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ПЕРЕДПЛАТА – 2020: «ЖИВЕМО!»
Спочатку у грудні надійшла депеша від ДП «Преса», 

що передплачено лише 1800 примірників, але протя-
гом тижня на початку нового року надійшло ще два 
повідомлення, у яких показник ставав все більше і 
більше. І от врешті остаточний підсумок на сьогодні — 
2 846 примірників. Це на 151 більше, ніж було у січні 
минулого року. Отже, живемо!

Найліпші показники передплати на 2020 рік мають Жи-
томирська обласна організація УТОГ (голова В.С. Дем’ян-
чук) — 328 передплатників протягом всього року, Пол-
тавська облорганізація УТОГ (голова Л.В. Усенко) — 201 
передплатник у середньому на рік, Київська організація 
УТОГ (ще працював тоді М.М. Левицький) — 193 примір-
ники у середньому протягом року. Щоправда, для Києва 
з його чисельністю членів УТОГ понад 3 тисячі осіб — це 
зовсім незначна цифра.

До речі, вираз «у середньому протягом року» озна-
чає, що ця цифра вкрай нестабільна, а передплата 
здійснюється не на весь рік.

 Ми спитали у лідерів передплатної кампанії, завдя-
ки чому вони змогли передплатити більше, ніж ін-
ші. В.С. Дем’янчук зазначив, що найбільшу кількість 
оформили в обласному центрі — десь 100 примір-
ників. Працівники облорганізації і ТО УТОГ в інших на-
селених пунк тах області наполегливо і систематично 
працювали з міською владою, депутатами, фондами то-
що. І треба відзначити, що Валерій Станіславович спря-
мував роботу своїх підлеглих так, що загальна цифра 
з передплати по області вийшла стабільною протягом 
всього року — 328 примірників газети щомісяця!

За словами голови Полтавської облорганізації УТОГ 
Л.В. Усенка, головний секрет — у постійній роботі з 
Фондом соціального захисту осіб з інвалідністю. Пра-
цівники УТОГ Полтавщини — від обласної організації 
до найменшого територіального осередку — не поліну-
валися зібрати документи членів УТОГ — інвалідів 1 
та 2 групи, яким передплата здійснюється за рахунок 
ФСЗІ. Щоправда, у Фонді не вистачило коштів, щоб 
зробити передплату на весь рік, а лише на 9 місяців… 

 «Середнячками» можна вважати Чернігівську, Сум-
ську, Закарпатську, Івано-Франківську, Херсонську і 
Хмельницьку облорганізації УТОГ, у яких понад 100 
примірників на область.

Всім їм — наша щира подяка! 
Найгірші справи з передплатою знову в Одесі, де  

лише 30 наших читачів... Поруч стоять Кропивниць-
кий, Черкаси й Миколаїв — менш як 50 примірників.

Як і минулого року, загалом по Товариству кількість 
передплатників складає десь 7% від загальної чисель-
ності членів УТОГ.

Нагадуємо, що передплата триває і можна оформи-
ти її з будь-якого місяця.

«Найгірші справи з 
передплатою знову  
в Одесі, де на понад  
2 тисячі членів УТОГ немає 
й 30 передплатників...»

Інформація «НЖ»
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У багатьох публікаціях з Харкова зустрічається його ім’я — Олек-
сандр Мурашко, член УТОГ, молодіжний активіст, студент 2 кур-
су Харківського національного педагогічного університету імені 
Г.С. Сковороди. І завдяки ініціативі нашого багаторічного по-
заштатного автора, ветерана Харківської обласної організації 
УТОГ Н.Г. Бєлової, яка зустрілася з Олександром і взяла у нього 
інтерв’ю, ми маємо змогу більш детально розповісти про цьо-
го симпатичного й креативного хлопця, розпитати про джерела 
його енергії й наснаги для реалізації його численних починань 
та ініціатив. А перерахувати всі його справи досить складно: це і 
навчання в університеті, і робота задля хліба насущного, і прак-
тика в школі, і ролі в самодіяльному театрі «Аріадна», і проведен-
ня заходів в ОБК УТОГ, і реалізація креативних проєктів, і участь 
у всеукраїнських конкурсах, і ще багато інших цікавих починань.

АКТУАЛЬНЕ ІНТЕРВ’Ю

— Олександре, розкажіть, будь ласка, як Ви 
втратили слух?

— Я частково втратив слух у 2 роки, після непра-
вильно підібраної вакцини для щеплення. В резуль-
таті цієї помилки я довго лежав у реанімації, зараз 
ношу слуховий апарат, але мовлення у мене зберег-
лося.

— А хто Ваші батьки?
— Мої батьки — люди скромного достатку. Бать-

ко працює водієм трамваю, мама — домогосподарка. 
У неї слабке здоров’я і їй треба було б зробити опе-
рацію, але лікарі не дають гарантії, що після опера-
ції вона зможе ходити — може так статися, що вона 
назавжди буде користуватися інвалідним візком. Але 
ми з батьком не втрачаємо надії, що прийде час і лі-
карі зможуть вилікувати мамину хворобу...

— В якій школі Ви навчалися?
— Я закінчив 12 класів Харківської спеціальної 

школи № 6 для дітей з порушеннями слуху. 
У школі мене оточував прекрасний педагогічний 

колектив. Особливо мені подобалися уроки фізики. 
Навчався я добре, занять не пропускав. У школі був 
президентом школи в учкомі. 

Саме тоді зародилася моя мрія, щоб самому ста-
ти педагогом. Адже у мене були такі вчителі! Я міг 
годинами спостерігати, як веде свої уроки викладач 
з малювання нашої школи Олександр Сергійович 
Пітя. Художник за першою освітою — він випускник 
Ленінградського відновлювального центру — Олек-
сандр Сергійович пізніше закінчив ще й інженер-

но-педагогічну академію та педагогічний універси-
тет імені Г.С. Сковороди. 

З глибокою вдячністю згадую мою вчительку з жес-
тової мови Лесю Миколаївну Лещенко — саме завдя-
ки їй я ще у шкільні роки почав виступати з виконан-
ням пісень жестовою мовою. 

— Після закінчення 12 класів Ви вступили до пе-
дагогічного університету імені Г.С. Сковороди на 
відділення з підготовки вчителів початкових кла-
сів?

— Так, під впливом своїх шкільних наставників я 
обрав для себе саме таку спеціальність. У мене вже 
була практика в масових школах і виходить контакт з 
чуючими дітьми. Я вже отримав запрошення працю-
вати асистентом викладача в ліцеї № 89. Мене радує, 
що колег і дітей не хвилює, що я погано чую.

— А Ви давно берете участь в роботі Харків-
ського будинку культури УТОГ?

— Ще під час навчання в школі я виступав на ди-
тячому фестивалі серед інтернатних закладів, і саме 
там представник УТОГ побачив мій виступ і запросив 
мене відвідати Будинок культури глухих.

— І яке було Ваше враження?
— Мені сподобалося в Будинку культури, особливо 

привернув увагу Народний самодіяльний театр «Арі-
адна». Згодом я став активно виступати на сцені у 
складі цього театру. У мене були ролі в спектаклях 
«Сватання на Гончарівці», «Бременські музиканти». 
Також виконував пісні жестовою мовою на заходах 
для ветеранів, був ведучим вечорів.

ЦІКАВІ ІДЕЇ ВИТАЮТЬ У ПОВІТРІ

Ніна БЄЛОВА

Інтерв’ю з Олександром Мурашком
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— У Вас був цікавий досвід з грантовою під-
тримкою молодіжних мистецьких проєктів (від 
редакції: про цю подію була публікація в № 12 
«НЖ» за 2019 рік).

