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СПРАВЖНЄ СІМЕЙНЕ СВЯТО

До 86-ї річниці з дня заснування Українського 
товариства глухих 2 червня 2019 року в 
Навчально-відновлювальному центрі УТОГ 
пройшов надзвичайно теплий і зворушливий 
захід — день сімейного відпочинку «УТОГ-DAY»

5 стор.

ВІДБУВСЯ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ ПРИЙОМ 
ГЛУХИХ У ПЕНСІЙНОМУ ФОНДІ УКРАЇНИ

6 червня 2019 року відбулася зустріч першої групи 
членів УТОГ у Громадській приймальні Пенсійного 
фонду України 

6 стор.

ВИНИКЛИ ПРОБЛЕМИ НА ВИБОРЧІЙ 
ДІЛЬНИЦІ — СКОРИСТАЙТЕСЯ 
ВЛАСНИМИ СМАРТФОНАМИ

Центральне правління УТОГ отримало відповідь від 
Центральної виборчої комісії стосовно застосування 
системи «Сервіс УТОГ»  для вирішення проблем під 
час реалізації прав глухих виборців

7 стор.

НА МІЖНАРОДНОМУ ФЕСТИВАЛІ  
«DANS – 2019»

Естафету цікавих заходів для дітей з порушеннями 
слуху цього року продовжило міжнародне 
змагання для юних танцюристів. 20 квітня 
2019 року відбувся Міжнародний фестиваль 
хореографічних колективів спецшкіл для дітей з 
порушеннями слуху «DANS – 2019» у м. Кишиневі 
—  столиці Республіки Молдова

12 стор.

«ЛОВИСЯ, РИБКО, ВЕЛИКА І 
МАЛЕНЬКА!»

На Дніпропетровщині 18–19 травня 2019 р. вдруге 
проводився відкритий турнір з ловлі риби фідером 
серед рибалок з інвалідністю зі слуху

14 стор.
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Сьогодні героїнею нашої публікації є Олена Біла, лідер Харківської 
молодіжної організації УТОГ.  Вона не часто буває в Києві, тож треба 
було скористатися моментом, щоб взяти у Олени інтерв’ю. Зробили 
це завчасно: розмова наша відбулася ще 3 лютого, коли в Культур-
ному центрі УТОГ проводився Всеукраїнський конкурс «Міс і Містер 
УТОГ–2019», під час якого Олена була ведучою. Пізніше доповнили 
наше інтерв’ю подробицями про заходи, які відбулися протягом ос-
танніх місяців — тут є про що згадати, адже Олена є активною учас-
ницею багатьох цікавих молодіжних заходів в УТОГ. 

ТВОЇ ТАЛАНТИ, УТОГ!

— Ви вперше були в ролі ведучої такого велико-
го заходу, як Всеукраїнський конкурс краси?

— Тут, в Києві — так, але в моєму рідному Харкові 
не раз виходила на сцену на різних обласних та місь-
ких конкурсах і заходах.

— А самі коли-небудь брали участь в конкурсі 
«Міс і Містер УТОГ»?

— Ні, ніколи.
— Чому?! Адже Ви можете сміливо претендува-

ти на корону переможниці!
— Чому? Я рано вийшла заміж, у 20 років у мене 

народилася дитина, наша дочка. Тому так сталося, 
що взяти участь у цьому конкурсі не довелося…

— Ви вільно почуваєтеся на сцені, грали у бага-
тьох різних ролях. Звідки у Вас ці акторські здіб-
ності? 

— Акторство почалося з того, що в молодших кла-
сах школи відвідувала танцювальний гурток. Але 
потім захопилася спортивним орієнтуванням. Пізні-
ше у зв’язку з погіршенням стану здоров’я пішла зі 
спорту. Чим мені було вдома займатися? Вирішила 
зайти до Будинку культури УТОГ, і мене це захопи-
ло. Зараз я вже не уявляю свого життя без сцени, 
без нашого самодіяльного театру, без Будинку куль-
тури УТОГ.

— Але не лише гра у спектаклях і проведення 
заходів є у Вашому творчому доробку — у мину-
лому році Ви виступали у складі команди КВН, 
а також увійшли до збірної команди «4 чудаки і 
принцеса», яка виступила у фестивалі Клубів ве-
селих і найкмітливіших у Мінську (Білорусь). Звід-
ти Ви з хлопцями привезли додому перемогу. 

— Спочатку я минулого року виступала з нашою 
харківською командою у Львові, на Всеукраїнсько-
му конкурсі «Deaf-Ліга сміху». Несподівано для се-
бе отримала нагороду в номінації «Краща жіноча 

роль». А хто переміг у номінації — потрапляє до ко-
манди КВН, яка виступає в Мінську. Пізніше отри-
мала від Михайла Булатова зі Львова, який був ка-
пітаном нашої збірної команди, повідомлення про 
початок репетиції. Під час цих тренувань у Львові 
протягом 5 днів ми так багато сміялися, як ніколи. 
У такому настрої поїхали до Мінська — і зовсім не 
очікуючи цього перемогли!

— Ви берете участь у спектаклях Народного са-
модіяльного театру «Аріадна» Харківського ОБК 
УТОГ. Як все встигаєте — сім’я, дитина, робота і 
ще й репетиції?

— Навчилася розподіляти час. Я ще працюю на за-
воді, встигаю завести дочку на гуртки, стежити за со-
бою, щоб гарно виглядати. А ще хочу висловити вели-
ку подяку моїй мамі за допомогу у вихованні доньки.

— Вас недавно обрали лідером Харківської мо-
лодіжної ради УТОГ. Що за цей час Ви встигли 
зробити?

— Взагалі-то в молодіжній організації УТОГ я вже 
давно, з перервою на декрет. А нещодавно, в грудні 
2018 року, очолила її роботу. 

Я беру участь у більшості заходів у нашому клубі, 
і не лише в тих, де задіяна молодь. Взяти хоча б ці-
каву новорічну вечірку для дорослих глухих, конкурс 
для наших активних і вічно молодих бабусь до свята 
8 Березня, обласний конкурс «Міні Міс і Містер УТОГ», 
який ми провели 20 квітня, та інші цікаві заходи.

— А ще на початку цього року відбувся Все-
український фестиваль короткометражних філь-
мів, на якому Ваш земляк Віктор Коротовський 
показав фільм «Нічого не говори», в якому Ви зі-
грали головну роль. Фільм був дуже хвилюючим, 
душевним. Багато хто в залі не приховував сліз… 
Як це вдалося зняти? Адже в кадрі — зима, а Ви в 
тонкій сорочці ...

«СЦЕНА — МОЄ ПОКЛИКАННЯ!»
Тетяна  
КОРНІЄНКО,  
Наталія 
КАМЕНСЬКА
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— Відверто кажучи, ідея цього фільму — моя. 
Я сама запропонувала Віктору Коротовскому висту-
пити в ролі режисера. Він спочатку не погоджував-
ся, тому що не було конкретних ідей: що знімати, з 
ким знімати... А я йому кажу — у мене є ідея, нумо 
реалізуємо!

Як відомо, «мистецтво вимагає жертв», тому мені 
й довелося для реалізації задуму пройти через певні 
випробування. А під час моєї зйомки в тонкій сорочці 
на вулиці був мороз до –12! 

— І не захворіли?
— Що ви? Звичайно, ні! 
— А скільки днів знімали фільм?
— Відверто кажучи, могли зняти і за 2 дні, але 

взимку світловий день короткий, тому зняли за 4. 
Швидко змонтували і відправили до оргкомітету. Ду-
же раділи, коли пройшли перший конкурсний відбір і 
отримали запрошення на фінал фестивалю.

