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Недаремно в народі кажуть, що не було щастя, так 
нещастя допомогло… Це особливо справджується 
саме зараз, у скрутні часи вимушеної ізоляції членів 
УТОГ на карантині через пандемію коронавірусу. 

Адже багато років поспіль Українське товариство 
глухих неодноразово зверталося до влади з прохан-
ням забезпечити інформаційну доступність для осіб 
з порушеннями слуху і супроводжувати виступи пре-
зидента, керівників уряду, міського та обласного рів-
ня тощо перекладом жестовою мовою, проте нам не 
завжди поспішали йти назустріч. Не вдавалося також 
розв’язати питання стосовно збільшення зображення 
з перекладачем жестової мови на телеканалах. Але 
у складній ситуації пандемії на листи Центрального 
правління УТОГ щодо забезпечення важливих інфор-
маційних виступів перекладом жестовою мовою вла-
да відреагувала швидко й оперативно. Відповідно до 
Рекомендацій, які надала Всесвітня федерація глухих, 
було розв’язано це питання з владними структурами 
нашої держави — і перекладач зараз стоїть поруч з 
високопосадовцями під час виступів і брифінгів. 

Прийшла біда — і перекладач поруч, не лише осо-
бистою присутністю, а й за допомогою сучасних тех-
нологій і мобільних застосунків. Зараз ми розуміємо, 
як вчасно в УТОГ запровадили таку вкрай необхідну 
послугу, як «Сервіс УТОГ». Цілодобово працюють, змі-
нюючи один одного, наші кращі перекладачі, надаючи 
допомогу членам УТОГ. Перекладачі жестової мови є 
героями дня ще й через те, що одинадцять років тому, 

на ІV пленумі Центрального правління УТОГ, було ух-
валено постанову про відзначення щороку в нашому 
Товаристві 20 травня Дня перекладача жестової мови.

Ми віддаємо належне професіоналізму, самопожертві й 
відданості справі наших вірних помічників. Вони продов-
жують виконувати свою вкрай важливу місію й у ниніш-
ніх складних умовах, коли через зміни у порядку надання 
державної фінансової підтримки громадським об’єднан-
ням осіб з інвалідністю утворилася значна заборгованість 
в оплаті їх праці. Проте маємо велике сподівання, що 
Українському товариству глухих разом з іншими всеукра-
їнськими організаціями осіб з інвалідністю вдасться до-
вести необхідність збереження державної підтримки і пе-
рекладачі, які працюють в організаціях УТОГ, отримають 
сповна свої зароблені у непростих умовах кошти.

Професійні перекладачі жестової мови своєю нелег-
кою працею ще й ще раз доводять, що переклад з однієї 
мови на іншу — це ціле мистецтво, а від точності і смис-
лової цілісності їх роботи залежить дуже багато. Вони за-
безпечують взаєморозуміння між світом глухих і світом 
чуючих, підтримують гармонію спілкування між пред-
ставниками цих спільнот і забезпечують цілісність світо-
сприйняття для тих, хто позбавлений можливості чути. 

З нагоди професійного свята — Дня перекладача 
жестової мови, президія ЦП УТОГ висловлює щиру 
подяку всім вірним помічникам глухих людей і бажає 
представникам цієї благородної професії міцного здо-
ров’я, успіхів у такій необхідній всім нам справі, багато 
сил і невичерпної енергії!

ГЕРОЇ ДНЯ —  ПЕРЕКЛАДАЧІ 
ЖЕСТОВОЇ МОВИ
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Готуючись до інтерв’ю з перекладачем жестової мови ви-
щої категорії  Кам’янського підприємства «Парус-МЕТИЗ» 
УТОГ Л.М. Дігтяренко і дізнавшись про деякі цікаві факти її бі-
ографії, мимоволі згадали призабутий вже вислів — «трудова 
династія». Адже її  батько — Микола Миколайович Гусак, понад 
60 років пропрацював на цьому ж підприємстві слюсарем-ре-
монтником. Визнаний майстер своєї справи, він опанував також 
суміжні професії, творчо ставився до роботи, мав багато раціо-
налізаторських пропозицій. Його унікальний трудовий стаж став 
підставою для внесення Миколи Миколайовича до «Книги ре-
кордів УТОГ». Мабуть, з цього і почнемо ми нашу розмову з Лі-
дією Миколаївною, яка теж зараз є ветераном підприємства 
— восени виповнюється 40 років, як вона прийшла працювати 
на Дніпродзержинське УВП УТОГ (так воно тоді називалося).

АКТУАЛЬНЕ ІНТЕРВ’Ю

Я ЛЮБЛЮ СВОЮ РОБОТУ

Підготувала  
Наталія 
КАМЕНСЬКА

Інтерв’ю з Лідією Дігтяренко

— Лідіє Миколаївно, коли Ви вперше прийшли 
на завод? Мабуть, ще до того, як стали на ньому 
працювати?

— У цьому інтерв’ю я хочу розповісти не лише про 
себе, а й про тих людей, з якими у житті мені пощас-
тило зустрітися, спілкуватися і працювати.

На завод мене привели батьки. Спогади дитинства: 
епоха Радянського Союзу, на демонстрації 7 листо-
пада і 1 травня всі приходили сім’ями, місце збору — 
УВК УТОГ (учбово-виробничий комбінат — такою бу-
ла стара назва нашого підприємства). 

Жили ми в гуртожитку УВК, а потім у будинку на-
впроти, побудованому для працівників нашого заво-
ду, — все це в одному дворі. Я виросла серед глухих.

Мій тато, Микола Миколайович Гусак, все життя 
пропрацював на підприємстві УТОГ, він — Майстер 
з великої літери. Мама, Галина Василівна Гусак, теж 
професіонал своєї справи, 37 років пропрацювала 
майстром індивідуального пошиття та ремонту одя-
гу в ательє мод, потім це було ательє «Люкс». Ми з 
татом завжди пишалися, що у нас така мама — май-
стер «Золоті руки».

Татів молодший брат, Павло Миколайович і його 
дружина, Людмила Павлівна, також працювали на на-
шому заводі. Їхня дочка Світлана, моя двоюрідна сес-
тра, зараз працює тут. І чоловік мій, Сергій Олексан-
дрович Соловйов (на фото на стор. 3), теж працює на 
підприємстві на посаді старшого майстра метизної ді-
лянки. Мабуть, це можна назвати «династією».

Моя радість і гордість —  син Антон, який здобув дві 
вищі освіти і зараз з дружиною і сином живе в Києві.

— Що для Вас жестова мова? На курсах пере-
кладачів з ким Ви навчалися і хто Вас навчав?

— Я люблю свою роботу. Жестова мова для мене, 
як і російська та українська мови, — це засіб спілку-
вання і невіддільна частина мого життя.

1981 року, коли мені було лише 18 років, я навча-
лася на курсах первинної підготовки перекладачів у 
Києві. У нас були чудові педагоги — Софія Борисів-
на Кушнір, Євдокія Михайлівна Зуєва, Раїса Іванівна 
Шелест. Низький їм уклін! Їх захопливі заняття досі в 
моїй пам’яті. Вони допомогли мені розкрити себе. До 
цього я соромилася перекладати, бо боялася, що не-
правильно підберу жести і мене не зрозуміють. 

На курсах я навчалася разом з Ольгою Крот з Рів-

ного. Згодом ми з нею зустрічалися щоразу на кур-
сах підвищення кваліфікації.

Також навчалася разом з Оленою Васютіною з До-
нецька, Світланою Вюник з Кривого Рогу, Мариною 
Нікітіною з Вінниці та багатьма іншими перекладача-
ми з усієї України.

Ніколи не пізно навчатися і підвищувати свою ква-
ліфікацію. Це дуже важливо і необхідно в нашій не-
легкій професії. Недаремно кажуть в народі: «Вік жи-
ви — вік навчайся».

