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МІС КАЛІФОРНІЯ, МЕР І 
ВОЛОДАРКА ДВОХ СВІТІВ

Аманда Фолендорф стала не 
лише наймолодшим членом 
міської ради, але й першою глухою 
жінкою-мером в американській 
історії 

12 стор.

СУЗІР’Я ЗІРОК СПАЛАХНУЛО НА СЦЕНІ

У Культурному центрі на Всеукраїнському 
конкурсі краси «Міс і Містер УТОГ– 2019» ціле 
сузір’я яскравих зірок спалахнуло на сцені, яка 
була оформлена у такому ж «зірковому» стилі…

6 стор.

ТЕПЛО, ВІДДАНЕ ЛЮДЯМ

День народження Таїси Олександрівни 
Сюри припадає на 14 березня. Цього року їй  
виповнилося 75. Але для друзів вона завжди є 
молодою, а головне – чуйною і доброю

7 стор.

РОЗУМНІ ОКУЛЯРИ ДЛЯ СПРАВЖНІХ ТЕАТРАЛІВ

Окуляри із субтитруванням – це революційно 
новий спосіб для глухих та слабкочуючих людей 
насолоджуватися виставами

11 стор.

ТРАДИЦИИ ПРОДОЛЖАЮТСЯ

Купянская ТО УТОГ является структурным 
подразделением Харьковской областной организации 
УТОГ

14 стор.
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Ця чарівна молода дівчина живе в м. Ужгород Закарпатської області 
й працює вчителем жестової мови у місцевій школі-інтернаті та 
художнім керівником у БК УТОГ. Енергійна, завзята, сповнена 
креативних ідей, вона є лідером Молодіжної організації УТОГ на 
Закарпатті. А ще у неї добре, чуйне серце, сповнене співчуття і 
милосердя…
Працівники газети мали щасливу нагоду поспілкуватися з Валерією 
23 лютого — під час проведення цьогорічного конкурсу «Міс і Містер 
УТОГ» у Культурному центрі УТОГ м. Києва.

ТВОЇ ТАЛАНТИ, УТОГ

— Цього року конкурс «Міс і Містер УТОГ» про-
водився за найактивнішої участі Всеукраїнської 
молодіжної ради УТОГ. Ви відповідали за реаліза-
цію квитків. 

— Так, довелося докласти зусиль, щоб заповнити 
залу в КЦ УТОГ. І це вдалося! Для того, щоб квитки 
добре пішли на продаж, необхідно донести інформа-
цію до людей, зробити оголошення, а найкраще — ві-
деооголошення жестовою мовою, щоб всі його поба-
чили і захотіли придбати квитки. 

Від імені Всеукраїнської молодіжної ради УТОГ хо-
чу висловити подяку всім, хто нас підтримав і завітав 
на Всеукраїнський конкурс «Міс і Містер УТОГ».

— Важлива частина роботи з підготовки конкур-
су — пошук спонсорів. Знаю, що й тут Ви були за-
лучені. 

— Хотілося порадувати наших учасників, а особли-
во переможців конкурсу гарними подарунками. Тож 
знаходила спонсорів серед тих, з ким раніше ма-
ла справу, наприклад, звернулася до компанії «Орі-
флейм». Крім того, долучилася до пошуку сукні для 
учасниці конкурсу із Закарпаття — зайшла до сало-
ну, де свого часу замовляла собі весільну сукню, і 
там одразу погодилися нам допомогти.

— Ви є молодіжним лідером на Закарпатті, де 
молодь яскраво заявила про себе низкою цікавих 
ініціатив, зокрема, з виділення приміщення для 
своєї роботи й проведення там ремонту. Як спра-
ви зараз?

— У нас в Ужгороді у минулому не було приміщення 
для роботи з молоддю. Ми тривалий час клопотались 
про це, просили допомоги у Центрального правління 
УТОГ. Дякую голові УТОГ Ірині Іванівні Чепчиній, яка 

підтримала нашу ініціативу. Нам виділили приміщен-
ня у гуртожитку Ужгородського УВП № 2, де ми сво-
їми силами зробили частковий ремонт. Збираємося 
там у вільний час, проводимо різні заходи. Щоправ-
да, ремонт у фойє ще не закінчений. Коли проводимо  
заходи, продаємо квитки і дохід від них збираємо на 
ремонт. 

— Які ще проблеми є у Вашій діяльності моло-
діжного лідера? 

— Дуже важко залучити молодь до громадської ро-
боти. Тих, хто працює на заводі у нічні зміни, — особ-
ливо важко. Також є ті, що виїжджають на заробітки 
за кордон. Це доводиться враховувати у своїй роботі.

— Ще кілька років тому Ви навчалися у Київ-
ському педагогічному університеті імені М.П. Дра-
гоманова, а тепер прийшли до своєї рідної школи 
як учитель. Чи легко Вам дався цей крок?

— Я дуже люблю свою рідну школу. До речі, вона 
була створена у 1903 році, ще за Австро-Угорщини, а 
1974 року переїхала до нової будівлі, спорудженої на 
кошти УТОГ. Раніше тут не було глухих вчителів. Сво-
го часу наша землячка Ніна Андріївна Дешко закінчи-
ла педагогічний інститут і намагалася влаштуватись 
працювати до школи, але її мрія, на жаль, не здійсни-
лася. А тепер все змінилося на краще. Зараз у нас у 
школі, крім мене, працюють ще два нечуючих педаго-
ги: Наталія Горбачук є вихователем 2-Б класу, а Тетя-
на Кльоцина — керівником гуртка «Юний художник». 

Коли я ще навчалась у школі, не знала, куди йти 
вчитись далі. Мої вчителі сказали мені: «Валеріє, мо-
же, тобі піти до педагогічного університету? Після йо-
го закінчення повернешся до нас, будемо колегами».

Так і сталося. Я вивчилася, повернулася до своєї 

ПРАГНУ ДІЯТИ, ЩОБ 
ПЕРЕМАГАЛО ДОБРО
Наталія 
КАЛИНИЧЕНКО, 
Тетяна КОРНІЄНКО
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ТВОЇ ТАЛАНТИ, УТОГ

рідної школи. Колектив у нас дуже хороший, прийня-
ли мене добре. Особливо вдячна директору школи 
Наталії Іванівні Бушко за допомогу і підтримку.

Працювати з дітьми, звичайно, важко, але цікаво. 
Мені легко знаходити спільну мову з учнями, тому що 
я сама глуха, виросла і вчилась у цій школі і чудово 
розумію дітей. Знаю, що вони легше сприймають різ-
ні предмети, якщо їх викладають жестовою мовою. 

До своїх уроків жестової мови стараюсь добре під-
готуватись — роблю презентації, підбираю різні ілю-
страції та завдання, щоб дітям було цікаво і щоб вони 
добре сприймали матеріал. 

— Два роки тому ваш навчальний заклад опи-
нився у центрі уваги громадськості через непри-
ємний інцидент між вчителем і учнем. А яка наразі 
атмосфера в школі?

— Так, ми це пережили. Зараз школа працює у зви-
чайному режимі. Атмосфера у шкільному колективі 
творча, спокійна. 

— Викладання української жестової мови, її ви-
вчення і досконале знання УЖМ педагогічними 
працівниками — одна з вимог часу. Що робиться 
для цього в школі і Вами особисто?

— У школі я проводжу курси жестової мови для ви-
кладачів. Приємно, що є охочі вчитись, особливо се-
ред молодих учителів. 

