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ЗА ПІДСУМКАМИ 
ЗУСТРІЧЕЙ У ПАРИЖІ

Делегація УТОГ взяла участь 
у ХХ Генеральній асамблеї та 
XVIII Всесвітньому конгресі 
Всесвітньої федерації глухих. 
Чим запам’яталися ці важливі 
міжнародні заходи у столиці 
Франції, ми розпитали голову 
УТОГ І.І. Чепчину 

4 стор.

УНІКАЛЬНЕ ХОБІ 
АНАТОЛІЯ РЕЗНИКА

Чудовій людині, працівникові 
Запорізького ПП «Неон» 
УТОГ, талановитому артисту, 
шановному всіма членами 
нашого Товариства глухих — 
Анатолію Андрійовичу Резнику 
виповнилося 70 славних років 

6 стор.

ДВАДЦЯТЬ РОКІВ ПАРТНЕРСТВА: ЛІТНІ 
ТАБОРИ УКРАЇНСЬКО-КАНАДСЬКОГО 
АЛЬЯНСУ ДЛЯ ГЛУХИХ І СЛАБКОЧУЮЧИХ

Літня школа-табір «Українська жестова мова та 
культура глухих–2019» відбувалася в Оздоровчому 
центрі «Одіссей» УТОГ з ініціативи Українсько-
Канадського альянсу для глухих і слабкочуючих, за 
підтримки Українського католицького університету 
(УКУ) та УТОГ 

10–11 стор.

З АФРИКИ ПОВЕРНУЛИСЯ З ПЕРЕМОГОЮ!

Петро Мендришора з Чернівців та Вікторія Поліщук з 
Івано-Франківська є переможцями Всеукраїнського 
конкурсу краси «Міс і Містер УТОГ–2019» і були 
запрошені взяти участь у Міжнародному конкурсі 
«Miss and Mister Deaf World and Europe and Asia», 
який відбувся з 12 до 22 липня 2019 року у Південно-
Африканській Республіці 

12–13 стор.

НАШІ ХУДОЖНИКИ НА ПЛЕНЕРІ У БІЛОРУСІ

Черговий творчий 
захід для художників  
з порушеннями 
слуху відбувся 22.06-
04.07.2019 року у 
Білорусі. Враженнями 
від поїздки діляться 
його учасники від 
Київської спілки 
нечуючих художників «Натхнення» (КСНХ)  — Олексій 
Нашивочніков, Ольга Матвєєва та Євгенія Коляденко

                                                            8-9 стор.

ЛЮБЛЮ ВКРАЇНУ ТАК, ЯК МАТІР

Літературна сторінка з добіркою віршів слабкочуючої 
поетеси Анни Дьяченко 

14 стор.
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З нагоди наближення традиційного свята початку нового навчально-
го року — Дня знань, пропонуємо бесіду з директором Хмельницької 
загальноосвітньої спеціальної  школи № 33, кандидатом педагогічних 
наук, заслуженим працівником освіти України Г.М. ВОРОБЕЛЬ.

ДО ДНЯ ЗНАНЬ

— Галино Миколаївно, Ви вже 20 років працює-
те на посаді директора школи. Вітаємо Вас з цією 
значущою ювілейною датою! Чи мріяли Ви про те, 
щоб стати педагогом?

— Звичайно, адже це була моя мрія зі шкільних ро-
ків! Після втратити слуху в 10 років мене перевели на 
навчання до Кам’янець-Подільської спецшколи для 
дітей з порушеннями слуху. Там працювала чудова 
людина — Капітоліна Федорівна Роздобудько, сурдо-
педагог та вчитель української мови. Вона ставила 
мені звуки й вчила читати з губ, а ще дуже гарно роз-
повідала казки жестовою мовою. 

Пізніше, у 8 класі, у нас викладав історію директор 
школи Костянтин Семенович Гуляс. Я дуже полюби-
ла цей предмет, мала хороші успіхи й директор дові-
ряв мені самостійно проводити уроки. 

А коли після школи навчалася в Київському техні-
кумі легкої промисловості, у нас був чудовий викла-
дач історії — Ольга Дубовик. Під час іспитів з історії 
захворів перекладач і я допомагала їй приймати іс-
пит у своїй групі Шс-75. 

Так зародилася й зміцніла моя мрія стати вчите-
лем, а здобула я педагогічну освіту за направленням 
Центрального правління УТОГ на дефектологічному 
факультеті Київського педагогічного університету 
імені М.П. Драгоманова.

Коли працювала головою Хмельницької облас-
ної організації УТОГ, виникла ідея про створення в 
нашому місті школи для дітей з порушеннями слу-
ху (якої на той час не було). Спочатку за підтримки  
міського голови М.К. Чекмана ми створили клуб ре-
абілітації глухих дітей, який знаходився на бюджеті 
міської ради. Я була призначена його керівником. Ми 
проводили оздоровлення дітей та різні цікаві розви-
вальні заходи. 

Дітям важко було їздити на навчання до шкіл, роз-
ташованих в інших містах: Кам’янець-Подільському, 

Новій Ушиці, Тернополі, тому ми домовилися з пе-
ревізниками про безкоштовне перевезення дітей до 
школи і додому. Але це не полегшило ситуацію і, зі-
бравши батьків на збори, ми вирішили добиватися 
відкриття в нашому місті своєї школи, яка, до речі, іс-
нувала тут до Другої світової війни. Батьки згуртува-
лися під керівництвом голови батьківського комітету 
нашого клубу реабілітації Г.О. Просвітлюк і зверну-
лися до міського голови М.К. Чекмана — він цю ідею 
підтримав. Велику роль у відкритті школи відіграло 
управління освіти міста на чолі з В.Р. Козубняком та 
його заступником К.Д. Новченковою. 

Так у 1999 році у нашому місті була створена єди-
на в Україні загальноосвітня школа для дітей з пору-
шеннями слуху, де діти виховуються не в інтернаті, а 
в сім’ях і родина максимально залучена до навчаль-
но-виховного, реабілітаційного процесу. І це дає по-
зитивні результати. 

— Педагогічний колектив школи — унікальний, 
адже у його складі працює найбільша серед шкіл 
України кількість педагогів з порушеннями слуху. 

— Колектив підбирається дуже серйозно. Першою 
чергою приймаються на роботу фахівці, які володі-
ють жестовою мовою та мають спеціальну освіту. В 
закладі на сьогоднішній день працює 12 осіб з пору-
шеннями слуху (з них 10 педагогів). Вимоги для пе-
дагогічного колективу — перш за все бути дітям при-
кладом для наслідування. Педагог повинен бути дру-
гом дитини, розуміти її потреби та проблеми, прийти 
на допомогу у важку хвилину.

— Вже минув рік, як у всіх школах України за-
проваджена програма «Нова українська школа» 
(«НУШ»). Які результати має «НУШ» у Вашій шко-
лі, які її плюси та мінуси?

— Перш за все, хочу підкреслити плюси «НУШ», які 
ми у нашій школі використовуємо повною мірою:

 — автономія школи (можливість внесення змін до 

ДВАДЦЯТЬ РОКІВ НА ПОСАДІ 
ДИРЕКТОРА ШКОЛИ

Наталія 
КАМЕНСЬКА

Інтерв’ю з Галиною Воробель
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навчальних планів, освітніх програм та програм 
з навчання предмету);

 — автономія вчителя (свобода у виборі методів, 
прийомів та засобів навчання і виховання);

 — можливість використовувати години варіатив-
ного складника навчальних планів, що можуть 
іти на збільшення годин з вивчення окремих 
предметів, проведення консультацій та групо-
вих занять;

 — забезпечення школи за державний кошт нови-
ми меб лями та засобами навчання.