Жестова мова  
для мене — це засіб 

спілкування і невіддільна 
частина мого життя
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Повна версія — на сайті газети. Фото — на 2-й сторінці обкладинки

— Чим запам’яталися Вам перші кроки на під-
приємстві як перекладача? Хто був Вашим на-
ставником?

— Перші мої кроки були несміливими, а незнання 
виробничої термінології лякало. На щастя, моя на-
ставниця, перекладач Марія Пантеліївна Маслюк, 
завжди була поруч. Мудрі поради, великий життєвий 
досвід, доброту і любов до людей вона прагнула пе-
редати мені. Навчала етики перекладача у спілку-
ванні і поведінці і неодмінно нагадувала, що всі спра-
ви необхідно доводити до кінця і пам’ятати, що на 
першому місці — людина, яка потребує допомоги. Це 
стало і моїми принципами в житті й у роботі. 

Понад 20 років я пропрацювала у тандемі з чудо-
вим перекладачем Оленою Анатоліївною Ніколаєнко. 
Ми дружили і завжди допомагали одна одній.

 Своїми вчителями вважаю заступника директора 
з НВР Поліну Матвіївну Шахову і її наступницю — за-
ступника директора з навчально-виховної роботи та 
соціальних питань Раїсу Іванівну Хижниченко — під її 
керівництвом я пропрацювала понад 30 років. Саме 
завдяки Раїсі Іванівні почалися заняття з художньої 
самодіяльності на нашому підприємстві.

—  Розкажіть, будь ласка, детальніше про цей 
унікальний колектив. 

— Колектив художньої самодіяльності на підприєм-
стві на початку готував лише виступи клоунади та іноді 
пісні у жестовому виконанні, без попередніх перегля-
дів і репетицій. Але коли Раїса Іванівна взяла все під 
свій контроль, відкрилися нові таланти і можливості на-
ших самодіяльних артистів: це пісня в жестовому вико-
нанні, танці, сценки. І мені це теж дуже сподобалося, я 
відчула що це «моє» (у дитинстві я відвідувала танцю-
вальні гуртки, студію балетного танцю, шкільний хор).

Також здійснювали підготовку до участі наших пра-
цівників у конкурсах «Містер і Міс УТОГ», конкурсі юних 
перекладачів і з гордістю можу сказати, що частинка 
їхніх успіхів належить і мені. На репетиціях (а це все піс-
ля роботи) наші артисти намагалися підвищувати свою 
майстерність і з кожним разом у них виходило все кра-
ще і краще. У перекладі номерів жестовою мовою я 
завжди радилася і прислухалася до наших «експертів 
і консультантів» — артистів зі стажем, ветеранів сцени: 
Тетяни Стельмах, Валентини Півень, Віталія Пасса. 

Наш колектив виступав у Києві, Дніпрі, Запоріжжі, 
Черкасах, Павлограді, ОЦ «Одіссей». Хочу поіменно 
назвати наших «зірочок»: Тетяна Замрій, Юрій та На-
талія Сунцови, Олександр Давиденко, Світлана Цю-
па, Василь Божані, Людмила Лисовець, Наталія Ла-

дицька, Володимир Пацюк, Григорій Неживий та ни-
нішній заступник директора з НВР і СП Ігор Ревенко.

Колектив підприємства не лише разом працює 
і виступає на сцені, а й разом відпочиває. Їздимо з 
сім’ями на екскурсії вихідного дня, на Азовське море, 
проводимо різні заходи. 

— Тривалий час Дніпродзержинське УВП УТОГ 
було справжнім флагманом металообробної галу-
зі УТОГ. Але, на жаль, останнє десятиріччя стало 
для нього періодом важких випробувань. Як пра-
цює колектив під час карантину через пандемію 
коронавірусу?

— Бути в лідерах завжди нелегко, а в нинішніх умо-
вах — дуже важко. Наш директор Олександр Воло-
димирович Суббота і його команда намагаються 
знайти вихід з цього становища і ми на них сподіва-
ємося. Зараз маємо проблеми із замовленнями та 
з кадрами, тому наші працівники, які зараз працю-
ють на підприємстві, — це справжні універсали, вони 
освоїли суміжні професії та в разі необхідності пра-
цюють «за себе і за того хлопця».

Зараз ми вирішуємо багато питань в дистанційно-
му режимі, але є категорія людей, які вимагають осо-
бистого контакту і супроводу для розв’язання їхніх 
проблем. Намагаємося їм допомогти навіть в умовах 
суворого карантину.

— 20 травня в УТОГ традиційно відзначається 
День перекладача жестової мови. Дозвольте щи-
ро привітати з професійним святом Вас та Ваших 
колег-перекладачів і побажати, щоб швидше ми-
нули негаразди і надалі всім працювалося легко 
й успішно. 

— З огляду на нинішні обставини в Україні й у світі, 
хочеться, щоб у нашій газеті написали про всіх наших 
перекладачів жестової мови: тих, хто працює на теле-
баченні, хто допомагає глухим в «Сервісі УТОГ», на під-
приємствах, в обласних організаціях, ТО і ПО УТОГ — 
всі вони варті уваги і поваги. Зі святом, дорогі колеги!
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АКТУАЛЬНА ТЕМА

ЗА ПІДСУМКАМИ КРУГЛОГО СТОЛУ

ВДАЛОСЯ СКАСУВАТИ ХИБНЕ РІШЕННЯ

Закінчення. Початок в № 1, 2, 3

Право на працю

Моніторинг Уповноваженого Верховної Ради Украї-
ни з прав людини у сфері дотримання права осіб з ін-
валідністю на працю у 2019 році виявив доволі низь-
кий рівень працевлаштування осіб з інвалідністю.

За інформацією Державної служби статистики 
України, станом на 1 січня 2019 року в Україні налічу-
ється 2659,7 тис. осіб з інвалідністю. А кількість пра-
цевлаштованих осіб з інвалідністю, за оперативною 
інформацією Мінсоцполітики, становить лише 670,18 
тис. осіб з інвалідністю, що не відповідає навіть про-
гнозованому Державною цільовою програмою показ-
нику працевлаштування за 2015 рік.

Загалом результати моніторингу свідчать про низь-
кий рівень працевлаштування осіб з інвалідністю, 
неефективність програм стимулювання зайнятості 
осіб з інвалідністю та заходів, що вживали для цьо-
го відповідні місцеві органи влади та місцевого са-
моврядування, а також необхідність впровадження 
активних програм зайнятості для осіб з інвалідністю, 
сучасних підходів до вирішення питання працевлаш-
тування зазначеної категорії осіб, зокрема індиві-
дуального підходу з урахуванням потреб і програми 

реабілітації осіб з інвалідністю, поширення практи-
ки соціального супроводу на робочому місці, удоско-
налення механізмів стимулювання роботодавців до 
працевлаштування осіб з інвалідністю тощо.

Право на освіту та культуру
За результатами вивчення документів встановле-

но, що відповідно до завдань і заходів Державної 
ціль ової програми «Національний план дій з реаліза-
ції Конвенції про права осіб з інвалідністю на період 
до 2020 року», затверджених постановою Кабінету 
Міністрів України від 01.08.2012 № 706 (підпункт 2, 
пункту 2 розділу ХІІ «Освіта») передбачено створен-
ня на базі Національного педагогічного університету 
імені М.П. Драгоманова науково-дослідного центру 
вивчення проблеми глухоти. Однак незважаючи на 
численні листи, що університет направляв з 2013 ро-
ку до МОН, зазначене питання досі не вирішене.