— А після роботи в школі Ви поспішаєте до Бу-
динку культури УТОГ, де працюєте художнім ке-
рівником… 

— Так, намагаюся зробити так, щоб зацікавити глу-
хих до участі у художній самодіяльності. Це досить 
важко, бо не всі люблять виступати на сцені. Стара-
юсь залучати людей різного віку, пропонуючи цікаві 
заходи.

— Де берете ідеї для сценаріїв таких заходів? 
Приміром, нещодавно у БК УТОГ проводилися ку-
лінарно-розважальне шоу «Майстер-шеф. Діти», 
гра-квест «Втрачені скарби піратів» тощо.

— Буває, що я сама придумую ідею, стараюсь від-
шукати в інтернеті та, якщо знаходжу щось цікаве, 
адаптую до наших потреб і можливостей. Ще читаю 
книжки, журнали та різну літературу, де також буває 
багато оригінальних ідей. На основі цього і складаю 
сценарій. 

— Ви — активіст руху із захисту прав тварин. Які 
ініціативи здійснені у цьому напрямі Вашої гро-
мадської діяльності?

— Моя мрія — відкрити притулок для тварин. Поки 
що цю ідею неможливо здійснити, натомість я актив-

но беру участь у заходах на захист тварин. Шукаю 
та знаходжу для бездомних, покинутих тварин нових 
гос подарів, збираю кошти на лікування тощо. 

— Де Ви берете сюжети для своїх чудових ви-
шивок? 

— Таких робіт у мене не так вже й багато. Просто 
не маю часу на вишивання. На весілля двоюрідного 
брата я хотіла від душі зробити їм надзвичайний по-
дарунок. У брата було дуже гарне фото з нареченою, 
тож замовила зробити схему, вишивала протягом 6 
місяців і подарувала молодятам на весілля. 

— Ще одне Ваше захоплення — подорожі! Це 
джерело натхнення?

— Так, подорожі — це моє хобі. Вже побувала у 
кількох країнах — у Туреччині, Росії, Молдові, Угор-
щині, недавно була в Австрії. 

— Насамкінець хотілося б дізнатися, чи є у Вас 
життєвий девіз?

— Найбільше мені імпонує вислів відомого фран-
цузького письменника Ромена Роллана: «Добро – це 
не наука, а дія».

Прагну діяти, щоб добро перемагало всюди і завж-
ди: у ставленні до дітей, до всіх людей, до братів на-
ших менших — безсловесних і беззахисних.

— Дякуємо Вам, Валеріє, за цю цікаву розмову 
і бажаємо подальших успіхів у роботі і реалізації 
нових креативних ідей!

Більше фото і повний текст, а також відео — на сайті газети 
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 У ПРЕЗИДІЇ ЦП УТОГ

Перші кроки нового директора Херсонського УВП 
УТОГ С.І. Надєєва викликали різку критику членів 
президії ЦП УТОГ через неузгодження ним з керів-
ництвом УТОГ питань демонтажу опалювальної та 
вентиляційної систем на УВП. Для вирішення проб-
леми опалення приміщення новий директор за влас-
ні кошти придбав та встановив у цеху обладнання 
для обігріву, але належним чином не оформив йо-
го. Практично весь лютий місяць підприємство не 
працювало через те, що сировина для виконання 
замовлення затрималася на таможні. Хоча новий 
директор працює на УВП зовсім недавно, мінуси у 
роботі підприємства вочевидь переважали, тому С.І. 
Надєєву оголосили догану, але, враховуючи клопо-
тання колективу УВП, дали час на усунення недолі-
ків, подовживши контракт з ним до кінця березня.

Наступним питанням був розгляд підсумків реві-
зії, яка відбулася у лютому 2019 року на Чернігів-
ському УВП УТОГ. Зокрема, було зазначено, що 
підприємство спеціалізується на пошитті велико-
го асортименту жіночого та чоловічого одягу як 
з власної сировини, та і з давальницької. Але че-
рез ряд причин показники діяльності підприємства 
значно погіршилися, будівля УВП має численні 
технічні проблеми, вкрай необхідно вжити заходи 
з теплозбереження, економії палива та енергії. На 
час ревізії жодне приміщення на УВП в оренду не 
здавалося. Були виявлені порушення в бухгалтер-
ських питаннях. 

Зазначалося, що влітку минулого року результа-
ти роботи Чернігівського УВП УТОГ вже розгляда-
лися на президії ЦП УТОГ, але прийнята тоді по-
станова виконана лише частково. Враховуючи всі 
ці фактори, директора підприємства Л.П. Зубриць-
ку було попереджено і зобов’язано вжити заходів з 

усунення виявлених недоліків.
На президії розглядалися також невтішні резуль-

тати ревізії Миколаївського УВП УТОГ, яке не лише 
не виконує свої виробничі завдання, а й має великі 
проблеми з технічного стану будівлі. На президії ЦП 
УТОГ йшла мова про необхідність прийняття карди-
нальних рішень у зв’язку із закінченням терміну дії 
контракту, укладеного з директором Миколаївського 
УВП М.О. Алексеєвим.

Були також розглянуті результати роботи виробни-
чих підприємств і СПКТБ УТОГ у 2018 році і завдан-
ня на 2019 рік. Зокрема, зазначено, що у минулому 
році випущено продукції у діючих цінах на 127% від 
затвердженого завдання, що на 28,5% більше, ніж у 
2017 році. В інформації, підготовленій відділом еко-
номіки, детально розглядалися результати виконан-
ня основних планових завдань, а у постанові з цього 
питання зазначені конкретні доручення директорам 
підприємств стосовно подальшого підвищення ре-
зультатів роботи.

На президії також відбулося затвердження Поло-
ження про Всеукраїнську раду перекладачів жесто-
вої мови Українського товариства глухих, яка створе-
на з метою вдосконалення змісту роботи переклада-
чів жестової мови, забезпечення належної якості по-
слуг перекладу жестовою мовою, сприяння розвитку 
кращих стандартів професії, захисту прав та інтере-
сів перекладачів, підвищення престижу професії пе-
рекладача жестової мови.

На жаль, перерахувати всі питання, які розглядали-
ся на засіданні президії, немає можливості через об-
меження газетної площі.

(Про рішення, прийняті на засіданні президії ЦП 
УТОГ стосовно нових досягнень, внесених до Книги 
рекордів УТОГ, читайте на 9 стор.).

У ЦЕНТРІ УВАГИ — 
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ 
ДІЯЛЬНОСТІ УТОГ
Інформація «НЖ» Одними з основних питань, які розглядалися під час чергового 

засідання президії ЦП УТОГ 27 лютого, стали питання стабілізації 
господарської діяльності Херсонського УВП УТОГ та підсумки 
результатів ревізії Чернігівського і Миколаївського підприємств 
Товариства.
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В ОБЛАСНИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ УТОГ

Обласними організаціями УТОГ в основному пе-
ревиконано завдання зі збору членських внесків 
УТОГ, зокрема загальна сума членських внесків 
за вказаний період складає 216099,5 грн при плані 
118400 грн.

Слід відмітити, що найбільше членських внесків зі-
брали такі обласні організації УТОГ: Київська, Іва-
но-Франківська, Дніпропетровська, Чернігівська, 
Львівська, Хмельницька.

За 2018 рік всього було проведено 4367 організа-
ційно-масових та реабілітаційних заходів при плані 
2659, у тому числі:

 — 22 пленуми правління обласних організацій 
УТОГ;

 — 266 засідань президій правління обласних 
організацій УТОГ при плані 264; 

 — 52 обласні наради і семінари при плані 44.
Виконано 1144 подвірні обходи членів УТОГ, які 

мешкають у містах, при плані 765.  
Найбільша кількість подвірних обходів членів 

УТОГ здійснена у наступних обласних організаці-
ях УТОГ: Дніпропетровській, Харківській, Одеській, 
Сумській.