У процесі роботи виявилися й мінуси «НУШ». На 
мою думку, це відсутність пілотних проєктів на базі 
шкіл, де навчаються діти з проблемами слуху. Ми ді-
ємо самостійно, на свій страх і ризик, не маючи реко-
мендацій чи певних розробок.

Як і раніше, негативно відбивається на нашій робо-
ті відсутність спеціальних підручників, методичної лі-
тератури, а наші учні мають труднощі, навчаючись за 
підручниками для чуючих дітей.

— Під час проведення в очолюваній Вами шко-
лі у жовтні 2018 року Всеукраїнського науко-
во-практичного семінару «Реалізація педагогіч-
них новацій в освіті дітей з порушеннями слуху» 
педагогічний колектив презентував учасникам 
семінару таку цікаву розробку як бінарний урок. 
Це було поєднання і взаємне доповнення у викла-
данні двох предметів — української мови й укра-
їнської жестової мови. Показали також заняття з 
казкотерапії — теж з використанням жестової мо-
ви. Які ще новації з’явилися у Вашій школі?

— Ми продовжуємо розробляти й впроваджувати 
бінарні уроки з різних предметів. Впроваджуємо та-
кож принцип розвивального навчання та адаптуємо 
дітей в соціум. Розпочали реалізацію проєкту «Здо-
ровий спосіб життя» — це рухливі перерви, ігри з 
дітьми. Ми відмовилися від формального проведен-
ня свят, а натомість запровадили різні флешмоби і 
квести. 

— Ви особисто і Ваші колеги завжди підкрес-
люють, що у центрі уваги педагогів повинна бути 
дитина і її потреби. Як відбувається формування 
особистості учнів і на якому рівні їхні знання? 

— Крім формування міцних знань з навчальних 
предметів, ми готуємо учнів до життя, вчимо їх при-
ймати швидкі й правильні рішення в критичних ситуа-
ціях, вести діалог. Вчимо також будувати сімейні від-
носини та сімейний бюджет, берегти та любити при-
роду, з повагою ставитися до оточення.

Про рівень знань наших дітей говорить рейтинг на-
шого закладу серед загальноосвітніх шкіл м. Хмель-
ницького, де серед 40 шкіл міста за результатами 
ЗНО наша школа посіла 16 місце, а з 7 випускників 
12 класу — п’ятеро вже є студентами вишів. 

До речі, 4 наших випускників попередніх років по-
вернулися до школи вже як педагогічні працівники і 
ми пишаємося ними. 

— Як триває подальша співпраця з батьками Ва-
ших учнів? 

— Ми активно залучаємо їх до проведення свят, 
спортивних змагань, квестів. Нещодавно проводили 
велопробіг батьків та дітей. Брали участь у змаган-
нях «Футбол-фест» серед шкіл міста. Зазначу, що ми 
ще до впровадження «НУШ» відмовилися від тради-
ційних батьківських зборів — замість них проводимо 
консультації та індивідуальні бесіди.

— На Вашу думку, які освітянські проблеми по-
требують свого вирішення на сучасному етапі? 

— Перша проблема — це курсова підготовка сур-
допедагогів та педагогів спецшкіл. На жаль, Інститут 
післядипломної освіти не може надати освітні послу-
ги, яких потребують саме вони, через відсутність фа-
хівців зі спеціальних дисциплін.

Є й проблеми з направленням дітей на навчання. 
У нашому місті недавно створили Ресурсний центр, 
який займається обстеженням дітей і направленням 
їх до садочків і шкіл, але хотілося б мати від спеці-
алістів Центру більше реальної допомоги і взаємо-
зв’язку.

Існує також проблема через поширення ідеї надан-
ня дітям з порушеннями слуху інклюзивної освіти. 
Серед цього контингенту дітей, особливо серед глу-
хих, інклюзія себе не виправдала, тому що потрібен 
кінцевий результат, а інклюзія його не гарантує.

Турбує також те, що методичне забезпечення 
спецшкіл на низькому рівні. Нам доводиться займа-
тися власними розробками, поширювати досвід на-
ших педагогів шляхом відкритих уроків тощо. 

Ще хотіла б відзначити, що існують проблеми з фі-
нансуванням. Для її вирішення державна субвенція 
спецшколам має йти напряму в кожну школу.

Про проблеми можна говорити і говорити, але на те 
вони й існують, щоб їх вирішувати.

— Дякуємо Вам, шановна Галино Миколаївно, 
за цю бесіду з актуальних освітянських проблем! 
З нагоди початку нового навчального року щиро 
бажаємо Вам особисто, Вашим колегам і учням 
реалізації всіх планів, здійснення мрій і задумів!

Повний текст і більше фото — на сайті газети та на 2-й сторінці обкладинки
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НОВИНИ  ВФГ

Приймаючою стороною та організатором заходу 
виступала Національна федерація глухих Франції. 

Всесвітня федерація глухих на сьогодні об’єднує 
майже 70 млн глухих, а членами ВФГ є національ-
ні товариства глухих із 123 країн світу. До речі, ВФГ 
була створена в 1951 році, а Українське товариство 
глухих стало членом ВФГ з 1957 року.

Від Українського товариства глухих делегатами на 
заходах ВФГ у Франції були Ірина Чепчина, голова 
УТОГ, і Сергій Котельянець, заступник голови ЦП 
УТОГ.

Напередодні початку роботи Генеральної асамблеї 
ВФГ, 20 липня, відбувся організаційний семінар з ак-
центом на підготовку до Асамблеї, на якому були де-
тально розглянуті всі зміни, які пропонувалося внес-
ти у важливі документи, які будуть затверджені на 
ній. У семінарі взяли участь 114 делегатів з 67 країн.

У перший день роботи Генеральної асамблеї на її 
порядку денному було багато питань, зокрема звіт ГА 
ВФГ про роботу за останні чотири роки, який обгово-
рювався дуже детально із затвердженням підсумків 
по кожному розділу. 

Відбулося також обговорення питання збору член-
ських внесків ВФГ, яке зараз у незадовільному ста-
ні: розмір внесків не підвищувався вже 17 років і не 
вистачає коштів на статутну діяльність ВФГ. Тому 
прийнято рішення про підвищення розміру членських 
внесків на 10% лише для першої групи членів ВФГ, 
до якої входять багаті країни з розвиненою економі-
кою і стабільним рівнем життя. 

На другий день роботи Генеральної асамблеї ВФГ 
розглядалися питання про внесення змін до Статуту 
ВФГ. 

Прийнято також рішення стосовно зміни знаку 
«Глуха особа»: замість знака з перекресленим вухом 

як такого, що передає неприйнятний для більшості 
глухих медичний підхід до глухоти, затверджено знак 
у вигляді двох долонь, які жестикулюють, — відбиття 
соціокультурного аспекту глухоти. 

На другий день роботи ГА ВФГ відбулися вибори кан-
дидатів до бюро ВФГ і обрання керівного складу ВФГ 
на наступні 4 роки. Президентом ВФГ обраний Джо-
зеф Мюррей, віцепрезидентом — Каспер Бергманн.

Також відбулося ще одне значне й очікуване го-
лосування стосовно країни, що буде виступати при-
ймаючою стороною чергових Генеральної асамблеї і 
Конгресу ВФГ. Після того, як країни-кандидати (Гре-
ція, Нова Зеландія, Південна Корея, Руанда) надали 
свої пропозиції, відбулося голосування. За резуль-
татами Південна Корея здобула право приймати на-
ступний конгрес ВФГ, який відбудеться у 2023 році.

З 23 липня проходив Конгрес ВФГ, на якому роз-
глядалися різні питання, зокрема з освіти, техноло-
гічних можливостей, захисту прав глухих, працев-
лаштування, застосування жестової мови тощо.