— Так, спільно з режисером НСТ «Аріадна» Н.Л. 
Мігуновою ми підготували проєкт «Театр» і виграли 
ЮНІСЕФ-грант за програмою «UPSHIFT Україна», 
який спонсорує фонд Європейського союзу. Завдяки 
виграному проєкту наш колектив Народного самоді-
яльного театру «Аріадна» отримав 60 тис. грн, які бу-
ли використані на оновлення декорацій сцени, костю-
мів, апаратури для нового спектаклю «Приборкання 
норовливої», в якому у мене теж була роль. 

— Як з’явилася ідея флеш-мобу і де він прово-
дився?

— Ідея давно витала в повітрі. До Міжнародно-
го дня глухих у 2019 році ми змогли її реалізувати й 
провести флеш-моб у нещодавно оновленому парку 
ім. Т.Г. Шевченка в Харкові. Спочатку я познайомив 
слухачів з УТОГ, розповів свою біографію. У фіналі 
виконав пісню жестами «Україна», озвучена вона бу-
ла харківським співаком Олександром Квартою і ме-
ні підспівували глядачі — однокурсники по Універси-
тету. 

— Чи є у Вас хобі?
— Так, я дуже люблю подорожувати залізницею. В 

одній з поїздок я познайомився з провідником Олек-
сандром. Ми розговорилися і зрозуміли, що маємо 

споріднені душі. З тезкою ми дружимо вже 5 років. 
Це мій справжній друг і вірний товариш. Як тільки у 
мене з’являються зайві гроші й пільги на залізниці, я 
купую квиток у вагон Саші й у дорозі допомагаю йо-
му обслуговувати пасажирів. Таким чином я побував 
у багатьох містах України. Мені б хотілося по-справж-
ньому працювати провідником, але, на жаль, глухих 
на цю посаду не беруть.

— А як йдуть справи у Вас зараз?
— Як Ви зрозуміли, зайвих грошей у нашій сім’ї не-

має. Тому я зараз працюю в фірмі «Ашан» касиром і 
продовжую навчання в Університеті. Сподіваюся піс-
ля закінчення навчання повернутися до своєї рідної 
школи, де для мене все таке улюблене і звичне.

— Успіху Вам у реалізації Ваших мрій і почи-
нань! Дякую за цікаву розмову.

Повний текст — на сайті газети. Фото — на 2-й сторінці обкладинки

«Ідея давно витала в повітрі. 
До Міжнародного дня 
глухих у 2019 році ми змогли 
її реалізувати й провести 
флеш-моб у нещодавно 
оновленому парку ім. Т.Г. 
Шевченка в Харкові»

Л. Лещенко, Н. Бєлова, О. Пітя, О. Мурашко
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СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ІНВАЛІДІВ

ЗА ПІДСУМКАМИ КРУГЛОГО СТОЛУ

Інформаційні матеріали щодо стану дотримання прав і свобод 
осіб з інвалідністю, в тому числі із порушеннями слуху

Захист від дискримінації

Ще чимало країн, в тому числі й Україна, при фор-
муванні державної соціальної політики стосовно лю-
дей з інвалідністю не враховують змін, надають прі-
оритетного значення медичному, а не соціальному 
підходу до проблеми інвалідності, що позначається 
на змісті та якості заходів, спрямованих на зменшен-
ня її негативних наслідків. І найголовніше — не спри-
яє більш широкому залученню людей з інвалідністю 
до участі в суспільному житті, реалізації їхніх прав як 
громадян країни. Проблеми осіб з інвалідністю, в то-
му числі із порушеннями зору та слуху, пов’язані з 
бар’єрами, які не дають їм змоги активно включитись 
в життя суспільства.

Незважаючи на позитивні зрушення у створенні 
умов для повноцінної життєдіяльності осіб з інвалід-
ністю, не вирішено низку проблем і завдань, спрямо-
ваних на забезпечення рівних можливостей цих осіб 

у повсякденному їхньому житті та діяльності.
Насамперед це стосується права на освіту, охоро-

ну здоров’я, працевлаштування, участь у політично-
му та культурному житті, доступу до правосуддя та 
інформації.

Також проблемним є питання реалізації політичних 
і виборчих прав осіб із порушеннями слуху у зв’язку 
із відсутністю субтитрування і сурдоперекладу мов-
лення на загальнонаціональних каналах.

Зокрема, особи з порушеннями слуху не мають 
змоги перегляду передвиборчих теледебатів у період 
проведення передвиборчої агітації. 

Питання супроводження телепрограм сурдопере-
кладом не врегульовано законодавством України.

З метою створення необхідних умов, що дають 
можливість особам із порушеннями слуху нарівні з 
іншими громадянами реалізовувати свої права і сво-
боди у політичній, економічній, соціальній, культурній 
та інших сферах, підготовлено проєкт закону України 
«Про українську жестову мову», який зареєстровано 
у Верховній Раді України (реєстраційний № 2340 від 
29.10.2019).

Законопроєкт розроблено з метою створення не-
обхідних умов, що дають можливість особам із пору-
шеннями слуху нарівні з іншими громадянами реалі-
зовувати свої права і свободи у політичній, економіч-
ній, соціальній, культурній та інших сферах, що пе-
редбачено Конвенцією про права осіб з інвалідністю 
та Законом України «Про основи захищеності осіб з 
інвалідністю в Україні».

Уповноваженим Верховної Ради України з прав лю-
дини висловлено підтримку вказаному законопроєк-
ту як такому, що спрямований на забезпечення до-
ступу до інформації для осіб із порушеннями слуху.

Далі буде

4 грудня 2019 року в Комітеті Верховної Ради України з питань 
соціальної політики та захисту прав ветеранів за активної участі 
керівників УТОГ відбувся круглий стіл на тему «Соціальний за-
хист людей з інвалідністю. Найвагоміші проблеми людей з пору-
шеннями слуху і зору». Сьогодні ми починаємо друкувати витяги 
з інформаційно-аналітичних матеріалів за підсумками цього за-
ходу — у тій частині, що стосується осіб з порушеннями слуху.

«Як свідчать результати 
здійснюваного Уповноваже-
ним Верховної Ради України 
з прав людини моніторингу 
та аналізу громадян, люди 
з інвалідністю, в тому числі 
особи з порушеннями зору 
та слуху, продовжують за-
знавати обмеження гаран-
тованих законодавством 
прав і свобод»

Інформація «НЖ»
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КАДРОВІ ЗМІНИ В ОРГАНІЗАЦІЯХ 
ТА НА ПІДПРИЄМСТВАХ УТОГ

Закінчення 2019 року та початок 2020 ознаменова-
ні кадровими змінами на Бахмутському УВП УТОГ і у 
Київській та Івано-Франківській обласних організаці-
ях УТОГ.

Перервати свою тривалу трудову діяльність та піти 
на заслужений відпочинок вирішили одразу три ке-
рівники.

М.П. Чаус протягом 15 років очолював Бахмутське 
(раніше Артемівське) учбово-виробниче підприєм-
ство УТОГ, яке спеціалізується на швейному вироб-
ництві. Всі справи з управління підприємством ним 
передано Олені Василівні Завгородній, яка тривалий 
час працює на вказаному підприємстві.

Заслужений працівник соціальної сфери України 
М.М. Левицький понад 34 роки очолював Київську 
організацію УТОГ. Президією ЦП УТОГ виконання 

обов’язків голови Київської організації УТОГ покла-
дено на Тамару Іванівну Котову, яка має багаторіч-
ний стаж роботи в цій же організації.

М.М. Пашник протягом 27 років очолювала Іва-
но-Франківську обласну організацію УТОГ. Рішенням 
президії ЦП УТОГ виконувачем обов’язків голови Іва-
но-Франківської обласної організації УТОГ призначе-
но вихідця з Івано-Франківщини, молодіжного лідера 
Одеської обласної організації УТОГ, піонера практи-
ки стажування в системі УТОГ — Дениса Олександ-
ровича Шенеленка.

