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ПОБУВАЛИ НЕ ЛИШЕ НА КОНКУРСІ  
«DEAF-ЛІГА СМІХУ»

6–7 квітня 2019 року керівництво УТОГ перебувало з 
робочим візитом на Львівщині  

7 стор.

ІНТЕРЕС БУВ ВЗАЄМНИМ…

Розповідь про візит в Україну Мішелі Фріз 
— фахівця з американської жестової мови, 
професора кафедри гуманітарних та іноземних 
мов Коледжу Санта Фе

4 стор.

РОБОТА З ВЕТЕРАНАМИ У 2018 РОЦІ: 
ЦИФРИ, ФАКТИ, КОМЕНТАРІ

Аналіз виконання обласними радами ветеранів 
УТОГ планів роботи за 2018 рік та підсумки 
змагання на краще здійснення їх діяльності

5 стор.

СВІТ КРАСИВИЙ, СВІТЛИЙ, СПОВНЕНИЙ 
ЛЮБОВІ

Оголошені підсумки Всеукраїнського конкурсу 
дитячого малюнка «Моя країна — Україна», 
організаторами якого виступили Українське 
товариство глухих і Київська спілка нечуючих 
художників «Натхнення»

6 стор.

З МРІЄЮ ПРО КОСМОС

До Дня космонавтики друкуємо бесіду з членом УТОГ 
Сергієм Сивоконем, який захоплюється астрономією

11 стор.
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Мали розмову з головою Запорізької обласної організації УТОГ 
В.Ю. Дюжевим про те, кого б з активістів УТОГ запросити стати 
«обличчям» чергового номера газети. І від Віктора Юрійовича 
надійшла цікава пропозиція: «Ви весь час розповідаєте про молодь, 
а я вам пропоную наших ветеранів — чудову сімейну пару, яка живе 
в нашому славному Запоріжжі, колисці українського козацтва». 
Ловимо його на слові (або краще сказати — ловимо на жесті) та 
домовляємося про підготовку такого інтерв’ю. А допомогла нам у 
цьому В.І. Котенко, голова Запорізької обласної ради ветеранів УТОГ, 
яка й записала бесіду з героями нашої сьогоднішньої публікації — 
Миколою Миколайовичем та Таїсією Василівною Махіними. Крім того, 
В.Ю. Дюжев зробив і надіслав до газети відеозапис розмови з ними.

ТВОЇ ТАЛАНТИ, УТОГ

— Миколо Миколайовичу і Таїсіє Василівно, ви 
обоє знайшли свою долю у Запоріжжі, але наро-
дилися далеко звідси…

М.М.: — Так, я народився в далекій Вологодській 
області, у місті Красавіно в 1957 році. Але потім наша 
сім’я переїхала в Україну і я пішов вчитися до Мир-
городської школи-інтернату для слабкочуючих ді-
тей, що в Полтавській області. Цю школу я закінчив у 
1976 році й переїхав до Запоріжжя. 

Т.В.: — А я народилася в 1959 році в Саранську 
(Мордовія), вчилася в Улянівській школі-інтернаті для 
глухих дітей і після випуску в 1976 році приїхала до 
Запоріжжя услід за старшою сестрою.

— Чому саме до Запоріжжя? 
М.М.: — У той час з усього колишнього СРСР до 

Запоріжжя з’їжджалися глухі, які влаштовувалися на 
роботу на Запорізьке виробниче підприємство «Не-
он» УТОГ та на інші підприємства міста. Ось і я, за 
направленням тодішнього голови обласної організа-
ції УТОГ В.М. Дюкова, прийшов на «Неон», де пра-
цював слюсарем-складальником реле. 

На підприємстві був добре облаштований гуртожи-
ток, була й перспектива отримання квартири. Крім 
того, мене приваблював і чудовий Будинок культури 
УТОГ, бо ще зі шкільних років займався художньою 
самодіяльністю. До речі, В.М. Дюков вимагав від нас, 
молодих, не лише сумлінно працювати, а й відвідува-
ти БК і брати участь у різних гуртках. Так я від самого 
приїзду до Запоріжжя і до цього дня виходжу на сце-
ну нашого Будинку культури. І дружина Тася також.

— Мабуть, втомлювалися після робочої зміни? 
Адже у ті часи на «Неоні» було дуже багато замов-
лень, а його продукція славилася далеко за межа-
ми України.

М.М.: — Так, роботи справді було багато, працюва-
ли у дві-три зміни. Основна продукція нашого підпри-
ємства — це електротехніка: трансформатори, реле, 
реактори тощо. Це досить складна робота, яка вима-
гає кваліфікації, майстерності, якісної праці. Хоча до-
водилося нелегко, але й на роботі не пасли задніх, 
і на сцені встигали виступати, відвідувати репетиції, 
на гастролі по Україні їздити. 

— У вас багато нагород — і за працю, і за висту-
пи на сцені. Глядачі старшого покоління завжди із 
захватом згадують ваші виступи.

М.М.: — Так, є що згадати. Цікаво було жити й пра-
цювати. Ми з Таїсією неодноразово були переможця-
ми змагань, нагороджені званнями «Ударник п’яти-
річки». Як кращим працівникам нам давали путівки 
до Геленджика. А участь у виступах на сцені — це 
наше спільне захоплення, яке ми не полишаємо до 
цієї пори. Ми не лише брали участь у танцювальному 
гуртку, але й займалися іншими видами мистецтва: я 
виступав у драматичних виставах, а Таїсія була учас-
ницею групи магів «Калейдоскоп». Як раніше, так і 
зараз жоден захід у БК не выдбувається без нашої 
участі. Ми також беремо участь і в заходах в області.

— Є у вас чудовий, можна сказати «фірмовий» но-
мер — «Зустріч на вокзалі», коли він і вона випадко-
во зустрічаються через багато років. Ви в танці хви-

ЗНАЙШЛИ СВОЮ ДОЛЮ  
У ЗАПОРІЖЖІ
Валентина 
КОТЕНКО,  
Наталія 
КАМЕНСЬКА
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ТВОЇ ТАЛАНТИ, УТОГ

лююче передали бентежні почуття зустрічі з пер-
шим коханням. Цей виступ завжди проходить «на 
ура» — глядачі від цього танцю в захваті, як і від ін-
ших номерів у вашому виконанні. А як і де ви самі 
зустрілися?

Т.В.: — Палке почуття виникло у нас з Колею з пер-
шого погляду при зустрічі на «Неоні» і так спалахну-
ло, що один без одного ми вже не змогли. У 1982 році 
ми одружилися. Для оформлення нашого шлюбу до 
ДК УТОГ була запрошена представниця ЗАГСу, яка 
розписала нас. Це було так зване тоді в СРСР «ком-
сомольське весілля». На реєстрації були присутні ду-
же багато людей: наші друзі, керівники облорганіза-
ції УТОГ і ДК. Це було дуже урочисто і зворушливо! 
Такого раніше у нас в клубі ще не було. Але й потім, 
на жаль, не було теж… А зараз інший час — таке ве-
сілля не в моді. 

У 1986 році у нас народився син Денис. Він зараз жи-
ве окремо від нас, але часто нас провідує, а ми — його. 

— Зараз ви обоє вже на пенсії, але не сидите, 
склавши руки. У 90-ті роки купили ділянку, облаш-
тували її, побудували будинок... 