Основна тема Конгресу — «Право на жестову мо-
ву для всіх» робила наголос на безперешкодне вико-
ристання мовних прав, що є життєво важливим для 
сприяння повному включенню спільноти глухих у сус-
пільство. Це розглядалося як головна потреба, що по-
винна бути визнана не лише міжнародними догово-
рами та планами дій, а й втілена в дію в рамках Кон-
венції ООН про права людей з інвалідністю, яку ра-
тифікували понад 170 країн, а також «Програмою дій 
стабільного розвитку до 2030 року», яка є основою 
принципу «не залишати нікого осторонь». Наголошу-
валося, що право на жестову мову для всіх доповнює 
Міжнародний рік корінних мов ЮНЕСКО (2019) мож-
ливістю продемонструвати, що всі жестові мови по-
винні мати такий же статус, як і розмовні мови.

НА ХХ ГЕНЕРАЛЬНІЙ АСАМБЛЕЇ 
ТА XVIII ВСЕСВІТНЬОМУ 
КОНГРЕСІ ВФГ

З 21 до 27 липня у Парижі (Франція) відбулася низка надзвичайно 
важливих для cвітової спільноти глухих заходів — ХХ Генеральна 
асамблея і XVIII Всесвітній конгрес Всесвітньої федерації глухих, які 
відвідало близько 3000 делегатів. У роботі Генеральної асамблеї 
взяли участь організації глухих з 88 країн, ця цифра є рекордною.

Фото — на 4 стор. обкладинки

Інформація «НЖ»
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АКТУАЛЬНЕ ІНТЕРВ’Ю

— Ірино Іванівно, Ви вже не вперше бере-
те участь у таких міжнародних заходах як Ге-
неральна асамблея і Всесвітній конгрес ВФГ. 
Чим Вам запам’яталися саме заходи у столиці 
Франції?

—  Перш за все, у роботі Генеральної асамблеї  
цього року взяла участь рекордна кількість деле-
гацій — з 88 країн. Це давало великі можливості 
для обміну думками і досвідом.

Зросла активність глухих, їх безпосередня 
особиста участь у роботі Асамблеї і Кон-
гресу. І всі чудово розуміли один одного 
завдяки міжнародній жестовій мові і чіт-
кій роботі перекладачів. Вкотре спосте-
рігала за роботою глухих перекладачів: 
для нашої країни це незвична практика, а за кор-
доном вона широко застосовується. Ті, хто краще 
сприймає кальковане жестове мовлення, — зде-
більшого дивилися на переклад чуючих перекла-
дачів, а для глухих, які спілкуються своєю рідною 
мовою, найліпшим був переклад саме глухого пе-
рекладача. 

Організатори подбали про відмінне технічне за-
безпечення роботи всіх заходів, залучивши до цьо-
го глухих спеціалістів, які працюють у сфері ІТ-тех-
нологій у провідних зарубіжних фірмах. Це дозво-
лило забезпечити технічний супровід на найсучас-
нішому рівні й доступну та зрозумілу всім візуаліза-
цію інформації.

— На Вашу думку, що ще було корисного з дос-
віду організації заходів у Парижі?

— Сподобалась організація семінару напередодні 
Генеральної асамблеї, під час якого чітко й доступно 
були опрацьовані всі проблемні питання, які виноси-
лися на розгляд на основних заходах. Це дозволило 
підготувати всю велику кількість людей з різних кра-
їн до швидкого прийняття важливих рішень і зеконо-
мити час у роботі Асамблеї.

Ще зазначу, що під час виступів на Асамблеї і 
Конгресі не раз підкреслювалося, що організаці-
ям глухих у стосунках з владними структурами 
своїх країн потрібно позбавлятися ролі прохачів, 

а впевнено заявляти про своє право на виконан-
ня вимог в рамках Конвенції ООН про права лю-
дей з інвалідністю. Першою чергою йшлося про 
надання можливості глухим безперешкодно ви-
користовувати своє право на жестову мову.

— Крім роботи на заходах ВФГ, чим ще за-
пам’ятався Париж?

— Звичайно ж, зустрічами й спілкуванням з 
багатьма цікавими, ерудованими, життєво ак-
тивними глухими людьми з різних країн. Біль-

шість з них володіють міжнародними жеста-
ми, і нам в Україні необхідно організувати 

вивчення міжнародної жестової мови й 
словесної англійської мови, щоб ефек-
тивніше співпрацювати із зарубіжними 

колегами, брати активну участь у багатьох цікавих 
міжнародних заходах.

На жаль, у нас не було часу на знайомство з мі-
стом… Лише один день — неділю — змогли при-
святити екскурсіям. Зокрема, побували у знамени-
тому Пантеоні, де побачили найсучасніші техноло-
гії, які забезпечують доступність музейної інфор-
мації для всіх, зокрема й для осіб з порушеннями 
слуху. 

— Користуючись нагодою, хочемо подякувати 
Вам особисто і С.В. Котельянцю за цікаві відео-
репортажі з Парижа, які дозволили членам УТОГ 
отримати цікаву інформацію «з перших рук», від-
чути неповторну атмосферу таких важливих між-
народних заходів.

— Для нас це був цікавий досвід і я хотіла б закли-
кати інших членів УТОГ розміщувати такі інформа-
ційні ролики про цікаві заходи, у яких вони беруть 
участь.

До речі, наближається Міжнародний тиждень 
глухих, який цього року відзначатиметься з 23 до 
29 вересня. Його лозунг — «Права жестової мови 
для всіх!». Під час заходів до Міжнародного тижня 
глухих і Міжнародного дня жестових мов (23 вересня) 
необхідно повною мірою використати всі можливо-
сті для привернення уваги громадськості та владних 
структур до проблем глухих людей.

ЗА ПІДСУМКАМИ 
ЗУСТРІЧЕЙ У ПАРИЖІ

Інтерв’ю з головою УТОГ І.І. Чепчиною
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Щиро вітаємо з ювілеєм 
колишнього директора 
Київського дослідно-
виробничого підприємства 
«Контакт» Леоніда Ігоревича 
СЕЛЕЗНЕНКА, який працював 
в УТОГ 45 років.

Шановний  
Леоніде Ігоревичу!

Прийміть наші найщирі-
ші побажання міцного здо-

ров’я, особистого щастя, невичерпної енергії і у всіх Ва-
ших добрих починаннях — наснаги. Хай у Вашому домі 
завжди панують мир і злагода, у серці — доброта, а у 
справах — мудрість та виваженість. Нехай доля і надалі 
буде прихильною до Вас, даруючи радість життя, нез-
радливу вдачу, вірних і надійних друзів!

 З повагою президія ЦП УТОГ, Рада директорів підприємств 
УТОГ, колектив КДВП «Контакт» УТОГ, президія і колектив Київської 
організації Товариства .

Віра Трохимівна 
САМОЙЛЕНКО 
пропрацювала 
в Українському 
товаристві 
глухих на різних 
посадах 43 
роки, зокрема 
в апараті 
Центрального 
правління УТОГ 
— 37 років. 

Н е щ о д а в н о 
Віра Трохимівна відзначала ювілейну да-
ту з дня народження. Колектив апарату ЦП 
УТОГ привітав іменинницю і подякував за 
багаторічну сумлінну працю в Українському 
товаристві глухих. Наші побажання — най-
щиріші: добра, здоров’я, сердечного тепла, 
активного довголіття і наснаги до життя.
З повагою керівництво УТОГ і колектив виконавчого 
апарату ЦП УТОГ

НАШИ ЮБИЛЯРЫ

Не только у нас в 
Украине, но и в стра-
нах СНГ,  Европе и 
США его имя извес тно 
многим любителям 
иллюзионного жанра.