Бажаємо новопризначеним керівникам успіхів на 
трудовій ниві у сфері соціального захисту осіб з пору-
шеннями слуху в Україні, ефективної діяльності, на-
правленої на розвиток та примноження успіхів Укра-
їнського товариства глухих.

ЧАУС Микола Петрович

ЗАВГОРОДНЯ Олена Василівна
директор Бахмутського УВП УТОГ

ЛЕВИЦЬКИЙ Михайло Мусійович

КОТОВА Тамара Іванівна
виконувач обов’язків голови Київської 
організації УТОГ

ПАШНИК Марія Максимівна

ШЕНЕЛЕНКО Денис Олександрович
виконувач обов’язків голови Іва-
но-Франківської облорганізації УТОГ
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НАШІ ЮВІЛЯРИ

Відзначила свій «золотий» ювілей 
Світлана Володимирівна ВЕРГЕ-
ЛЕС — голова Центральної реві-
зійної комісії УТОГ, голова Кам’я-
нець-Подільської ТО УТОГ.

Щиро вітаємо Світлану Володимирівну з чудовою ювілей-
ною датою і зичимо їй у цей радісний і світлий день щасливо-
го сьогодні і радісного завтра, красивих мрій і їх здійснення! 

Хай кожен день для молодої і гарної жінки, енергійної 
та ініціативної працівниці, авторитетного і принципового 
керівника повниться плідною працею на користь спільній 
справі, гарним настроєм і дружніми зустрічами. 

Добра і радощів у домівку, здоров’я і благополуччя ро-
дині, натхнення і творчості для душі! Хай сонце заглядає 
у вікна, а щастя — в серце!

Президія ЦП УТОГ, Рада голів обласних організацій УТОГ,  
Рада директорів підприємств УТОГ, Рада ветеранів УТОГ, президія 

правління та колектив Хмельницької обласної організації УТОГ, 
колектив і члени УТОГ Кам’янець-Подільської ТО УТОГ,  

колектив Кам’янець-Подільського УВП УТОГ

ЩИРІ ВІТАННЯ ІЗ 
«ЗОЛОТИМ» ЮВІЛЕЄМ!

ВІД ДУШІ ЛЮБОВІ 
ВАМ БАЖАЄМ!
25 січня 2020 року 
виповнилося 60 років 
заступнику директо-
ра з навчально-ви-
ховної роботи Дро-
гобицького мебле-
вого підприємства 
«Карпати» УТОГ Іванні 
Михайлівні Целень.

Шановна  
Іванно 
Михайлівно!
З ювілеєм!
Бажаєм щастя і достатку,
Ясного неба і тепла,
В житті Вам — 
 злагоди й порядку,
Щоб доля світлою була,
В роботі – успіхів, 
  везіння,
У справах – вічного горіння!
Від душі любові Вам бажаєм
І хай Вам Господь Бог допомагає.

Колектив Дрогобицького  
меблевого підприємства  «Карпати» УТОГ

УВАГА! ЗМІНИЛИСЯ БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ!

Шановні читачі! Якщо Ви бажаєте привітати через 
нашу газету ювілярів — своїх рідних і близьких, зро-
бити це зовсім не важко. 

Перш за все, необхідно написати текст привітан-
ня, підрахувати кількість слів у ньому і помножити це 
число на вартість одного слова — 3 грн. Якщо ба-
жаєте надрукувати привітання у художній рамці — 
додайте ще 3 грн., а якщо з квітами та візерунками 
— 4 грн.

За розміщення у привітанні фотографії іменинника 
чи ювіляра необхідно додати ще 3–5 грн. (у залеж-
ності від розміру фотокартки, яка буде розміщена у 
газеті). Фото повинні бути якісні й чіткі.

Суму, яка складає вартість привітання, необхідно 
перерахувати на рахунок ВГОІ «Українське товари-

ство глухих» (ЄДРПОУ 00021344, розрахунковий 
рахунок UA153348510000000002600835829 в АТ 
«ПУМБ»).

Текст привітання разом з квитанцією про перераху-
вання коштів необхідно за місяць до публікації висла-
ти до редакції газети «Наше життя». Висилати можна 
як звичайною поштою, так і інтернетом.

До привітання зазвичай подається невеличкий 
вступ, у якому йдеться про людину, яку ви вітаєте: 
її прізвище, ім’я, по батькові, місце роботи, посада, 
місце проживання. За текст вступу оплачувати не по-
трібно! Оплачуються лише слова привітання.

Не забудьте вказати, хто саме вітає іменинника, 
та зазначити дату, коли саме Ви хочете надрукувати 
привітання.

Інформація «НЖ»
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НЕВГАМОВНА НАША РАЇСА
Серед позаштатних авторів газети 

«Наше життя» УТОГ безумовним лі-
дером у всіх починаннях завжди була 
і є керівник кореспондентського пунк-
ту газети «Наше життя» по Донецькій 
області Р.Г. Биковська. І навіть зараз, 
незважаючи на всі події останніх ро-
ків, вона не пориває зв’язків з газе-
тою.

Її ім’я часто зустрічається не тільки 
під нотатками та інформаціями, а й під 
фотографіями. Вона ж була і є актив-
ним учасником всіх наших конкурсів.

Раїса Герасимівна вже переступи-
ла свій пенсійний рубіж. Здавалося б, 
можна вгамуватися і відпочити на за-
служеному відпочинку, спілкуючись з 
улюбленими онучками.

Але не може вона заспокоїтися, не 
може сидіти, склавши руки. Немає та-
кого куточка в Донецькій області, де 
б вона не побувала. Вона виїжджала 
в райони не заради галочки у звіті, а 
тому, що звикла робити людям добро, 
тому, що цього вимагає її невгамовна 
душа.

Вона своїм прикладом спонукає ін-
ших людей до участі в громадських 
справах, заражає своїм ентузіазмом і 
своєю життєрадісністю. І люди вірять 
їй і йдуть до неї за допомогою і пора-
дою.

І сьогодні, коли рідний край виявив-
ся «по той бік барикад», люди продов-
жують йти до Раїси Герасимівни за до-
помогою, а вона їм не відмовляє в ній.

Дорога  
Раїсо Герасимівно!
Весна по імені Раїса
Прийшла до нас серед зими,
Щоб працювати скрізь невтомно –
За що її і любим ми.

Прийшла в наш світ такий суворий,
Де чують серцем і душею, 
Щоб з миром, ласкою й любов’ю
Освітлювати всіх зорею.

Неначе квітка пломеніє —
Прийшла Вам радість на поріг,
Це світле свято ювілею
Знов поєднало нас усіх.

Нехай же Вас 
 у дні яскраві
Заради яких 
 варто жити,
Вітають і Донецьк, і Київ, 
Бажають вірити й любити!

Редакція газети «Наше життя»,  
Всеукраїнська рада ветеранів УТОГ, 

колеги, друзі

Слова привітання передають Раїсі Герасимівні її діти і 
внуки з Києва і Житомирщини, які через життєві обста-
вини не можуть привітати її особисто.

Улюблена наша мамо і бабусю! 
Вітаємо тебе з ювілейним днем народження.
Бажаємо тобі найголовнішого — здоров’я і терпіння.
Адже твоє здоров’я — це наш спокій, а твоє терпіння — 
це наше благополуччя.

Ти довге життя прожила в суєті,
В турботі про дітей, онуків, у справах.
Працювати вставала ще на зорі,
Весь день проводячи на ногах.
Прости за образи, за грубощі наші,
За різкість і зухвалу промову.
Ти лише посміхнешся і втомлено скажеш,
Що любиш і будеш берегти.
«Спасибі» хочуть сказати діти і внуки
За ласку, душевність твою,
За щедрість душі і за ніжні руки,
За міцну нашу сім’ю.