— Нагороду у якій номінації отримав фільм?
— «Кращий режисер». До речі, Віктор Коротов-

ський має відповідну освіту — він навчався за спеці-
альністю «оператор кіно і телебачення» в Харківській 
державній Академії культури. Тому ця нагорода — 
цілком заслужена!

— Бажаю в наступний раз виграти Гран-прі. Які 
у Вас ще є хобі, крім театру й зйомок?

— Моє найулюбленіше хобі з дитинства — це тан-
цювати! Та й взагалі я люблю сцену, не можу жити 
без театру. 

І ще є хобі, яке діє заспокійливо, допомагає зосере-
дитися, зібратися з думками, — я люблю вишивати..

— Що б Ви хотіли побажати молодим глухим 
людям?

— Я бажаю молоді наполегливо досягати своєї ме-
ти, не здаватися!

— А у Вас мета в житті є?
— У мене їх багато! Розвивати молодіжну організа-

цію, піклуватися про свою сім’ю, про майбутнє дочки 
і, звичайно, зіграти ще багато цікавих ролей.

Продовження інтерв’ю незадовго до випуску цього номера газети дозволило додати ще кілька цікавих фактів 
з життя Олени Білої.

— Олено, дозвольте привітати з прем’єрою — 
нещодавно на сцені Харківського ОБК УТОГ Ви 
зіграли головну роль Катарини у новій постанов-
ці за п’єсою Вільяма Шекспіра «Приборкання но-
ровливої»!

— Так, це новий цікавий досвід, і я дуже вдячна ак-
торам, з якими граю у цьому спектаклі, і нашому ре-
жисеру — Н.Л. Мігуновій, за те, що ми разом створю-
ємо яскраву комедійну виставу, продовжуючи славні 
сторічні традиції НСТ «Аріадна». 

— А зараз Ви задіяні в реалізації ще одного ці-
кавого проекту молодіжної організації — Все-
українського конкурсу маленьких міс та містерів. 
Це Ваша ідея?

— Мені, як мамі маленької донечки, хотілося реа-

лізувати ідею свята краси саме для малечі. Вдячна 
членам Всеукраїнської молодіжної організації УТОГ, 
які під час обговорення планів на цей рік підтримали 
цю ідею. Ще було запропоновано провести цей кон-
курс не в Києві, як раніше під час всеукраїнських за-
ходів, а в Дніпрі. 

Наразі вже завершився перший етап конкурсу в 
обласних організаціях УТОГ і члени оргкомітету ма-
ли можливість відібрати з-поміж його учасників по 
8 найкращих дівчаток і хлопчиків для фіналу. Споді-
ваюся, що нам вдасться 5 жовтня у Дніпрі створити 
справжню святкову атмосферу для наших маленьких 
принцес та принців!

— Щиро дякуємо за цікаве інтерв’ю, Олено, і ба-
жаємо успішної реалізації Ваших планів та задумів!

Більше фото — на сайті газети та на 2-й сторінці обкладинки
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АКТУАЛЬНА ТЕМА

У роботі пленуму ЦП УТОГ взяв участь Уповнова-
жений Президента України з прав людей з інвалід-
ністю В.М. Сушкевич. У своєму виступі він підкрес-
лив важливість взаємодії у розв’язанні багатьох 
проблем, з якими стикаються особи з інвалідністю в 
Україні, зокрема ті, хто має проблеми зі слухом.

Далі з доповідями і презентаціями про результати 
роботи Українського товариства глухих за 2018 рік 
виступили заступники голови ЦП УТОГ — Т.О. Крив-
ко, В.В. Шевчук, В.Ф. Цимбалюк, С.В. Котельянець.

В обговоренні цих доповідей взяли активну участь: 
О.В. Яковлєва — голова Харківської облорганізації 
УТОГ; Л.М. Тюхта — директор Білоцерківського ВП 
«Весна» УТОГ; М.І. Майстренко — голова Кіровоград-
ської облорганізації УТОГ; М.М. Левицький — голова 
Київської організації УТОГ; Б.О. Акінін — директор 
Полтавського ВП «Універсал» УТОГ.

Далі за порядком денним було розглянуто питан-
ня щодо внесення змін до Концепції економічного і 
соціального розвитку УТОГ на 2016–2021 роки та 
Стратегії розвитку УТОГ (доповідач — С.В. Котелья-
нець), заслухано та затверджено звіт про виконання 
бюджету УТОГ за 2018 рік та затверджено бюджет 
УТОГ на 2019 рік (доповідач — головний бухгалтер 
ЦП УТОГ О.Ю. Бутенко).

З доповіддю про результати перевірки Центральною 
ревізійною комісією УТОГ діяльності президії ЦП УТОГ 
та виконавчого апарату ЦП УТОГ за 2018 рік виступи-
ла голова ЦРК С.В. Вергелес, яка серед основних заува-
жень підкреслила необхідність зменшення кількості все-
українських заходів та спрямування зусиль на збільшен-
ня розміру заробітної плати на підприємствах УТОГ. 

Ще одним питанням, яке розглянули учасники пле-
нуму, стало затвердження опису прапору Українсько-
го товариства глухих для його офіційної реєстрації. 
З цього питання доповідала Т.О. Кривко.

На пленумі також було розглянуто і затверджено за-
пропоновані комісією при президії ЦП УТОГ кандидату-
ри на присвоєння звання «Почесний член Українсько-

го товариства глухих», ними стали: заступник голови 
УТОГ з питань управління майном С.В. Котельянець, 
швачка Харківського УВП № 2 УТОГ Г.І. Саприкіна та 
директор Білоцерківського ОБК УТОГ А.К. Сумовська.

На завершення першого дня роботи пленуму від-
булося нагородження кращих працівників УТОГ за 
підсумками минулого року. Кращим головою облас-
ної організації визнано голову Житомирської облор-
ганізації УТОГ В.С. Дем’янчука, а кращим директо-
ром підприємства УТОГ — керівника Сумського ВП 
«Стиль» УТОГ Л.П. Яковчук.

Наступного дня, 22 травня, пленум продовжив 
свою роботу.

Після того, як секретар президії ЦП УТОГ С.І. Віску-
шенко проінформувала про роботу президії Централь-
ного правління УТОГ за звітний період, було розгляну-
то питання про обрання заступників голови Централь-
ного правління УТОГ та членів президії Центрального 
правління УТОГ. І.І. Чепчина запропонувала залишити 
склад президії ЦП УТОГ без змін, а також переобра-
ти на посаду свого першого заступника Т.О. Кривко, 
заступника з економічних питань — В.В. Шевчука, за-
ступника з питань управління майном — С.В. Коте-
льянця, а В.Ф. Цимбалюка перевести на посаду рад-
ника голови УТОГ. Члени пленуму одноголосно прого-
лосували за це рішення. 

Після завершення роботи пленуму відбулася спіль-
на нарада керівників обласних організацій та підпри-
ємств Товариства, під час якої було розглянуто бага-
то важливих питань діяльності УТОГ.

НА V ПЛЕНУМІ ЦП УТОГ
Інформація «НЖ» 21–22  травня 2019 року в конференц-залі Навчально-

відновлювального центру УТОГ відбувся V пленум Центрального 
правління Товариства. У ньому  взяли участь 30 з 33 членів ЦП УТОГ, 
4 з 5 членів ЦРК УТОГ, керівники структурних підрозділів УТОГ, 
почесні члени Українського товариства глухих.