М.М.: — Так, і завдяки цьому зараз із самої ран-
ньої весни до пізньої осені працюємо і живемо на да-
чі. Праця на землі — це для нас не лише урізнома-
нітнення раціону харчування при наших невеликих за 
розмірами пенсіях. Я можу багато розповідати про 
наші дачні успіхи, особливо про виноград, який пре-

красно плодоносить у нашому запорізькому краї, дає 
хороший урожай. 

До речі, взимку ми також відвідуємо дачу — там 
живе наш чудовий кіт, якого ми не забуваємо, году-
ємо. Крім того, там багато бездомних кішок і собак, 
яким ми також допомагаємо пережити сувору зимову 
пору. 

— Отже, вас поєднує також любов до тварин. 
Може, ще є якісь захоплення, про які ми не знає-
мо?

Т.В.: — Я дуже люблю вишивати на різні теми. Де-
які мої роботи брали участь в обласних конкурсах та 
виставках. А Микола майстер на всі руки, вміє роби-
ти все. Крім того, він гарно малює і теж брав участь у 
виставках в нашому БК УТОГ.

 М.М.: — Також хочу додати, що моя дружина дуже 
смачно готує. А що стосується наших виступів в клу-
бі, то ми будемо брати в них участь, поки в нас виста-
чить сил.

— Дякую вам за розмову! Хочемо привітати Та-
їсію Василівну з нагоди 60-річного ювілею, який 
вона відзначає саме в день нашого з вами ін-
терв’ю — 3 квітня, і побажати їй всього найкращо-
го у житті та творчості. До речі, Микола Микола-
йович відсвяткував ювілейну дату позаминулого 
року. На завершення нашої бесіди хочемо поба-
жати вашій чудовій парі щастя, здоров’я і любові 
на довгі роки. 

Більше фото, а також відео — на сайті газети 
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Гостю зустрічали та приймали голова ЦП УТОГ Іри-
на Чепчина та директор Київського коледжу легкої 
промисловості Ганна Щуцька. 

Програма перебування в Україні американського 
фахівця була надзвичайно насиченою. Згідно з пла-
ном візиту, на початку відбулася зустріч Мішель з ке-
рівництвом ЦП УТОГ та спілкування у форматі діало-
гу зі співробітниками виконавчого апарату ЦП.

Важливими подіями під час візиту стали робочі зу-
стрічі із заступником міністра культури України Юрієм 
Рибачуком, де обговорювався проект Закону України 
«Про українську жестову мову», та з першим заступ-
ником міністра освіти і науки України Павлом Хобзе-
єм, під час якої Мішель Фріз підкреслила надзвичай-
ну важливість жестової мови для навчання осіб з пору-
шеннями слуху і необхідність збереження системи спе-
ціальної освіти, виходячи з досвіду США, де інклюзія 
стосовно глухих далеко не завжди себе виправдовує.

Мішель Фріз ознайомилась з роботою відділу нав-
чання жестової мови Інституту спеціальної педагогі-
ки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України 
та ГО «Об’єднання нечуючих педагогів». В Інститу-
ті за її активної участі відбувся Міжнародний науко-
во-практичний семінар на тему: «Доступний освітній 
простір для дітей глухих та слабкочуючих». 

4–5 березня Мішель Фріз відвідала Київський ко-
ледж легкої промисловості, де ознайомилася з до-

с в і д о м  і н к л ю з и в н о г о 
навчання у Коледжі. Під 
час відкритого діалогу на 
тему: «Інклюзія у суспіль-
стві. Освіта осіб з пору-
шеннями слуху. Досвід 
Америки» було поруше-
но багато питань стосов-
но підготовки студентів 
з порушеннями слуху, 
особ ливостей теоретич-
ної та практичної підго-
товки молоді та роботи 
перекладачів жестової 
мови. Мішель Фріз роз-

повіла, що навчанню молоді з порушеннями слуху, 
зокрема жестовій мові, в США приділяється велика 
увага, адже жестова мова посідає четверте місце за 
рівнем практичного застосування, а усього в США 
налічується 38 млн осіб з порушеннями слуху. 

У рамках візиту відбулося знайомство Мішель Фріз 
з керівництвом та співробітниками Чернігівської, Жи-
томирської та Київської організацій УТОГ, обговорю-
валися соціальні аспекти життя осіб з порушеннями 
слуху. Під час поїздки до Житомира Мішель Фріз зу-
стрілась з керівництвом та працівниками Житомир-
ського УВП УТОГ. Ця зустріч справила на неї особли-
ве враження, адже в США немає такої розгалуженої 
системи виробничих підприємств, на яких працюють 
глухі люди. 

Особливо цікавим та пізнавальним з професійної 
точки зору було відвідування Житомирської спецшко-
ли-інтернату № 2, Березівського навчально-реабіліта-
ційного центру та спецшколи-інтернату № 9 м. Києва.

Гарним фінальним акордом візиту став круглий стіл у 
Культурному центрі УТОГ на тему: «Культура глухих в 
Україні та Америці. Історія та сучасність» та чудова вис-
тава театру міміки та жесту «Райдуга».

Щира подяка всім, хто долучився до організації всіх 
заходів, пов’язаних з перебуванням американської гос-
ті в Україні. Інтерес був взаємним і зустрічі справили 
дуже велике враження на всіх, хто взяв у них участь.

ЗАКОРДОННІ ЗВ’ЯЗКИ

ІНТЕРЕС БУВ ВЗАЄМНИМ
Інформація Київського коледжу 
легкої промисловості

У рамках співдружності Коледжу Санта Фе (штат Флорида, США) 
та Київського коледжу легкої промисловості 2–8 березня в Україні 
перебувала Мішель Фріз — фахівець з американської жестової мови, 
професор кафедри гуманітарних та іноземних мов Коледжу Санта Фе. 
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Всеукраинский Совет ветеранов УТОГ (председа-
тель А.М. Мережко) вновь отчитывается о результатах 
своей деятельности. Итак, в 2018 году была продолже-
на традиция отдыха в Пуще с одновременным прове-
дением совещания актива ВСВ и концерта самодея-
тельных талантов. Была также организована Всеукра-
инская выставка «Краса, створена своїми руками». 

Члены ВСВ С.П. Лукьянова, Н.В. Середа, В.П. Куша-
ков, В.Я. Зибарева, Р.И. Адамчук и автор этой статьи оз-
накомились с работой среди ветеранов в Харьковской, 
Волынской и Винницкой облорганизациях УТОГ. 

Анализ отчетов за 2018 год показал, что большин-
ство областных советов ветеранов УТОГ неплохо 
справились с намеченными планами. Но, увы, по не-
которым пунктам цифры в отчетах не соответствуют 
реальным (очевидно, они взяты из общих показате-
лей облорганизации УТОГ в целом, а не только ОСВ). 

Вместе с тем, выявлены и другие красноречивые 
цифры: например, всего по состоянию на 31.12.2018 г. 
в УТОГ насчитывается 13726 человек преклонного воз-
раста, а если сопоставить с общим количеством чле-
нов УТОГ (46 тысяч) — это почти 1/3. И еще печально, 
но факт, что только за прошлый год выбыло из нашего 
строя 880 ветеранов…

Еще одна цифра: заседания облсоветов ветеранов 
проводятся 2–3 раза в год, а в некоторых областях — 
чаще: например, в Киевской было 5 заседаний ОСВ, 
а в Днепропетровской — 11.