Здійснено 584 подвірні обходи членів УТОГ, які 
мешкають у селах, при плані 390.

Найбільша кількість подвірних обходів членів УТОГ 
у селах спостерігається у наступних обласних органі-
заціях УТОГ: Дніпропетровській, Чернігівській, Львів-
ській, Одеській, Чернівецькій.

Проведено 189 зустрічей голів обласних органі-
зацій на підприємствах УТОГ при плані 88. Зокре-
ма, керівник Дніпропетровської облорганізації УТОГ 
провела 89 зустрічей на двох підприємствах УТОГ 
при плані 4; Львівської облорганізації УТОГ — 10 зу-
стрічей на трьох підприємствах при плані 6; Черні-
вецької облорганізації УТОГ — 8 зустрічей на двох 
підприємствах УТОГ при плані 4.

Керівники інших обласних організацій УТОГ про-
водили зустрічі відповідно до планових показників.

За участю голів обласних організацій УТОГ було 
проведено також 67 загальних зборів членів УТОГ 
у спеціальних школах-інтернатах для дітей з по-
рушеннями слуху з метою проведення роз’ясню-
вальної роботи про статутну діяльність УТОГ (при 
плані 49).

Найбільша кількість зборів проведена в школах 
Одеської, Харківської, Житомирської областей. 

Прикрим є те, що голова Вінницької обласної орга-
нізації УТОГ не взяла участь у загальних зборах єди-
ного в Україні навчального закладу для дітей-сиріт  
— Піщанської спецшколи-інтернату. 

Представники обласних організацій УТОГ про-
вели 51 загальний збір первинних організацій То-
вариства  на підприємствах УТОГ при плані 31.

Так, Дніпропетровська обласна організація УТОГ 
провела 8 зборів на двох підприємствах УТОГ при 
плані 2.

Представники Чернівецької обласної організації 
УТОГ провели 7 зборів на двох підприємствах УТОГ 
при плані 2.

Інші обласні організації УТОГ проводили збори від-
повідно до планів.

Надано допомогу 550 членам УТОГ у забезпе-
ченні їх слуховими апаратами за рахунок місцевих 
бюджетів або спонсорських коштів при плані 403.

Деякі обласні організації УТОГ надали найбільшу 
допомогу членам УТОГ у забезпеченні їх слуховими 
апаратами, а саме: Львівська обласна організація 
УТОГ; Одеська обласна організація УТОГ; Закарпат-
ська обласна організація УТОГ.

1101 член УТОГ отримав допомогу у забезпе-
ченні засобами реабілітації (при плані 403).

Найбільшу допомогу членам УТОГ у забезпеченні 
їх засобами реабілітації надали наступні обласні ор-
ганізації УТОГ: Вінницька облорганізація УТОГ; Чер-
каська облорганізація УТОГ; Львівська облорганізація 
УТОГ; Рівненська облорганізація УТОГ.

Далі буде

ПРО ВИКОНАННЯ ОСНОВНИХ ПОКАЗНИКІВ 
З ОРГАНІЗАЦІЙНО-МАСОВОЇ  
ТА РЕАБІЛІТАЦІЙНОЇ РОБОТИ ЗА 2018 РІК

Аналіз звітної інформації, що надійшла від обласних організацій 
УТОГ про виконання планових Основних показників з організаційно-
масової та реабілітаційної роботи за 2018 рік, показав наступне.

Кіра ДОРОЖИНСЬКА, 
заступник начальника відділу
організаційної та видавничої 
роботи ВА ЦП УТОГ
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23 лютого в Культурному центрі на Всеукраїнському конкурсі краси 
«Міс і Містер УТОГ — 2019» ціле сузір’я яскравих зірок спалахнуло на 
сцені, яка була оформлена у такому ж «зірковому» стилі…

КОНКУРС КРАСИ

СУЗІР’Я ЗІРОК 
СПАЛАХНУЛО НА СЦЕНІ…

Цьогорічний конкурс дещо відрізнявся від попе-
редніх. Його організацією вперше займалася Все-
українська молодіжна організація УТОГ. Серед но-
вого також було незвичне оцінювання журі у рів-
нозначних номінаціях: додатково до класичного пер-
шого місця у номінації «Міс і Містер УТОГ» були за-
проваджені ще такі номінації, як «Miss and Mister Deaf 
Ukraine International» та «Miss and Mister Deaf Ukraine 
Star». Пояснюється ця новинка дуже просто — пере-
можці у згаданих номінаціях мають змогу протягом 
року взяти участь у відповідних всесвітніх конкурсах. 
Були визначені також переможці у номінаціях «Міс і 
містер глядацьких симпатій», «Перша віце-міс УТОГ» 
та «Друга віце-міс УТОГ». 

Усього взяли участь у конкурсі 10 красунь і 11 кра-
сенів з різних областей України. Головою журі був 
М. Булатов — в.о. голови Всеукраїнської молодіж-
ної організації УТОГ. Інші члени журі: І. Якубовський 
— заступник директора з навчально-виховної робо-
ти ККЛП, М. Люханова — «Глуха міс світу — 2018», 
В. Гриценко — віце-президент СФГУ, А. Люлькова — 
представник модельного агентства, О. Чубко — ак-
тор театру «Райдуга» та секретар журі — заступник 

директора КЦ УТОГ Л. Орішко. Програму вели О. Бі-
ла та Ю. Щербак. 

Зала Культурного центру УТОГ була переповнена 
глядачами. Спочатку учасники представили себе у 
конкурсі «Візитка». Наступним був конкурс «Дефі-
ле», під час якого хлопці та дівчата виходили на сце-
ну в купальних костюмах, демонструючи свою чудо-
ву статуру та грацію. Третім відбувся «Творчий кон-
курс». Цього року за Положенням, розробленим на 
зразок зарубіжних конкурсів найкрасивіших пред-
ставників сильної статі, не була передбачена участь 
хлопців у творчому змаганні. Окрім дівчат, лише 
один хлопець вийшов на сцену — пісню у жестовому 
виконанні «Люди, як кораблі» виконав Ярослав Кот-
ляров (Миколаїв). 

Одна за одною спалахували яскраві зіроньки — 
наші красуні. Дуже гарно виступила Яна Хоменко 
(Житомир), виконавши в дуеті зі своїм партнером та-
нець з акробатичними елементами. Також палкими 
танцями захопили всіх Світлана Каганець (Рівне) та 
Катерина Суха (Дніпро). У пісенному жанрі висту-
пили Ольга Сиваш (Львів), Вікторія Поліщук (Іва-
но-Франківськ) та Ксенія Буйволенко (Суми). Креа-
тивно та неповторно виконала творчий номер Анже-
ла Дороніна (Чернігів) — танцюючи, вона намалюва-
ла фарбами витончену постать балерини. 

У конкурсі «Леді та джентльмени» на сцену вийшли 
дівчата у вишуканих вечірніх платтях і хлопці, одягнені 
в елегантні костюми. А далі ведучі оголосили проміж-
ний вибір журі — імена 8 фіналістів, що перейшли до 
заключного етапу — «Інтелектуального конкурсу», у 
якому вони отримали конверти із запитаннями і дава-
ли відповіді (детальніше читайте на сайті «НЖ»).

Насамкінець журі оголосило результати Всеукраїн-
ського конкурсу краси «Міс і Містер УТОГ — 2019» та 
присвоїло фіналістам нагороди у номінаціях (інфор-
мацію читайте на 4 сторінці обкладинки).

Вручення нагород і фотосесія з переможцями пе-
ретворилися на справжню феєрію краси і молодості. 