Фото дивіться на 3 сторінці обкладинки і на сайті газети.
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АКТУАЛЬНА ТЕМА

До 86-ї річниці з дня заснування Українського това-
риства глухих 2 червня 2019 року в Навчально-від-
новлювальному центрі УТОГ відбувся надзвичайно 
теплий і зворушливий захід — день сімейного відпо-
чинку «УТОГ-DAY».

Урочистості до чергової дати з дня народження 
УТОГ традиційно пройшли на сцені літнього майдан-
чика. Вітання голови УТОГ І.І. Чепчиної, в.о. голо-
ви Київської організації УТОГ Т.І. Котової та лідерів 
громадських угрупувань київських ветеранів і моло-
ді супроводжувалися врученням нагород кращим ак-
тивістам столичної організації УТОГ за підсумками 
роботи у минулому році. Відзначено було також чле-
нів УТОГ, які брали активну участь в організації оздо-
ровлення дітей з порушеннями слуху в Міжнародно-
му дитячому центрі «Артек» у травні цього року.

Різні змагання і конкурс знавців історії Товариства 
поєднувалися з виступами акторів театру «Райдуга» 
та учасників художньої самодіяльності Культурного 
центру УТОГ. Виступили з піснями у жестовому вико-
нанні також й учні Школи української жестової мови, 
яка діє на базі КЦ УТОГ.

Але це ще не все! Недаремно цього дня в Пущі було 
так багато молодих батьків з маленькими діточками 

— тут відбувся спортивно-розважальний захід до 
Дня захисту дітей «Веселі старти». У змаганнях взя-
ли участь 40 хлопчиків і дівчаток віком від 5 до 14 ро-
ків. Учасники змагання отримали солодкі призи.

Порадували своїм вернісажем глухі художники, 
а любителі шахів змогли насолодитися улюбленою 
грою. Того дня було ще багато цікавих моментів. Взя-
ти хоча б флеш-моб «Разом всі — одна сім’я», приго-
щання безкоштовним морозивом, дитяче ігрове міс-
течко і сімейні фудзони.

А ще додайте літнє сонце, свіже повітря, зелень лі-
су, дзеркальну поверхню ставка й щирі усмішки дру-
зів — і ви зрозумієте, що зустрічі того чудового дня 
справді стали приємною подією для багатьох, хто 
прийшов на свято, яке вже стало традиційним.

Проте практика показала, що не завжди перекла-
дачі в обласних організаціях УТОГ можуть одразу 
вийти на зв’язок, щоб надати допомогу глухим при 
їхньому зверненні на «Сервіс УТОГ». Часто трапля-
ється так, що перекладач у цей час зайнятий на об-
слуговуванні членів УТОГ, які звернулися до облас-
ної організації, або має інші невідкладні справи.

З метою вдосконалення роботи системи «Сервіс 
УТОГ» з 10 червня вирішено провести експеримент і 
надати можливість членам УТОГ безкоштовно звер-
нутися до одного з двох перекладачів жестової 

мови, які працюватимуть у робочі дні, з 8.00 до 
17.00 без перерви. Обмежень у часі немає, тобто пе-
рекладач працює до повного розв’язання питання, з 
яким звернувся глухий член УТОГ. 

Контакти для зв’язку: за телефонами: 
+380 97 441 4361, +380 93 865 3400.
Месенджери Viber, Imo, WhatsApp, Скайп.
На цих телефонах позмінно чергуватимуть два пере-

кладачі, які перебуватимуть на зв’язку. Якщо буде бага-
то дзвінків, кількість перекладачів буде збільшено.

Телефонуйте і отримуйте необхідну вам допомогу!

СПРАВЖНЄ СІМЕЙНЕ СВЯТО

Безумовно, краще за слова розкажуть світлини,  
які ви можете переглянути на сайті «НЖ» та на 4 сторінці обкладинки

НОВЕ В РОБОТІ СИСТЕМИ «СЕРВІС УТОГ»
Інформація «НЖ»

Інформація «НЖ»

З минулого року в нашому Товаристві діє система «Сервіс-УТОГ», 
тобто дистанційне обслуговування перекладачами жестової мови 
і працівниками обласних організацій УТОГ, які здійснюють прийом 
звернень від членів УТОГ за допомогою відеозв’язку чи текстових 
повідомлень.
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НА ДОПОМОГУ ЧЛЕНАМ УТОГ

Під час цієї зустрічі розглядалися питання доступ-
ності відділень ПФУ для осіб з порушеннями слуху і 
проблеми спілкування глухих відвідувачів зі спеціа-
лістами Пенсійного фонду України.

З метою пошуку шляхів розв’язання цих питань за-
ступник голови правління ПФУ І.В. Ковпашко запро-
понувала провести експериментальний прийом гро-
мадян з порушеннями слуху за участю перекладача 
жестової мови. Щира подяка їй за цю ідею!

Для відпрацювання взаємодії між спеціалістами 
ПФУ та особами з порушеннями слуху було запро-
поновано заздалегідь записатися на прийом до Пен-
сійного фонду України. Цей експеримент провели 
разом з Київською організацією УТОГ, спеціалісти 
якої сформували список з понад 10 членів УТОГ із 
зазначенням проблем, які потрібно вирішити кожно-
му з них. Цей список передали спеціалістам ПФУ для 
опрацювання. Готуючись до зустрічі, вони запроси-
ли з районних відділень Фонду пенсійні справи всіх, 
хто подав заявку, ретельно переглянули кожну спра-
ву з урахуванням питань, які були зазначені членами 
УТОГ. 

І от, нарешті, на 6 червня 2019 року призначено зу-
стріч першої групи членів УТОГ у Громадській при-
ймальні Пенсійного фонду України. 

Прийом здійснювали начальник відділу з призна-
чення пенсій ПФУ Людмила Василівна Коломієць та 
головний спеціаліст департаменту пенсійного забез-
печення ПФУ Галина Василівна Резник.

Можна з впевненістю сказати, що всі члени УТОГ, 
які прийшли на цю зустріч, отримали вичерпні квалі-
фіковані консультації з тих питань, які їх хвилювали. 

У спілкуванні їм допомагала з перекладом з/на же-
стову мову І.В. Татарінова.

Ще дві особи отримали консультації за допомогою 
відеозв’язку. Такий спосіб спілкування був для спеці-
алістів ПФУ новим і незвичним, а технічно цей зв’я-
зок відбувався через смартфон І.В. Татарінової, яка й 
перекладала цю «віртуальну» розмову.

Є домовленість зі спеціалістами ПФУ про підго-
товку наступної зустрічі з членами УТОГ, які мають 
проб леми з вирішенням питань у відділеннях Фонду. 

Всім охочим отримати консультації у Пенсійному 
фонді України необхідно звертатися для подання за-
явки до Київської організації УТОГ.

Українське товариство глухих висловлює слова 
щирої подяки спеціалістам ПФУ Л.В. Коломієць та 
Г.В. Резник за надану ними допомогу, за доброту і 
терпіння, бажає успіху у подальшій реалізації запо-
чаткованої справи!

ВІДБУВСЯ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ ПРИЙОМ 
ГЛУХИХ У ПЕНСІЙНОМУ ФОНДІ УКРАЇНИ

У квітні цього року в соціальних мережах УТОГ було повідомлення про 
зустріч голови нашого Товариства І.І. Чепчиної із заступником голови 
правління Пенсійного фонду України Іриною Василівною Ковпашко.