У день ювілею бажаємо тобі, щоб твої 
очі завжди світилися щастям, а три-
воги і хвилювання забули доро-
гу до твого дому.

З днем народження тебе, 
улюблена наша!
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АКТУАЛЬНА ТЕМА

Розпочалася ця історія ще у вересні 2016 року, ко-
ли за рішенням Львівської обласної ради, але без об-
говорення та участі громадських організацій, адміні-
страції, трудового колективу і батьківського активу 
школи було започатковано діяльність ОСКЦ у вигляді 
науково-педагогічного експерименту. З часом нова 
установа почала претендувати на більші площі у при-
міщенні школи, в той час як це створює незадовільні 
умови для навчання і виховання учнів з порушеннями 
слуху. Така ситуація викликала занепокоєння педа-
гогічного колективу та батьків учнів, які 11 листопа-
да 2019 року звернулися до ряду високопосадовців 
та керівників громадських організацій зі зверненням 
про допомогу у захисті від рейдерського захоплення 
приміщень школи.

Цілком підтримуючи цю позицію і поділяючи зане-
покоєння стосовно долі прославленого навчального 
закладу, який у цьому році відзначатиме свій 190-річ-
ний ювілей, ВГОІ «Українське товариство глухих» 
підготувало звернення на ім’я міністра освіти і науки 
України Г.І. Новосад, у якому наголосило на необхід-
ності вжити нагальних заходів з метою захисту інте-
ресів педагогічного та учнівського колективів Львів-
ської спеціальної школи Марії Покрови й створення 
у ній сприятливих умов для успішного навчально-ви-
ховного процесу. 

 Днями Центральне правління УТОГ отримало від-

повідь Міністерства освіти і науки України щодо роз-
гляду листа ЦП УТОГ і колективного звернення пе-
дагогічного колективу та батьків учнів школи, у якій, 
зокрема, зазначається, що 18 грудня у Львові було 
проведено круглий стіл за участі представників шко-
ли, батьківського активу, обласної державної адмі-
ністрації, Львівської обласної організації УТОГ та ін-
ших зацікавлених сторін.

Як зазначається у листі за підписом генерального 
директора директорату інклюзивної та позашкіль-
ної освіти МОН В. Хіврич, «за результатами круглого 
столу було вирішено, що управління майном спільної 
власності Львівської обласної ради розгляне мож-
ливості використання Центром інших вільних примі-
щень, керівництво закладу освіти шукатиме шляхи 
подальшого розвитку та вдосконалення закладу.

Зазначене питання перебуває на контролі місцевих 
органів виконавчої влади та органів місцевого само-
врядування і буде вирішено з урахуванням побажань 
всіх заінтересованих сторін, не порушуючи права на 
освіту дітей з особливими освітніми потребами».

 Враховуючи значний суспільний резонанс, яку має 
ситуація, що склалася у КЗ ЛОР «Львівська спеці-
альна школа Марії Покрови І–ІІ ступеня», Центральне 
правління УТОГ, зі своєї сторони, і надалі тримати-
ме її під своїм контролем, стоятиме на захисті інтере-
сів осіб з порушеннями слуху й сприятиме вирішенню 
проблем, які мають місце.

СИТУАЦІЯ ПІД КОНТРОЛЕМ
Інформація «НЖ» У кінці 2019 року у комунальному закладі Львівської обласної 

ради «Львівська спеціальна школа Марії Покрови І–ІІ ступеня» 
склалася напружена ситуація, пов’язана з діяльністю на базі цієї 
школи освітньо-соціально-культурного центру Святого Антонія 
(далі — ОСКЦ).

«З часом Центр почав 
претендувати на більші 
площі у приміщенні 
школи, в той час як це 
створює незадовільні 
умови для навчання учнів 
з порушеннями слуху»
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ЩОБ ПАМ’ЯТАЛИ

Валентина Василів-
на народилася 16 лип-
ня 1928 року далеко від 
прикарпатського краю — 
у Саратовській області.

Після закінчення се-
редньої школи з 1943 до 

1947 року працювала в швейній артілі інвалідів у міс-
ті Тамбові, де доля вперше звела її з нечуючими.

У 1947 році переїхала до Івано-Франківська і поча-
ла працювати швачкою швейного цеху Івано-Фран-
ківського УВК УТОГ. Через два роки була переведе-
на на посаду комірника УВК УТОГ і одночасно вико-
нувала обов’язки перекладача.

У 1952 році закінчила курси перекладачів при Цен-
тральному правлінні УТОГ і перейшла до Івано-Фран-
ківського міжобласного відділу УТОГ секретарем-пе-
рекладачем, а з наступного року працювала пере-

кладачем в Івано-Франківському клубі глухих.
З 1956 року знову перейшла на посаду переклада-

ча Івано-Франківського обласного відділу УТОГ, де пра-
цювала тривалий час. Була постійним консультантом з 
жес тової мови в колективах художньої самодіяльності 
ОБК УТОГ, на громадських засадах працювала у Будин-
ку культури бібліотекарем, вела гурток з вивчення жес-
тової мови, здійснювала переклад телепередачі «Нови-
ни краю» на обласному телебаченні.

Обиралась членом президії та членом правління 
Івано-Франківської обласної організації УТОГ, була 
головою профспілкової організації УТОГ, секрета-
рем Ради ветеранів війни та праці УТОГ.

Звання «Почесний член УТОГ» присвоєно Курачен-
ковій В.В. президією ЦП УТОГ у 1987 році.

Вічна пам’ять Валентині Василівні. Висловлюємо 
слова скорботи і співчуття з приводу непоправної 
втрати родині Валентини Василівни і її близьким.

ЗАКІНЧИВСЯ ДОВГИЙ ШЛЯХ... 
21 грудня 2019 року закінчився довгий життєвий шлях Почесно-
го члена УТОГ КУРАЧЕНКОВОЇ Валентини Василівни… Чимало 
пережито, багато зроблено, а перш за все — у наданні допомоги 
для осіб з порушеннями слуху на Івано-Франківщині.

ПРОЩАВАЙТЕ, НАТАЛІЄ ПЕТРІВНО…

Народилася Наталія 
Петрівна 28 листопада 
1947 року в м. Новоро-
сійськ на Кубані в родині 
військовослужбовця. На-
вчалася в школі-інтерна-

ті для глухих дітей в м. Тихорєцьку Краснодарського 
краю, а після закінчення школи у 1967 році вступила 
до Рибінського авіаційного технікуму на факультет 
«Холодна обробка металів». За направленням техні-
куму у 1972 році почала працювати у Києві на УВП 
№ 1 УТОГ (зараз Київське дослідно-виробниче під-
приємство «Контакт» УТОГ).

Працювала на різних посадах: контролером ВТК, 
майстром цеху, старшим майстром ВТК. У 1986 році бу-
ла переведена на посаду старшого інженера з реабілі-

тації та виховної роботи, а у 1994 році — призначена за-
ступником директора з кадрів та виховної роботи КДВП 
«Контакт» УТОГ. У червні 2008 року пішла на заслуже-
ний відпочинок. Загальний стаж роботи Н.П. Мелашен-
ко в УТОГ складає 36 років.

Без відриву від виробництва навчалася на дефектоло-
гічному факультеті Київського державного інституту іме-
ні О.М. Горького, який закінчила у 1991 році. 

Брала активну участь у громадському житті під-
приємства і Київської організації УТОГ. Була членом 
президії Київської організації УТОГ.

Світла пам’ять про Наталію Петрівну завжди буде з 
нами. Наші щирі співчуття її родині та рідним.