Згідно із завданнями зазначеної Державної цільо-
вої програми (підпункт 1, пункту 2 розділу «Освіта») 
було передбачено здійснення заходів щодо підго-
товки у Національному педагогічному університеті 
ім. М.П. Драгоманова упродовж 2012-2020 років 900 
сурдоперекладачів. Однак таку роботу не проведено.

Як ми вже повідомляли, склалася дуже напру-
жена ситуація, коли 13 квітня 2020 року Верхов-
ною Радою України було скасовано окремий рядок, 
яким Законом України про державний бюджет бу-
ло передбачено фінансову підтримку для чотирьох 
найбільших організацій, зокрема й Українського то-
вариства глухих. Проте керівництво УТОГ не втра-
чало надії на те, що вдасться довести помилковість 
цього рішення. Місяць напруженої роботи дав очіку-
вані результати: Уряд схвалив постанову № 357 від 
13 травня 2020 р. «Про внесення змін до постанов 
Кабінету Міністрів України від 14 березня 2018 р. 
№ 183 та від 3 березня 2020 р. № 166 щодо надан-
ня фінансової підтримки громадським об’єднанням 
осіб з інвалідністю». 

Як зазначається у повідомленні на сайті Міністер-
ства соціальної політики України, щоденні палкі дис-
кусії з інститутами громадянського суспільства доз-

волили знайти консенсус у визначенні напрямків ви-
користання бюджетних коштів, передбачених Зако-
ном України «Про внесення змін до Закону України 
“Про Державний бюджет України на 2020 рік”».

З турботою про майже 2 тисячі осіб, переважна 
більшість з яких має інвалідність, виділено кошти на 
фінансову підтримку соціально-культурних підроз-
ділів підприємств і організацій невиробничої сфери 
Українського товариства глухих та Українського то-
вариства сліпих, які надавали послуги для осіб з інва-
лідністю зі слуху та зору на 195 підприємствах і орга-
нізаціях невиробничої сфери цих товариств, зокрема 
на виплату заробітної плати їх працівникам.

УТОГ вітає прийняття цього рішення, що дозволить 
хоча б частково профінансувати витрати на утриман-
ня невиробничої сфери Товариства, і сподівається на 
подальшу підтримку з боку держави у здійсненні сво-
єї важливої діяльності, спрямованої на надання все-
бічної допомоги особам з інвалідністю зі слуху.

Власна інформація
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В ОРГАНІЗАЦІЯХ УТОГ

Працівники Київської організації УТОГ, попри те, 
що самі опинилися в таких же складних обставинах, 
продовжують допомагати своїм підопічним — чле-
нам УТОГ з м. Києва та області.

Були направлені листи до всіх районних управлінь 
соціального захисту столиці та Київщини з прохан-
ням виділити продуктові набори для матеріальної 
підтримки осіб з інвалідністю зі слуху.

Першою чергою, Київська організація УТОГ ви-
словлює подяку Управлінню праці та соціального за-
хисту населення Голосіївського району м. Києва та 
Територіальному центру соціального обслуговуван-
ня Шевченківського району м. Києва (керівнику Оль-
зі Діомидівні Лункаш-Румах та завідувачу гуманітар-
них відділень Олені Леонідівні Кривець), які одними 
з перших відгукнулися на наше прохання і виділили 
продуктові набори для глухих членів УТОГ.

Наразі продовжується забезпечення осіб з пору-
шеннями слуху в усіх районах м. Києва: вже виділи-
ли проднабори Дніпровський, Печерський, Оболон-
ський, Солом`янський, Святошинський райуправлін-
ня соцзахисту; очікується їх надання в Дарницькому, 
Деснянському, Подільському районах.

До речі, лише в Подільському районі столиці змогли 
організувати розвіз продуктових наборів без нашої 
участі. У більшості райуправлінь не змогли розв’язати 

питання з доставкою проднаборів до осель, де про-
живають глухі люди, тому голова Київської ТО УТОГ 
Наталія Величко залучила волонтерів від Міжнарод-
ного волонтерського фонду глухих «Чую серцем», які 
на своїх машинах вже кілька днів допомагають розво-
зити продуктові набори за адресами глухих. 

Київська організація УТОГ щиро вдячна за увагу 
до осіб з інвалідністю зі слуху, проявлену чуйність і 
за надану допомогу: Єдиному координаційному цен-
тру надання допомоги в умовах коронавірусу при Ки-
ївській міській державній адміністрації та всім керів-
никам районних управлінь праці і соціального захисту 
м. Києва; президенту Фонду «Чую серцем» Олексан-
дру Земечеву; перекладачу жестової мови Наталії 
Яременко; водіям-волонтерам з числа членів УТОГ.

НАДАНО ДОПОМОГУ КИЯНАМ
Карантин продовжується… Багато людей залишилися без зарплати 
через закриття їхніх робочих місць, обмеження в пересуванні мі-
стом спричиняють до неможливості частіше навідувати старих бать-
ків чи інших родичів, малим дітям дуже важко всидіти вдома, коли 
на вулиці буяє весна… Все складніше зберігати спокій в цій ситуації.

Інформація Київської  
організації УТОГ

Працівники Київської 
організації УТОГ, попри 

те, що самі опинилися в таких 
же складних обставинах, 
продовжують допомагати 
своїм підопічним — членам 
УТОГ з м. Києва та області
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ЮВІЛЕЙНА ДАТА

У перші дні війни на багатьох 
підприємствах, де працювали глу-
хі, пройшли багатолюдні мітинги. 
Люди прагнули робити все можли-
ве для фронту, для перемоги, бра-
ли участь у створюваних в той час 
загонах самооборони, бійці яких 
працювали на зведенні оборон-
них споруд на підступах до Києва, 
Одеси та інших міст України.

Центральне правління, облас-
ні відділи УТОГ Києва, Донецька, 
Дніпра, Запоріжжя провели важку 
роботу з евакуації підприємств То-
вариства, членів УТОГ й їхніх ро-
дин у глиб країни — на Урал, у Си-
бір, Середню Азію, де вони з пер-
ших днів активно включалися в 
роботу, нарівні з усіма самовідда-
но працювали на авіаційних і тан-
кових заводах.

Працювати доводилося без ви-
хідних і відпусток, по 12-14 годин на 
добу. Ударно виконуючи фронтові 
завдання, робітники часом тижня-
ми не виходили із цехів, тут же хар-
чувалися й спали. Але й у цих су-
ворих умовах глухі проявляли свою 
самовідданість і трудовий героїзм, 
адже вони добре розуміли: тут, на 
трудовому фронті, як і на передо-
вій, вирішується доля країни.

Але далеко не всі були евакуйо-

вані з рідних місць, захоплених во-
рогом. Тим, хто залишився на оку-
пованій території, довелося пов-
ною мірою випробувати всі тяготи 
лихоліття, на собі відчути всі ті жа-
хи, які ніс із собою фашизм.

Багато глухих, що залишилися 
на окупованій території, були чле-
нами підпільних груп і партизан-
ських загонів, а часом — під вра-
женням від звірств фашистських 
окупантів — поодинці мстили не-
нависному ворогові.

Хоча до лав діючої армії осіб з 
порушеннями слуху не брали, є 
винятки, і серед членів УТОГ, які 
мали досить значні залишки слу-
ху, були ті, хто воював на фронті.

Крім того, були непоодинокі ви-
падки, коли після тяжких поранень 
і контузій воїни втрачали слух і 
вже у післявоєнний час вступали 
до нашого Товариства.

ДО 75-РІЧЧЯ З ДНЯ ПЕРЕМОГИ
Перерахувати всіх героїв тої далекої війни поіменно неможливо, 
але є історичні факти, повз які не пройти. Згадаємо, що довело-
ся пережити членам УТОГ у часи лихоліття.

За публікаціями з книги 
«Перемогу наближали 
як могли» (2005 р.)