Інформація «НЖ»
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ВИБОРИ 2019

У листах ЦП УТОГ йшлося, першою чергою, про 
питання взаємодії виборця, який має значні пору-
шення слуху, з членами виборчої комісії на виборчих 
дільницях у разі звернення глухої особи для уточнен-
ня персональних даних в Державному реєстрі вибор-
ців та/або вирішення непорозумінь безпосередньо у 
день виборів. Адже, на жаль, через фінансові та кад-
рові проблеми зараз складно розв’язати питання про 
залучення перекладача жестової мови для надання 
допомоги глухим виборцям безпосередньо на вибор-
чих дільницях.

Враховуючи це, Українське товариство глухих у 
своїх листах на ім’я голови ЦВК просило розглянути 
питання про налагодження відеоспілкування на ви-
борчих дільницях з використанням інформаційно-ко-
мунікаційних технологій наявної системи взаємодії 
«Сервіс УТОГ», яка забезпечує дистанційний зв’язок 

з перекладачем жестової мови у відповідному регіоні.
Проте взимку на наші попередні звернення з цього 

питання ЦП УТОГ не отримало ніякої конкретної ін-
формації з вирішення проблеми, яка нас хвилює, і ще 
раз звернулося до Т.В. Сліпачук у травні.

Днями до ЦП УТОГ надійшла відповідь від голови 
ЦВК, у якій зазначається, що реалізація такої пропо-
зиції передбачає наявність планшета з постійним ін-
тернетом і встановленим відповідним мобільним до-
датком на приблизно 30 тисячах виборчих дільниць. 
Здійснити це за рахунок коштів Державного бюдже-
ту України можливо лише за умови внесення змін до 
виборчого законодавства, що зараз не є можливим.

Разом з тим у листі ЦВК зазначено, що виборці, 
які мають порушення слуху, можуть використо-
вувати власні пристрої з відповідними додатками 
для взаємодії з членами дільничних виборчих ко-
місій на відповідних виборчих дільницях.

Отже, у разі необхідності, при виникненні проблем 
під час реалізації свого виборчого права, члени УТОГ 
можуть скористатися своїми власними смартфона-
ми та планшетами з використанням системи «Сервіс 
УТОГ» для того, щоб з’ясувати необхідні питання. 

ВИНИКЛИ ПРОБЛЕМИ НА ВИБОРЧІЙ 
ДІЛЬНИЦІ — СКОРИСТАЙТЕСЯ 
ВЛАСНИМИ СМАРТФОНАМИ

Враховуючи, що цього року ми всі перебуваємо у постійному 
виборчому процесі (спочатку були президентські перегони, а тепер 
очікуються й парламентські),  Центральне правління УТОГ вже тричі – 
у січні, лютому і травні — зверталося до голови Центральної виборчої 
комісії Т.В. Сліпачук з питання доступності виборчих дільниць та в 
цілому виборчого процесу для осіб з порушеннями слуху.

Інформація «НЖ»
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8 НАШІ ЮВІЛЯРИ

Голова Костянтинівської 
ТО УТОГ Анжела 
Вікторівна ШУЛЬГІНА 
17 червня відзначила 
чудову ювілейну дату!

Шановна 
Анжело 
Вікторівно!

Щиро вітаємо Вас з ювілеєм!
Усі найкращі побажання
Сьогодні — в Вашу честь:
Натхнення, успіхів, кохання,
Сміливих планів, мрій здійснення,
Щодня родинного тепла,
Щоби здоров’я й довголіття
В долонях доля піднесла!

Колектив Харківської обласної організації УТОГ, члени 
УТОГ Донецької області

ЗДОРОВ’Я Й 
ДОВГОЛІТТЯ!

ХАЙ УСМІХАЄТЬСЯ 
ЖИТТЯ!

ХАЙ ВАША ДОЛЯ 
СТЕЛИТЬСЯ 
РУШНИКОМ ЩАСТЯ!

БАЖАЄМО РЕАЛІЗАЦІЇ 
ІДЕЙ І ПЛАНІВ!

4 червня відзначила 
свій ювілей перекладач-
дактилолог Харківського 
ОБК УТОГ Віталія 
Володимирівна 
КУДРЯВЦЕВА.

Шановна  
Віталіє 
Володимирівно!

З днем народження вітаємо,
Від всього серця Вам бажаємо
Щастя, радості, добра,
Здоров’я, успіхів, тепла,
Благополуччя та достатку,
Щоб справи всі були в порядку.
Хай усміхається життя
Та буде кращим майбуття!

Колектив Харківської обласної організації УТОГ і ОБК УТОГ

5 червня 2019 року 
відзначила свій ювілей 
інструктор Харківської 
обласної організації УТОГ 
Людмила Олександрівна 
НІСТРАТОВА.

Шановна 
Людмило 
Олександрівно, 
щиро вітаємо 
Вас з ювілеєм!

Шлемо Вам наші найкращі побажання здоров’я, 
оптимізму, реалізації ідей і задуманих планів, 
усмішок фортуни, успіху, сімейного благополуччя 
і щастя. А ще бадьорості духу, стабільності, пози-
тиву, яскравих подій, незабутніх вражень!

Колектив Харківської обласної організації УТОГ і ОБК УТОГ

Вітаємо з ювілеєм 
прекрасну жінку, 
ветерана нашого 
підприємства Тетяну 
Антонівну ОЛЕАН! 

Шановна  
Тетяно 
Антонівно!

Щиро зичимо Вам щед-
рої долі, родинного теп ла і 
благополуччя. 

Хай Ваша доля стелиться рушником щастя, до-
бра і любові!

Бажаємо Божого благословення, здоров’я, 
успіхів, родинного тепла, миру і злагоди!

З повагою директор та колектив Ужгородського УВП № 2 УТОГ
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9НАВЧАННЯ ГЛУХИХ

Директор Коледжу 
легкої промисловості 
Г.В. Щуцька нещодав-
но була у відряджен-
ні в США, де відвідала 

Галлодетський університет, який спеціалізується на 
навчанні глухих за великим переліком спеціальнос-
тей. А найголовніше те, що керівники Галлодетсько-
го університету — глухі, викладацький склад — як 
глухі, так і чуючі, які вільно спілкуються жестовою 
мовою. В університеті навчаються і глухі, і чуючі сту-
денти, які також вільно спілкуються жестами. Занят-
тя відбуваються жестовою мовою. Тобто універси-
тет повністю адаптований для навчання глухих.

Г.В. Щуцька під враженням від побаченого прийня-
ла рішення на базі ККЛП збільшити перелік спеціаль-
ностей для осіб з порушеннями слуху, створити умови 
для вільного спілкування між глухими, чуючими сту-
дентами та викладачами. У зв’язку з цим для слабко-
чуючих осіб в Коледжі, крім швейного та взуттєвого 
напрямку, які були раніше, відкрили ще дві спеціаль-
ності — «Дизайн» та «Облік і оподаткування».

Спеціальність «Дизайн» включає такі освітні на-
прямки: дизайн одягу, дизайн взуття, дизайн трико-
тажу (дизайн тканевих принтів), дизайн аксесуарів та 
комп’ютерний дизайн.

Для вступу необхідно скласти внутрішні іспити з 
української мови та малюнка, оскільки вміння малю-
вати важливе для дизайнера. Через те, що глухі не 
мають можливості написати диктант з української 
мови, іспит змінили на тести.

Тести складають лише випускники з неповною се-
редньою освітою (10 класів), а хто закінчив повну се-
редню освіту (12 класів) — тим необхідно принести 
сертифікат Українського центру оцінювання якості  

освіти (сертифікат ЗНО) або оформити медичну до-
відку, де вказаний діагноз «Двобічна глухота з вести-
булярними розладами» (шифр Н90-Н91).