Известно, что по Положению о ВСВ УТОГ в каждой 
области выделяются деньги на работу с ветеранами — 
5 % от суммы средств, самостоятельно заработанных 
облорганизациями УТОГ. Но эти показатели ни в одной 
из них не совпадают с плановой (заложенной в смете) 
цифрой. И еще настораживает, что в 3 областных орга-
низациях УТОГ (Винницкой, Запорожской и Одесской) в 
2018 году не потратили на ветеранов ни копейки из бюд-
жета облорганизации УТОГ. Напрашивается вопрос: 
проводится ли в этих областях работа с ветеранами? 

Судя по отчетным данным, хорошо налажено со-
трудничество с местной властью и спонсорами в 

Днепропетровской облорганизации УТОГ. Ни одна 
организация не может сравниться с ними по количе-
ству «оздоровленных» ветеранов – 110 человек! 

Как сообщили в Полтавском ОСВ УТОГ — на мате-
риальную помощь ветеранам здесь «нашли» 100 тыс. 
грн. А ветераны Киевской организации УТОГ получили 
к Новому году подарки за счет гуманитарной помощи.

Хочется поднять вопрос относительно подворных об-
ходов. Есть мнение, что это мероприятие, мягко говоря, 
не вписывается в реалии нашего времени. Ведь одино-
кими людьми занимаются районные органы социаль-
ной опеки (социальные работники и волонтеры) и без 
особой просьбы от членов УТОГ преклонного возраста 
предпочтительно лишний раз их не беспокоить.

Есть еще один вопрос, над которым стоит серьез-
но подумать. К сожалению, не удалось узнать, сколь-
ко ветеранов УТОГ пользуются услугами «Сервиса 
УТОГ» и по каким вопросам. Надо будет это держать 
на контроле и продвигать этот метод получения по-
мощи среди тех, кто умеет пользоваться скайпом.

Что же касается услуг переводчиков жестового 
языка, то тут ветераны стараются пользоваться ус-
лугами перевода своих родных. На совещаниях ве-
теранов в Пуще-Водице вопрос о сложностях с пе-
реводчиками ЖЯ поднимался неоднократно, но в 
прош лом году, парадокс, об этом даже не вспомина-
ли, хотя в связи с началом работы «Сервиса УТОГ» 
стоило бы обсудить и этот вариант. 

По итогам работы в 2018 году президиум ЦП УТОГ 
признал лучшими: 

— в первой группе, где областной совет объеди-
няет более 700 ветеранов, — Днепропетровский 
облсовет (председатель Г.И. Братко) и Киевский 
совет (В.З. Скурчинская);

— во второй группе, где ветеранов в ОСВ от 540 
до 699 чел., — премию решено не присуждать;

— в третьей группе, где ветеранов УТОГ меньше, 
чем 539, — Полтавский облсовет ветеранов УТОГ 
(С.П. Лукьянова).

Поздравляем победителей и желаем всем нашим со-
ветам ветеранов и дальше продолжать благородную 
миссию — заботу о членах УТОГ старшего возраста.

НЕ СТАРЕЮТ ДУШОЙ ВЕТЕРАНЫ

РАБОТА С ВЕТЕРАНАМИ 
В 2018 ГОДУ: ЦИФРЫ, 
ФАКТЫ, КОММЕНТАРИИ
Татьяна ЛАПИЕВА 
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Організаторами Всеукраїнського конкурсу дитячо-
го малюнка «Моя країна — Україна» виступили Укра-
їнське товариство глухих і Київська спілка нечуючих 
художників «Натхнення».

За результатами конкурсу до оргкомітету надійшло 
235 дитячих робіт. Загалом у ньому взяли участь 226 
дітей із 36 спецшкіл зі всієї України, а до фінальної 
виставки журі відібрало 35 робіт.

За рішенням журі у середній віковій групі названо 
переможцями:

 — перше місце: Золтан Балога, учень Піщан-
ської спецшколи-інтернату — за роботу «Ми ді-
ти твої, Україно!»; 

 — друге місце: Ліза Батюта, учениця спецшко-
ли-інтернату № 18 м. Києва — за роботу «Пасха»;

 — третє місце: Олексій Борисюк, учень Кам’я-
нець-Подільського багатопрофільного НРЦ — 
за роботу «Вечорниці».

У старшій віковій групі визначили переможцями:

 — перше місце: Дар’я Шевченко, учениця Мир-
городської спецшколи-інтернату — за роботу 
«Соняшники»;

 — друге місце: Марина Маметова, учениця Пол-
тавської спецшколи-інтернату — за роботу 
«Молитва за Україну»;

 — третє місце: Сергій Шульгач, учень Львівської 
спецшколи-інтернату Марії Покрови — за робо-
ту «Святий вечір».

Гран-прі відзначено роботу «Україна мальовнича» Іри-
ни Кикоть, учениці Полтавської спецшколи-інтернату.

Дітям була запропонована насичена програма пе-
ребування у столиці України. Юні художники побува-

ли в арт-студії «АRTOS» на майстер-класі з петри-
ківського розпису, який провела для них художник і 
реставратор Ольга Денисюк. Водночас вони змогли 
оглянути цікаву пам’ятку архітектури під назвою «За-
мок барона», в якій розташована ця арт-студія.

Цікаву й креативну екскурсію провів для дітей Анд-
рій Оніщук — молодий екскурсовод Музею мистецтв 
імені Богдана і Варвари Ханенків. 

Дуже символічно, що саме у приміщенні Націо-
нального музею Тараса Шевченка відбулося відкрит-
тя вис тавки кращих робіт Всеукраїнського конкурсу 
«Моя країна — Україна». Дивлячись на яскраві робо-
ти дітей, розумієш, наскільки їх світ красивий, світлий, 
сповнений любові до своєї рідної країни. На церемо-
нії відкриття виставки з привітальним словом висту-
пили голова УТОГ Ірина Чепчина, голова Київської 
спілки нечуючих художників «Натхнення» Олексій На-
шивочніков, директор арт-студії «АRTOS» Тетяна Ри-
ліна, методист вищої категорії кабінету моніторингу 
та якос ті мистецької освіти Київського міського ме-
тодичного центру Олеся Сергієнко, представник Мі-
ністерства соціальної політики України Ніна Попова. 
Переможцям були вручені дипломи й подарунки від 
Центрального правління УТОГ, солодощі від фірми 
«Добра Цукерня» та настільні ігри від фірми «Pickart».

А на ранок у Навчально-відновлювальному центрі 
УТОГ відбувся ще один майстер-клас з образотворчо-
го мистецтва, який провів нечуючий художник, вчитель 
Київської спецшколи-інтернату № 18 Євген Фіненко.

Центральне правління УТОГ висловлює велику по-
дяку всім, хто взяв участь в організації та проведен-
ні Всеукраїнського конкурсу дитячого малюнка «Моя 
країна — Україна».

СВІТ КРАСИВИЙ, СВІТЛИЙ, 
СПОВНЕНИЙ ЛЮБОВІ Інформація відділу 

організаційної та видавничої 
роботи ВА ЦП УТОГ

Більше фото на 3 сторінці обкладинки та на сайті НЖ.

ПАЛІТРА
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Більше фото на 4 сторінці обкладинки.