Іванна НАЗАРОВА
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У 1974 році Василина Тихонівна по-
чала працювати художнім працівни-
ком Вінницького будинку культури 
УТОГ. У 1981 році вона вступила до 
політехнікуму Ленінградського від-
новлювального центру глухих, який 
закінчила з відзнакою. 

Завдяки знанням, активній участі у 
житті Товариства, авторитету й пова-
зі серед глухих Василину Тихонівну у 
1986 році обрали головою Вінницької 
обласної організації УТОГ. Чимало 
сил та енергії віддала вона роботі у 
різних напрямах з нечуючими члена-
ми УТОГ області.

У 2011 році Василина Тихонівна 
пішла на заслужений відпочинок, 
але продовжує брати активну участь 
у роботі обласної організації УТОГ, 
є активним і авторитетним членом 
президії правління.

З нагоди 80-річного ювілею пре-
зидія ЦП УТОГ, Рада голів облас-
них організацій УТОГ, президія та 
колектив Вінницької обласної ор-
ганізації УТОГ щиро вітають Васи-
лину Тихонівну і бажають їй міцного 
здоров’я, бадьорості духу, більше 
приємних і радісних миттєвостей 
життя.

ЩИРО ВІТАЄМО З ЮВІЛЕЄМ!
6 березня виповнилося 80 років шанованій в Українському 
товаристві глухих людині, Почесному члену УТОГ,  
колишній голові Вінницької обласної організації УТОГ  
Василині Тихонівні КРИКЛИВІЙ.

Уже тринадцять років, як я залишив роботу і сім років 
проживаю в Херсоні, але зв’язок з колишніми колега-
ми й нечуючими Кіровоградської області підтримую. 

Ми завжди збиралися на день народження Таїси 
Олександрівни СЮРИ, який припадає на 14 берез-
ня. Цього року їй виповнилося 75.

У нашій Кіровоградській  облорганізації УТОГ Таїса 
Олексадрівнаа почала працювати в далекому 1963 
році. В мою і Таїну молодість було поняття — «бага-
товерстатниця». Потрібен касир — будь ласка, во-
на замінить, перекладач — і тут не проблема, бо же-
стову мову вона добре знала. При моїй діяльності, а 
це 34 роки, не було кращої за неї друкарки. А якщо 
додати, що від виконання обов’язків, не передбаче-
них посадовою інструкцією, вона не відмовлялася, то 
можна вважати її ідеалом працівника. 

Вона не була кабінетним працівником, адже її поса-
да — інструктор з обслуговування глухих жителів се-
ла. У неї часто були відрядження за місцем проживан-
ня підопічних.

За 42 роки праці в УТОГ у Таїси Олександрівни тру-

дова книжка і навіть вкладка в ній були заповнені за-
писами про подяки, премії та інші заохочення.

 Таїсо Олександрівно, вітаю з ювілеєм і бажаю тобі 
здоров’я, щастя і любові, в якій ти все життя купаєш-
ся, бо тебе люб лять і шанують твої друзі, глухі, яким 
ти багато зробила добра і робиш його й досі, опікую-
чись ними. Дай Боже, щоб тобою віддане тепло по-
вернулось до тебе! Живи довго: чим більше прожи-
веш, тим більше зробиш хорошого людям.

Повний текст нарису — на сайті газети

ТЕПЛО, ВІДДАНЕ ЛЮДЯМ
Віктор ЖАДОВ

НАШІ ЮВІЛЯРИ
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НАШІ ЮВІЛЯРИ

Голова Черкаської об-
ласної організації УТОГ 
Ольга Володимирівна 
КАРАПАСЬ 
13 березня  
відзначила свій 
ювілейний 
день 
народження. 

Шановна  
Ольго  
Володимирівно!

Вітаємо Вас з днем народження і від щирого сер-
ця бажаємо Вам відмінного здоров’я, оптимізму 
та невичерпної енергії, реалізації ідей і задумів. 
Успіхів Вам безмежних, благополуччя, щастя і 
миру! А ще — бадьорості духу, стабільності, по-
зитиву, яскравих подій і незабутніх вражень!

З повагою колектив Черкаської обласної організації 
УТОГ, територіальні організації УТОГ, 
ОБК УТОГ та Черкаське УВП УТОГ

Закарпатська 
облорганізація 
УТОГ вітає з днем 
народження голову 
Хустської ТО УТОГ 
Ірину Іванівну 
ВЕЗИР.

Шановна 
Ірино 
Іванівно!

Шлемо Вам щирі вітання з днем народження!

Від усього серця бажаємо Вам міцного здо-
ров’я та життєвої наснаги, професійних успі-
хів та особистих творчих досягнень, сімейного 
щастя, злагоди та добробуту у Вашій оселі! 

Колектив Закарпатської облорганізації УТОГ

23 февраля 2019 года свой 
юбилей отметила бывший 
директор Запорожского ОДК 
УТОГ Александра Федоровна 
ИВАНЧЕНКО.

Добра, здоровья 
в юбилейный день,

Пусть 75 и не печалит 
Вас совсем,

Наоборот, вы очень молоды душой,
Желаем счастья Вам и радости большой.

Пусть воплотятся в жизнь желания заветные,
А все мгновения будут яркими и светлыми.
С теплом, любовью все былое вспоминать
И в жизнь все планы снова претворять.

Коллективы Запорожской областной организации УТОГ и ТО 
УТОГ, Запорожского ОДК и областной совет ветеранов УТОГ 

ОПТИМІЗМУ ТА 
НЕВИЧЕРПНОЇ ЕНЕРГІЇ!

ЗЛАГОДИ  
ТА ДОБРОБУТУ!

ТВОЇ РОКИ, НАТАЛЮ, 
ЩЕ ЮНІ… 

С БРИЛЛИАНТОВЫМ 
ЮБИЛЕЕМ!

У святковий день 8 Березня 
відсвяткувала свій славний 
ювілей Наталія Володими-
рівна СЕРЕДА — прекрасна 
людина, трудівниця, ма-
ти, голова ревізійної комісії 
Житомирської облорганіза-
ції УТОГ, провідна артист-
ка Народного самодіяльного 
театру БК УТОГ, яка почала 
займатися акторською майстерністю майже з дня 
утворення нашого театрального колективу.

Твої роки, Наталю, ще юні 
В порівнянні з вселенським життям,
Але роки — красиві, розумні,
Мудрі, щирі до тебе летять…
Ти умієш людей шанувати
І світитись на сцені для всіх!
Тож й тобі раді ми побажати — 
Щастя, миру, здоров’я і втіх!
З ювілеєм, шановна!

Від колективу Житомирської облорганізації УТОГ, БК УТОГ, 
ТО УТОГ, артистів Житомирського БК УТОГ та обласної ради 
ветеранів УТОГ
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НАШІ ЮВІЛЯРИ

Любимая всеми нами 
переводчик жестового 
языка Ольга Васильевна 
САПРЫКИНА 18 марта 2019 
года отметила свой юбилей.

Уважаемая  
Ольга Васильевна!

Вас поздравляя с юбилеем,
Признаемся: Вы женщина-звезда!
Нет Вас добрей, красивей, веселее,
Вы сохраните это навсегда.

Здоровья крепкого Вам, главное, желаем,
Энергия пусть бьет всегда ключом.
Тот, кто душою молод, точно знаем,
Согрет по жизни солнечным лучом.

Харьковская областная организация УТОГ, Харьковский об-
ластной Совет ветеранов УТОГ, переводчики города Харькова

Вітаємо Ірму Людвіківну 
ІВАН з прекрасним 
ювілеєм!