Випускникам 10 класу необхідно здати документи 
до приймальної комісії Коледжу з 1 до 13 липня, а ви-
пускникам 12 класу — з 10 до 22 липня. Для тих, хто 
складав ЗНО — прийом документів з 10 до 29 липня 
2019 року.

У зв’язку з тим, що на спеціальність «Дизайн» 
вперше приймаються особи з порушеннями слуху і 
цей напрямок ще не укомплектований перекладача-
ми жестової мови, приймають лише слабкочуючих 
осіб. Якщо апробація буде успішною, то в наступні 
навчальні роки будуть надані перекладачі жестової 
мови.

Коледж також набирає слабкочуючих за спеціаль-
ністю «Облік і аудит», напрямки освітніх програм: 
бухгалтерський облік, фінанси і кредит. Форма іспи-
тів аналогічна, як і за спеціальністю «Дизайн», пред-
мети — українська мова, математика.

Для випускників 12-го класу так само: або резуль-
тати ЗНО, або медична довідка із зазначеним діагно-
зом, який має шифр Н90-Н91. Терміни подачі доку-
ментів такі ж, як за спеціальністю «Дизайн».

Глухі абітурієнти традиційно можуть вступати на 
спеціальність «Технології легкої промисловості» 
за освітніми напрямками: конструювання швейних 
виробів, технологія виробництва взуття.

Коледж забезпечує іногородніх абітурієнтів гур-
тожитком.

Запрошуємо членів УТОГ підтримати нове по-
чинання Коледжу. Ми — за розширення переліку 
спеціальностей для глухих.

Ті, хто ще не визначився з життєвим шляхом, — 
вступайте до Коледжу!

КИЇВСЬКИЙ КОЛЕДЖ ЛЕГКОЇ  
ПРОМИСЛОВОСТІ ВІДКРИВАЄ НОВІ 
МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ НАВЧАННЯ ОСІБ 
З ПОРУШЕННЯМИ СЛУХУ

Державний вищий навчальний заклад «Київський коледж легкої 
промисловості» понад 60 років тому одним з перших відкрив двері 
для глухих та слабкочуючих і завдяки перекладачам жестової мови 
налагодив адаптований для них навчальний процес.

Тетяна КОРНІЄНКО
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НОВИНИ ВФГ

З ІСТОРІЇ ВСЕСВІТНЬОЇ 
ФЕДЕРАЦІЇ ГЛУХИХ
Іванна НАЗАРОВА

Продовження. Початок в № 02, 03, 04, 05 за 2019 р.

Протягом 80-х р. було засновано 30 національних 
асоціацій, що більше, ніж було створено протягом 
будь-якого іншого періоду в історії ВФГ. 

1150 викладачів з 64 країн взяли участь у XV Між-
народному конгресі з питань освіти глухих у Гам-
бурзі (ФРН) в 1980 р. Наступний, XVI освітянський 
конгрес відбувся в Манчестері (Англія) у 1985 р. за 
участі 1500 викладачів з 70 країн.

У січні 1981 року в Римі (Італія) відбулася Міжна-
родна конференція з питань глухоти та глухої мо-
лоді.

ІІ Міжнародний симпозіум з ЖМ, організований 
Британською асоціацією глухих, відвідали 150 осіб з 
17 країн.

І Міжнародний симпозіум «Телебачення для лю-
дей із порушеннями слуху» відбувся у Лінці (Ав-
стрія) в 1981 р. Ідеями про те, що має пропонувати 
телебачення глухим глядачам, поділилися 100 учас-
ників з 14 країн.

Понад 4000 людей з 6 країн взяли участь у II кон-
гресі Всесвітньої організації глухих євреїв, що 
пройшов в Єрусалимі (Ізраїль) у 1981 р. III конгрес 
відбувся в Тель-Авіві (Ізраїль) у 1986 р. 

У 1981 р. Швеція стала першою країною в світі, яка 
визнала жестову мову рідною мовою глухих. 

ІІ Міжнародний турнір серед глухих з бойових мис-
тецтв відбувся в Токіо (Японія) у 1982 р. Пізніше назва 
була змінена на чемпіонат глухих з дзюдо і карате.

У Мадонна-ді-Кампільо (Італія) у 1983 р. відбулися 
X Всесвітні зимові ігри, на яких змагався 191 глухий 
спортсмен з 16 країн. XI Всесвітні зимові ігри були 
проведені в Осло (Норвегія) у 1987 р. за участю 225 
спортсменів з 15 країн.

75 учасників з 10 країн виступили на VIII чемпіона-
ті світу глухих з особистої першості в шахах, що 
відбувся в Галлодетському університеті у 1984 р.

У 1984 р. в Чикаго (США) відбулася І Конвенція са-
модопомоги для слабкочуючих під назвою «Спіль-

ний доступ, допомога, надія та щастя». Заснована в 
1979-му, організація в 2005 році змінила свою назву 
на Асоціацію втрати слуху.

У 1985 р. був заснований Європейський союз глу-
хих. Його метою є підтримка та обмін інформацією 
щодо питань, пов’язаних із глухотою, а також спри-
яння у захисті прав людини і створення можливостей 
для глухих.

І Міжнародний фестиваль глухих магів відбувся 
у 1986 році в Лейпцигу (НДР). З того часу фестивалі 
проводяться раз на два роки.

Данія випустила поштову марку на честь 50-річ-
чя Датської асоціації глухих у 1985 р. Наразі в Данії 
є найстаріший клуб глухих, заснований у 1866 р., 
який існує дотепер.

ХV Всесвітні літні ігри відбулися в Каліфорнії 
(США) у 1985 р.

Австралійський поштовий відділ у 1985 році ви-
дав марку із зображенням вчителя, який звертався 
до двох глухих учнів жестовою мовою. Марка присвя-
чена 200-річчю освіти глухих в Австралії.

Перша конференція регіонального секретаріату 
ВФГ в Японії сприяла формуванню Азіатсько-тихо-
океанського секретаріату ВФГ у 1986 р. 

М. Суваннарат, експерт з тайської ЖМ та член На-
ціональної асоціації глухих Таїланду, розробив у спів-
авторстві з Ч. Рейлі «Тайський словник жестової 
мови», який був опублікований у 1986 р.

Організація «Діти глухих дорослих» (ДГД) була 
заснована у 1983 р., а в 1987 р. нею була проведена 
І Національна конференція у Фремонті (США). ДГД 
організовує щороку такі заходи за участю міжнарод-
них представників.

I Європейський конгрес з питань психічно-
го здоров’я та глухоти пройшов у Нідерландах у 
1988 р.

I Міжнародний фестиваль і конференція з пи-
тань культури та історії глухих, що називалася 
«Шлях глухих», відбулися у Галлодетському універ-
ситеті в 1989 р. за участю понад 5000 осіб з 69 країн.

Події 80-х років розповідають про вагомі та визначні досягнення, які 
були визнані світовою спільнотою.
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Ахмед Халіфа, слабкочуючий британський автор статей і блогер, 
поділився із читачами знаннями про стан, який дуже часто вражає 
людей у сучасному суспільстві, особливо впливаючи на глухих.

ЗАРУБІЖНА МОЗАЇКА

Чи знаєте ви, що втома є загальною проблемою 
глухих, незалежно від ступеня втрати слуху? Стом-
люваність уваги — це поширена проблема і виникає 
вона тоді, коли людина так психічно втомилася, що 
не може зосередитися. 