Президія ЦП УТОГ, колектив КДВП «Контакт» УТОГ,  
президія Київської організації УТОГ,  

Об’єднання нечуючих педагогів, колеги, друзі

21 січня 2020 року перестало битися серце колишнього заступни-
ка директора Київського ДВП «Контакт» УТОГ Мелашенко Наталії 
Петрівни… Вона тривалий час хворіла, але до останнього старала-
ся не втрачали зв’язку з друзями, допомагала своїм дітям та вну-
кам, для яких її раптовий відхід у вічність став великою втратою.
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«МИ РАЗОМ В ЄДИНОМУ СТРОЮ»

До Міжнародного дня людей з інвалідністю під та-
кою назвою у Будинку культури УТОГ міста Біла 
Церква відбувся вечір, на який зібралось багато лю-
дей, щоб поспілкуватись, подивитись концерт, підго-
товлений учасниками художньої самодіяльності (на 
фото) та взяти участь в іграх і вікторинах. 

Відзначаючи цей день, згадали про людей з інвалід-
ністю зі слуху, якими пишається Українське товари-
ство глухих. Хто з нас не  знає про талановитих ак-
торів театру міміки і жесту «Райдуга»? А скільки ціка-
вого може розповісти наш хранитель вічності, заснов-
ник Музею історії УТОГ В.В. Скурчинський! Наша 
гордість — директор Хмельницької загальноосвітньої 
спеціальної школи № 33, кандидат педагогічних на-
ук, заслужений працівник освіти України Г.М. Воро-

бель. Не можна не згадати й О.В. Нашивочнікова — 
глухого архітектора, який брав участь у проєктуванні 
кількох станцій київського метро. А наші спортсмени! 
Наприклад, чемпіон з легкої атлетики О.М. Воробйов 
і багато-багато інших. Наші ветерани-орденоносці — 
робітники різних професій, це теж наша гордість! 

Усі вони не втратили інтерес до життя через глухо-
ту і показують всім гідний приклад своєю діяльністю.

Інформація Білоцерківського БК УТОГ

ЗОЛОТІ ПРАВИЛА 
МИЛОСЕРДЯ

Острозька ТО УТОГ спільно з Острозькою міською 
бібліотекою 1 грудня провела тематичний вечір «Життя 
потребує милосердя» для учнів КЗ «Острозька спеціаль-
на школа І-ІІІ ступенів». Діти ознайомилися з історією за-
снування Дня людей з інвалідністю, переглянули презен-
тацію про наснажливі історії відомих глухих людей. 

Школярі дізналися також про золоті правила милосердя:
 — ставитися до інших так, як би ви хотіли, щоб стави-

лися до вас;
 — поважати інших, особливо старших і слабших;
 — не проходити байдуже повз людську біду;
 — любити природу і все живе, дбайливо ставитися до 

краси;
 — уміти не тільки поспівчувати у горі, а й порадіти чу-

жому успіху.
На завершення заходу діти ділилися враженнями.

Тетяна ЗИМИНА, 
голова Острозької ТО УТОГ (Рівненська обл.)

У Бахмуті, на базі ДЮК «Дельфін», 7 листопа-
да було проведено першість міста з плавання се-
ред глухих. У ході змагань для жінок було вста-
новлено дистанцію 25 метрів, а для чоловіків — 
50 метрів. Переможці були нагороджені грамота-
ми від міськспорткомітету «Інваспорту».

На стадіоні «Металург» 8 листопада серед осіб 
з порушеннями слуху пройшли міські змагання 
з кульової стрільби зі спортивної пневматичної 
гвинтівки, організовані «Інваспортом». Усі пере-
можці змагань були нагороджені грамотами.

3 грудня 2019 року в міському Будинку куль-
тури і дозвілля ім. Є. Мартинова провели захід, 
на якому були присутні 35 членів УТОГ. Після 
привітання міського голови Олексія Реви всі, 
хто прийшов у цей день до Будинку культури, 
отримали солодкі подарунки, а творчі колек-
тиви міста порадували гостей заходу своїми 
виступами.

До 3 грудня від Управління праці та соціаль-
ного захисту населення було виділено ма-
теріальну допомогу 12 глухим спортсменам і 
6 малозабезпеченим ветеранам.

У БАХМУТСЬКІЙ 
ТО УТОГ
Тетяна ГРОМОВА, 
голова Бахмутської ТО УТОГ (Донецька обл.)

МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ
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ЗБИРАЄМО ТЕПЛО СЕРДЕЦЬ
Під такою назвою в Сарненській територіальній організації УТОГ 
до Міжнародного дня людей з інвалідністю було проведено 
культмасовий захід.

До ТО УТОГ люди з порушеннями слуху приходять 
зі своїми проблемами, знаючи, що їм тут допоможуть.

Найскладнішим є пошук роботи на селі.Часто бу-
ває так, що треба витрачати багато часу та грошей 
на дорогу, а зарплата — мала, до того ж не завжди 
роботодавці хочуть брати глухих на роботу. 

Згідно з програмою «Турбота», яка діє в Сарнен-
ському та Дубровицькому районах, глухим надається 
матеріальна допомога. Отримують вони і гуманітар-
ну допомогу (одяг та взуття б/в, харчові продукти). 

Глухі мешканці міської і сільської місцевості беруть 
активну участь і здобувають призові місця у спортив-
них змаганнях: дартс, шашки, шахи, більярд, рибна 
ловля та інше, які проводяться фізкультурно-спор-
тивним клубом «Повір у себе». 

Щоб провести культмасові заходи, працівники ТО 

УТОГ звертаються до кандидата в народні депута-
ти Ксенії Павловської, до благодійних організацій та 
приватних підприємців. Серед них: фірма «Школяр», 
магазини «Ната», «Наш дім», «Наталі», «Домашнє 
м’ясо», «Оберіг», «Льонок», супермаркет «Сам мар-
кет», ДП «Сарненський лісгосп», ТзОВ «Сарненсь-
кий хлібозавод», готель «Далос», гуртівні та інші.

Голова ТО Л.П. Ярута на завершення заходу подя-
кувала всім причетним до його організації.

Правління Сарненської 
ТО УТОГ (Рівненська обл.)

ФЕСТИВАЛЬ ДИТЯЧОЇ ТВОРЧОСТІ 
ТА ДОБРА

Вже стало доброю традицією у нашій Новоушиць-
кій спецшколі, що на Хмельниччині, щорічно у Міжна-
родний день людей з інвалідністю збиратися на фес-
тивалі дитячої творчості «Повір у себе». 

Хореографічно-жестову композицію «Квітуча 
Україна» виконала Світлана Дикунець, учениця 10 
класу та її красуні-однокласниці.

Порадували всіх найменші вихованці з дошкільної 
групи таночком «Малесенькі долоньки». 

Згадали про своїх дорогих бабусь наші дівчатка — 
Марія Семенко, учениця 5 класу та Мар’яна Пенар, 
учениця 10 класу, а першокласники подарували всім 
гарний настрій таночком «Грицю, Грицю, до роботи».

Десять вправних козачат — учнів 3–4 класів, вико-
нали з шаблями «Козацький танець». 

Розчулила всіх пісня «Відмініть війну» у жестовому 
виконанні Ольги Веретніцької, учениці 7 класу. 

Засяяло сонечко від усмішок дівчаток з 2,4,5 
класів, які виконали таночок «Ромашкове поле». 

Про перші щирі почуття співали наші юнаки, краса 
школи — Назар Глущак і Антон Горбатюк, а талано-
виті дівчатка з 5 класу — Анна Круглій та Марія Се-

менко піснею «Мамочко моя» склали шану матусям.
На завершення концерту наші дорогі майбутні ви-

пускники — Катерина Шнерик, Діана Сірик, Світлана 
Дикунець, Мар’яна Пенар — виконали пісню «Молит-
ва за Україну». У відповідь довго не вщухали овації.

