, обласна організа-
ція УТОГ, Будинок культури УТОГ.
Довідки за телефонами: (0532) 60-77-67; 
+38 (097) 878-78-75 СМС  (відділ кадрів).

Ласкаво просимо до Полтави!

Від «Клубу знайомств «Веселка»:

Вартість оголошення в газеті без зазначення номера 

мобільного телефону становить 10 грн, із зазначенням 

мобільного телефону — 15 грн. Вартість адреси одно-

го абонента — 10 грн. Для отримання адреси абонента, 

який Вас зацікавив або для опублікування свого оголо-

шення Вам необхідно:

1. Перерахувати в будь-якому поштовому відділенні 

10 грн (вартість адреси одного абонента або оголошен-

ня без зазначення мобільного телефону) на рахунок Укра-

їнського товариства глухих (розрахунковий рахунок 

2600835829 в ПАТ «ПУМБ», МФО 334851, код 00021344).

2. Отримати на пошті квитанцію про перерахування 

грошей на вказаний рахунок і, разом з повідомленням 

номера абонента, що Вас зацікавив, або ж текстом Ва-

шого оголошення, вислати до газети «Наше життя» за 

адресою: Клуб знайомств «Веселка», вул. Велика Ва-

сильківська, 74, м. Київ, 03150.

Хочу познайомитися з дівчиною або жінкою для 
створення сім’ї.

Мені можна надсилати СМС за мобільним номе-
ром: 0930416799.

Полтавська обл.

ПІДПРИЄМСТВА УТОГ ПРОПОНУЮТЬ РОБОТУ

Конотопское УПП УТОГ 
Имеет 19 вакантных мест швей для лиц с инвалидностью по слуху.
Зарплата — от 4 000 до 10 000 грн. 
На предприятии есть общежитие.
Обращаться по адресу: 
41600, г. Конотоп Сумской обл., ул. Сарнав ская, 2. 
Телефон: (05447) 2-30-45, факс: (05447) 6-61-74.