Що таке стомлюваність уваги?

Це коли у вашому мозку переважають механізми 
гальмування уваги й вам дуже важко зосередитися.

Глуха людина має приділяти більше уваги цій проб-
лемі, аніж людина чуюча, бо для розуміння мовлення 
під час сприйняття інформації зорово й читання з губ 
використовується більше ресурсів мозку.

Побічні ефекти стомлюваності 
уваги для глухих 

Батькам нечуючих дітей, які ходять до школи,  по-
трібно звернути увагу на втомлюваність уваги, бо уч-
ні можуть мати проблеми з успішністю через те, що 
дуже втомлюються і не можуть належним чином зо-
середитися, щоб щось почути, прочитати з губ і зро-
зуміти зміст.

Є й інші побічні ефекти:
Ви відчуваєте, що вам кортить подрімати. Бува-

ють випадки, коли через перевантаження уваги ви-
никає потреба для відновлення енергії на короткий 
час заснути.

Головний біль може з’являтися та проходити. 
Ваш мозок напружено працює, тому можуть виника-
ти головні болі, особливо якщо ви не робили перер-
ви. Це нагадування, що час відпочити.

Оточення думає, що ви недостатньо спите. Це 
тому, що люди зазвичай не розуміють причини вашої 
втоми і приходять до висновку, що ви мало спите.

Ви закриваєтеся у собі. Це той момент, коли ви 
відчуваєте, ніби б’єтеся об цегляну стіну. Ваш мозок 
вимкнений і ви дивитеся у порожнечу відсутнім по-
глядом, іноді навіть не усвідомлюючи цього.

Люди думають, що ви грубі/ледачі/егоїстичні. 
Від утоми у вас раптово виникає бажання припинити 

розмову, особливо якщо вам потрібно напружено чи-
тати з губ. Але сторонні цього не розуміють і вважа-
ють, що ви лінуєтеся.

Можна пропустити важливу інформацію. Коли 
хтось розмовляє, ви можете на мить «включатись і 
відключатись» через те, що втомилися. В результаті 
ви пропустили щось... і не знаєте, що саме.

Може з’явитися «синдром втрачених можливо-
стей». Нерідко трапляється, що ви уникаєте соціаль-
них заходів через втому. Ви так відчайдушно хоче-
те поспілкуватися і просто весело провести час, але 
втома може бути занадто великою і тому ви відмов-
ляєтесь від участі у заходах.

Як допомогти собі  
при стомлюваності уваги? 

Є кілька речей, які ви можете зробити, щоб допо-
могти собі подолати втому через напруження уваги 
чи попередити її виникнення: 

• Робіть регулярні перерви протягом дня.
• Ходіть на прогулянки та дихайте свіжим повітрям. 
• Пийте багато води.
• Намагайтеся перебувати в середовищі з низьким 

фоновим шумом. 
• Побудьте наодинці в тихому місці, зніміть слуховий 

апарат (якщо ви ним користуєтесь).
• Використовуйте субтитри чи переклад жестовою 

мовою під час перегляду телепрограм, відео, 
фільмів.

• Спілкуйтеся в місцях з хорошим освітленням для 
покращення читання з губ.

• Відверто пояснюйте іншим людям, як ви почу-
ваєтеся.

• Під час бесіди чи лекції при виборі місця сідайте 
досить близько до людини, яка говорить.

Попри те, що стомлюваність уваги не можна вилі-
кувати, Ви може з нею справлятися і покращити са-
мопочуття. Піклуйтеся про себе.

Більше інформації — на сайті газети

СТОМЛЮВАНІСТЬ УВАГИ: 
ЩО ЦЕ І ЯКИЙ МАЄ ВПЛИВ НА ГЛУХИХ?
Іванна НАЗАРОВА 

Джерело:  
блог А. Халіфи «Почуй мене!»
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ФЕСТИВАЛІ, КОНКУРСИ, КОНЦЕРТИ

У фестивалі взяли участь хореографічні колективи 
з Молдови, України, Росії та Білорусі — всього 7 ко-
лективів. Конкурс відбувався в чотирьох номінаціях: 
народний танець, сучасний танець, хореографічна 
композиція і пісня в жестовому виконанні в реперту-
арі «Соло» і «Дует». Колективи у своїх виступах де-
монстрували знання і вміння у різних напрямках су-
часної та народної хореографії, збереження націо-
нальних традицій і народних витоків мистецтва, кла-
сичної школи та кращі зразки сучасних напрямків. 
Діти демонстрували яскраві й емоційні виступи, мали 
змогу спілкуватися, здружитися та навчатися на при-
кладі один одного. 

Народний художній колектив, ансамбль танцю і 
пісні в жестовому виконанні «Ритм» комунально-
го закладу «Кам’янська спеціальна загальноосвіт-
ня школа-інтернат» Запорізької обласної ради вибо-
ров І місце в номінації «Хореографічна композиція і 
жестова пісня в репертуарі «Дует» з номером «Ко-
лискова». Всі хореографічні колективи, що прибули 
на фестиваль, пройшли відбір і мали високий рівень 
виконавської діяльності, тому конкурувати було дуже 
важко. Тим паче, що тільки в складі «Ритму» брали 
участь і маленькі шести-, семирічні танцюристи. 

Діти отримали задоволення від виступів та пози-
тивні враження від знайомства з Кишиневом. Хочеть-
ся висловити слова подяки: Р.М. Лопатюку, голові 
Товариства глухих Республіки Молдова та всьому ко-
лективу Товариства (всім, хто зустрічав, супроводжу-
вав, перекладав, готував смачні страви тощо)  — за 
чітку організацію заходу, чуйність і доброту; членам 
ЦП УТОГ та особисто І.І. Чепчиній — за високу оцінку 
нашого колективу і надану честь — можливість взя-
ти участь у Міжнародному фестивалі, представляючи 
Україну, за організацію, за підтримку під час конкур-
су; К.О. Дорожинській, заступнику начальника відді-
лу організаційної та видавничої роботи ЦП УТОГ — 
за оперативність у вирішенні організаційних питань; 
Л.В. Чуріковій, методисту Департаменту освіти і нау-
ки Запорізької облдержадміністрації — за допомогу 
в оформленні документів на виїзд за кордон та віру в 
можливості колективу; Г.В. Панченко, директору ко-
мунального закладу «Кам’янська спеціальна загаль-
ноосвітня школа-інтернат» Запорізької обласної ра-
ди — за організацію поїздки, підтримку і переживан-
ня; батькам дітей — за розуміння і фінансування по-
їздки. Завдяки всім вам діти отримали досвід висту-
пу на міжнародній сцені й незабутні враження.

НА МІЖНАРОДНОМУ 
ФЕСТИВАЛІ «DANS – 2019»

Ірина КИТМАНОВА, 
керівник Народного художнього 
колективу, ансамблю танцю і піс-
ні в жестовому виконанні «Ритм» 
КЗ «Кам’янська спеціальна за-
гальноосвітня школа-інтернат» 
Запорізької обласної ради

Естафету цікавих заходів для дітей з порушеннями слуху цього року 
продовжило міжнародне змагання для юних танцюристів.  
20 квітня 2019 року відбувся Міжнародний фестиваль 
хореографічних колективів спецшкіл для дітей з порушеннями слуху 
«DANS – 2019» у м. Кишиневі —  столиці Республіки Молдова.
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ДО 50-РІЧЧЯ ТЕАТРУ «РАЙДУГА»

Торік Кабінет Міністрів України затвердив роз-
роблений спільно з експертним середовищем 
бренд України «Ukraine NOW UA» — «Україна ЗА-
РАЗ». 