Директор школи С.В. Чорноконь нагородила всіх учас-
ників фестивалю грамотами, солодощами від ПП «Джи-
вальдіс», подякувала всім дітям за участь та за підготов-
ку їх до виступів — педагогам: Л.В. Князюк, В.В. Панчен-
ко, Г.В. Бацурі, В.І. Кирковській, І.В. Дармограй.

Алла БЕРЕЗЮК,
соціальний педагог Новоушицької спеціальної школи
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НЕ СТАРІЮТЬ ДУШЕЮ ВЕТЕРАНИ

Усі місцеві підрозділи обласної організації Товари-
ства зручно розташовані у приміщенні Херсонського 
ОБК УТОГ, яке справляє гарне враження. Офіс обл-
організації знаходиться в БК УТОГ окремо, і вхід у 
його приміщення в стадії ремонту. Тут працює друж-
ний, згуртований колектив. 

Разом з головою Херсонської обласної організації 
УТОГ Г.М. Фоміним та головою обласної ради вете-
ранів Л. Д. Серцевою ми відвідали загальноосвітню 
школу-інтернат для дітей з порушеннями слуху, де 
навчається 102 дитини.

За участі заступника директора з виховної роботи 
М.В. Мартинюк було організовано зустріч зі старшо-
класниками на тему: «Що ви знаєте про УТОГ, про 
«Сервіс-УТОГ»?» На жаль, школярі не обізнані про 
систему УТОГ, не знають, для чого потрібний член-
ський квиток УТОГ… 

Але, попри це, від відвідування школи є й позитив 
— радують досягнення та успіхи її вихованців у ху-
дожній самодіяльності та в спортивному напрямку, 
де вони здобувають призові місця, беруть участь у 
заходах як місцевого, так і республіканського рівня. 

Більшість педагогів вільно володіють жестовою мо-
вою глухих. У школі працюють і особи з порушеннями 
слуху: вчитель жестової мови З.С. Логвінченко та ви-
хователь В.І. Крук.

Педагогічний колектив поділився з нами освітян-
ськими проблемами та просив УТОГ вийти з клопо-
танням до Міністерства освіти і науки України щодо 
розробки підручників та спеціальних програм для ді-
тей з порушеннями слуху, а також поділився думка-
ми про плюси та мінуси інклюзивної освіти і необхід-
ність збереження системи спеціальної освіти тощо.

24 жовтня ми відвідали Херсонське УВП УТОГ, яке 
не так давно привертало особливу увагу через не-
просту ситуацію, яка тут склалася. З поверненням 
на посаду директора А.М. Капустнікової становище 
налагодилося. УВП має замовлення і намагається 
своєчасно виконувати його. Тут працює 53 особи, з 

них 31 особа з інвалідністю, зокрема 25 швачок. 
У колективі працює 10 ветеранів (не лише за віком, а 

й за стажем роботи): М.П. Єременко, Г.І. Левицька, С.Г. 
Туркуман, Т.Л. Пальчуй, О.Ю. Лемак, С.М. Городилова, 
А.Л. Пінежко, Г.В. Демченко, Л.Б. Таран, О.І. Таран.

У розмові з директором УВП мова йшла про проб-
леми, які є на підприємстві, зокрема про фінансові 
труднощі й необхідність покращення умов праці. 

Разом із заступником директора О.М. Щербиною 
ми оглянули виробничі приміщення і провели зустріч 
з працівниками УВП. При спілкуванні з’ясували, що 
колектив з розумінням ставиться до наявних проб-
лем та сподівається, що справи з часом покращать-
ся. Заступник директора О.М. Щербина та майстер 
О.В. Таран постійно проводять роз’яснювальну робо-
ту серед працівників УВП УТОГ. 

Другу частину дня ми провели в приміщенні ОБК 
УТОГ, де знайомилися зі станом справ у Херсонській 
обласній раді ветеранів УТОГ. Тут перебуває на облі-
ку 257 осіб (чоловіків — 153, жінок— 104), з них осіб з 
інвалідністю 1 групи — 11, 2 групи — 25. 

Як і в інших радах ветеранів УТОГ, у Херсоні пра-
цюють згідно з планом роботи, а питання діяльності  
ОРВ УТОГ щороку розглядаються на засіданнях пре-
зидії Херсонської облорганізації УТОГ.

 На жаль, кошторис роботи з ветеранами УТОГ (тоб-
то виділення 5% від суми самостійно зароблених обл-
організацією коштів за постановою ЦП УТОГ № 75 від 
28.03.2006 р. «Про фонд матеріальної підтримки діяль-
ності облради ветеранів УТОГ») ми не побачили. Але, 
зі слів голови облорганізації Г.М. Фоміна, питання про 
надання матеріальної допомоги за підсумками року 
найбільш активним із членів обласної ради ветеранів 
розглядається на засіданні президії. На запитання, чо-
му в такому разі голову ради ветеранів А.Д. Серцеву 
за період роботи у 2018–2019 роках не відзначили, Фо-
мін відповів, що це обов’язково буде зроблено, адже 
Алла Дмитрівна — дуже активна людина і плідно спів-
працює з керівництвом ОБК УТОГ, ТО УТОГ, організо-
вуючи разом з художній керівником БК О.О. Копервас 
чудові концертні програми, які дуже подобаються і ве-
теранам, і всім відвідувачам БК.

За дорученням Всеукраїнської ради ветеранів УТОГ 23–25 жовт-
ня 2019 р. у Херсоні побували члени Всеукраїнської Ради ветера-
нів УТОГ Н.В. Середа та В.Я. Зібарєва, які знайомилися з робо-
тою обласної ради ветеранів УТОГ.

ПОБУВАЛИ У ХЕРСОНІ
Валентина ЗІБАРЕВА
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Матеріальна допомога ветеранам надається як 
обласною організацією, так і за кошти спонсорів та 
держ адміністрації, з якою голова облорганізації по-
стійно на зв’язку і плідно співпрацює.

В ОБК працюють клубні угрупування, але жур-
нал клубного угрупування «Ветеран» не ведеться. У 
зв’язку з цим член ВРВ Н.В. Середа поділилася до-
свідом з оформлення журналу цього угрупування.

У Херсоні проводиться активна робота з соціаль-
но-побутового та культурного обслуговування членів 
УТОГ похилого віку.

Приділяється велика увага передплаті на газету 
«Наше життя» для малозабезпечених ветеранів УТОГ. 
Для них безкоштовно оформили 98 примірників.

Про роботу з ветеранами і проведені заходи розпові-
дають архівні фотографії та світлини у фотоальбомах.

Приємно відзначити, що найактивніші відвідувачі 
ОБК УТОГ — це люди віком 70–80–90 років. Для них 
проводяться заходи з ушануваннями та концертними 

номерами за участі учасників художньої самодіяль-
ності БК УТОГ. Обов’язковими є розважально-ігрова 
програма та солодкий стіл.

Після закінчення ознайомлення з ветеранськими 
справами, того ж дня у Херсонському ОБК УТОГ від-
булася наша зустріч з ветеранами, які є на обліку в 
міській ТО УТОГ. Було також організовано конкурс 
«Бабусині пиріжки», у якому взяли участь Л. Соколь-
ська, Г. Григорова та Л. Ромашенко. Всі три господи-
ні отримали призові подарунки.

Ми спілкувалися з херсонськими ветеранами 
УТОГ, розповідали про досвід роботи в ОРВ у Мико-
лаєві та Житомирі. За підсумками нашого ознайом-
лення з діяльністю Херсонської ради ветеранів УТОГ 
можна зробити висновок, що вона відповідає вимо-
гам Статуту УТОГ. 

Хочемо подякувати Херсонській обласній організа-
ції УТОГ та голові обласної ради А.Д. Серцевій за ор-
ганізацію нашого перебування та гостинність. 