Спочатку — про конкурс. Загалом у «Deaf-Ліга сміху» 
взяли участь 10 команд — з Дніпра, Житомира, Києва, 
Львова, Одеси, Полтави, Сум, Тернополя, Харкова та 
Чернігова. Впевнену перемогу здобула команда «ЖЖЖ-
ЖЖ», направлена Київською організацією УТОГ, ІІ місце 
посіла команда «Круті друзі» від Тернопільської обласної 
організації УТОГ, ІІІ місце — команда «Шалені дівчата» 
від Сумської обласної організації УТОГ. У номінації «Кра-
щий жартівник» рішенням журі відзначено Риту Гецко з 
команди «ЖЖЖЖЖ» Київської організації УТОГ, у но-
мінації «Краща жіноча роль» — Лєну Венгерак з коман-
ди «4 курки і Пашенька» Львівської обласної організації 
УТОГ, а нагороду за кращу чоловічу роль отримав Денис 
Шенеленко з команди «Бригантина» Одеської обласної 
організації УТОГ.

Підбиваючи підсумки конкурсу, голова УТОГ І.І. 
Чеп чина відзначила високий рівень підготовленості 
команд, які взяли участь у ІІ Всеукраїнському кон-

курсі «Deaf-Ліга сміху», що свідчить про зацікавле-
ність молоді з порушеннями слуху в таких заходах та 
ефективність співпраці Всеукраїнської молодіжної 
ради УТОГ з Центральним правлінням УТОГ.

Після завершення конкурсу представники будівель-
ної компанії «Глобус» провели ознайомчу екскурсію, 
під час якої керівництво УТОГ дізналося про хід будів-
ництва житлового будинку на земельній ділянці Львів-
ської обласної організації за адресою: м. Львів, вули-
ця Некрасова, 45. Варто зазначити, що спорудження 
цієї новобудови відбувається в темпі.

На другий день робочого візиту керівництво УТОГ 
провело нараду на Бродівському меблевому підпри-
ємстві «Явір» УТОГ з метою вивчення ситуації. За 
результатами цієї наради було запропоновано кілька 
варіантів вирішення наявних на МП «Явір» проблем, 
які розглядатимуться на засіданні президії ЦП УТОГ 
у квітні.

АКТУАЛЬНА ТЕМА

Інформація ВА ЦП УТОГ

ПОБУВАЛИ НЕ ЛИШЕ НА 
КОНКУРСІ «DEAF-ЛІГА СМІХУ»

6–7 квітня 2019 року керівники УТОГ (І.І. Чепчина, Т.О. Кривко та 
В.В. Шевчук) побували з робочим візитом на Львівщині, де на базі 
Львівського центру культури і дозвілля відбувся Всеукраїнський 
конкурс «Deaf-Ліга сміху», який проводився за ініціативи та активного 
сприяння Молодіжної організації УТОГ. Але програма перебування 
керівництва УТОГ у Львові цим не обмежилася: одночасно вони 
відвідали також структурні підрозділи УТОГ й інші об’єкти у місті та 
області. 
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Член УТОГ, вірний 
друг і помічник нашо-
го Товариства — ди-
ректор Київського ко-
леджу легкої промис-
ловості Ганна Воло-
димирівна ЩУЦЬКА 
нещодавно захистила 
докторську дисерта-
цію і здобула науко-
вий ступінь доктора 
технічних наук.

О милой, красивой, доброй, отзывчи-
вой женщине, которая отдает свою ду-
шу и любовь людям с инвалидностью, 
Милетине Петровне ГЛУШКО — наш 
сегодняшний рассказ.

Когда-то давно, еще при СССР, на 
партийном собрании Днепропетровско-
го УПП УТОГ обсуждались важные во-
просы. Переводила молоденькая де-
вушка. Было видно, что не привыкла она 
стоять перед людьми — робела, крас-
нела, но очень старалась переводить. 

Сейчас Милетина Петровна — 
опытный переводчик, отлично вы-
полняет не только эту работу, но и 
на общественных началах является 
заместителем директора Днепровского УПП УТОГ по 
воспитательной работе, выполняет функции комен-
данта общежития. Это человек с большой душой, со 
спокойным и мягким характером, но если что не так, 
ради справедливости может постоять за любого. 

Мы любуемся ее красотой, от нее исходит такая ау-
ра, что хочется вершить добрые дела. Живет она на 
Левобережном с семьей, где растут внучка и внук — 

их она обожает. В этом районе живет не-
мало глухих людей. Ее квартира открыта 
для них в любое время. Многие к ней об-
ращаются за помощью, потому что знают 
— она подскажет, поддержит, поможет, 
найдет подход к любому человеку. 

С детства Мила мечтала быть врачом. 
Ее родители имели проблемы со слу-
хом, и она им всегда переводила. Вра-
чом она не стала, но стала помогать лю-
дям, лишенным слуха, закончив курсы 
сурдопереводчиков. Многие называют 
ее феей из сказки, и это так.

Дорогая Милетина Петровна, наша слав-
ная Милочка! Мы искренне поздравляем 
Вас с Днем рождения! Оставайтесь всегда 

такой же веселой и жизнерадостной, и пусть Ваша 
красота и обаяние всегда чаруют всех окружаю-
щих. Желаем Вам молодости, счастья и побольше 
улыбок. Пусть никогда и ничто не тревожит Вас, а 
удача всегда сопутствует Вам. Всех земных благ, 
достатка, тепла и любви! Спасибо большое за то, 
что Вы есть у нас! 

Коллектив Днепровского УПП УТОГ 

НАШІ ВІТАННЯ!

СЕРЕД ЧЛЕНІВ УТОГ 
Є ТЕПЕР І ДОКТОР 
ТЕХНІЧНИХ НАУК!

ВІТАЄМО НАШИХ КОЛЕГ!

НАША МИЛОЧКА, ИЛИ ДОРОГОЙ НАШ ЧЕЛОВЕК

Наші щирі вітання Ганні Воло-
димирівні і побажання подаль-

ших успіхів в її плідній науковій та 
освітній діяльності!
Президія ЦП УТОГ і всі члени Товариства

У квітні відзначила свій ювілей швачка Ужгород-
ського УВП № 2 УТОГ Василина Петрівна ГЕЦКО. 
Наші щирі привітання колезі!

Бажаємо щастя i достатку,
Ясного неба i тепла.
В житті — лиш злагоди й порядку,
Щоб доля світлою була.
Здоров’я міцного і щедрої долі,
Хай Бог посилає на довгі роки!

19 квітня відсвяткував 60-річний ювілей Дюла Юлі-
йович САНІСЛО.

Вітаємо з ювілейною датою!
Бажаємо миру і світлої долі,
Запалу, енергії, сили доволі.
Творчого вогнику, віри й наснаги,
Щедрості серця, людської поваги.
На довгих стежках Вашої ниви
Будьте завжди Ви здорові й щасливі!

З повагою, директор та колектив Ужгородського УВП № 2 УТОГ
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Народилася Марія Іонівна 7 квітня 
1919 року в селі Катеринівка Василь-
ківського району Дніпропетровської 
області.

З 1929 до 1935 року навчалася в Ка-
теринівській масовій школі, де закінчи-
ла 7 класів. У цьому ж році захворіла 
на менінгіт і повністю втратила слух. 
До 1937 року проходила лікування, але 
слух не повернувся…

Трудову діяльність Марія розпочала 
в 1937 році практиканткою при Дніпро-
петровському обласному відділі УТОГ 
і була направлена Дніпропетровським 
облвідділом УТОГ до Харківського науково-дослідно-
го інституту дефектології на двомісячні курси підго-
товки вчителів з ліквідації неграмотності серед глу-
хих. 