Юні кореспонденти з Київської гімназії біотех-
нологій № 177 провели бліц-опитування серед од-
нолітків. Вони поцікавилися: яку культурну про-
граму з національним колоритом діти запропону-
ють іноземному гостю? І отримали відповіді: боу-
лінг, аквапарк, піцерія… Але де тут український 
колорит?! 

До речі, брендовий потенціал в Україні чималий. 
Зокрема, при складанні культурної програми ми 

запропонували нашим читачам запланувати похід 
до столичного театру міміки та жесту «Райдуга» 
при Культурному центрі УТОГ. Це єдиний в Укра-
їні театр, де грають професійні актори, які не чу-
ють. 

Усього у світі таких театрів три: Американський 
театр глухих, Театр міміки та жесту у Росії й театр 
міміки та жесту «Райдуга» в Києві.

Дехто може нам закинути: але ж не всі люди 
володіють жестовою мовою. Коли учні та вчите-
лі гімназії біотехнологій № 177 вперше збирали-
ся на виставу до цього унікального театру, вони 
також вважали, що не зрозуміють мовчазних ак-
торів. Та тільки-но засвітилися вогні рампи — на 
сцені зацарювала неперевершена пластика люд-
ського тіла, чудова хореографія, музичні компо-
зиції, ефектні костюми. Настільки у виставі все 
гармонійно, що вже за декілька хвилин глядач за-
буває, що на сцені грають глухі актори. 

Незвично у цьому театрі й аплодують — пома-
хами піднятих рук, адже виконавці не чують опле-
сків. 

Юні журналісти поцікавилися у директора Куль-
турного центру УТОГ й режисера театру «Райду-
га» Володимира Гончаренка, чи вважає він, що їх-
ній театр є одним із культурних брендів України? 
«У мистецькому арсеналі  нашого театру «Райду-
га» переплітаються різні яскраві жанри. Секрети 
театру дозволяють нечуючим грати на фортепіа-

но, скрипці. Уявляєте, актори грають на скрипці, 
звук якої ніколи не чули. Це складно. Іноді у нас 
бувають довгі репетиції: болісні до сліз й тим, хто 
працює з акторами, й для самих акторів, — зазна-
чив пан Гончаренко. — Нечуючі актори кажуть: 
«Ми робимо неможливе. Якщо ми не знаємо при-
роди звуку, як ви можете від нас щось вимагати». 
Я вважаю, що актор на сцені може все. Наш театр 
— унікальний, адже ми маємо свою сцену, свою 
творчість, свого вдячного глядача», — наголосив 
режисер. 

Ось така неперевершена яскрава «Райдуга» є 
в Україні! 

Завершуючи нашу розповідь про брендовий по-
тенціал України, зазначимо, що люди з інвалідні-
стю, зокрема з порушеннями слуху, потребують 
всебічного культурного розвитку та виходу з ін-
формаційної ізоляції. Саме тому, в Україні тре-
ба активно розвивати інклюзивний туризм. Ми 
спробували зробити перший крок, написавши цю 
статтю. Це наш меседж для туристів: Україна ба-
гата на таланти. Приїздіть й переконайтесь у цьо-
му самі!

P.S. В Україні  існувала добра прикмета: хто 
пройде під райдугою або дожене її — буде ща-
сливим. І хоча райдугу ніхто не зумів наздогна-
ти, але наблизитися до її барвистої краси й від-
чути радість та щастя можна хоч зараз. Варто ли-
ше побувати на виставах театру міміки та жесту 
«Райдуга».

«РАЙДУГА» У НЕБІ УКРАЇНИ
Світлана БАРТОШКО, 
переможниця конкурсу «Прес-весна на Дніпрових 
схилах-2019» за збірку робіт «Медіа та інклюзія» (номінація 
«Традиції та новаторство»)
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 СПОРТ ГЛУХИХ

На Буковині 1–12 травня 2019 р. відбулися зма-
гання «Bucovina Adventure Race».

У цих змаганнях взяли участь і спортсмени з по-
рушеннями слуху з Прикарпаття —Андрій Михалків 
та Роман Коробко. Вони представляли клуб KSO 
«IF-Deaf».

Хлопці виграли ці змагання та стали чемпіонами. 
Як тренер хлопців, пишаюсь їхніми досягненнями, 
адже перемога дісталась їм нелегко. Наші пере-
можці проїхали 68 км на велосипедах та подолали 
бігом дистанцію 8 км зі спортивного орієнтування. 
Вітаю вас! Ви — молодці!!!

На річці Інгулець біля села Чкалівка 18–19 травня 
2019 р. вдруге проводився відкритий турнір з ловлі 
риби фідером серед рибалок з інвалідністю зі слуху. 
Відкрили змагання їх організатор Костянтин Рябиков 
і автор цих рядків. 

У турнірі взяли участь 5 команд — з Кривого Рогу, 
Дніпра, Каменського, Запоріжжя, Новомосковська. 
Загальна кількість учасників — 26 осіб. 

Головна умова турніру: обов’язкова присутність в 
команді двох учасників і правильне користування фі-
дером. Турнір тривав 5 годин і складався з 2 турів. 
Змагання продемонструвало високий рівень підго-
товки учасників. Після його завершення суддівська 
колегія та представники команд обговорили підсум-
ки і визначили кращу команду рибалок та кращого 
рибалку.

Отже, 1 місце посіла команда «Кривбас» із Кривого 
Рогу (К. Рябиков та В. Кашлюченко), 2 місце — ко-
манда «Горняк» (Д. Костенко та П. Ситник), 3 місце 
— команда «Рудра» (В. Убисський та В. Буренок). 

В особистому заліку найбільшу кількість балів 

здобув Віталій Галич, який і посів 1 місце, Дмитро 
Костенко — на 2 місці, Костянтин Рябиков — на 3-му. 
Найбільшу рибу — коропа вагою 410 г виловив Воло-
димир Алейник. Переможці отримали пам’ятні призи, 
дипломи та медалі.

Ввечері на всіх чекала смачна рибна юшка, приго-
товлена на вогнищі. 

Організатори змагань висловлюють велику подяку 
спонсору — магазину «Флагман», «Фанатик» та чле-
ну комітету з фізичної культури і спорту виконкому 
міської ради А.М. Ступак — за фінансову допомогу в 
проведенні заходу та в придбанні нагород.

Запрошуємо всіх охочих взяти участь у змаганнях, 
які відбудуться наступного року.

«ЛОВИСЯ, РИБКО, ВЕЛИКА І МАЛЕНЬКА!»
Андрій ПАТЕРИЛО, 
президент Криворізької міської федерації з фізичної культури і 
спорту глухих

З НАПОЛЕГЛИВІСТЮ 
І ЗАВЗЯТІСТЮ

Ось і завершився чемпіонат України з рибної ловлі 
вудкою на поплавок, який проходив 4–6 червня. У 
змаганнях взяли участь представники 9 міст України. 
Всі учасники чемпіонату проявили наполегливість і 
завзятість у боротьбі за медалі. Складні погодні умо-
ви створили труднощі, але всі рибалки з ними впо-
ралися і показали відмінні результати. У командному 
заліку переможці розташувалися таким чином: ко-
манда з Києва посіла 1 місце, 2 місце — у команди з 
Харківської області, 3 — у команди з Дніпра.

Костянтин МЕДЯНИК

Більше фото — на сайті газети «Наше життя».