О.С. Пікуль — в’язень 
трудового табору

Т.П. Аксьонкіна — 
перекладач ЖМ, 
фронтова медсе-
стра

І.М. Алфімов — 
токар уральсько-
го заводу

М.С. Загороднюк — ря-
довий техслужби бойо-
вого постачання

Г.М. Майдебура 
— робітник Ураль-
ського танкового 
заводу

Ф.А. Карук — пра-
цівниця Білоцер-
ківського УПК 
УТОГ

С.О. Ільченко — робітник 
Уральського танкового 
заводу

Своєю самовідданою працею, 
а часом — і ціною власного жит-
тя глухі патріоти наближали світлу 
годину Перемоги, найчастіше за-
лишаючись при цьому невідомими 
для нащадків.

Після звільнення міст і сіл Украї-
ни від загарбників відновили свою 
роботу органи місцевої влади, 
відроджувалося економічне жит-
тя, відбудовувалися промислові 
й сільськогосподарські підприєм-
ства, установи культури, охорони 
здоров’я, інші об’єкти соціальної 
сфери. Відновили свою роботу і 
структурні підрозділи УТОГ.

У роки війни були зруйновані 
майже всі виробничі підприємства, 
житлові приміщення й будинки 
культури УТОГ в обласних центрах 
України. Матеріальний збиток, на-
несений Товариству, склав за до-
воєнним курсом понад 15 мільйо-
нів карбованців. Більшість об’єктів 
доводилося відроджувати прак-
тично з нуля, не вистачало ро-
бочих рук, на підприємствах та в 
організаціях УТОГ відчувався го-
стрий  дефіцит кадрів й активіс-
тів. Але члени УТОГ, які пройшли 
сувору школу війни, роботи в тилу 
й евакуації, з подвоєною енергією 
взялися за творчу працю.
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Війна застала Олександра Тро-
химця майже на самому Західно-
му кордоні. Закінчивши танкове 
училище, ще не обстріляний тех-
нік-лейтенант, він вперше відчув 
гіркоту відступу і свого безсилля. 
Не такою йому уявлялася війна на 
тактичних заняттях, в учбовому 
класі, за вивченням уставів і вій-
ськових порадників. Зараз було 
все по-іншому. Гітлерівці по-зло-
дійськи напали на мирну країну, 
знищували все на своєму шляху, 
бомбардували міста і села.

Частина військових потрапила в 
оточення. Доводилось невелики-
ми групами пробиратися на Схід. 
Ось підійшли до Сули. Ворожі тан-
ки з десантом захопили міст через 
річку. Відчайдушна спроба прор-
ватися з боєм закінчилася невда-
чею. Трохимець дістав важке по-
ранення в ногу. Непритомного, 
оглухлого, його підібрали місцеві 
люди, надали першу допомогу і 
поставили на ноги.

Після одужання Олександр Тро-
химець вирішив податися на рідну 
Житомирщину, щоб там разом з 
партизанами боротися проти гіт-
лерівських загарбників. З вели-
кими труднощами добрався він 
до села Пряжево, де зустрівся з 
учасниками підпільної організації. 
Складалася вона в основному з 
командирів і політпрацівників, які 
потрапили в оточення, і місцевих 
активістів. Незабаром ця органі-
зація налагодила зв’язок з парти-
занським загоном імені Чапаєва.

І ось Олександр Трохимець у 
партизанському загоні. Йому до-
ручають налагодити збирання 
снарядів, мін, дрібних авіабомб, 

щоб потім з них видобувати вибу-
хівку, так необхідну при диверсіях.

У 1943 році добування вибухів-
ки ускладнилося. Налякані пар-
тизанами, гітлерівці стали пиль-
ніше оберігати свої об’єкти, зу-
пиняючи кожного, хто викликав 
найменшу підозру. Тоді на допо-
могу нашим людям прийшли сло-
вацькі друзі. Силою мобілізовані 
до гітлерівської армії, вони бай-
дуже ставилися до служби, не 
приховували своєї ненависті до 
«швабів» і при нагоді допомагали 
партизанам.

З одним з військовослужбовців 
словацької частини і подружив-
ся Трохимець. Через нього Олек-
сандр одержував необхідну кіль-
кість гранат і патронів. Як потім 
виявилося, його другом був зовсім 
не словак, а росіянин з Ленінград-
ської області — Кусков Ілля Гри-
горович. Виходячи з оточення, він 
випадково потрапив до словаць-
кої частини і залишався там до 
певного часу.

Та вся складність полягала в то-
му, як пронести зі складу боєпри-
паси. Знайшли оригінальний спо-
сіб. Через військове містечко міс-
цеві жінки ходили на базар. Ось 
вони у своїх кошиках з картоплею 
і проносили дорогоцінний і дуже 
небезпечний вантаж. Наталка Вів-
дич — рішуча, смілива підпільниця 
разом із своїми подругами пере-
несла зі складу до партизанського 
загону не одну сотню гранат.

Завдяки цьому загін зміг активі-
зувати свою діяльність. Все більш 
дошкульних ударів завдавав він 
ворогові. Земля горіла під ногами 
окупантів. Фронт наближався.

Підпільний міськком партії дору-
чив Олександру Трохимцю і групі 

партизан захопити склад боєпри-
пасів. Залишаючи Житомир, фа-
шисти хотіли підірвати його. Та їм 
не вдалося здійснити свого заду-
му. Як тільки факельники набли-
зились до складу, щоб підпалити 
його, партизани автоматними чер-
гами знищили ворогів.

Після визволення Житомира 
Олександр Трохимець знову був 
у діючій армії, але вже в саперній 
частині. В одному з боїв його силь-
но контузило. Внаслідок цього він 
ще раз втратив слух. Але вже без 
всякої надії на відновлення.

Олександр дуже жалкував, що 
йому не вдалося дійти до Берліна, 
щоб розрахуватися з гітлерівцями 
за горе людське. Та це зробили за 
нього його побратими.

Після війни Олександр Трохи-
мець був заступником директо-
ра Житомирського учбово-ви-
робничого підприємства УТОГ, 
інструктором по роботі  серед 
глухих Херсонського облвідділу 
УТОГ, заступником директора з 
учбово-виховної роботи Херсон-
ського учбово-виробничого під-
приємства УТОГ, головою Київ-
ського обласного відділу УТОГ.

У ПОЛУМ’Ї ВІЙНИ
Іван ЩЕРБАНЮК
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АКТУАЛЬНА ТЕМА
За власною інформацією

Тетяна РАДЧЕНКО:

1. Час змінився і за нинішніх умов я не вважаю, що 
люди з порушеннями слуху знаходяться в умовах ін-
формаційної ізоляції.

Маємо переклади новин жестовою мовою на за-
гальнонаціональних каналах, безліч інтернетресур-
сів, розвинену мережу культурних осередків УТОГ 
по всій Україні. Тому, за бажання, людина з порушен-
нями слуху має можливість отримувати інформацію 

швидко і з першоджерел. А от як люди цю можли-
вість використовують, то інша справа. 

Сьогодні адаптація інформації для людей з пору-
шеннями слуху — це питання рівня соціального роз-
витку нашого суспільства. Тому здебільшого нині 
пресслужби самі ініціюють ці адаптації шляхом титру-
вання відеоконтенту або супроводжують їх перекла-
дом жестовою мовою.

Зокрема, один з останніх прикладів — щоденні бри-
фінги від МОЗ, це ініціатива пресслужби Міністер-
ства. Я, як перекладач, просто передала їм звернення 
ВФГ з рекомендаціями щодо формату цієї адаптації.

Наразі для нас, перекладачів, це волонтерська ді-
яльність, ну а далі буде видно, наскільки довго це 
триватиме.