С юности с упор-
ством и старанием 
Анатолий совершен-

ствовал свое мастерство и стал профессионалом в 
области магии, клоунады и иллюзии. 

Уже много лет существует созданный им коллек-
тив — Народный цирк «Калейдоскоп». Анатолий Рез-
ник вместе с Еленой Ким, Анатолием Немировченко, 
Дмитрием Петелиным постоянно готовит новые но-
мера, которые зрители принимают на «ура». Анато-
лий Андреевич хорошо известен среди неслышащих 
иллюзионистов всего мира, что позволило ему неод-

нократно избираться президентом и вице-президен-
том Международного общества глухих магов. 

Выйдя на пенсию по возрасту, Резник продолжает 
работать на ПП «Неон», развивает свое хобби, часто 
выступает и мечтает, чтобы в Украине было больше 
таких творческих коллективов, как в Запорожье. 

Анатолий награжден многими почетными грамота-
ми, знаком «Отличник УТОГ», высшей наградой Об-
щества «За заслуги», а в 2014 году ему присвоено 
звание «Почетный член УТОГ».

Мы искренне гордимся, что среди нас живет, рабо-
тает и творит такой талантливый человек и от всего 
сердца желаем Анатолию Андреевичу новых успехов 
в работе и творчестве! 

Президиум ЦП УТОГ, правление и президиум Запорожской 
областной организации УТОГ, коллектив Запорожского 
ПП «Неон» УТОГ, Запорожский ДК УТОГ, Народный цирк 
«Калейдоскоп», Всеукраинский и Запорожский областной 
советы ветеранов УТОГ.

УНИКАЛЬНОЕ ХОББИ АНАТОЛИЯ РЕЗНИКА
28 июля этого года замечательному человеку, уважаемому всеми 
членами нашего Общества глухих, — Анатолию Андреевичу 
РЕЗНИКУ исполнилось 70 славных лет.

ЗДОРОВ’Я,  
ЩАСТЯ І  НАСНАГИ!

НАШІ ПОБАЖАННЯ — 
НАЙЩИРІШІ!
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НАШИ ТАЛАНТЫ

Родители Евгения Васильевича 
Сердинова работали на одном заводе 
— «Лугансктепловозе», воспитывали 
трех сыновей. Женя в детстве сильно 
болел, до 3-х лет не ходил и частично 
утратил слух. В 1947 году его отдали 
в Луганске в массовую школу-интер-
нат для детей с инвалидностью, но че-
рез три года перевели в Харьковскую 
школу-интернат для детей с наруше-
ниями речи.  В 1957 году он с отли-
чием окончил школу и на семейном совете родите-
ли решили определить его на свой завод, учеником 
модельщика по дереву. Позже Женя увидел, как мо-
дельщики работали по металлу и загорелся желани-
ем овладеть новой профессией. Он был очень ответ-
ственным работником, его не раз награждали и даже 
занесли в Книгу почета объединения. 

В свободное время Женя стал ходить в изостудию 
городского Дома культуры, где написал много кар-
тин маслом. Но ему нужно было живое общение с 
людьми… Однажды в трамвае он впервые увидел 
глухих: молодые люди оживленно общались жеста-
ми. И как же он был удивлен, когда спустя какое-то 
время в их цех пришел глухой рабочий и начальник 
смены попросил Женю быть его наставником. Так он 
познакомился с Вячеславом Колесниковым. Слава и 
привел Женю в клуб УТОГ. 

Поначалу Женя очень стеснялся, не имея навы-
ков общения жестами. Художественный руководи-
тель ДК УТОГ Ольга Филипповна Пащенко пригла-
сила его  в эстрадный коллектив и начала терпеливо 
учить жестам. Совершенствуя свое мастерство, Ев-
гений успешно выступал не только в Луганске. Ис-
полнив в дуэте с  Н.М. Кобзаревой на фестивале в 
Киеве песню «Несе Галя воду», он получил звание 
лауреата и потом не раз повторил этот успех.

За активное участие в художественной самоде-
ятельности Евгений получил путевку в Дом отдыха 
УТОГ в Пуще-Водице, где познакомился с девушкой 
из Донецка — Галей Березовской. Парню не хвата-
ло смелости сделать предложение, но случай помог: 
на заводе Евгений получил травму, беда ускорила 
сближение молодых людей и вскоре они расписа-

лись и стали жить в Донецке. 
С 2002 года Евгений снова начал 

принимать участие в художественной 
самодеятельности, теперь уже в До-
нецком ДК УТОГ, часто выезжал с вы-
ступлениями в другие города. 

Когда в Макеевском ДК УТОГ был 
организован новый эстрадный коллек-
тив «Балаганчик из Донбасса», Сер-
динов стал принимать в нем активное 
участие. Несмотря на возраст (14 авгу-

ста ему исполнилось 78 лет) и сложную обстановку на 
Донбассе, он всегда откликается на предложение по-
радовать зрителей своими выступлениями. Он часто 
выступает на городских фестивалях, где стал победи-
телем.

Чтобы быть всегда в форме, Евгений Васильевич 
посещает Клуб любителей активного долголетия 
«Чело-Век». Он имеет грамоты за победу в сорев-
нованиях «Триада здоровья». А еще он увлекается 
кулинарией, зачитывался в газете «Наше життя» ре-
цептами В. Онацкого, а теперь сам печет такие тор-
ты — пальчики оближешь. Но наш Евгений, как ис-
тинный джентльмен, — человек скромный и на по-
хвалу не напрашивается.

СКРОМНОСТЬ УКРАШАЕТ 
ЧЕЛОВЕКА Раиса БЫКОВСКАЯ,  

г. Донецк

ЖЕЛАЕМ  
РАДОВАТЬСЯ ЖИЗНИ!
6 августа 2019 года свой юбилей отметила 
прекрасная женщина, отличная домохозяйка и 
активная участница клуба «Берегиня» из Запорожья 
Людмила Сергеевна НЕМИРОВЧЕНКО.

С юбилеем поздравляем,
В 65 мы Вам желаем
Возраст свой не замечать,
Как старушка не ворчать!

Только радоваться жизни
Каждый год день ото дня,
Чтоб себе сказать хотелось:
«Как ещё я молода!»

Женский клуб «Берегиня»
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8 ПАЛІТРА

Олексій НАШИВОЧНІКОВ, 
архітектор, голова КСНХ «Натхнення»:
«Починаючи з 2013 року, українські глухі художни-

ки постійно беруть участь у міжнародних пленерах, 
що проводяться в Білорусі під чуйним керівництвом 
тендітної  жінки з промінистою усмішкою, пані Ната-
лії Миколаївни Єрмолович. Першим учасником був 
Михайло Поплавко, фундатор КСНХ «Натхнення».  
Торік кияни Євген Фіненко та Євгенія Коляденко з 
львів’янином Олегом Думинцем здійснили поїздку 
до мальовничого містечка Накваси, що знаходить-
ся у 60 кілометрах від Мінська. Цього року, завдяки 
посильній фінансовій допомозі від ЦП УТОГ, за яку 
ми дуже вдячні, троє членів Київської спілки нечую-
чих художників «Натхнення» знову мали змогу взяти 
участь у ХVIII Міжнародному пленері глухих художни-
ків «R+Я» в Наквасах. 