У цей прекрасний, 

світлий день,

Коли настав 

Ваш ювілей,

Ми щиро Вас вітаємо, 

Добра і щастя 

Вам бажаємо!

Хай оминають 

Вас тривоги,

Хай Бог дасть щастя на путі!

Тож не старійте і не знайте 

В житті ні смутку, ані бід,

У серці молодість плекайте,

Живіть до ста щасливих літ!

НЕТ ВАС ДОБРЕЙ, 
КРАСИВЕЙ, 
ВЕСЕЛЕЕ!

ДОБРА І ЩАСТЯ 
ВАМ БАЖАЄМО!

Народний самодіяльний театр «Аріадна» при Хар-
ківському БК УТОГ, створений у липні 1918 року, є най-
старішим драматичним колективом глухих у Товаристві 
та у 2018 році відзначив 100-річний ювілей, чим встано-
вив абсолютний рекорд в УТОГ. За клопотанням Хар-
ківської облорганізації УТОГ це досягнення занесено до 
Книги рекордів Товариства у номінації «Мистецтво».

За клопотанням Хмельницької облорганізації УТОГ та-
кож занесено до Книги рекордів Українського товариства 
глухих у номінації «Людина» досягнення інваліда з дитин-
ства Антоніни Володимирівни Посікери, яка є наймо-
лодшою прабабусею у віці 59 років серед членів УТОГ — 
осіб з порушеннями слуху. Приємно, що цей суто жіночий 
рекорд зареєстровано напередодні свята 8 Березня!

Щиро вітаємо рекордсменів  
і бажаємо їм поліпшити їхні досягнення!

Є НОВІ РЕКОРДИ 
УТОГ!
Президія ЦП УТОГ 27 лютого прийняла постанови про 
внесення нових досягнень до Книги рекордів УТОГ.

Інформація «НЖ»

Зустріла свою                
80-ту весну Почесний 
член УТОГ Раїса 
Іванівна ШЕЛЕСТ, 
яка все життя віддала 
благородній професії 
перекладача жестової 
мови.

Центральне прав-
ління УТОГ, колек-

тив виконавчого апарату ЦП УТОГ та Все-
українська рада перекладачів жестової 
мови щиро вітають Раїсу Іва-
нівну зі славною ювілей-
ною датою та бажають 
їй щастя, здоров’я 
і добра на довгій 
життєвій ниві!

НАШІ ЩИРІ 
ВІТАННЯ!

З повагою директор та колектив Ужгородського  
УВП № 2 УТОГ 
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НОВИНИ ВФГ

Перший конгрес ВФГ у Римі

Після Другої світової війни в історії спільноти глу-
хих була розгорнута нова сторінка. Під час зустрічі 
поборників прав глухих — А. Магаротто і В. Іерал-
лі (Італія), Г. Прохазка (Австрія) і С. Сітера (Югосла-
вія) на І Міжнародних зимових іграх глухих в Австрії 
у 1949 році, було вирішено провести післявоєнне за-
сідання представників національних організацій глу-
хих і створити Всесвітню федерацію глухих. 

Засновницький конгрес ВФГ був скликаний в Ри-
мі в вересні 1951 року. Спостерігачі представляли 41 
країну, з яких 16 країн надіслали офіційних представ-
ників. У протоколі зазначено, що 11 країн приєднали-
ся до ВФГ під час зустрічі в Римі.

Перший конгрес був новою ерою міжнародного 
співробітництва для глухих людей світу. Він розгля-
дався як початок нового ставлення до глухих із за-
кликом до проведення наукових досліджень та біль-
шого розмаїття реабілітаційних практик. Висловлю-
валися сподівання, що резолюції, прийняті на май-
бутніх конгресах, будуть визнані авторитетними, і 
надії на те, що ВФГ перетвориться на загальнови-
знану і поважну світову організацію. Очікувалося, 
що це станеться, коли ВФГ отримає консультатив-
ний статус в ЮНЕСКО та інших організаціях в струк-
турі ООН.

Визначні події декади: 50-ті роки

Протягом 50-х років було проведено три Всесвіт-
ніх конгреси ВФГ з проміжком кожні 4 роки: в Італії 
у 1951 році, Югославії у 1955 році, Німеччині у 1959 
році.

Х Міжнародний конгрес з питань освіти глухих 
відбувся в Нідерландах у 1950 році, в якому взяли 
участь 200 осіб з 26 країн. Під час проведення на-
ступного, ХІ світнього конгресу в 1958 році в Англії 
було зареєстровано 1000 учасників з 41 країни.

До речі, в 1950 році з’явився у продажу перший 
транзисторний слуховий апарат. 

Відбулися ІІ, ІІІ та ІV Всесвітні зимові ігри: у 1953 

році в Норвегії участь взяли 43 глухих спортсмена з 
6 країн, у 1955 році в Німеччині — 57 спортсменів з 
8 країн, а у 1959 році в Швейцарії — 56 спортсменів 
з 8 країн.

Були проведені VII і VIII Всесвітні літні ігри у 1953 
році в Бельгії, де взяли участь 524 глухих спортсмени 
з 16 країн, і в 1957 році в Італії за участю 625 спорт-
сменів з 25 країн.

Колумбійський інститут для глухих у Вашингто-
ні, заснований у 1857 році, був у 1954 році пере-
йменований у Галлодетський університет. До 
нього почали приймати студентів з інших країн. 
Одним з таких студентів був швецький хлопець на 
ім’я Джеркер Андерссон, який згодом здобув сту-
пінь доктора і був обраний на посаду президента 
ВФГ.

Міжнародний олімпійський комітет у 1955 році офі-
ційно визнав Міжнародний комітет спорту глухих 
(МКСГ) міжнародною федерацією з олімпійським 
статусом. МКСГ не було дозволено використовувати 
назву «Олімпійський» або емблему з 5 кільцями, про-
те за роки співпраці ці дві спортивні організації сфор-
мували тісні робочі відносини.

У 1955 році в Польщі випустили поштову марку, 
присвячену чемпіонату світу з шахів серед глухих. На 
марці було зображення міжнародного жесту «шахів».

ООН визнала ВФГ своїм членом у 1957 році. 
І Міжнародна конференція ВФГ проходила в Італії 

у 1957 році на тему «Проблеми глухоти».
Американець Ендрю Фостер став першим глухим 

чорношкірим, який отримав ступінь бакалавра в 
Галлодетському університеті в 1954 році. Він поїхав з 
місією до Африки в 1957 році з метою заснувати шко-
лу для глухих в Гані. Згодом Фостер відкрив 31 школу 
для глухих по всьому континенту. Він здобув звання 
доктора та багато нагород, включаючи «Міжнародну 
відзнаку солідарності» від ВФГ.

У 1958 році в Римі Всесвітньою федерацією глухих 
був запроваджений Міжнародний день глухих. 

Президент США Д. Ейзенхауер у 1958 році підпи-
сав закон, що зобов’язував субтитрувати фільми 
для глухих американців.

Продовження. Початок в № 02 за 2019 р.

З ІСТОРІЇ ВСЕСВІТНЬОЇ 
ФЕДЕРАЦІЇ ГЛУХИХ
Іванна НАЗАРОВА

НОВИНИ ВФГ



11

НАШЕ ЖИТТЯБЕРЕЗЕНЬ 2019

ЗАРУБІЖНА МОЗАЇКА

У лютому консорціум Unicode опублікував список 
із 59 новими емоджі (прим. авт.: емоджі — особливі 
ідеограми і смайли, які використовують в електро-
нних повідомленнях та на сторінках сайтів) на 2019 
рік, включаючи запропоновані компанією Apple ін-
клюзивні емоджі. До схвалених увійшли зображен-
ня вуха зі слуховим апаратом; людей, що показують 
жестом слово «глухий»; користувачів механічних та 
ручних інвалідних візків; людей, що користуються 
опорною палицею; протезів руки і ноги; собак-пово-
дирів тощо. Тепер Apple повинна розробити дизайн 
емоджі, що зазвичай займає кілька місяців. Нові 
емоджі будуть випущені протягом 2019 року. 