2. Як підбираємо жести? Є сторінка у Фейсбуці 
«Шукаю жест» — це наша перекладацька «швидка 
допомога». Створила її Лада Соколюк.

Когось з перекладачів, свідомих Глухих запроси-
ли до цієї групи, хтось сам долучився. (Від редакції: 

ЩО Є НАЙВАЖЧИМ  
У ПЕРЕКЛАДІ БРИФІНГІВ?

З впровадженням карантинних заходів в Україні 
особлива увага приділяється інформуванню населен-
ня стосовно санітарно-епідеміологічної ситуації в кра-
їні, поширення коронавірусної хвороби та інфікуван-
ня нею населення, вжиття запобіжних заходів тощо. 
Особливо гостро постала ця потреба у щоденному 
донесенні інформації на початку введення карантину, 
коли у людей виникло безліч запитань і проблем.

В умовах інформаційної ізоляції осіб з порушення-
ми слуху під час пандемії коронавірусу велике зна-
чення має переклад жестовою мовою виступів пред-
ставників центральної та місцевої влади.

З перших днів введення карантину вдалося нала-
годити тісну співпрацю пресслужб відповідних мініс-
терств і відомств з перекладачами жестової мови, які 
працюють в УТОГ.

Швидку й дієву допомогу надав нашому Товари-
ству Уповноважений Президента України з прав лю-
дей з інвалідністю Валерій Сушкевич, який багато 
зробив для здійснення своєчасного впровадження 
перекладу виступів Президента України Володимира 
Зеленського у супроводі перекладача жестової мови 
Анастасії Зуєвої. Користуючись нагодою, висловлю-

ємо від імені членів УТОГ велику подяку Валерію Ми-
хайловичу за розуміння, допомогу і підтримку.

За два місяці карантину вже стали звичними бри-
фінги у супроводі перекладачів жестової мови, які 
проводять пресслужби Кабінету Міністрів України, 
Міністерства охорони здоров’я України, Київської 
міської державної адміністрації і місцевої влади ін-
ших регіонів. 

Ми звернулися до перекладачів жестової мови, які 
працюють на цих інформаційних заходах і попросили 
їх відповісти на 4 коротких запитання нашого бліцін-
терв’ю:

1. Чи легко пішли можновладці на контакт у Ва-
шому випадку?

2. Як Ви під час перекладу підбирали жести до 
не вживаних раніше термінів «коронавірус», «пан-
демія», «апарат штучної вентиляції легенів» то-
що?

3. Що є найважчим у здійсненні перекладу поса-
дових осіб у прямому ефірі?

4. Можете пригадати якийсь випадок на кшталт 
«позаштатної ситуації» під час здійснення пере-
кладу брифінгів? 
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саме так, слово «Глухих» з великої літери, як осіб, 
які є носіями жестової мови і культури глухих. Вони 
сприймають себе як представників особливої соціо-
культурної меншості).

Ось там, у групі, і знаходимо у спільних обговорен-
нях жестову лексику для новітніх слів, які виникають 
у нашому житті. Особливість синхронного перекладу 
ЖМ в тому, що перекладач не має часу пояснюва-
ти тлумачення нетипового в щоденному використанні 
слова. Так, ми його можемо продактилювати, проте 
ж ми не Google і значення всього знати не можемо. А 
глухим в більшості, щоб розуміти значення слова, по-
трібен жест, а не продактильоване слово.

3. Що є найважчим в перекладі?
Немає значення, кого ти перекладаєш — публічних 

осіб, представників державних органів чи пересічну 
людину — ніколи, ніколи під час перекладу перекладач 
не може давати цьому свою оцінку — чи то поглядом, 
чи то виразом обличчя. Ми транслюємо глядачу те, що 
говорить людина і з якою інтонацією вона це говорить.

От це буває складно. Ви перекладаєте якісь трагіч-
ні події, інтерв’ю з місця події, слова потерпілих… Уже 
сама готова розревітися, а мусиш робити те, що маєш.

4. На завершення відійду від запропонованого за-
питання і розповім про наболіле. 

Перекладач — це не механізм для синхронного 
перекладу. У кожного перекладача свій стиль, своя 
базова жестова лексика, яка залежить від багатьох 
складових: з якої він родини, хто був його вчителем, 
в якому мовному середовищі перебуває перекладач, 
чи має практику спілкування з Глухими, його вік і в 
якому емоційному стані перебуває, яка якість звуку 
під час перекладу, акустика, дикція того, кого він пе-
рекладає...

І попри все, Глухі люблять дивитися жестовий пере-
клад, хоча більшість інформації є у вільному доступі. 
Чому? Бо це є авторська ручна робота, яка передає 
живі емоції. 

З найважчими випадками я стикнулася саме зараз, 
коли перекладаю «Всеукраїнську школу онлайн», то-
му що ці уроки, по-перше, не адаптовані до сприйняття 
НАШИХ дітей, а по-друге, для більшості уроків з точ-
них наук напрацьованої стандартної жестової терміно-
логії не існує. Я можу використати жести, напрацьовані 
викладачами навчального закладу, в якому я працюю, 
проте чи зрозуміють його учні інших шкіл?..

Ігор ШАВРО:

1. Я став перекладати брифінги МОЗ вже на чет-
вертому тижні впровадження перекладу жестовою 
мовою, тому особливого дискомфорту в спілкуванні 
з високопосадовцями не відчув — вони вже звикли 
на той час до присутності перекладача ліворуч від 
них. Втім, це не скасовує того факту, що від початку 
і дотепер це робиться на волонтерських засадах — 
перекладачі за свою роботу грошей не отримують, їм 
лише компенсують витрати на таксі туди й назад.

2. «Підбирати» жести — прерогатива не переклада-
ча, а глухої людини. Загальновідомий факт — допо-
ки самі носії жестової мови не почнуть користуватися 
певним жестовим відповідником до якогось терміну 
чи неологізму, вигадувати його немає сенсу, адже він 

буде невідомим переважній більшості та, як наслідок, 
незрозумілим. Тому, першою чергою, я звертався за 
підказкою до глухих — моїх постійних консультантів 
Наталії Адамюк та Вікторії Кириченко. Бо як послу-
хати деяких колег, то мізки скипають від «фаховості» 
та «аргументованості» пропозицій.

3. Коли ти перебуваєш в інформаційному просторі 
постійно та розумієшся на більшості тем та процесів, 
що відбуваються в нашій країні й у світі, то найважчим 
у перекладі чиновників є стримування власних емо-
цій під час перекладу популістичних, маніпулятивних, 
подекуди й «фейкових» повідомлень, які вводять в 
оману суспільство. Але розуміння цього факту не має 
впливати на інтерпретацію інформації перекладачем і 
віддається на розсуд глядачів — саме вони, як отриму-
вачі інформації, мають аналізувати повідомлення спі-
кера, використовуючи критичне мислення.

А ще дуже нудить від «канцеляристики» — це ко-
ли можновладці використовують у своєму мовленні 
складні, незрозумілі більшості людей терміни, пода-
ють інформацію так, наче їхньою цільовою аудиторі-
єю є не прості українці, а вузькі спеціалісти. За моїми 
спостереженнями, чим некомпетентніший чиновник, 
тим розумнішим він намагається здаватися і тим 
складніше він формулює свої висловлювання.

4. Та ні, таких випадків не було.
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Леся ПЕТРІВСЬКА:

1. Для забезпечення перекладом жестовою мовою 
пресбрифінгів мера столиці Віталія Кличка щодо си-
туації в Києві в умовах запроваджених протиепіде-
мічних заходів та обмежень питання вирішилося за 
клопотанням керівництва ЦП УТОГ. У мерії відпові-
дальні особи відразу пішли назустріч й організували 

робоче місце для перекладача жестової мови. 
2. Щодо нових слів та не вживаних раніше жестів 

завжди раджусь з колегами-перекладачами та за-
питую думку носіїв ЖМ, який краще жест підібрати, 
щоб для них було зрозуміліше. 