Нас гостинно приймали чудовий господар агроса-
диби Василь Вергейчук з дружиною Аллою.  На цьо-
му пленері ми зустріли старих друзів-колег за мис-

тецьким цехом, які торік брали участь у нашому Між-
народному пленері «Київські каштани» на базі НВЦ 
УТОГ у Пущі-Водиці — Санту та Робертса Кесен-
фелдсів з Латвії, молодих білорусів Олександра По-
котила, Маріанну  Бондарчук і Андрія Ігнатенка,  пре-
зидента Асоціації глухих художників Росії Анатолія 
Микляєва. Також були патріарх нечуючих митців Бі-
лорусі Василь Сидоренко з Гомеля, Оксана Ковнер 
(Москва) і Анатолій Мельник (Тула). Далі своїми вра-
женнями поділяться Ольга і Євгенія».

Ольга МАТВЄЄВА,
художниця, член КСНХ «Натхнення»:
«Агросадиба Накваси Дзержинського району Мін-

ської області – приклад сучасного  екофермерства, яке  
природньо вписалося в екосистему з лісами, полями. 

Тут дуже привітні люди, з якими ми вільно спілкува-
лися як з перекладачем, так і без, бо було головне – 
бажання розуміти один одного. Це було спілкування 
на тлі природи, з цікавезними екскурсіями. 

Побували у будинку творчості у Великому Селі. 

НАШІ ХУДОЖНИКИ  
НА ПЛЕНЕРІ У БІЛОРУСІ

Черговий творчий захід для художників  з порушеннями слуху 
відбувся 22.06-04.07.2019 року в Білорусі. Враженнями від поїздки 
діляться його учасники від Київської спілки нечуючих художників 
(КСНХ) «Натхнення»   — Олексій Нашивочніков, Ольга Матвєєва та 
Євгенія Коляденко. 

Олексій НАШИВОЧНІКОВ, 
архітектор, голова КСНХ 
«Натхнення»
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Там є невеличкий будиночок, в якому зібрані предме-
ти старовинного  побуту, інструменти, картини. А ще 
там є ляльковий театр, схожий на наш вертеп — ша-
фа з дверцятами й полицями-ярусами, на яких розі-
груються лялькові спектаклі. Здивували характерні 
ляльки — кожна зі своїм унікальним обличчям. Ви-
ліплені вони неймовірною Наталією Єрмолович — ху-
дожником-архітектором, керамістом і дуже багато-
гранною людиною, яка залюбки спілкується з нечу-
ючими: допомогають записки, артикуляція, емоцій-
ність і чуйне ставлення. 

Ми мали можливість замальовувати білоруські кра-
євиди та архітектуру. Завдяки господарю садиби 
Накваси, нас возили автобусиком, тож етюдники, по-
лотна вміщалися без проблем. Через день відправ-
лялись у якесь нове місце. Наприклад, Рубіжевичі 
— село, в якому здавна проживало багато євреїв, з 
них мало хто вижив під час німецької окупації. Їхні на-
щадки з США відновили старовинне єврейське кла-
довище. На старих надгробках тонким шрифтом іди-
шу висечені імена… Пані Єрмолович розповіла, що 
сфотографовані написи надіслала подрузі в Ізраїль. 
І та не змогла перекласти, бо написи дуже старі, такі 
слова тепер не використовують… 

Для учасників пленеру влаштували можливість ви-
ставити власні роботи з художниками міста Дзер-
жинськ на День Незалежності Білорусі (3 липня). 
Уздовж алеї центрального парку міста на підготовле-
них щитах художники з Латвії, Росії, Білорусі, України 
розмістили графіку й живопис. 

Побували ми й у місті-герої Мінську. Відвідали му-
зей Великої Вітчизняної війни, відкритий якихось 5 
років тому. Для осіб з інвалідністю — вхід безкоштов-
ний, чим ми й скористалися. Цей музей —  приклад 
поєднання сучасності й давнини з використанням 
3D-анімації, відсканованими оригінальними докумен-
тами, які можна прогортати в електрон ному вигляді. 
Встигли також відвідати художній музей в Мінську і 
були вражені великою кількістю добре збережених і 
відреставрованих картин…

Здивували центральні вулиці Мінська, забудовані 
вже після Великої Вітчизняної війни — широкі, про-
сторі. Здивувало також спартанське оформлення 
станцій метро. Вразила чистота на вулицях і немож-
ливість купити на кожному кроці стаканчик кави (мо-
же, тому на вулицях менше сміття)... 

Ми бачили дбайливе ставлення до власної історії, 
яке прищеплюють й студентам Мінської художньої 
академії,  роботам яких притаманні стриманий коло-

рит і майстерне використання культурного надбання 
у власних роботах.

Відвідали ми й Культурний центр Товариства глу-
хих у Мінську.

Гостинність і доброзичливість, взаємодопомога й 
відсутність меркантилізму — так я можу охарактери-
зувати враження від нашої поїздки. Кожен з учасників 
пленеру — особистість зі своїм характером. Працьо-
виті мінчани спроможні з пейзажу зробити символ, 
узагальнивши та прибравши зайві квіточки та дере-
ва. Так, О. Покотило змалював пейзаж: фрагмент де-
рев‘яної хати у зарослому садку. В результаті вийшов 
символ Білорусі, яка поступово зникає...  Подружжя 
Кесенфелдсів з Риги здивувало й промальовкою пей-
зажу — до дрібних деталей, й дружністю. 

Впевнилася, що немає переможців у мистецтві: пе-
реможець той, хто об‘єднує людей та гідно займа-
ється власною справою. Ми не лише писали етюди, 
але й робили спільно виставку, сплели усі разом на 
згадку мотузковий килимок. Створили позитив у сьо-
годенні, що обов‘язково вплине на майбутнє — як у 
мистецтві, так і у відносинах. Велика подяка органі-
заторам поїздки за відкриття нових горизонтів».

Євгенія КОЛЯДЕНКО, 
художниця, член КСНХ «Натхнення»:
«Коли я дізналася про черговий міжнародний пле-

нер для художників у Білорусі й отримала на нього 
запрошення — дуже зраділа і з задоволенням пого-
дилася, оскільки брала участь у ньому минулого ро-
ку і мені дуже сподобалося. Такі пленери є дуже ко-
рисними для художників, бо відкривають багато но-
вих можливостей. У них беруть участь художники з 
різних країн, різного віку і різного творчого напрямку. 
Під час пленеру відбувається обмін досвідом, умін-
нями, знаннями. Мені, як наймолодшій учасниці пле-
неру, було дуже цікаво спостерігати за роботою та-
ких різних за творчістю митців. Також можу впевнено 
сказати, що організована творча робота на приро-
ді відкриває нові можливості для самого митця. Ко-
ли час дозвілля повністю підпорядкований художній 
творчості в оточенні гарної природи — з’являється 
натхнення, яке залишається, навіть коли пленер за-
кінчився. Приїжджаю додому з новими ідеями для 
картин і бажанням творити далі. 

У швидкому ритмі великого рідного міста важко ор-
ганізувати самому собі такий захід, тому я дуже вдяч-
на за таку чудову можливість і корисно проведений 
час, за нові знайомства і дружнє спілкування, за нові 
враження і приємні спогади».

Повний текст і більше фото — на сайті газети та на 3-й сторінці обкладинки
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Літня школа-табір «Українська жестова мова та куль-
тура глухих–2019» відбувалася в Оздоровчому центрі 
«Одіссей» УТОГ з ініціативи Українсько-Канадського 
альянсу для глухих і слабкочуючих, за підтримки Укра-
їнського католицького університету (УКУ) та УТОГ.