Після закінчення курсів підготовки вчителів у ве-
ресні 1938 року М.І. Неплюй вступила до Київського 
індустріального робітфаку, але вимушена була пе-
рервати навчання у зв’язку з віроломним нападом 
ворога на нашу землю.

Під час війни Марія Іонівна перебувала в рідному 
селі, а в липні 1945 року переїхала до Дніпропет-
ровська, де була призначена завідувачем клубу 
глухих та головою міського відділу УТОГ, а через 
рік стала старшим інспектором Дніпропетровського 
облвідділу УТОГ. 

У 1952 році вона була обрана головою Дніпропет-
ровського обласного відділу УТОГ, а у грудні 1956 
року її обрали членом президії ЦП УТОГ і заступни-
ком голови ЦП УТОГ. Марія Іонівна багато зробила 
для розбудови і зміцнення нашого Товариства, на-
дання всебічної допомоги членам УТОГ. На цій поса-
ді вона працювала до виходу на заслужений відпочи-
нок у 1981 році, але й на пенсії продовжувала велику 
громадську роботу на посаді голови Ради ветеранів 
війни та праці УТОГ, доклавши багато зусиль для по-
ліпшення роботи з нечуючими членами УТОГ похило-

го віку, для соціального захисту вете-
ранів і пенсіонерів.

За заслуги перед державою і Това-
риством Марія Іонівна була нагоро-
джена орденом «Знак Пошани», меда-
лями «За трудову доблесть», «За доб-
лесну працю», «Ветеран праці», Гра-
мотою Президії Верховної Ради УРСР, 
Почесною грамотою Президії Верхов-
ної Ради УРСР, почесними грамотами 
Міністерства соціального забезпечен-
ня УРСР та президії ЦП УТОГ.

Вона перша, кому було присвоєно 
звання «Почесний член УТОГ» у відпо-

відності з постановою президії ЦП УТОГ від 11 черв-
ня 1981 р. 

7 квітня нинішнього року Марії Іонівні виповнилося 
100 років. Вшановуючи пам’ять цієї невтомної трудів-
ниці, керівництво УТОГ відвідало її могилу на Півден-
ному цвинтарі столиці.

ЩОБ ПАМ’ЯТАЛИ

НАЗАВЖДИ В ІСТОРІЇ УТОГ
Почесний член УТОГ Неплюй Марія Іонівна майже чверть віку (з 
1957 до 1981 року) виконувала великий обсяг роботи на посаді 
заступника голови УТОГ, а до того працювала у Дніпропетровській 
обласній організації УТОГ, пройшовши шлях від інструктора до 
голови облорганізації.

Неплюй М.І. (1919 – 2001)

Інформація «НЖ»
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Народилась Моджо у 1966 році в Лондоні повністю 
глухою через кисневе голодування внаслідок важких 
пологів. Батьки назвали доньку доволі незвичним 
ім’ям — Моджо, взявши його із популярної пісні «Got 
My Mojo Working». 

З дитинства Моджо використовувала тільки усне 
мовлення, водночас віртуозно оволодівши вмінням 
читати з губ і тривалий час віддавала перевагу са-
ме такій формі спілкування. Лише після переїзду до 
Нової Зеландії наприкінці 2000-х років Моджо почала 
використовувати новозеландську жестову мову піс-
ля того, як «виявила, що вона може іноді бути дуже 
корисною». 

Моджо Метерс отримала диплом з відзнакою за 
спеціальністю «Математика» і диплом магістра в га-
лузі охорони лісів. Після того, як вона оселилася в 
селищі Коулгейт в регіоні Кентербері Нової Зелан-
дії, у Моджо з’явився інтерес до охорони навколиш-
нього середовища. Вона стала представником міс-
цевої громади, яка виступала проти будівництва ве-
ликої дамби в рамках проекту з перетворення регіо-
ну в центр молочного тваринництва. Вона заснувала 
Товариство захисту Мальвернських пагорбів, яке ві-
діграло головну роль у зупинці проекту будівництва 
дамби, і завдяки цьому здобула популярність. 

У 2005 році Моджо Метерс вперше взяла участь у 
виборах до парламенту, але лише на виборах 2011 
року стала 14-ю в списку Партії зелених і знову ба-
лотувалася. У той же час Моджо повідомила газеті 
«The Press», що в разі обрання їй буде потрібен пе-
рекладач жестової мови і який-небудь технічний за-
сіб на зразок ноутбука. Вона також припустила, що її 
приклад може допомогти глухим співгромадянам от-
римати більший доступ до політики. На той час ново-
зеландська жестова мова вже отримала статус дер-
жавної, але, на відміну від англійської та маорі, не бу-
ла представлена в парламенті. Моджо Метерс стала 
першим глухим членом парламенту Нової Зеландії і 
однією з п’яти парламентарів з порушеннями слуху в 
усьому світі.

Було багато дискусій стосовно того, яка допомога 
потрібна новому депутату, а оскільки урядовий теле-
канал не мав субтитрування — їй потрібні були се-
кретарі-стенографісти. Це привернуло увагу громад-
ськості до питання доступності парламенту для лю-
дей з інвалідністю.

Протягом членства в парламенті політичними інте-
ресами Моджо здебільшого були проблеми сільсь-
кої місцевості, біологічного різноманіття, захист прав 
людей з інвалідністю та жінок, захист лісів і водних 
ресурсів, а також тваринного світу.

Втративши своє місце на виборах 2017 року, 
Моджо Метерс виступила з промовою у пресі: «Я пи-
шаюся здобутками, яких досягла під час своєї уря-
дової служби. Я знаю, що зі мною прийшли суттєві 
зміни на краще, а це більше, ніж можуть сказати інші 
депутати. Я відкрила очі людям на те, що можуть до-
сягти глухі люди. Коли ви виростаєте людиною з ін-
валідністю, вас начебто «помістили у скриню». І дуже 
важко вибратися із цієї скрині і зробити так, щоб інші 
люди бачили вас за її межами». 

Моджо Метерс висловила сподівання, що інші чле-
ни парламенту продовжуватимуть працювати над пи-
таннями доступності для людей з інвалідністю.

ВИДАТНІ ГЛУХІ

МОДЖО МЕТЕРС: 
СТВОРЕННЯ ІСТОРІЇ

Моджо Метерс — новозеландський політик і член Палати 
представників Нової Зеландії у 2011–2017 роках. Вона стала першою 
особою з відсутністю слуху, яка досягла такого рівня у політичному 
житті цієї країни.

Іванна НАЗАРОВА
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— Я хочу взяти інтерв’ю у цікавої людини, яка 
живе у Монастирищі Черкаської області. Будь лас-
ка, Сергію, розкажіть про себе.

— Я народився 5 серпня 1984 року в Полтаві, у сім’ї 
чуючих батьків. Слух втратив у дитинстві після щеп-
лення. Відвідував дитячий садок для глухих, потім за-
кінчив спецшколу у Полтаві. З 2000 до 2004 року ра-
зом з чуючими дітьми відвідував гурток образотвор-
чого мистецтва «Сонечко» при Полтавському місько-
му центрі позашкільної освіти, яким керує Г.П. Вол-
ков. Часто брав участь у художніх виставках, отриму-
вав численні грамоти й подяки. 

Багато моїх робіт залишилося в школі і в Луган-
ському ПТУ для інвалідів, де протягом 2 років на-
вчався за спеціальністю «художник-оформлювач».