У своєму запиті до Unicode компанія Apple заяви-
ла: «Сьогодні асортимент емоджі забезпечує широ-
кий спектр зображень людей, їх емоцій, діяльності 
та об’єктів, які мають значення для широкого зага-
лу, але дуже мало хто говорить про життєвий досвід 
тих, хто має інвалідність. Ми вважаємо, що технології 
повинні бути доступні для всіх і задовольняти індиві-
дуальні потреби кожного. Додавання зображень емо-
джі, що відображають повсякденний досвід користу-

вачів, сприяє розширенню поняття культури, яка та-
кож включає інвалідність».

Запит Apple включає загалом 13 нових емоджі. 
Згідно з пропозицією компанії вони поділяються на 
такі категорії: глухі та слабкочуючі, сліпі та слабко-
зорі, люди із порушеннями опорно-рухового апарату. 
Apple зазначає: «Наша пропозиція не є вичерпним 
переліком усіх можливих зображень інвалідності, але 
вона забезпечує початкову відправну точку для біль-
шого представлення різноманітності у всесвіті емо-
джі». Під час узгодження проекту емоджі компанія 
Apple співпрацювала з Національною асоціацією глу-
хих, Американською радою сліпих та Фондом ДЦП. 

Джерело: The Mighty — інтернет-співтовариство 
для людей з проблемами здоров’я та інвалідністю.

APPLE ПРЕДСТАВИЛА НОВІ 
ІНКЛЮЗИВНІ ЕМОДЖІ

Повна інформація — на сайті газети

Іванна НАЗАРОВА

Іванна НАЗАРОВА

Розумні окуляри із субтитруванням — це революційно 
новий спосіб для глухих та слабкочуючих людей насо-
лоджуватися виставами в Національному театрі (м. Лон-
дон, Великобританія). Коли відвідувачі театру надівають 
окуляри, вони бачать розшифровку діалогу та опис зву-
ків, які відображаються на лінзах, дозволяючи стежити 
за виставою і одночасно читати титри.

Глядачі можуть дивитися постановки з будь-якого 
місця в театрі. Розумні окуляри повністю регулюються 
і можуть розміщуватися поверх окулярів для зору. Ко-
ли відвідувач їх надіває, він бачить вступну інструкцію 
з  користування. Під час вистави на лінзах з’являються 
«рухомі» субтитри у реальному часі, а якщо людина по-
вертає голову, слідкуючи за переміщенням акторів на 
сцені, титри рухаються разом з нею. Сенсорний пульт 
управління надає можливість: додавати колір та межі 
задньому фону титрів; змінювати розмір, положення, 

колір та яскравість тексту; також можна читати субти-
три як єдиним рядком, так і трьома окремими рядками. 
Перед початком спектаклю співробітники театру завж-
ди готові допомогти відвідувачам налаштувати окуляри 
для максимального задоволення від перегляду вистави.

«Проект зайняв 4 роки — від розробки концепції до 
впровадження. Ми використовуємо програмне забезпе-
чення із розпізнавання мовлення, яке слухає голоси ак-
торів під час спектаклю, а також реагує на освітлення та 
звукові сигнали, що надходять зі сцени. Далі закодова-
ні субтитри передаються через Wi-Fi в окуляри. Нашою 
метою було створити те, що можна використовувати 
відносно легко для різних постановок як у театрах Вели-
кобританії, так і потенційно в усьому світі», — розповів 
Д. Саффолк, технічний директор Національного театру.

Джерело: Офіційний сайт Національного театру у 
Лондоні 

РОЗУМНІ ОКУЛЯРИ
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ВИДАТНІ ГЛУХІ

МІС КАЛІФОРНІЯ, МЕР  
І ВОЛОДАРКА ДВОХ СВІТІВ

Аманда Фолендорф стала не лише наймолод-
шим членом міської ради, але й першою глухою жін-
кою-мером в американській історії.

Вона народилась з рідкісним фізичним дефектом 
— діафрагмальною грижею і витримала багато опе-
рацій, перш ніж змогла вийти з лікарні. Дівчинка зро-
стала і проходила регулярні медичні огляди, але ніхто 
не помічав, що вона не чує, бо вона швидко навчила-
ся читати з губ. Проте, коли Аманді було 7 років, вчи-
телька помітила, що вона відстає від однокласників у 
читанні та вимові слів. Лікарі почали обстежувати її 
більш прискіпливо, але знов не змогли виявити, в чо-
му ж причина, поки одного дня сурдолог не прикрив 
рот долонею під час вимови слів. Тоді й виявилось, 
що Аманда може чути лише звуки низької частоти. 

Аманда каже, що вважає себе глухою, проте вод-
ночас визнає: «Мені потрібні речі зі світу чуючих так 
само, як зі світу глухих. Я ніколи не зможу бути пов-
ністю глухою або чуючою. Я можу вільно переходити 
між цими двома світами». 

Навчаючись у загальній школі, Аманда відмовила-
ся від супроводу перекладача під час занять, бо со-
ромилася. «Порушення слуху або інвалідність — я 
відкидаю ці ярлики. Ми нічим не відрізняємося від 
будь-кого іншого — ми просто не чуємо».

Після закінчення школи Аманда вступила до Галло-
детського університету у Вашингтоні, де навчається 
3500 глухих і слабкочуючих студентів. Лише там дів-
чина повністю оволоділа жестовою мовою, яку, за її 

словами, краще б їй було вивчити раніше. 
Тепер Аманда працює на посаді міського голови у 

рідному містечку. Вона позитивно налаштована зав-
дяки моральній підтримці її батьків, професорів та 
спільноти глухих.

Аманда завдячує своїм батькам за те, що ніколи не 
дозволяли їй почуватися неповноцінною: «Слів “не мо-
жу” не існувало, були лише “ти можеш” і “ти будеш”».

Більшість її родичів брали активну участь у громад-
ському житті: дідусь був членом колегії міського гос-
піталю і керував волонтерським підрозділом протипо-
жежної служби, а батько служив у міській раді більше 
25 років і деякий час також обіймав посаду мера. 

«Я думаю, що якщо ви вірите в щось і ви цього хо-
чете — не може бути ніяких перешкод, щоб досягти 
цієї цілі», — говорить Аманда. Її першою метою як 
мера є економічне зростання міста.

Для виконання щоденних обов’язків міського голо-
ви Аманда вдається до послуг перекладачів та вико-
ристання різних технологій: «У мене є команда пере-
кладачів. Без них я би відчувалася розгубленою».

До речі, у 2007 році Аманда була коронована ти-
тулом «Міс глуха Каліфорнії»: «Це був дивовижний 
досвід, він допоміг мені здобути впевненість у собі, 
коли виступаєш перед людьми»,— поділилась вона.

Аманда Фолендорф також була президентом клубу 
захисників культури глухих і американської ЖМ шта-
ту Сакраменто. Клуб організовує соціальні зустрічі 
для глухих і слабкочуючих студентів і сприяє розши-
ренню знань та розвитку культури глухих.

Поділившись своєю історією, Аманда сподівається 
надихнути інших долати перешкоди на своєму шля-
ху. «Я отримувала досвід, зростаючи і навчаючись, 
— каже вона. — Я все ще вчуся та отримую нові 
знання зі світу глухих, але тепер я знаю, хто я і як ме-
ні розмовляти з іншими людьми про те, чого я хочу».