3. Найголовніше — перекласти все правдиво та 
так, щоб тебе зрозуміла цільова аудиторія. 

4. Так, була «нештатна ситуація», про яку розголо-
шувати не можу, але можу сказати, що хвилювалася, 
переживала, чи вірно вчинила в тій ситуації. І цікаво, 
що 8 з 10 колег підтримали та сказали, що зробили 
б так само, думки осіб з інвалідністю зі слуху також 
розділилися 70/30 — 70% підтримали, а 30% сказали 
«ай-яй-яй»))) І найцікавішою та найприємнішою була 
реакція працівників КМДА та самого Віталія Володи-
мировича — це найкращий та найсучасніший високо-
посадовець, з яким мені доводилось працювати. Дя-
кую керівництву УТОГ та команді КМДА за співпрацю!

Людмила РУДЕНКО:

1. У моєму випадку пресслужба МОЗ сама запро-
понувала переклад брифінгів жестовою мовою. Це 
була їх ініціатива і це чудово. В МОЗ наразі молоді 
співробітники пресслужби, які розуміють необхід-
ність донесення актуальної інформації до нечуючих 
людей в нинішніх умовах.

2. Пошук жестових відповідників до нових, раніше не 
вживаних слів — це колегіальна робота всіх переклада-
чів. Колеги пропонували варіанти в групі у ФБ, обгово-

рювали і знаходили максимально прийнятний та зрозу-
мілий жест. Я, наприклад, у таких випадках виходжу зі 
значення та способу використання самого терміну. На-
приклад, «апарат штучної вентиляції легенів» — апа-
рат, що допомагає дихати, це його основна функція. 
«Пандемія» — жест «світ» + поширення хвороби. 

3. Як на мене, будь-який синхронний переклад ви-
магає точності передачі думки особи, яку ти перекла-
даєш. Не додавати нічого «від себе», але водночас 
намагатись донести іноді синтаксично складні форми 
максимально доступно для нашої аудиторії.

4.  На другому тижні карантину брифінги на якийсь 
час перенесли з МОЗ до Кабміну. Перший випуск, ми 
готові, чекаємо на початок. Заходить Головний сані-
тарний лікар, починається брифінг. Пан Ляшко допо-
відає про стан речей, відповідає на запитання журна-
лістів. Все чудово, камери працюють. Ми завершує-
мо. І тут апаратна доповідає, що весь брифінг, окрім 
останніх 3 хвилин, йшов в ефір без звуку! А я поду-
мала, що принаймні моя аудиторія всю інформацію 
отримала і нічого не пропустила ;)

Наталія КРАВЦОВА:

1. Я не домовлялась особисто, тому не можу нічого 
сказати.

2. Жести підбирались, враховуючи пояснення слів, 
дивлячись як показують нечуючі та після обговорен-
ня з колегами.

3. Все залежить від людини, що виступає.
4. Нічого такого не можу пригадати.

АКТУАЛЬНА ТЕМА
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Світлана БАКЛИЦЬКА:

1. З початком введення карантинного режиму Пол-
тавська обласна організація УТОГ звернулася до обл-
держадміністрації з листом про нагальну потребу ви-
світлення ситуації з коронавірусом на Полтавщині для 
осіб з порушеннями слуху та забезпечення професійно-
го перекладу цієї інформації жестовою мовою. Полтав-
ська ОДА наступного дня зв’язалася з головою облор-
ганізації Л.В. Усенком та узгодила питання присутності 
перекладача ЖМ на щоденних брифінгах голови ОДА.

2. Постійне спілкування з глухими весь час попов-

нює жестівниковий запас у перекладачів, на брифін-
гах перекладають професійні перекладачі ЖМ вищої 
категорії, тому проблем з такими словами не вини-
кає. До того ж, при виникненні складних політичних 
термінів ми співпрацюємо з фахівцями з лабораторії 
ЖМ Інституту спеціальної педагогіки.

3. Наразі посадові особи під час виступу перебува-
ють в масках чи респіраторах. Коли вони говорять, то 
їх не дуже добре чути. Це є найважче, коли перекла-
дач не чітко чує інформацію, бо має відповідальність 
за правдивий переклад.

4. У перший день, щоб не порушувати карантинні 
вимоги, перекладачу було запропоновано перекла-
дати в масці, але голова Полтавської облорганіза-
ції УТОГ відстояв право перекладача працювати без 
маски, доводячи, що під час перекладу важливе за-
лучення не тільки жестів, а й міміки та артикуляції. 
Для мене як перекладача таке було справді вперше і 
можна назвати це «позаштатною ситуацією». Подяка 
посадовцям за розуміння — врешті було прийнято рі-
шення, що всі посадовці під час виступу будуть в ма-
сках, крім перекладача.

З 2015 року в Українському товаристві глухих 
розпочав свою діяльність Центр української жесто-
вої мови як структурний підрозділ Культурного цен-
тру Українського товариства глухих.

Центр української жестової мови проводить 
системну роботу у сфері вивчення, застосування, 
розвитку та популяризації української жестової мо-
ви та здійснює свою діяльність за такими напрям-
ками:

• індивідуальне та групове навчання жестовій мо-
ві у школі жестової мови;

• проведення семінарів, конференцій, практику-
мів, майстер-класів, презентацій, надання кон-
сультацій про українську жестову мову;

• розробка навчальних програм, методичних по-
сібників, відео- та аудіо- навчальних матеріалів 
з вивчення української жестової мови;

• надання послуг з перекладу жестовою мовою:
 — у суді (цивільне та кримінальне судочин-

ство);
 — у нотаріаті;
 — в посольствах, консульствах та їх представ-

ництвах в Україні та за кордоном;

 — супровід перекладом жестовою мовою дер-
жавних та недержавних культурно-масових, 
спортивних та суспільних заходів;

 — переклад при вирішенні інших питань жит-
тєдіяльності;

 — переклад міжнародною жестовою мовою.

Навчання в школі жестової мови мові проводять ви-
сококваліфіковані перекладачі та носії жестової мови.

Центр української жестової мови має досвід спів-
праці у навчанні жестової мови з Пенсійним фондом 
України, центрами надання адміністративних послуг 
м. Києва, спеціальними загальноосвітніми школами 
для дітей з порушеннями слуху, іншими установами 
та організаціями.

Більше інфоормації дивіться на сайті: 
www.uslc.utog.org

ЦЕНТР УКРАЇНСЬКОЇ ЖЕСТОВОЇ МОВИ 
ЗАПРОШУЄ ДО СПІВПРАЦІ І НАВЧАННЯ
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В ОРГАНІЗАЦІЯХ УТОГ

Більше фото — на 3-й сторінці обкладинки

Напередодні Великодніх свят Уманська ТО УТОГ 
клопоталася про забезпечення членів УТОГ — жителів 
нашого міста продуктовими наборами та освяченими 
пасками. Ця акція дуже важлива, особливо для людей 
старшого покоління, які є вкрай незахищеними перед 
страшною хворобою, яка взяла весь світ в облогу.

Продуктові набори отримують одинокі, інваліди 
1 та 2 груп, особи 80-річного віку й старші. Продук-
тові набори надійшли від керівництва мережі «АТБ» 
та управління соціального захисту населення. Таким 
чином в Умані першою чергою отримали продуктові 
набори сім’я інваліда 1 групи Ю.Г. Мельничука, дов-
гожителі —  Г.З. Голуб, М.І. Демчик,  М.М. Сандовен-
ко, Т.М. Свищенко, І.А. Градзіон, Г.В. Ушманова, В.М. 
Лебідь, М.І. Павлова та інші члени УТОГ поважного 
віку. Робота із забезпечення продуктовими набора-
ми осіб з порушеннями слуху, якими опікується наша 
організація, продовжується. 