У ПТУ я познайомився зі своєю майбутньою дру-
жиною Ольгою. Зараз ми живемо у Монастирищі на 
Уманщині. У нас є маленька донечка Мар’яна.

Деякий час, з 2008 до 2014 року, я працював худож-
ником на керамічному заводі в Монастирищі, розпи-
сував там вази, тарілки та інші вироби з кераміки.

— Як почалося Ваше захоплення астрономією?
— З дитинства я любив дивитися на зоряне небо, 

але це було просто споглядання. Якось під час гри до 
рук потрапила лінза, яка мене дуже зацікавила. Я по-
мітив, що вона збільшує набагато краще ніж лупа. По-
тім взяв лінзи з театрального бінокля й помітив, що 
разом вони збільшують ще краще. Увечері навів цей 
саморобний пристрій на небо і був дуже вражений по-
баченим. Так я зацікавився астрономією як наукою.

— Мабуть, поруч з Вами були люди, які підтри-
мували і розвивали ваші захоплення?

— Так, перш за все треба сказати, що такий інте-
рес до всього — завдяки моїй покійній мамі, Ната-
лії Петрівні. Це вона приносила мені книги про 
навколишній світ, різні енциклопедії, які виклика-
ли великий інтерес і прагнення пізнати довкілля. 
Ще у шкільні роки я часто ходив до обсерваторії, де 
астроном, якого я називав просто — дядько Коля, ду-
же цікаво розповідав про космос. 

— А коли Ви зробили свій перший телескоп?
— Дуже простий, примітивний телескоп, а вірніше 

— підзорну трубу я зробив у 1999 році. Потім став ку-
пувати літературу про космос і телескопи. Так у мене 

з’явився перший особисто виготовлений атлас зоря-
ного неба з усіма планетами, сузір’ями в масштабі. 
Далі став фотографувати через новий телескоп, на-
приклад — Місяць у всіх фазах, його затемнення, Чу-
мацький шлях, Сатурн та інші планети. 

Усім відомо, що оптика коштує дорого. Тому дуже 
важко втілювати в життя всі свої ідеї й плани. Дово-
диться заощаджувати, використовувати підручні за-
соби. Але я не опускаю рук, а продовжую й далі вдо-
сконалювати свої телескопи. Навіть більше, мені за-
хотілося поділитися своїми знаннями з іншими глухи-
ми людьми і я став робити ролик про космос.

— Отже, крім захоплення астрономією, Ви доб-
ре володієте комп’ютером…

— Так, у вільний час я захоплююся фотографією і 
монтажем відеороликів на ПК. 

— А про що Ви мрієте, Сергію?
— Моя мрія — проста: знайти роботу, яка була б ме-

ні в радість. Пов’язану з тим, що я вмію робити з лю-
бов’ю і якісно. Наприклад, малювати, робити відео, 
фотографії.

— Що б Ви хотіли побажати читачам газети?
— Хочу побажати, щоб усі їхні мрії збулися. Я знаю, 

глухі люди дуже талановиті. Не закривайтеся в собі, 
а діліться з іншими своїми ідеями — робіть цей диво-
вижний, загадковий світ ще більш дивовижним і чу-
довим!

ЛЮДИ НАШОГО ТОВАРИСТВА

З МРІЄЮ ПРО КОСМОС
Бесіду з Сергієм Сивоконем провела Ольга Петрова, 
голова Смілянської ТО УТОГ Черкаської області.

Ольга ПЕТРОВА



12

НАШЕ ЖИТТЯ КВІТЕНЬ 2019

Продовження. Початок в № 2, 3 за 2019 р.

Фредерік Шрайбер, виконавчий директор Націо-
нальної асоціації глухих (США), назвав десятиліття 
1960-х років «пекучі шістдесяті». Це були часи ради-
кальних змін, нових, захоплюючих відкриттів і тен-
денцій, ери космонавтики, культурних революцій, 
епатажної моди, The Beatles, винаходу штучної ни-
рки та В’єтнамської війни. Так само десятиліття від-
значилося вагомими досягненнями в світі глухих. 

Визначні події декади: 60-ті роки

Два фільми про глухих людей з’явилися в Японії на 
початку 1960-х років. Фільм «Фумон» зображував жит-
тя в школі для глухих дітей, де було дозволено жестову 
мову. «Безіменний, бідний і красивий» — історія життя 
сімейної пари глухих, у яких був чуючий син. Ця стрічка 
отримала визнання, як «неймовірний хіт Японії».

У 1960 році Данія прийняла Закон про реабіліта-
цію, який гарантував фінансову підтримку людям з 
інвалідністю, зокрема глухим, для отримання профе-
сійної підготовки.

Міжнародна конференція з питань глухоти відбу-
лася в Римі у вересні 1961 р. в рамках 10-ї річниці за-
снування ВФГ (1951–1961).

У 1961 р. Історична комісія філіппінського уряду 
розмістила знак на будівлі філіппінської школі для 
глухих і сліпих дітей, визнаючи багато досягнень, які 
зробила піонер освіти та вчитель глухих і незрячих уч-
нів — Делайт Райс, що заснувала школу в 1907 р. 

Протягом 60-х років відбулися IV і V Всесвітні кон-
греси ВФГ (в 1963 році у Стокгольмі (Швеція) і в 
1967 році у Варшаві (Польща)).

9 країн заснували національні асоціації глу-
хих протягом 60-х рр. Це були: Ісландія (1960), Іран 
(1960), Перу (1962), Сирія (1964), Туреччина (1961), 
Бангладеш (1963), Домініканська Республіка (1967), 
Гана (1968) та Греція (1968).

Завдяки впливу ВФГ протягом 1963—1967 рр. були 
відкриті нові школи та дитсадки для глухих у Біло-
русі, Болгарії, Ізраїлі, Італії, Мексиці, Німеччині, Нор-
вегії, Україні, Чехословаччині, Югославії та Японії. 

XXII Міжнародний конгрес з питань освіти глу-
хих був скликаний в Галлодетському університеті у 
Вашингтоні в червні 1963 року. У ньому взяли участь 
1700 учасників з 50 країн.

Роберт Вайтбрехт (1920–1983), який народився 
глухим в США, у 1964 році винайшов телетайп — 
пристрій, який можна було приєднати до старого те-
леграфного апарата. Це дозволило глухим людям 
надсилати та отримувати друковані повідомлення че-
рез телефон. Телетайп був дуже популярним серед 
глухих до появи пейджерів.

27 країн взяли участь у Х Міжнародних іграх, 
що пройшли у Вашингтоні (США) влітку 1965 року. 
Спортсмени з усього світу змагалися за 437 медалей. 
Більшість командних медалей (53) отримали СРСР і 
США, на другому місці була Італія — 26 медалей, трете 
місце отримала Польща — 24 медалі. 22 країни з 27, 
що взяли участь в іграх, здобули хоча б одну медаль.

48 делегатів з 9 африканських та 2 європейських 
країн взяли участь у першій Конференції з питань 
освіти глухих, яка відбулася в Ібадані (Нігерія) в 
грудні 1965 року. Після проведення конференції бу-
ло створено Раду Африки з питань освіти та соцза-
безпечення глухих.