НА ПЕРЕВІРЦІ У ЧЕРКАСАХ
Інформація ВРВ УТОГ

26 листопада було організовано зустріч представників ВРВ УТОГ з вете-
ранами. На цій зустрічі С.П. Лук’янова та І.В. Благосмислова розповіли про 
роботу Всеукраїнської ради ветеранів, про її мету та завдання.

Представники ВРВ цікавилися організацією роботи з ветеранами у Чер-
касах, їх культурним дозвіллям, дізналися, які цікаві заходи проводяться в 
Будинку культури УТОГ.

Наступного дня члени ВРВ разом з в.о. голови обласної організації УТОГ 
О.Л. Петровою завітали до комунального закладу «Черкаський НРЦ «Кра-
їна добра» Черкаської обласної ради» — це школа, де навчаються діти з 
інвалідністю зі слуху. Чудова, світла будівля оснащена найсучаснішою ма-
теріально-технічною базою. Директор школи І.Ф. Зганяйко розповіла про 
здобутки працівників школи, методику виховання та навчання учнів, досяг-
нуті ними результати.

На Черкаському УВП УТОГ у спілкуванні з директором підприємства 
Н.М. Задорожньою та інспектором з кадрів Г.Г. Онойко гості дізналися про 
стан роботи на підприємстві, яке переживає скрутний час через відсутність 
замовлень. На УВП працюють 19 осіб з інвалідністю зі слуху, у тому числі один ветеран підприємства — Іван 
Іванович Форостян, 1941 року народження. Після перевірки роботи Черкаської ради ветеранів УТОГ члени 
комісії висловили свої зауваження та пропозиції стосовно діяльності ради ветеранів у Черкасах.

З 25 до 28 листопада 2019 року до Черкаської обласної органі-
зації УТОГ завітали представники Всеукраїнської ради ветера-
нів УТОГ — заступник голови ВРВ С.П. Лук’янова та член ВРВ 
І.В. Благосмислова. Метою їх відвідин була перевірка стану робо-
ти Черкаської обласної ради ветеранів УТОГ, яку очолює  
Ольга Петрівна Плічко.

Більше фото — на 4 сторінці обкладинки. Повний текст — на сайті «НЖ»
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ШКІЛЬНА СТОРІНКА

Спеціальний навчальний заклад для глухих в 
Острозі Рівненської області був заснований на базі 
польської гімназії в 1939 році і з 1999 року реоргані-
зований у спеціальну загальноосвітню школу-інтер-
нат І–ІІІ ступеня для дітей з порушеннями слуху. 

З грудня в районному будинку культури зібралися 
учні, педагоги, випускники, гості, щоб прогорнути кни-
гу пам’яті свого навчального закладу за 80 років у про-
демонстрованих слайдах «Зорепадом летять роки!». 

Розпочався святковий концерт, де танцювальний 
колектив Будинку школярів «Гармонія» виконав во-
кально-хореографічну композицію «Вальс-гімн», а у 
жестовому виконанні учнів школи пролунала пісня 
«Отчий дім — інтернат» на слова Влада Озимого. 

Ведучі, педагоги закладу Сергій Корнійчук і Оксана 
Кирилюк (переклад — Неля Матвійчук) представили 
гостей, які вручили почесні нагороди, грамоти, пода-
рунки, квіти колективу та кращим із кращих працівників 
школи. Серед друзів школи — депутат Рівненської об-
ласної ради Олександр Корнійчук, ректор Рівненського 
обласного інституту післядип-
ломної педагогічної освіти Ал-
ла Черній, начальник управлін-
ня освіти та науки Рівненської 
ОДА Григорій Таргонський, 
Острозький міський голова 
Олександр Шикер, начальник 
обласного центру «Інваспорт» 
Андрій Демчук, директор ДЮСШ «Інваспорт» Сергій 
Левчук, голова Рівненської облорганізації УТОГ Ві-
ра Лебедюк, начальник Острозької податкової інспек-
ції В’ячеслав Штейбарт, старший оперуповноважений 
Управління Національної поліції в Рівненській області 
Олександр Нагорнюк та інші. 

Спогади про неповторне шкільне життя прозвуча-
ли у виступах колишнього директора школи Володи-

мира Озімковського та досвідченого вчителя Вален-
тини Защик. Зі сльозами на очах присутні слухали 
виступи випускників — починаючи з 1976 року й до 
сьогодення. Нинішні вихованці (сьогодні у школі на-
вчається 91 дитина) та педагоги підготували неза-
бутній святковий концерт з чудовими танцями, піс-
нями жестовою мовою і гумористичними пантоміма-
ми, за що були обдаровані шквалом аплодисментів. 

Завдяки багаторічній співпраці закладу та Рівнен-
ського регіонального центру «Інваспорт» учні 10 кла-
су Анжеліка Юглічек, Микола Полюх та Василь Бара-
баш мають визначні успіхи з волейболу. За свої до-
сягнення хлопці нагороджені стипендіями Президен-
та України. Учень 12 класу Денис Поминчук входить 
до резерву збірної України з волейболу.

У художній самодіяльності школа також має пере-
можців багатьох мистецьких фестивалів та конкурсів.

На завершення свята слово взяла директор школи 
Галина Лебідь: «Упевненість у завтрашньому дні ґрун-
тується на високому професіоналізмі вчительського ко-
лективу, на багаторічних традиціях, сучасних методи-
ках виховання та навчання нової української школи, тіс-
ній співпраці з дітьми та батьками. Ті, хто щодня пере-
ступає поріг, сіючи зерна доброго, розумного, вічного, 
і ті, кого вже немає сьогодні, але завжди живуть вони у 
пам’яті учнів, колег, і вчителі-пенсіонери, для яких най-
вища нагорода в житті — успіхи колишніх вихованців. 
Міняються десятиліття, оновлюється педагогічний ко-
лектив, а школа зі змінами сьогодення та освітянських 
реформ впевнено крокує вперед, перегортаючи сторін-

ки своєї історії. Тож процвітання 
і довголіття, талантів і перемог, 
успіхів і нових досягнень, наснаги і 
Божого благословення всім нам».

Сердечно подякувала дирек-
тор й обласній владі, зокрема, в 
особі керманича освітян області 
Григорія Таргонського — за впев-

неність, що вихованці та колектив спецшколи й нада-
лі навчатимуться та працюватимуть. Висловила слова 
подяки й усім благодійникам, меценатам, депутатам 
обласної ради, молодіжним ОГІ «Крила» та волонте-
рам «Пласту», керівнику колективу «Вернісаж» Будин-
ку дитячої творчості м. Нетішин, усім друзям, які завж-
ди готові прийти на допомогу.

З ювілеєм, Острозька спецшколо!

ЗОРЕПАДОМ ЛЕТЯТЬ РОКИ…

«А яке ж свято без міні-
феєрверку, торту й 
незабутньої виставки 
вихованців закладу!»

Ольга ФІЛІНА

Більше фото — на 4 сторінці обкладинки. Повний текст — на сайті «НЖ»



15

НАШЕ ЖИТТЯCІЧЕНЬ 2020

КУЛЬТУРА ГЛУХИХ

24 грудня в Культурному центрі УТОГ відбувся різд-
вяний вертеп, який підготували та провели учасники 
художньої самодіяльності КЦ УТОГ спільно з клубом 
«Ветеран».

В цей день кожен відвідувач мав змогу відчути ча-
рівну атмосферу Різдва Христового, яка панувала 
не тільки на театральній сцені. Казковий Дід Мороз, 
ошатні ялиночки, різдвяні гірлянди — все це вражало 
і захоплювало.

А коли фанфари сповістили про початок театраль-
ного дійства — всі, затамувавши подих, слідкували 
за грою самодіяльних акторів.