Освячені паски отримали від місцевого хлібокомбі-
нату «Умань-хліб» всі члени Уманської ТО УТОГ, хто 
виявив бажання. Тим, кому 70 років і старше, інвалі-
дам 1 та 2 груп — принесли додому.

Також, за сприяння в.о. голови Черкаської облас-

ної організації УТОГ О.Л. Петрової, було забезпече-
но одноразовими медичними масками членів УТОГ 
м. Умані, які потребували їх придбання.  

Це лише маленька частина того, що робиться для 
членів Уманської ТО УТОГ. Вони щорічно отримують 
матеріальну допомогу за кошти міського бюджету. 
Цього року надається матеріальна допомога 50 чле-
нам УТОГ, які отримали по 300 грн. Хворі та малоза-
безпечені додатково отримують матеріальну допомо-
гу на лікування. 

Хоча під час карантину діє відміна транспортно-
го сполучення, все ж слід згадати, що члени УТОГ з 
м. Умані та прилеглих сіл користуються безкоштовним 
проїздом у транспорті за членським квитком УТОГ. 

До введення карантину, окрім запланованих захо-
дів, що проводяться в Уманській ТО УТОГ, завдяки 
тісним зв’язкам з міською владою й управлінням праці 
та соціального захисту населення, проводилися спіль-
ні заходи до державних та народних свят і спартакіа-
ди, які дуже полюбляють наші члени УТОГ. Щомісяця 
проводилися вечори-зустрічі з міським головою, на-
чальником УПСЗН, з керівниками комунальних служб 
міста, під час яких особи з порушеннями слуху дізна-
валися про новини в місті, про зміни в пенсійному за-
конодавстві, про нове в отриманні пільг та субсидій.

13 березня голова Уманської ТО УТОГ В.В. Левчен-
ко разом з начальником УПСЗН Г.М. Кучер привітали 
ювіляра, члена Уманської ТО УТОГ Ганну Захарівну 
Голуб з 90-річчям, вручили їй подарунки та грошовий 
сертифікат від міського голови і побажали міцного 
здоров’я та довголіття, благополуччя, уваги і любо-
ві від рідних та близьких. Адже так важливо в такому 
поважному віці відчувати, що тебе пам’ятають, пова-
жають і піклуються про тебе.

ПІД ПОСТІЙНОЮ ОПІКОЮ
У непростий для України час вимушених карантинних заходів 
Уманська ТО УТОГ постійно дбає про членів нашого Товариства.

Віра ЛЕВЧЕНКО, 
голова Уманської ТО УТОГ

Робота із забезпечення 
продуктовими наборами 

осіб з порушеннями слуху, 
якими опікується наша 
організація, продовжується
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У далекому 1994 році 30 листопада відбулося засі-
дання президії Харківського облвідділу УТОГ під го-
ловуванням Т.С. Пісковець, на якому було заслухано 
питання про соціальний захист перекладачів-дакти-
лологів області (які працюють як у системі УТОГ, так 
і поза УТОГом), затверджено склад Комісії з соціаль-
ного захисту перекладачів і Положення про цю комі-
сію, розглядалися питання стимулювання і заохочен-
ня роботи перекладачів тощо.

Саме цією постановою прийняте рішення (цитую) «з 
метою підняття престижу професії перекладача-дакти-
лолога встановити 1 березня днем професійного свята 
перекладачів-дактилологів (Харківської області), яке 
відзначати щорічно в урочистій обстановці».

І ось 1 березня 1995 року вперше в Харкові та в 
Україні відзначалося це свято. Напевно, багато хто 
пам’ятає, як з великим нетерпінням чекали відвіду-
вачі Харківського ОБК УТОГ вечори та концерти до 
цього дня за участю перекладачів.

Тетяна Сергіївна і до цього регулярно проводила 
виїзди з обміну досвідом перекладачів — до Ленін-
града на Балтійський завод (там працювала велика 
компактна група глухих з досвідченими переклада-
чами), до Києва. Організовувалися семінари, нара-
ди, тренінги та інше навчання для перекладачів і ми 
завжди чекали і готувалися до них. Для нас, перекла-
дачів, регулярно проводилися тематичні лекції в Па-
лаці праці, на які запрошувалися юристи, фахівці з 
охорони праці та інші спеціалісти. Пам’ятаємо ми й 
заняття з підвищення кваліфікації для нас, перекла-
дачів, які проводилися за участю носіїв ЖМ — З.Д. 
Пліс, В.П. Левіної, Л.М. Лещенко, навіть приїжджала 
до нас з Києва С.Б. Кушнір.

Але цих зустрічей з професійних питань нам не ви-
стачало, у нас виникла потреба частіше спілкувати-
ся, проявляти себе, набиратися досвіду у колег. Мо-
лоді перекладачі багато чому вчилися у старших ко-
лег, консультувалися з ними. Для мене особисто це 
була хороша школа. Ось тоді Тетяна Сергіївна об’єд-
нала нас з колегами в клуб за інтересами при ОБК 
УТОГ і назвала його «Щебетушки». Чому «Щебетуш-
ки»? Мабуть тому, що при зустрічі ми були невгамов-

ні, не могли наговоритися-нащебетатися.
І наш колектив почав збиратися не тільки з профе-

сійних питань, а й навіть став гастролювати, виступа-
ючи з концертами в ТО УТОГ нашої області, у Білго-
роді та Києві.

А вже пізніше, у 2009 році (тобто через 15 років), 
був затверджений на ІV пленумі Центрального прав-
ління УТОГ в м. Києві День перекладача жестової 
мови й відзначається він щорічно 20 травня. І тепер 
ми святкуємо в Харкові своє професійне свято двічі 
— 1 березня і 20 травня.

Хочу на закінчення запропонувати вам вірш Т.С. 
Пісковець, присвячений перекладачам, який прозву-
чав на одному з наших вечорів, а також фотопрезен-
тацію про діяльність клубу «Щебетушки» (на 4 сторін-
ці обкладинки).

Движенье рук, движенье губ, —
И вот слетает с пальцев звук,
Летя душе моей навстречу.
И слышу песнь я, слышу речь я,
Когда ловлю с движенья рук
И сердца стук, и ветра звук.
Ловлю я жадно рук движенье,
Чтоб очутиться в окруженьи
Оркестра звуков, как на пир
Попасть в волшебный звуков мир.
И ты, прогнав усталость прочь,
Нам переводишь все точь-в-точь,
И ты движеньем рук и губ
Нам даришь слово, даришь звук.
И с жестов песнь воспринимая,
Мы будто слышим. Понимаем,
Что мы должны благодарить
За то умение дарить
Нам песню, колокола звон...
За это всё  — земной поклон.
Ведь переводчик ты недаром
И мы за это благодарны.

З професійним святом, дорогі перекладачі же-
стової мови! Здоров’я та миру нам усім!

Напередодні Дня перекладача жестової мови вітаємо всіх наших 
колег і пропонуємо читачам «НЖ» історію створення Харківсько-
го клубу перекладачів «Щебетушки», якому вже 25 років.