Випускники Галлодетського університету в 1964 ро-
ці подарували своїй альма-матер на столітній ювілей 
500 000 доларів, які сприяли створенню 3-х фондів. 
Фонд будинку випускників перетворив першу гімна-
зію університету в Будинок випускників Пейкофф, де 
сьогодні відзначають одержувачів нагород ВФГ. Фонд 
стипендій для випускників надає фінансову допо-
могу глухим студентам, які отримують вищий вчений 
ступінь. Третій Фонд культури Лорана Клерка, наз-
ваний на честь першого в Америці глухого вчителя, 
підтримує культурні заходи глухих. До речі, саме цей 
фонд придбав примірники «Історії  ВФГ», цікаві факти 
з якої ми публікуємо в нашій газеті, і подарував один 
екземпляр кожному члену ВФГ, одним з яких є УТОГ.

Національний театр глухих в США був заснова-
ний у 1967 році. Гастролюючи протягом двох деся-
тиліть, він став найбільш популярною театральною 
компанією Америки.

З ІСТОРІЇ ВСЕСВІТНЬОЇ 
ФЕДЕРАЦІЇ ГЛУХИХ
Іванна НАЗАРОВА

НОВИНИ ВФГ



13

НАШЕ ЖИТТЯКВІТЕНЬ 2019

Напередодні Міжнародного жі-
ночого дня в Уманській ТО УТОГ 
не лише відзначили це свято, а й 
провели конкурс млинців, присвя-
чений народному святу Масляна. 
Приготували млинці не тільки жін-
ки, а й чоловіки. Так, Василь Са-
ладрай відзначився оригінальні-
стю — приніс смачно приправле-
ні пельмені, а молода господиня 
Людмила Хлопова приготувала 
млинці з корейською начинкою. Досвідчена госпо-
диня Валентина Понеділок здивувала різнокольо-
ровими млинцями. 

Як завжди, були активні наші жінки-ветерани, 
яким більше 80-ти років —Тамара Миколаївна Сви-
щенко, Марія Іванівна Павлова, Марія Митрофанів-
на Сандовенко (їй, до речі, виповнюється в цьому 
році 85!), вони ніколи не пропускають заходи в ТО.

Приємним сюрпризом стали для нашого перекла-
дача Віри Василівни Левченко щирі привітання від 
колективу і членів УТОГ, а також весняний букет 
квітів — не тільки їй, а й її матусі — Лідії Іванівні 
Балюк, за те, що виховала хорошу доньку, яка вже 
майже 30 років допомагає нечуючим в ТО УТОГ. 

А наступного четверга, 14 березня, для членів 
УТОГ було проведено зустріч за участю представ-
ників управління соціального захисту і пенсійного 
фонду стосовно монетизації субсидій та підвищен-
ня пенсій з 1 березня 2019 року.

У Білоцерківському будинку культури УТОГ до дня 
8 Березня красиво прикрасили зал і сцену. І ось уже 
перекладач Д.М. Квітка налаштувала музику, а на 
сцену вийшла директор БК УТОГ А.К. Сумовська, яка 
теп ло привітала жінок, присутніх у залі, зі святом і за-
просила на сцену Ю. Перепелицю, що виконала піс-
ню-подарунок «Мама». Потім Г. Лилик і А. Нестеренко 
розсмішили всіх клоунадою «Перше побачення». 

Святкова програма продовжувалась цікавими 
вік торинами, іграми та конкурсами, сценками «Зра-
да» та «Поліція і моноцикл» у виконанні наших са-
модіяльних артистів (І. Ліщук, О. Ткачук, А. Несте-
ренко, О.  Карпенко, А. Нікітіна, П. Пустовойт).

Переможці вікторин та конкурсів отримали призи. На 
завершення вечора артисти вийшли на сцену і приві-
тали всіх жінок, потім приєдналися до глядачів у залі і 
пригостили всіх цукерками, а наша чарівна Юля Пере-
пелиця подарувала всім на прощання пісню «Весна».

Учасники художньої самодіяльності Бер-
дичівської ТО УТОГ (керівник —  Ірина Мо-
роз) підготували для своїх земляків гарний 
концерт, присвячений святу 8 Березня.

Наші аматори сцени виступили з пантомі-
мічними номерами у міському будинку куль-
тури, що був наданий нам на прохання голо-
ви Бердичівської ТО УТОГ Ж.А. Цициліної. 

Серед гостей був народний депутат Укра-
їни О.В. Ревега, який прийшов на свято не 
з порожніми руками, а з шампанським  та 

цукерками для любих жінок, за що ми йому щиро 
вдячні. 

Дорогим гостем є для нас голова Житомирської 
обласної організації УТОГ В.С. Дем’янчук, який 
завжди, коли приїздить до нашого міста, приділяє 
увагу кожному. 

Ми хочемо подякувати нашим акторам: А. Дум-
ській, Р. Галецькому, М. Базько, Ж. Яремчук, Я. Рак, 
О. Червоненко, С. Галецькій та керівнику художньої 
самодіяльності І. Мороз за те, що вони творять ди-
во, виходячи на сцену, за море позитивних емоцій, 
подарованих ними всім нам.

8 марта 2019 года в ТО УТОГ в городе Бахмут До-
нецкой области было проведено праздничное ме-
роприятие, в котором принимали участие не только 
ветераны УТОГ, но и много молодежи.

Торжественную часть праздника открыл заме-
ститель директора Бахмутского ПП УТОГ В.Н. Юр-
ченко. Поздравления продолжили мужчины нашего 
коллектива и пригласили всех женщин на фуршет к 
сладкому столу. На протяжении вечера отдыха все 
принимали участие в развлекательной конкурсной 
программе и танцах. 

КУЛЬТУРА  ГЛУХИХ

ЩОБ ПРИВІТАТИ ЧАРІВНИХ ЖІНОК
Валентина ПОНЕДІЛОК, 
голова Уманської міської п/о УТОГ

Тетяна СЕВЕРИНЕНКО,  
художній керівник Білоцерківського БК УТОГ

Марина КИРНИЦЬКА, 
перекладач Бердичівської ТО УТОГ

Информация Харьковской облорганизации УТОГ

Повний текст і фото — на сайті НЖ.
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Державна реабілітаційна установа «Всеукраїн-
ський центр комплексної реабілітації для осіб з інва-
лідністю» запрошує осіб з порушеннями слуху віком 
від 18 років і до без обмежень, на професійну реабілі-
тацію, яка включає навчання за професіями: 

• манікюрник (курс навчання — 3,8 місяців);

• слюсар з ремонту автомобілів (курс навчання 
— 10 місяців).

При формуванні групи можливе залучення до на-
вчального процесу перекладача жестової мови, а 
працівники Центру вивчають жестову мову.

Реабілітація, проживання, харчування в Центрі 
здійснюються для осіб з інвалідністю безкоштовно, 
за рахунок коштів Державного бюджету.

В реабілітаційному процесі активно задіяні зали з 
лікувальної фізкультури, басейн, бальнео-відділення, 
масажний кабінет, спортивний майданчик, а прове-
дення дискотек, конкурсів, тематичних вечорів ефек-
тивно підвищує психо-емоційний стан реабілітантів.

З метою вступу до Центру особа має звернутися із 
заявою до органу соціального захисту населення 

за місцем проживання. Для вступу необхідно пода-
ти або надіслати до приймальної комісії Центру на-
ступні документи:

• заява про вступ до Центру із зазначенням обра-
ної професії;

• індивідуальна програма реабілітації, видана 
МСЕК (ЛКК) (копія);

• довідка МСЕК (ЛКК) про встановлення групи ін-
валідності (копія);

• копія паспорта (сторінки із зазначенням П.І.Б., 
яким органом і коли виданий, місце проживання);

• копія ідентифікаційного коду;

• документи про освіту (копія);

• виписка з медичної картки амбулаторного (стаці-
онарного) хворого (форма 027/о);

• дві фотокартки розміром 3х4.