ВИ — МОЛОДЦІ!!!
М. КОЧЕНЮК, тренер
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СПОРТ ГЛУХИХ

В июне 2006 г. в Афинах про-
шел чемпионат Европы по пла-
ванию, где воспитанник Харь-
ковской спортивной федерации 
глухих А. Зургалидзе завое-
вал 2 золотые, 2 серебряные и 
1 бронзовую медали в составе 
сборной команды Украины. 

В августе этого же года в Вен-
грии состоялся первый чемпио-
нат мира по спортивному ориен-
тированию среди спортсменов с 
нарушениями слуха. В составе 
сборной команды Украины за-
мечательно выступили харьков-
чане, завоевавшие 4 золотые и 
3 серебряные медали. 

 Бронзовыми призерами мо-
лодежного чемпионата Европы 
по баскетболу, который состо-
ялся в октябре 2006 года в Швеции, стали С. Кушна-
ренко, М. Седельникова, И. Лукаш, А. Востриков. 

XXI Дефлимпиада была проведена в 2009 г. в Тай-
пее (Южная Корея). Она отличалась острой борьбой. 
На этих Дефлимпийских играх впервые наши земля-
ки соревновались в дзюдо, каратэ и тхеквондо. Шаг 
вперед сделали борцы, порадовали своих болель-
щиков команды по плаванию, спортивному ориенти-
рованию и футболу. Достойными представителями 
Харькова на этих Дефлимпийских играх были О. Ко-
маренко, Т. Беда, М. Чехунова, А. Санькин, Д. Украи-
нец, А. Литвинова и др. 

А на XXII Дефлимпиаде 2013 г. в Софии (Болга-
рия) харьковчане заявили о себе в полный голос. 
Они в составе сборной Украины завоевали 9 золо-
тых, 5 серебряных и 2 бронзовые медали. Насто-
ящей королевой спорта была харьковчанка С. Го-
родок. Она завоевала много медалей. Где бы она 
не выступала, Светлана всегда показывала высо-
кие результаты. За выдающиеся спортивные успе-
хи Указом Президента Украины от 4 декабря 1997 г. 

С. Городок была награждена 
орденом «За заслуги». В 2002 
году Спортивной федерацией 
глухих Украины она признана 
лучшей спортсменкой десяти-
летия, а в 2004 году ей установ-
лена государственная пожиз-
ненная стипендия. 

В соответствии с постановле-
нием президиума ЦП УТОГ от 
13 но ября 2008 г. № 303 Свет-
лана была занесена в Книгу ре-
кордов Украинского общества 
глухих в номинации «Спорт», 
в связи с тем, что она является 
обладательницей наибольше-
го количества медалей за спор-
тивные достижения в легкой ат-
летике на соревнованиях оте-
чественного и международно-

го уровней, чем установила абсолютный рекорд в 
УТОГ среди женщин. 

Через четыре года в Самсуне (Турция), где прохо-
дили баталии XXIII Дефлимпийских игр, дебютантка 
К. Довбищук первой из украинских спортсменов за-
воевала золотую медаль. В итоге вклад посланцев 
Слобожанщины в общекомандный успех оказался 
весомым – на их счету четыре золотые, шесть се-
ребряных и восемь бронзовых наград. Харьковские 
спортсмены завоевали тогда 18 медалей из 99 на-
град, полученных сборной Украины. В составе нашей 
сборной был 21 харьковский спортсмен, которые бо-
ролись за медали в семи видах спорта. 

За достижение высоких спортивных результатов 
на XXIII летних Дефлимпийских играх, проявленное 
мужество, самоотдачу и волю к победе, утверждение 
международного авторитета Украины – правитель-
ство приняло решение о вручении призерам Самсу-
на высоких государственных наград. 

Продолжение следует

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ И ТРАДИЦИИ 
ФИЗКУЛЬТУРЫ И СПОРТА ГЛУХИХ  
НА ХАРЬКОВЩИНЕ
Продолжение. Начало в №№ 40–43 за 2018 г. и №№ 1–5 за 2019 г.

В. КОВТУН, 
президент Харьковской  
областной ячейки СФГУ

Светлана Городок
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ЛІТО — 2019

Категорія номера

дата 1.07-10.07.2019 1.08-10.08.2019
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Ціна вказана за проживання за 10 днів з 1 людини в різних категоріях номерів

Простий  
(дерев’яний будинок, зручності на території)

2-місні 2700 2250 2750 2300
4-місні 2550 2150 2600 2200

Часткові умови (умивальник, холодильник, холодна і 
гаряча вода, кондиціонер, зручності на території) 2-місні 3300 2650 3650 2900

Покращені умови (дерев’яний будинок, холодильник, 
вентилятор, зручності на веранді) 2-3-місні 3650 2900 3950 3100

1-кімната зі зручностями з видом на двір  
(душ, туалет, телевізор, холодильник, кондиціонер, сейф)

1-2-3-місні 5050 3850 5400 4100
4-місні 4850 3700 5050 3850

1-кімната зі зручностями з видом на море  
(душ, туалет, телевізор, холодильник, кондиціонер, сейф)

1-2-3-місні 5400 4000 5750 4300
4-місні 5050 3850 5300 4000

1-2-кімната зі зручностями з видом на море  
(душ, туалет, телевізор, холодильник, кондиціонер) 3-4-місні 5050 3850 5400 4100

1-кімнатний номер в дерев’яному котеджі  
(душ, туалет, телевізор, холодильник, кондиціонер, сейф) 2-3-місні 5500 4150 6050 4500

УВАГА! ПІЛЬГОВІ ЗАЇЗДИ ДО ОРЦ «ОДІССЕЙ»!

Усім, хто має бажання приєднатися до заходів для 
ветеранів УТОГ з оплатою відпочинку власним ко-
штом, повідомляємо, що вартість путівки на одну 
особу на 12 днів складає:

 — розміщення в корпусі № 1 — 3690 грн  (про-
живання — 1100 грн, харчування — 2350 грн, 
медичне обслуговування —120 грн, культур-
но-масова програма — 120 грн);

 — розміщення в корпусі № 2 — 3360 грн (про-
живання — 770 грн, харчування — 2350 грн, 
медичне обслуговування — 120 грн, культур-
но-масова програма — 120 грн).

Вже стало традицією, що ветеранів у ці дні спільно-
го відпочинку чекають незабутні зустрічі з друзями,  
цікава культурно-розважальна програма, екскурсії, 
спортивні ігри та найголовніше — нові знайомства.

Раді вас бачити на заходах для ветеранів у На-
вчально-відновлювальному центрі УТОГ!

З питань стосовно відпочинку у Пущі-Водиці звер-
тайтеся до адміністрації  НВЦ УТОГ за мобільними 
телефонами: 

098 475 38 46 (Світлана Василівна);
067 905 27 25 (Тамара Олексіївна).

ЗАПРОШУЄМО ВЕТЕРАНІВ УТОГ  
НА ВІДПОЧИНОК ДО ПУЩІ-ВОДИЦІ!

За спільним рішенням ЦП УТОГ та Всеукраїнської 
ради ветеранів УТОГ, з 2 до 13 вересня 2019 року 
на базі Навчально-відновлювального центру УТОГ 
буде організовано оздоровлення та відпочинок 
ветеранів Товариства.

Інформація «НЖ»

67772, Україна, Одеська область, м. Білгород-Дністровський, смт Затока, Лиманський р-н.

Р/рахунок 26007010049693 в АБ «Південний», МФО 328209, код ЄДРПОУ № 35383568.
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