У ролі царя Ірода виступав Ростислав Чарнов-
ський, який майстерно зіграв жорстокого тирана. 
В образ Старого Пастуха перевтілився завідувач 
костюмерною КЦ УТОГ Анатолій Зубенко, який, як 
і раніше у своїх виступах, був «на висоті».

Східний Мудрець — Дмитро Симонов вразив гля-
дачів надзвичайно легкими та красивими жестами. В 
цей вечір він був і актором, і співаком… А ще разом 
з ним вперше вийшов на сцену у ролі пастушка його 

син — Кирило Симонов. І треба сказати, що із своєю 
роллю він справився добре.

А як же в такий день без Ангела? Блискуче жесто-
вою мовою співала активна учасниця художньої са-
модіяльності Ксенія Олійник, яка змогла перевтілити-
ся в ангела. 

Наші дорогі ветерани в цей день створили справж-
ній казковий вертеп: Василь Зварич зіграв Йосифа, 
успішно виступили також Дар’я Березова і Наталія 
Косарєва. 

Театральне дійство закінчилося, а глядачі не по-
спішали розходитися. Всім хотілося поспілкуватися, 
сфотографуватися разом і тим самим продовжити 
неймовірне приємне відчуття свята.

РІЗДВЯНИЙ ВЕРТЕП  
У КУЛЬТУРНОМУ ЦЕНТРІ УТОГ
Наталія КУТІНА, 
художній керівник КЦ УТОГ

Так запрошували Святого Миколая нечуючі члени 
Молодіжного клубу Хмельницького БК УТОГ разом зі 
своїми дітками.

День Святого Миколая — одне з найрадісніших і 
найочікуваніших свят року.

19 грудня в Хмельницькому БК УТОГ, на святі Свято-
го Миколая, яке організували діткам заступник голови 
Хмельницької молодіжної ради УТОГ Уляна Савчук-Під-
гурняк та інші члени клубу, зібралося чимало дітей.

В залі була гарна затишна обстановка, ошатно 
оформлена сцена з каміном, що додавав тепла свят-
ковій атмосфері, і ялиночка, яку діти самі прикраша-
ли та запалювали на ній вогні.

На свято до дітей завітали студенти Хмельницької 
гуманітарно-педагогічної академії, які із задоволен-
ням вивчають жестову мову в школі первинної підго-
товки перекладачів жестової мови, що діє в Хмель-
ницькому БК УТОГ. Вони показали дітям казочку 
«Рукавичка» жестовою мовою. Маленькі глядачі бу-
ли у захваті від артистів, їх костюмів та виконання.

На святі діти брали участь у конкурсах, вікторинах, 
іграх, за що отримували призи. А оскільки на святі зі-
бралися тільки слухняні діти, ніхто не залишився без 
подарунка від Миколая, а різочка нікому не згодила-
ся — її Святий Миколай залишив для непослухів.

Після святкової програми для дітей був організова-
ний солодкий стіл з цукерками, печивом та апельси-
нами від Миколая.

«СВЯТИЙ МИКОЛАЙ, ДО НАС ЗАВІТАЙ!»
Інформація Хмельницької облорганізації УТОГ
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ЛЮДИ НАШОГО ТОВАРИСТВА

ПЕРЕМОЖЦІВ ФОТОКОНКУРСУ 
ВИЗНАЧЕНО! На шпальтах газети «Наше життя» УТОГ протя-

гом березня-жовтня 2019 р. спільно з Всеукра-
їнською радою ветеранів УТОГ був проведений 
Всеукраїнський фотоконкурс «Світ очима ве-
теранів УТОГ».

Приємно відзначити високу активність членів УТОГ 
старшого віку: на конкурс надійшло 156 фотографій 
від 78 авторів, які є представниками всіх обласних рад 
ветеранів УТОГ (є світлини і від Донецької ради вете-
ранів). 

 Вони всебічно відображали життя членів УТОГ 
похилого віку, передавали культурну самобутність 
спільноти глухих. 

Всі фотографії були оформлені у вигляді фотовис-
тавки і презентовані учасникам заходів для ветеранів 
УТОГ у НВЦ УТОГ у вересні 2019 року.  

При обговоренні фоторобіт, надісланих на конкурс, 
члени журі зауважили, що значна кількість світлин є 
портретами самих авторів, які їх надіслали, а деякі 
з цих знімків мають постановочний характер. Проте, 
незважаючи на ці порушення, було прийнято рішення 
підтримати ініціативність ветеранів і всі більш-менш 
якісні фото були розміщені на сайті газети «Наше 
життя» УТОГ в розділі «Каталог фоторобіт». 

 Але велика кількість надісланих робіт значно 
ускладнила їх оцінювання і відбір, а також визначен-
ня кращої роботи на думку читачів газети — у номі-
нації «Приз читацьких симпатій». Зокрема, більшість 
комп’ютерних програм для проведення онлайн-голо-
сування не дозволяє оцінювати таку значну кількість 
знімків. Зрештою, вдалося зробити опитування чита-
чів шляхом надсилання СМС з номером фотографії 
на зазначений мобільний номер. Всі дзвінки ретель-
но фіксувалися, здійснювався контроль за тим, щоб 
кожен з читачів зробив свій вибір лише один раз. 

 Журі розглянуло всі фотографії, надіслані на кон-
курс, і визначили, що найцікавіші фото надіслали: 
Т.В. Бистревська (Чернігів), Ю.Д. Йоник (Калуш), І.Д. 
Стомаченко (Запоріжжя), О.В. Яковлєва (Харків), 
Л.М. Вакуленко (Чернігів), М.Ф. Фігура (Суми), Л.Г. 
Баран (Полтава), Л.І. Кисляк (Чернігів), Я.С. Менько 
(Львів) та багато інших.

 Цей список можна ще продовжувати і продовжува-
ти, але, зрештою, потрібно вибрати кращих з кращих! 

Робота Т.В. Бистревської з Чернігова привернула 
увагу оптимістичним поглядом на світ і вірою в необ-

межені можливості людини поважного віку. 
Ще один переможець — Ю.Д. Йоник з Калуша є мо-

лодою людиною — йому лише 20 років, але викона-
ний ним фотопортрет жінки похилого віку підкорив 
членів журі своєю майстерністю та якістю виконання. 
Оскільки за умовами Положення про фотоконкурс 
(п.3.2) дозволяється участь у ньому осіб молодше 55 
років, журі прийняло рішення про відзначення Ю.Д. 
Йоника за майстерність.

Фоторобота І.Д. Стомаченко із Запоріжжя «зачепи-
ла» всіх своїм ліризмом і патріотичним настроєм. 

Президія ЦП УТОГ 26 грудня прийняла постанову 
про відзначення 4 переможців конкурсу грошовими 
преміями.

Дякуємо всім-всім учасникам фотоконкурсу за ак-
тивну участь і ту насолоду, яку вони подарували сво-
їми світлинами! 

Щиро вітаємо переможців конкурсу і бажаємо їм 
подальших успіхів!

Найбільшу кількість голосів членів журі на-

брали наступні фотороботи:

— 1 місце — фото «Вчитись ніколи не пізно, на-
віть у 95 років» Т.В. Бистревської (Чернігівська 
обласна рада ветеранів УТОГ);
— 2 місце — фото «Спогади» Ю.Д. Йоника (Іва-
но-Франківська обласна рада ветеранів УТОГ);
— 3 місце — фото «До тебе, рідний краю, ли-
ну я!» І.Д. Стомаченко (Запорізька обласна рада 
ветеранів УТОГ);
— за підсумками голосування на «Приз читаць-

ких симпатій» найбільше голосів — 43 дзвінка 
читачів газети — набрало фото «Квіточки догляд 
люблять» Я.С. Менько (Львівська обласна рада 
ветеранів УТОГ).

Інформація «НЖ»

Світлини кращих фоторобіт — на 3 стор. обкладинки. Повний текст — на сайті «НЖ»