Адреса Приймальної комісії Центру:
Урочище «Туровча лісова», 2, с. Лютіж, 
Вишгородський район, Київська область, 07352.

Тел./факс: (04596) 40-0-11, (044) 425-84-91, 
Моб.: (068) 354-01-35, (095) 531-93-86.

Е-mail: vcpri@ukr.net 
Web: http://www.vcpri.com.ua

З усіх питань організації реабілітації у Центрі звер-
татися до найближчої організації УТОГ.

У випадку виникнення проблем з направленням до 
Державної реабілітаційної установи «Всеукраїнський 
центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідні-
стю» звертатися на «Гарячу лінію УТОГ».

РЕАБІЛІТАЦІЯ ГЛУХИХ

ЗАПРОШУЄМО  
НА НАВЧАННЯ ДО ЛЮТЕЖА!

Інформація Державної реабілітаційної установи «Всеукраїн-
ський центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю»
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Александр Николаевич Воро-
бьев — чемпион по легкой атле-
тике, установивший рекорд УССР 
и СССР и завоевавший более 50 
медалей всех достоинств. И все 
это — благодаря его отличному 
наставнику Анатолию Федорови-
чу Симоненко. Он много сделал 
для становления Александра как 
спортсмена и как личности, всегда 
поддерживал своего ученика доб-
рым словом и мудрым советом.

После окончания Харьковского 
государственного института физи-
ческой культуры Воробьев с 1982 
года был инструктором по физ-
культуре в Харьковском облотде-
ле УТОГ. А позже, с 1993 года, пло-
дотворно работал главным специа-
листом в Харьковском областном 

центре «Инваспорт» и одновремен-
но был членом исполкома Спор-
тивной федерации глухих Украины. 
Александр Николаевич отдал это-
му делу много сил и личного вре-
мени, создавая спортсменам с на-
рушениями слуха условия для тре-
нировок и подготовки к соревнова-
ниям. Он пользуется заслуженным 
авторитетом и уважением коллег, 
спортсменов и тренеров. 

Особенно важно то, что он был 
ключевым связующим звеном в 
отношениях между спортсменами 
с нарушениями слуха и слышащи-
ми чиновниками города и обла-
сти, взяв на себя всю сложность 
ответственной работы по реше-
нию различных вопросов спортив-
ной жизни. 

Весь свой азарт, талант и уме-
ние Александр Воробьев сегодня 
отдает делу развития физкульту-
ры и спорта не только Харьков-
ской областной ячейки СФГУ, но 
и спорта глухих в целом.

Продолжение следует 

СПОРТ ГЛУХИХ

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ И ТРАДИЦИИ 
ФИЗКУЛЬТУРЫ И СПОРТА ГЛУХИХ  
НА ХАРЬКОВЩИНЕ
Продолжение. Начало в №№ 40–43 за 2018 г. и № 1–3 за 2019 г.

В. КОВТУН, 
президент Харьковской  
областной ячейки СФГУ

З нагоди Міжнародного дня спорту, з 17 до 21 бе-
резня в м. Бахмут Донецький регіональний центр 
«Інваспорт» провів чемпіонат області з шахів серед 
спортсменів з порушеннями зору, слуху та ураження-
ми опорно-рухового апарату. Чемпіонат проходив на 
базі стадіону «Металург» за швейцарською системою. 
У змаганнях взяли участь 19 спортсменів з 7 команд з 

Костянтинівки, Бахмута, Слов’янська, Краматорська, 
Покровська, Маріуполя та Мангушського району.

Призери серед спортсменів з порушеннями слу-
ху захищатимуть честь збірної області на чемпіонаті 
України, до її складу увійшли:

І місце — Олексій Філіппських (Краматорськ);
ІІ місце — Кім Єн-Су (Слов’янськ);
ІІІ місце — Сергій Писанний (Бахмут). 

Олексій Філіппських за підсумками змагань став 
абсолютним чемпіоном серед спортсменів усіх нозо-
логій та отримав пам’ятний кубок.

Переможці та призери чемпіонату були нагороджені 
грамотами й медалями. Церемонію нагородження про-
вів начальник ДРЦ «Інваспорт» Костянтин Шевченко. 

У БАХМУТІ ВІДБУВСЯ ЧЕМПІОНАТ 
ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ З ШАХІВ

А. Воробьев и А. Симоненко

 Інформація Харківської 
облорганізації УТОГ
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Абонент № 751 
Нечуючий чоловік, 46 років, із сім’ї чую-

чих. Зріст 170 см, вага 72 кг. Не був одруже-
ний, дітей немає. Інвалід ІІІ робочої групи. Без 
шкідливих звичок.

Хоче познайомитися з жінкою з доброю ду-
шею, порядною, простою, без шкідливих зви-
чок. Зовнішність — не головне. 

Йому можна писати СМС за мобільним но-
мером: 0971511866.

Київська обл.

ЗАПРОШУЄ КАМ’ЯНСЬКЕ 
ПОГ «ПАРУС-МЕТИЗ» УТОГ
Запрошує на роботу осіб з інвалідністю зі слуху 

за професіями:

• автоматник холодновисаджувальних авто ма-
тів — 2 особи — оплата праці відрядна;

• волочильник дроту — 2 особи — оплата праці 
відрядна;

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

Іногородні забезпечуються ліжко -місцем у гур-
тожитку 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.

З 14 до 17 березня 2019 року в м. Таллінн (Есто-
нія) відбувся 1-й чемпіонат світу з легкої атлетики 
у закритому приміщенні серед глухих спортсменів. 
У змаганнях взяли участь понад 150 спорт сменів з 
25 країн світу. 

Збірна України блискуче виступила на цих змаганнях, 
посівши почесне 2 загальнокомандне місце. У скарб-
ничці Національної збірної команди України 17 меда-
лей, з них 7 золотих, 6 срібних і 4 бронзові. 

Чемпіонами світу стали: Н. Урсуленко — у штовханні 
ядра, Ю. Матвієвська — у стрибках в довжину, К. Пота-
пенко — у потрійному стрибку, М. Носенко — у бігу на 
60 м і чоловічий квартет у складі С. Коломійця, О. Дмит-
рієнка, С. Драча, Д. Руденко — в естафеті 4 по 400 м. 

Микола Носенко нікому не залишив шансів у бігу на 
60 м, пробігши цю дистанцію з світовим рекордом за 
6,77 сек.

Старти на ЧС стали бенефісом української спорт-
сменки Ю. Шаповал, якій і вручили приз кращої спорт-
сменки чемпіонату. Вона здобула перемогу з бігу на 
60 м з бар’єрами зі світовим рекордом, випередивши 
свою найближчу суперницю з США з високим резуль-
татом 8,76 сек. Через деякий час наша легкоатлетка у 
впертій боротьбі з росіянками перемогла в бігу на 400 
метрів. Також у неї в активі є срібна медаль в бігу на 
60 м та в естафеті 4 по 400 м, де компанію їй склали 
В. Кочмарік, К. Кіняйкіна і С. Куприч.

СПОРТ ГЛУХИХ

НА ЧЕМПІОНАТІ СВІТУ В ТАЛЛІННІ
Інформація СФГУ

К. Потапенко

Н. Урсуленко

М. Носенко

Ю. Шаповал