Аманда сподівається, що більше людей зацікавить-
ся культурою глухих та американською ЖМ. Вона та-
кож хоче подолати дистанцію між чуючими людьми та 
спільнотою глухих, оскільки вважає, що обидва ці світи 
не такі вже й різні: «У мене є коханий, друзі та любляча 
сім’я, і вони всі підтримують мене. Я живу життям, що 
нічим не відрізняється від життя чуючих людей».

Іванна НАЗАРОВА
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ШКІЛЬНА СТОРІНКА

МИ ПЕРЕКОНАНІ — ГЛУХІ 
МОЖУТЬ УСЕ!

У 2011 році старшокласники нашої школи брали 
участь у конкурсі «Наш спільний дім — УТОГ», який 
проводила газета «Наше життя», і посіли перше міс-
це. Минули роки, закінчили школу і пішли у велике 
життя колишні учні, а ми, педагоги, продовжуємо ро-
боту з вивчення історії Товариства глухих з теперіш-
німи старшокласниками. 

У грудні 2018 року до Міжнародного дня людей з 
інвалідністю разом з учнями підготували і провели ін-
телектуальну гру «Що ми знаємо про світ тиші?». В 
ході цієї гри ми з’ясували, наскільки діти обізнані про 
світ, у якому живуть і творять люди, позбавлені мож-
ливості чути. Гаслом нашої зустрічі було: «Ми пере-
конані — глухі можуть усе».

Запропонували учасникам гри різноманітні питан-
ня з історії Всесвітньої федерації глухих, Українсь-
кого товариства глухих, Міжнародного дня глухих; 
стосовно авторів створення емблеми та гімну УТОГ, 
назви театру міміки та жестів УТОГ та кількості та-
ких театрів у світі; розповідали й про етапи створен-

ня нашої школи як спеціального навчального закла-
ду; торкнулися найпрестижніших спортивних змагань 
для людей з інвалідністю; називали прізвища тих 
спортсменів, які прославили Україну й нашу школу у 
світі, називали прізвища відомих глухих людей. 

А коли пролунав гімн УТОГ і всі учні піднялися і за-
співали жестами — гості з гуманітарного ліцею і пе-
дагоги були вражені цим. 

Старшокласники показали, що попри відсутність 
слуху, вони обізнані, вміють виразно висловлювати 
свої думки, робити висновки, цікавляться здобутка-
ми людей, які мають порушення слуху, і для них це є 
взірцем у власному майбутньому житті.

Л. ЛЯЩУК, М. МАВРОДІ, 
вчителі Маріупольської спеціальної загальноосвітньої 
школи-інтернату № 21 Донецької обласної ради 

В «ПОИСКАХ СОКРОВИЩ»

Квест — это увлекательная игра с выполнением 
разнообразных заданий, с использованием логики, 
скорости, мышления и памяти.

В квесте принимали участие 10 детей из разных 
классов, начиная с восьмого.

Задания для квеста были разработаны и подобра-
ны таким образом, чтобы ученики не только показа-
ли свои знания и умения по информатике, а еще и 
логически поразмышляли над другими школьными 
предметами, с которыми, как ни крути, связана инте-
ресная наука информатика.

Квест длился около 2,5 часов. В нем также были 
задействованы 10 учителей, которых детям необхо-
димо было найти, выполнить задание или дать от-
вет на зашифрованный вопрос. Выполняя задачу, 

дети получали новые конверты с очередными зада-
ниями.

Всем так понравилось, что  они по окончании спра-
шивали: «А когда будет новый квест?»

Многие задания квеста были связаны с работой и 
поиском в интернете. У всех участников команды бы-
ли телефоны, в которых присутствовал Wi-Fi-доступ 
к интернету, работающему по всей школе.

Всю игру-квест мы засняли на память и выставили 
в плейлист «Школа 91 Одесса» на канале «ОБСП» в 
YouTube. Каждому игроку будет приятно вспомнить 
это событие спустя годы, а другим посмотреть, как 
интересно и весело может проходить День информа-
тики, когда учитель любит импровизировать и соз-
давать детям праздник.

Увлекательные поиски сокровищ состоялись в День информатики, 
который прошел в виде игры-квеста в нашей Одесской школе-
интернате № 91.

Ирина ХАРЧЕНКО,
учитель информатики 
Одесской школы-интерната 
№ 91
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В ОРГАНІЗАЦІЯХ УТОГ

З ТУРБОТОЮ ПРО СПІЛЬНИЙ ДІМ

Ми вже повідомляли наших читачів про хід облаш-
тування приміщення Первомайської ТО УТОГ. Зви-
чайно, на час зимових морозів зовнішні роботи було 
на деякий час призупинено.

 Але справжній новорічний подарунок нам зробили 
наші меценати, які власним коштом придбали нам 
новий котел «Булер’ян» на дровах та оплатили його 
встановлення на загальну суму 12 тис. грн, а також 
забезпечили дровами. 

Тепер жодні морози нам не страшні, і у нашому 

спільному домі буде не лише затишно, а й тепло.
Наступний етап — фарбування приміщення ТО 

зовні, наші меценати допомогли закупити фарбу для 
продовження зовнішніх робіт. 

Надалі в планах доброчинців допомогти нам з вста-
новленням нових вікон та закупити меблі.

Від імені членів Первомайської ТО та від себе 
особисто хочу подякувати нашим меценатам та 
висловити сподівання на подальшу плідну співпра-
цю.

Олена ЛАТИШЕВА, 
голова Первомайської ТО УТОГ (Миколаївська обл.) (ЧАСТИНА 2)

Купянская ТО УТОГ является структурным под-
разделением Харьковской областной организации 
УТОГ и находится в 60 км от Луганской области. 

В настоящее время здесь на учете 167 членов 
УТОГ, из них 49 ветеранов.

С 1971 по 1990 год заведовала Купянским клубом 
глухих Тамара Васильевна Гончарова. Работа здесь 
кипела, планы выполнялись и перевыполнялись. В 
1990 году Купянский клуб был реорганизован в тер-
риториальную организацию УТОГ. Т.В. Гончарова 
продолжала работу в качестве председателя ТО. 
Она наладила связь с мэром города В.И. Потаповым, 
сейчас он — народный депутат Украины. Благодаря 
В.И. Потапову Купянская ТО УТОГ получала всесто-
роннюю помощь для своих подопечных. Тогда и бы-
ла построена газовая котельная для отопления по-
мещения ТО. 

Развивалась здесь и художественная самодея-
тельность. Во всех начинаниях Тамару Васильевну 
поддерживала переводчик Лариса Николаевна По-
пова. 

Особое внимание уделялось развитию спорта. Ма-
стер спорта по шахматам, чемпион Украины, сере-
бряный призер чемпионата мира среди глухих Вик-
тор Попов — это гордость Купянска.

После ухода Т.В. Гончаровой на пенсию Купянскую 
ТО УТОГ возглавила Ирина Николаевна Борщ. По 
плану работы облсовета ветеранов несколько лет на-

зад я выезжала с проверкой в Купянскую ТО УТОГ. 
Проверка показала, что ее помещение нуждается в 
ремонте. В 2017 году, благодаря финансированию из 
госбюджета, Харьковская облорганизация УТОГ по-
лучила средства на ремонт здания. Почти на 35 тыс. 
грн были приобретены стройматериалы. Председа-
тель облорганизации Е.В. Яковлева провела расши-
ренное заседание ТО УТОГ, на котором было приня-
то решение — ремонт делать своими силами. И вот 
благодаря председателю Купянской ТО УТОГ Ирине 
Борщ и членам правления: Ирине Федосеевой, Еле-
не Вовк, Ольге Жаботинской, Игорю Смирнову, Ми-
хаилу Тищенко, а также ветеранам, которые активно 
помогали: Геннадию Гусакову, Елене Гусаковой, Ген-
надию Вовку и Алексею Вовку — сейчас в обновлен-
ном помещении можно проводить любые мероприя-
тия для членов УТОГ. 