Такі табори з 2000 року вже традиційно об’єдну-
ють глухих дітей з різних куточків України, їхніх бать-
ків, учителів та науковців, що займаються проблема-
ми навчання і виховання осіб з порушеннями слуху. 
За двадцятирічну історію такі табори проводились у 
Криму, Одесі, Миколаєві, Херсоні, Луганську, Запо-
ріжжі, Кам’янці-Подільському, Чернівцях, Хусті, Під-
камені (Львівської обл.), Кам’янці (Запорізької обл..), 
Полтаві, Львові, Києві та інших містах України. Ре-
кордсменом за кількістю таборів є спецшкола у Хусті, 
яка 5 разів приймала учасників і організаторів події. 
Загалом близько 2000 осіб (глухих і чуючих) отрима-
ли змогу протягом тижневих зібрань відпочивати і 

працювати, обмінюватися досвідом, вивчати жестову 
мову і пізнавати культуру глухих.

З 2010 року активними учасниками літніх таборів 
стали студенти та викладачі спеціальності «соціаль-
на педагогіка» (тепер «соціальна робота») УКУ за фі-
нансової підтримки університету. Представники УКУ 
забезпечують наповнення програми табору, інтегра-
цію учасників табору, проведення виховних, спор-
тивних і розважальних заходів. За ініціативи І. Кобе-
ля кожного року набирається група студентів із ви-
вчення української жестової мови, кращі слухачі якої 
мають можливість вдосконалювати свої жестові ко-
мунікаційні навички у таборі. Адже основною метою  
таких таборів є розвиток навичок спілкування жесто-
вою мовою та поповнення словникового запасу як 
учнів, так і решти учасників табору.

Власне, визнання та розвиток жестової мови в 
Україні були визначальними цілями партнерства між 

ДВАДЦЯТЬ РОКІВ ПАРТНЕРСТВА: 
ЛІТНІ ТАБОРИ УКРАЇНСЬКО-
КАНАДСЬКОГО АЛЬЯНСУ ДЛЯ ГЛУХИХ 
І СЛАБКОЧУЮЧИХ

Одразу дві знакові події ми відзначали на початку липня: 30-й 
табір з української жестової мови та культури глухих для нечуючих 
дітей і 20 років українсько-канадського партнерства для глухих та 
слабкочуючих.

Ігор КОБЕЛЬ,
доцент кафедри педагогіки
та соціальної роботи УКУ
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українцями та канадцями, що розпочалося зі ство-
рення у 1999 році у Львівській школі Марії Покрови 
для глухих дітей Центру сприяння освіті інвалідів зі 
слуху після стажування вчителя школи Ігоря Кобеля у 
Коледжі Грента МакЮена (тепер університет) в Кана-
ді за підтримки д-ра Романа Петришина, директора 
Українського центру засобів та розвитку. Цього ж ро-
ку професори Майкл Родда з Університету Альберти 
та д-р Роман Петришин відвідали Україну, а академік 
Микола Ярмаченко та професор Людмила Фомічова 
з Національного університету ім. Драгоманова побу-
вали в Канаді в 2000 році. У результаті такої співпра-
ці у цьому ж році був створений Канадсько-Україн-
ський альянс для глухих та слабкочуючих.

Співпраця українських і канадських колег вилилась 
у підписання Меморандуму про співпрацю між Акаде-
мією педагогічних наук України (Інституту спеціальної 
педагогіки (дефектології на той час)) та двох канад-
ських університетів — Альбертського та Університету 
імені МакЮена. В результаті виконання Меморандуму 
через кілька років був створений і здійснений в 2008–
2013 рр. проект «Навчання дітей з особливими потре-
бами в Україні», який спонсорувала Канадська між-
народна агенція з розвитку на суму 4,6 млн доларів.

Варто зазначити, що історія становлення та роз-
витку української жестової мови є складною і нео-
днозначною. До початку 2000-х років система нав-
чання дітей із порушеннями слуху надавала пріори-
тет словесній мові та виключала використання рідної 
для глухих української жестової мови в навчально-
му середовищі. Альянс спільно з Центром сприяння 
освіті інвалідів зі слуху поставили за мету донести до 
батьків, педагогів та українських науковців інформа-
цію про міжнародні реалії щодо становища і ролі жес-
тової мови в розвинутих країнах, особливо в житті 
громади глухих, в навчальному середовищі та сприй-
мання жестової мови чуючими людьми.

У 2004 році Альянсом та Центром було ініційовано 

створення Лабораторії жестової мови в Інституті спе-
ціальної педагогіки Академії педагогічних наук Укра-
їни, яку очолила доктор педагогічних наук, професор 
Світлана Кульбіда. Лабораторія, перейменована у 
відділ навчання жестової мови, успішно працює над 
її дослідженнями, проводить курси і тренінги та випу-
скає відповідну літературу.

Поступово почало змінюватися ставлення до же-
стової мови в Україні. Завдяки діяльності кількох ор-
ганізацій, зокрема Українському товариству глухих, 
Лабораторії жестової мови, Центру та Альянсу, в 
2009 році вдалося переконати Міністерство освіти і 
науки включити вивчення жестової мови в навчаль-
ний план шкіл для глухих та слабкочуючих в Україні. 
А в грудні 2012 року Верховна Рада внесла правку до  
законодавства України, згідно з яким українська же-
стова мова отримала статус мови навчання для глу-
хих та слабкочуючих дітей.

Важливим є те, що сьогодні в новому Законі Украї-
ни «Про функціонування української мови» четверта 
стаття присвячена українській жестовій мові, де вона 
визнається повноцінною мовою.

Приємно усвідомлювати, що допомога в організації 
та безпосередня участь співробітників та студентів 
програми з соціальної роботи УКУ в таборах україн-
ської жестової мови та культури глухих, Школи же-
стової мови УКУ сприяють здоровій комунікації в су-
спільстві та розвитку жестової мови в Україні.

Висловлюємо щиру вдячність Українсько-
му товариству глухих за роки плідної спів-
праці, а пані Наталії Адамюк — за вміле ке-
рівництво роботою педагогів і студентів під 
час таборів. Особиста вдячність пані Ірині 
Чепчиній за підтримку Альянсу та наданий 
дискаунт у придбанні путівок для Альянсу 
в 2011, 2012 та 2019 роках. Дякуємо пану 
Завойчинському та персоналу «Одіссею» 
за турботу і гостинність.
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МІЖНАРОДНИЙ КОНКУРС КРАСИ

З АФРИКИ ПОВЕРНУЛИСЯ 
З ПЕРЕМОГОЮ!

У нас в гостях — Петро Мендришора з Чернівців та 
Вікторія Поліщук з Івано-Франківська. Вони є пере-
можцями Всеукраїнського конкурсу краси «Міс і Міс-
тер УТОГ–2019» і були запрошені взяти участь у Між-
народному конкурсі «Miss and Mister Deaf World and 
Europe and Asia», який відбувся з 12 до 22 липня 2019 
року у далекій Південно-Африканській Республіці (мі-
сто Мбомбела, провінція Мпумаланга). Там Петро та 
Вікторія перебували цілих 10 днів! 

Головний підсумок цієї поїздки: Петро Мендришо-
ра привіз перемогу — почесний титул «Глухий Міс-
тер Європи–2019». Це дуже важливе для всіх нас до-
сягнення, бо з дня заснування Всесвітнього конкурсу 
краси серед глухих у 2011 році й до цього часу укра-
їнські хлопці не привозили найвищу нагороду. Дівча-
та — так, перемагали неодноразово, а хлопці — ні 
(була лише перемога Османа Охоцького у номіна-
ції «Перший віце-містер конкурсу «Miss&Mister Deaf 
International» у Болгарії, але це зовсім інший конкурс). 

І, на додачу, до 2018 року включно конкурс «Miss 
and Mister Deaf World and Europe and Asia» незмінно 
проводився в Чехії (м. Прага), а в 2019 році змінив 
своє традиційне місце проведення, запросивши всіх 
на Африканський континент. 

 Після повернення на батьківщину Петра і Вікторію 
зустріли представники ЦП УТОГ і у бесіді з ними розпи-
тали про те, які враження залишилися у них від поїздки. 

— Для знайомства скажіть, будь ласка, які у вас 
жестові імена?

Петро: — «50 євро» (сміється).
— Чому «50 євро»?
Петро: — Тому що коли мене запитали, скільки я 

отримую пенсії, відповів —1500 грн, а це близько 50 
євро. Так і стали мене кликати — «50 євро».

— А у вас, Вікторіє?
Вікторія: — Українським дактилем «ВП». Тобто ско-

рочено — Вікторія Поліщук.
— Скільки ви летіли до Йоханнесбурга?
 Петро: — Переліт з пересадкою тривав близько 14 

годин. А потім ще їхали досить довго автобусом до 
міста Мбомбела.

— Які враження від Африки? 

Вікторія: — У Південній Африці зараз зима, тому 
температура вночі досить низька. Якщо вдень спека, 
то вечорами досить прохолодно.

Петро: — У місті, де ми жили, майже не було людей з 
темним кольором шкіри. І живуть вони дуже бідно, буди-
ночки одноповерхові, маленькі, кімнати — десь 6 квад-
ратних метрів. А от білі потомки колонізаторів живуть 
значно краще… І ця різниця в умовах життя вражала. 

— Хто спонсорував вашу поїздку на конкурс в 
ПАР, адже, за умовами конкурсу, його організа-
тори забезпечили учасників лише харчуванням 
та проживанням, а дорога ж була дуже далекою і 
витрати на переліт — значні.

Петро: — Я дуже вдячний голові Чернівецької об-
ласної організації УТОГ Л.І. Дубровіній, яка змогла че-
рез депутатів міської ради здобути гроші на поїздку. 
Ще Людмила Іванівна знайшла спонсора, який опла-
тив пошиття костюма (прізвище цієї людини, на жаль, 
не знаю). Дякую також Культурному центру УТОГ за 
надання українського національного вбрання.

Вікторія: — Мені допомогла директор Калуської 
спецшколи-інтернату І-ІІІ ступенів №2 Р.О. Караїм, 
трохи допомогла голова Івано-Франківської обласної 
організації УТОГ М. М. Пашник.

— А у вільний від конкурсу час чим займалися?
Удвох одночасно: — Екскурсії!!!
Петро: — Розпорядок був такий: цілий день репети-

ція, потім на наступний день — екскурсія, наступного 
дня — знов репетиції. Потім перед самим конкурсом 
провели показ, далі відбулися офіційна частина і кон-
курсні змагання, а на 9-й і 10-й день нашого перебу-
вання в ПАР — ресторанні вечірки.

— А що за екскурсії?
Петро: — Була екскурсія на природу, до заповідни-

Підготували Тетяна КОРНІЄНКО  
та Іванна НАЗАРОВА
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ка за 250 км від міста. Бачили звірів, які вільно ходили 
неподалік від нас. А ще бачили дивні і дуже гарні рос-
лини, дерева, метеликів… Все таке яскраве, незвичне.

Ще ми їздили до іншого готелю, де проживали вбо-
лівальники, там поруч були парк, озера… 

— А хто на конкурсі проводив репетиції учасників?
Удвох одночасно: — Чех!
 Петро: — Це чуюча людина похилого віку, йому близь-

ко 70 років, саме він проводить репетиції учасників кон-
курсу краси з 2011 року. Наскільки нам відомо, в наступ-
ному році він проведе останню репетицію і піде на пенсію. 
До речі, якраз наступного року буде 20-річчя цього кон-
курсу, і він буде проводитись в Таїланді, місто Бангкок. 

— Чи були проблеми зі спілкуванням?
Вікторія: — З організаторами спілкувалися через 

перекладача жестової мови, а між собою з іншими 
учасниками — міжнародною жестовою мовою. Мені 
допомагав Петро, бо я погано нею володію. 

Петро: — Я теж не знаю досконало… У вимогах до 
учасників було написано про знання міжнародних 
жестів, та за браком часу я так і не вивчив. Коли при-
летіли на конкурс, виявилось, що багато хто з учас-
ників не знав міжнародних жестів. Але нічого страш-
ного: поступово вивчили основні жести. Головне: ми 
розуміли зміст розмови і один одного. 

— Як ви там харчувались?
Вікторія: — У нас було дворазове харчування. До 

речі, кава там була смачна. У зв’язку з тим, що учас-
никам не вистачало харчування лише двічі на день, 
після скарги інколи подавали вечерю. Ще ми відвіду-
вали різні кафе. Ціни там були досить прийнятні.

— Ви там познайомились з новими друзями?
Петро: — Так, звичайно. Особливо легко було спіл-

куватися з молоддю сусідніх з нами країн, де схожа же-
стова мова. Загалом хочу сказати, що ця поїздка спра-
вила дуже гарне враження і я не проти її повторити.

Підсумки Міжнародного конкурсу краси «Глухі міс і містер світу, Європи та Азії»
У конкурсі взяли участь представники 16 країн і були визначені переможці у наступних номінаціях: 

— «Міс світу серед глухих» — Відіша Баліян (Індія);
— «Перша віце-міс глуха світу серед глухих» — Летів Нтака (ПАР);
— «Друга віце-міс світу серед глухих» — Каролін Коста (Бразилія);
— «Міс Європи серед глухих» — П тра Якоповіч (Хорватія);
— «Міс глуха Азії серед глухих» — Канджана Фімпа (Таїланд);
— «Містер світу серед глухих» — Пхумелела Мапуката (ПАР);
— «Містер Європи серед глухих» — Петро Мендришора (Україна);
— «Містер Азії серед глухих» — Чонпінг Чжоу (Китай).
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ЛІТЕРАТУРНА СТОРІНКА

* * *  

Я живу у селі, в ріднім краї
І нікуди звідси не біжу.
Горить тут квітка небокраю,
Якою я все більше дорожу.
Тут тепла тиша, ніжні квіти
У свіжій зелені трави. 
Схиля калина свої віти,
Ніби запрошує — зірви.
Я кетяги зірву червоні
І в хату рідну занесу, 
Поклавши ніжно на долоні
Цю українськую красу.

* * *

Чому, не відаю сама,
Так сильно я прив’язана
І до Десни й Сопотина,
І до старого ясена,
До старих сосен за селом,
До лугу, що не кошений,
І до калини під вікном,
Що червоніє осінню.

Ранкова казка

Я виходжу ранком синім
У казковий дивний світ.
Роси котяться з калини
По обочинах доріг.
Вітерець легенький віє,
Хвилі гонить по траві,
І про дощик синій мріють
Ніжні квіти лугові.
Я від радості сміюся,
Я іду у дивний світ 
І як шле землі, дивлюся,
Сонце промінець-привіт.

Ходімо у поле

Ходімо у поле, мій сину,
Де жито від вітру шумить,
Де гойдається морем синім
Ніжний волошковий цвіт.

Там земля пахуча й щедра
Віддає своє тепло.
Ти росинок лагідні перла
Побачиш, синку, за селом.

Ти пісню жайвора почуєш,
(Я ж чую серцем пісню ту).
Побачиш сину, як гаптує
У полі сонце красоту.

У поле, мій сину, скоріше,
У дощ, босоніж, по траві!
Й про землю народяться вірші 
У серці моєму нові.