В планах правления весной освежить фасад зда-
ния, отремонтировать и покрасить забор на террито-
рии, заменить устаревшие окна на евроокна, а газо-
вое отопление заменить на электрическое. Весной 
на территории запланировано также посадить си-
рень и тюльпаны. Вот такие планы у наших купянчан.

ТРАДИЦИИ ПРОДОЛЖАЮТСЯ
Нина БЕЛОВА, 
председатель Харьковского областного совета ветеранов УТОГ
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СПОРТ ГЛУХИХ

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ И ТРАДИЦИИ 
ФИЗКУЛЬТУРЫ И СПОРТА ГЛУХИХ  
НА ХАРЬКОВЩИНЕ
Продолжение. Начало в №№ 40–43 за 2018 г. и № 1–2 за 2019 г.

В. КОВТУН, 
президент Харьковской  
областной ячейки СФГУ

Известный харьковский футболист М.Г. Рыжкин с 
1960 по 1966 год работал общественным тренером не 
только по футболу, но и по хоккею и волейболу, а за-
тем долгие годы — тренером-почасовиком по совме-
стительству. Он был настоящим волшебником дри-
блинга, умеющим ускользнуть с мячом от столкнове-
ния с защитником и уйти в отрыв. Рыжкин был 17 раз 
чемпионом области среди глухих по футболу, 9 раз 
— чемпионом УССР, 6 раз — чемпионом СССР, а как 
тренер он 9 раз приводил команду глухих харьковчан 
к победе в чемпионатах УССР. И еще он 12 раз был 
чемпионом Украины среди глухих по волейболу. 

В шестидесятые годы команда хоккеистов област-
ного Дома культуры УТОГ успешно участвовала в го-
родских соревнованиях среди слышащих. Тренером 
ее был опять же неугомонный Рыжкин. 

В разные годы членами сборной команды глухих 
СССР были ученики Матвея Григорьевича — В. Вер-
лока, В. Онилов, К. Коробка, В. Плахотник, А. Мед-
ведев, Г. Онилов и др. Все они добились блестящих 
успехов. 

Также в Харькове приобрел популярность хоккей. 

Неслышащие хоккеисты участвовали в играх сре-
ди слышащих спортсменов и добились неплохих ре-
зультатов. Их тренировал все тот же Рыжкин. 

Харьковщина славится также высоким уровнем 
развития баскетбола. Лучшими баскетболистами бы-
ли В. Межерицкий, В. Верлока и другие.

 В 1993 году был создан Украинский центр «Инва-
спорт» — государственное учреждение, которое со-
средотачивало в себе всю организационную и тре-
нерскую работу по физкультуре и спорту инвалидов, 
в том числе — неслышащих спортсменов. В област-
ном Центре «Инваспорт» занимаются спортом бо-
лее 400 человек с нарушениями слуха. Из них имеют 
звание «Заслуженный мастер спорта Украины» 9 че-
ловек, «Мастер спорта международного класса» — 
12 человек, «Мастер спорта Украины» — 17 человек, 
«Заслуженный тренер Украины» — 4 человека. При 
Спортивной федерации Харькова в настоящее вре-
мя культивируются такие виды спорта, как легкая ат-
летика, плавание, футбол, спортивное ориентирова-
ние, баскетбол (всего 12 видов спорта).

Продолжение следует

Уже вдев’яте відбулися змагання з міні-футболу се-
ред глухих у Кривому Розі. 

23–24 лютого 2019 року у відкритому міському 
турнірі серед інвалідів з порушеннями слуху взяли 
участь 8 команд: 2 — з Кривого Рогу, по одній — з Ки-
ївської області, Дніпра, Черкас, ветеранів — з Криво-
го Рогу, Харкова, Дніпра. Ігри відбувалися за круго-
вою системою в одне коло, їх тривалість — 2 тайми 
по 15 хвилин кожен. Заміни були необмежені. А на 
другий день відбулися захопливі зустрічі, результат 
яких такий: 1 місце посіла команда «Кривбас-1», 
2 місце — «Дніпро», 3 місце — «Ветеран-Кривбас».

На прикінцевій церемонії вручені пам’ятні стату-
етки та дипломи кращому гравцеві — Володими-

ру Рощенкову з Дніпра, кращому бомбардиру зма-
гань — Євгенію Макаревському з команди «Вете-
ран-Кривбас» (його результат — 26 мячів) та кра-
щому воротарю змагань — Володимиру Шевченку 
з Кривого Рогу. Капітанам команд вручено кубки та 
дипломи за перше, друге, третє місця, а гравці одер-
жали медалі й дипломи. Організатори змагань зав-
дячують директору ДЮСШ-4 Р.А. Контуру за надан-
ня спортивної зали для проведення міського турніру 
з міні-футболу, а члену комітету з фізичної культури і 
спорту виконкому міської ради А.М. Ступак — за фі-
нансову допомогу в придбанні нагород.

Усіх охочих запрошуємо взяти участь у змаганнях, 
які відбудуться наступного року.

ФУТБОЛ — ЦЕ НАША УЛЮБЛЕНА ГРА
Андрій ПАТЕРИЛО, вчитель фізкультури КЗО «Багатопрофільний навчально-реабілітаційний центр «Сузір’я» ДОР»
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Абонент № 749 (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 № 750
Глухий чоловік, 57 років. Проживає в селі. Житлом за-

безпечений. Віруючий — адвентист сьомого дня. Хотів 

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.

би познайомитися з нечуючою жінкою 50–57 років. 
Йому можна писати СМС за мобільним номером: 

0989387961.
Вінницька обл.

Рецепт классичес-
кого бисквита
Ингредиенты: 

• яйца куриные — 7 штук;

• сахар — 200 г;

• мука — 120 г;

• крахмал картофельный — 75 г; 

• ваниль.

БИСКВИТ: ОТКУДА ОН ВЗЯЛСЯ
«Дважды выпеченный» – так дословно переводится 
слово «бисквит» со старофранцузского языка. 
Появился он как «морской сухарь» — непременный 
атрибут корабельного быта, сытный и долго хранящийся продукт. 
Ведь в составе бисквита не было масла и, хорошо просушенный, 
он долго не плесневел.
Эти нежные и воздушные пирожные завоевали любовь не одного 
поколения людей по всему миру.

Вячеслав ОНАЦКИЙ

Приготовление: 
Отделить белки от желтков. Белки взбивать постепенно, добавляя 

100–130 г сахара до образования стойкой пены. Затем отдельно взбить 
желтки с оставшимся сахаром добела. Муку смешать с крахмалом и до-
бавить щепотку ванили. Соединить белки, желтки и муку и перемешать 
аккуратно деревянной лопаткой до однородной массы. Форму диаме-
тром 24 см выложить пергаментом и, не смазывая маслом, влить туда 
получившееся тесто. Выпекать его в разогретой до 180 градусов духовке 
до готовности. Во время выпечки духовку открывать нельзя, иначе тесто 
не поднимется. Выпекается бисквит 20–30 минут.

Корж вынуть из формы и остудить. Через 6–8 часов его можно разре-
зать на 3 части. А где крем? Вы, дорогие читатели, сами выберите лю-
бой крем или джем на ваш вкус. Приятного аппетита!