Без мами

Мішок, лопата і відро…
Копаємо картоплю — 
це обряд одвічний. 
Кубах за кубахом — 
у них добро.
І це так просто,  
так привично.
Картоплю у відро — 
брязчить воно.
Милуюся на труд —
своє творіння.
А мами вже нема 
давно-давно,
Вона вже не зірве
сухе бадилля...
Земля уже 
просочена дощем.
У хаті холодно, 
та грубу ще не топим.
Мені не радісно, 

іще тривожить щем — 
без мами вже
копаємо картоплю…

Болить душа

Земля лежить неорана, забута,
У будяках, у бур’янах, 
Немов у ланцюги закута…
 І через це так боляче мені.
Колись тут все цвіло, раділо, 
Людські лунали голоси.
Чому тепер все омертвіло, 
Чому нема тої краси?
Болить душа і ниє тіло,
Що вимира моє село, 
А разом в ним і Україна,
І все живеє відцвіло…

* * *

Роки біжать, немов вода,
Піввіку вже давно прожито…
Й хоча душа ще молода,
На обрії — бабине літо.
Вже сріблом притрусило скроні
І немає назад вороття,
На моїй утомленій долоні
Все коротша лінія життя.

Люблю

Люблю в село приїхать літом,
Коли навкруг квітує все,
Коли п’янким медовим цвітом
В городі липка зацвіте.

Люблю у поле вийти рано,
Лиш ледь прокинеться село,
Люблю дивитись, як з комбайна
В машину сиплеться зерно.

Люблю я льон у полі брати,
Він синьо-синьо так цвіте,
Люблю Вкраїну так, як матір —
Люблю її понад усе.

ЛЮБЛЮ ВКРАЇНУ ТАК, ЯК МАТІР
Анна Дьяченко народилася на Чернігівщині, але все життя прожила 
у Донецьку, де після закінчення Курсової бази УТОГ працювала у 
культзакладах нашого Товариства. Зараз вона повернулася у рідне 
село. Про все, що її хвилює, читайте у її віршах.
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СПОРТ ГЛУХИХ

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ И ТРАДИЦИИ 
ФИЗКУЛЬТУРЫ И СПОРТА ГЛУХИХ  
НА ХАРЬКОВЩИНЕ
Окончание. Начало в №№ 40–43 за 2018 г. и №№ 1–7 за 2019 г.

Владимир КОВТУН, 
президент Харьковской  
областной ячейки СФГУ

Заключение 

За все годы, с 1957 по 2017, наши харьковские 
спортсмены (94 человека) соревновались в 18 видах 
спорта и завоевали 104 дефлимпийские медали. За 
каждой из этих медалей — огромные усилия, сила 
духа, непреодолимое желание самореализоваться, 
достигать вершин наперекор всем испытаниям судь-
бы. Но всего этого могло и не быть, если бы рядом 
со спортсменами не было настоящих профессиона-
лов, мастеров, людей, готовых поддержать и словом, 
и делом, которые не только их тренировали, но вкла-
дывали в них свою душу. Такими тренерами были 
О. Грабовой, В. Кожевников, В. Сирик, В. Бондарен-
ко и другие.

На протяжении всей своей истории Харьковская 
спортивная организация отличалась весомыми ре-
зультатами в развитии физической культуры и спор-
та, постоянным ростом мастерства спортсменов с 
нарушениями слуха. Но больше всех, конечно же, 
испытывали позитивные эмоции сами спортсмены, 
ощутив тот сладкий миг победы, который, умножен-
ный на достижения товарищей по команде, сливает-
ся в единое торжество силы воли, вызывает благо-
родное чувство больших возможностей и собствен-
ного достоинства. 

Спорт и физическая культура на Харьковщине в 
ХХ веке занимали значительное место в жизни лю-
дей с нарушениями слуха. С 1922 года спорт стал 
массовым и популярным среди глухих. Спортивные 
соревнования посещали тысячи болельщиков. Много 
было желающих участвовать в спортивных баталиях.

В историю украинского спорта харьковчане внес-
ли яркие страницы. Из года в год росла слава города 
Харькова, как спортивной столицы Украины. 

После установления наивысшего знака отличия в 
спорте — «Заслуженный мастер спорта Украины» 
— это звание получили немало харьковчан: С. Горо-
док, А. Ходаков, А. Зургалидзе, А. Санькин, М. Че-
хунова, Т. Беда, Н. Божко, О. Комаренко, А. Юрик. 
И это далеко не весь перечень достижений наших 

харьковчан. С уверенностью можно сказать, что 
спорт и физическая культура в ХХ веке были неотъ-
емлемой частью жизни Общества глухих. 

И сегодня неслышащие спортсмены Харьковщи-
ны не перестают удивлять и радовать своих пре-
данных поклонников, болельщиков высокими до-
стижениями в национальных и международных 
соревнованиях, красотой и обилием одержанных 
побед. Поэтому есть уверенность в том, что сле-
дующие Дефлимпийские игры назовут нам име-
на новых призеров. И мы сделаем все возможное, 
чтобы в дальнейшем еще больше и успешнее была 
наша команда. Следует добавить, что за все вре-
мя в Харькове появилось более 60 мастеров спор-
та Украины и 40 мастеров спорта международного 
класса. Победа наших харьковских спортсменов не 
была случайной — это результат кропотливой ра-
боты. И Харьковская ячейка СФГУ была и по-преж-
нему является неотъемлемой частью не только 
спортивной истории нашей области, но и всеукра-
инской физической культуры людей с нарушения-
ми слуха.

Председатель Харковской облгосадминистрации Ю. Свет-
личная вручила награду тренеру В. Бондаренко
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ОГОЛОШЕННЯ

Абонент № 754 (755)

Чоловік з інвалідністю зі слуху, 

42 роки, спортивної зовнішності, 

без шкідливих звичок, працює. 

Житлом забезпечений. Одруже-

ним не був.

Бажає познайомитися для серй-

озних стосунків, щоб створити 

сім’ю,  з дівчиною або жінкою, яка 

згідна на переїзд до Одеси.

Йому можна написати СМС на 

мобільний телефон за номером: 

(068) 284-65-78.

м. Одеса 

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  — 2  особи  — оплата  прац і 
погодинна.

Приїжджі забезпечуються ліжко -місцем у 
гуртожитку підприємства.

Адреса підприємства: 
51931, м. Кам’янське, вул. Широка, 33.

Нам можна написати:
на електронну адресу: kadry.utog@ukr.net 
та на тел./факс: (0569) 53 33 12.

Конотопське УВП УТОГ 
Має 19 вакантних місць швачок для осіб з інвалідністю 
зі слуху.

Зарплата — від 4 000 до 10 000 грн. 

На підприємстві є гуртожиток.

Звертатися за адресою: 41600, м. Конотоп Сумської 
обл., вул. Сарнав ська, 2. 

Телефон: (05447) 2-30-45, факс: (05447) 6-61-74.

ПІДПРИЄМСТВА УТОГ ПРОПОНУЮТЬ РОБОТУ

Дошкільне відді-
лення КЗ «Бере-
зівський НРЦ» 
Житомирської 
облради запро-
шує діток зі зни-
женим слухом та 
складними роз-
ладами віком від 
3 до 6 років. 

У програмі навчання:

 — щоденні розвивальні заняття із сурдопедагогом, психоло-
гом, логопедом та дефектологом;

 — формування та розвиток мовлення; 
 — підготовка до школи. 

Запис за телефонами: 

0968085279 (Олена Вікторівна);
0678848812 (Світлана Анатоліївна).

ОГОЛОШУЄТЬСЯ НАБІР 
ДІТОК ЗІ ЗНИЖЕНИМ СЛУХОМ

Житомирське УВП УТОГ
Підприємство має 25 вакантних місць швачок для 

осіб з інвалідністю зі слуху.
Зарплата — від 4 500 до 9 800 грн. На УВП є гур-

тожиток.
Звертатися за адресою: 10014, м. Житомир, вул.

Київська, 1.
Телефон: (0412) 40-70-73, факс: (0412) 43-70-73.