ХАРКІВ СВЯТКУЄ ДВІЧІ
ПРОФЕСІЯ – ПЕРЕКЛАДАЧ

Уляна ФРАНКОВСЬКА 
та перекладачі-щебетухи

Фото — на 4-й сторінці обкладинки
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НАВЧАННЯ ГЛУХИХ

У зв’язку із запровадженням карантину Київський 
фаховий коледж прикладних наук, який здійснює ін-
тегроване навчання молоді з порушеннями слуху з 
1958 року і славиться найчисельнішим контингентом 
з числа осіб з порушеннями слуху, скерував усі зу-
силля на налагодження і підтримку освітнього проце-
су за допомогою технологій дистанційного навчання. 
Оскільки для дистанційного навчання студентів з особ-
ливими освітніми потребами недостатньо тільки нада-
ти навчальний матеріал для самостійного опрацюван-
ня або інформацію про набір лінків, бо знати лінки ще 
не означає вміти ними користуватися (від ред.: лінк 
— посилання в документах, зв’язка між електронними 
сторінками, яка дозволяє переходити з однієї сторін-
ки на іншу). Потрібно враховувати важливу складову 
у зростанні та розвитку осіб з порушеннями слуху — 
жес тову мову, як первинний метод комунікації.

Вісім перекладачів-дактилологів Київського фа-
хового коледжу прикладних наук, для забезпечення 
якісного отримання інформації студентами з пору-
шеннями слуху, опанували нові форми дистанційно-
го навчання – онлайн-платформи.

Використовуючи такі з них, як Skype, Zoom, Google 
Hangouts, перекладачі разом з викладачами Коле-
джу проводять консультації, заняття з тієї чи іншої 
дисципліни, що допомагає студентам з порушеннями 
слуху повноцінно сприймати інформацію у доступній 
для них формі. Також за допомоги перекладачів наші 
жестомовні студенти опанували принципи роботи в 
Google Classroom, завдяки чому освітній процес під 
час карантину стає більш продуктивним.

У Коледжі перекладачі є кураторами інтегрованих 
груп. Для забезпечення постійного зв’язку зі свої-
ми студентами, перекладачі використовують соці-
альні мережі (електронна пошта, Viber, WhatsApp, 
Telegram), де викладають роз’яснювальну інформа-
цію щодо особливостей дистанційної форми навчан-

ня, умов карантину та інше, тобто студенти можуть 
отримати будь-де і будь-коли відповіді на свої запи-
тання та потрібну для себе інформацію.

В навчанні online студенти з порушеннями слуху 
вбачають для себе ряд переваг, таких як мобільність, 
доступність навчальних матеріалів, зворотній зв’язок.

Під час карантину більшість педагогічних праців-
ників Коледжу займаються самоосвітою, переклада-
чі-дактилологи не стали винятком. Вони підвищува-
ли свою кваліфікацію, прослухавши низку вебінарів 
від освітнього проєкту «На урок», «Всеосвіта», КПНЗ 
«Київська мала академія наук учнівської молоді»: 
«Особливості дистанційного навчання дітей з особли-
вими освітніми потребами», «Розвиток імпресивного 
мовлення у дітей з інтелектуальними порушеннями», 
«Взаємодія та способи комунікацій педагога з циф-
ровим поколінням Альфа», «Онлайн-тести: принципи 
успішної взаємодії під час дистанційного навчання». 
Для підвищення рівня своєї кваліфікації переклада-
чі-дактилологи Оксана Терещенко та Ірина Сколотова 
взяли участь у вебінарі «Взаємодія та способи комуні-
кацій педагога з цифровим поколінням Альфа» в рам-
ках освітнього фестивалю управлінської майстерності 
«KYIV EdFest» від Київської малої академії наук.

 Пріоритетом перекладачів-дактилологів Київсько-
го фахового коледжу прикладних наук завжди було, 
є і буде створення для осіб з порушеннями слуху та-
ких умов, де б жоден з них не відчував себе відмін-
ним від інших.

ОСВІТА БЕЗ МЕЖ Інформація Київського фахового 
коледжу прикладних наук
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ЛІТЕРАТУРНА СТОРІНКА 

Член УТОГ Валентин Вадимович БО-
ГАЄВСЬКИЙ (1940—2018) належав до того 
покоління, яке тепер називають «дітьми вій-
ни». Коли почалося воєнне лихоліття, хлоп-
чику, який народився в Києві в родині вчите-
лів, виповнився лише рік. Із перших днів вій-
ни батько пішов на фронт, а мама з Валенти-
ном переїхала до своєї матері в Дернівку, що 
у Баришівському районі на Київщині.

Переховуючись під час боїв у льосі, малий Валя, 
простудившись, захворів і майже втратив слух. Але 
від цього його світосприйняття стало ще більш глибо-
ким і зворушливим.

Війну він мало пам’ятав. А ось з повоєнного дитинства, 
що пройшло в Дернівці, виніс незабутні враження, які 
так яскраво переповів у своїй книзі «Солов’ї в калині».

У школі мав схильність до гуманітарних наук, любив 
літературу, багато читав. У 8 класі почав писати вірші. 
Вперше опублікував свій твір у Баришівській районній 
газеті «Прапор колективіста», коли навчався в 10 класі.

Після закінчення десятирічки Валентин Богаєв-

ський деякий час працював у друкарні. 
Згодом вступив до Українського полігра-
фічного інституту ім. І. Федорова. Закін-
чивши навчання, молодий фахівець отри-
мав призначення на роботу до видавни-
цтва дитячої літератури «Веселка».

Понад 40 років Валентин Богаєвський 
працював на ниві дитячого книговидання. 
Не одне покоління юних читачів виховува-
лося на художніх творах, які він разом із 

творчим колективом видавництва дитячої літератури 
«Веселка» випустив у світ.

Увесь свій творчий ужиток письменник присвятив ді-
тям. Автобіографічна повість «Солов’ї в калині», збірки 
оповідань «Така весела мандрівочка», «Пісня мирної 
весни», численні вірші й захоплюючі казки — це непов-
ний перелік творчого доробку Валентина Богаєвського.

Він був членом Національної спілки журналістів, 
Національної спілки письменників України, лауреа-
том журналістської премії «Незалежність» і літера-
турної премії імені Олени Пчілки. Відійшов у вічність 
20 січня 2018 року.

З ПОКОЛІННЯ ДІТЕЙ ВІЙНИ

Валентин БОГАЄВСЬКИЙ

Знахідка в окопах
Наша нерозлучна трійця — Коля, Толик і я — прийшли 

до окопів за селом погратися у «війну». Тут ще свіжі слі-
ди недавніх боїв — ось валяється німецька продірявле-
на каска, подекуди знаходимо вистріляні гільзи. Старші 
хлопці, що також не раз гралися в цих окопах, вже дав-
но все порозтягували.

Як завжди, з нами гуляє пес Пірат. Ось він побачив 
біля одного з окопів велику зелену ящірку і погнався за 
нею. Ящірка прудко шмигнула в окоп і десь сховалася в 
нірку. Пірат заглядає вниз і гавкає з досади. 

— Ага, спіймав облизня! — піддражнюємо ми собаку. 
— Шукай, шукай-но!

Пірат відбігає кудись вистежувати іншу ящірку. А ми 
починаємо гратися.

— До бою! — вигукує Толик суворим командирським 
тоном. — По фашистах — вогонь!

Ми голосно татакаємо зі своїх саморобних дерев’яних 
автоматів.

— В атаку! — знову лунає над окопами «командир-
ський» наказ. — За Родіну!

Все це ми перейняли з кінофільму, який нещодавно 
показувала в нашому селі кінопересувка.

Цієї миті до нас повертається Пірат. Він тримає в зу-
бах якусь річ і задоволено мотляє хвостом.

— Ну що, спіймав ящірку? — запитує собаку Коля.
Пірат випускає з зубів свою знахідку і ми її розгляда-

ємо.
— Солдатська фляжка! — вигукуємо водночас.
— Це ж він, мабуть, десь вигріб в окопі, коли шукав 

ящірку! — міркує Толик.
На фляжці було викарбовано літери. Ми по складах 

прочитали: «Яри-нов-ський Пе-тро». Щось у ній торох-
тіло. Кришка у фляжці заіржавіла і не піддавалася нам. 
Та врешті ми її спільними зусиллями відгвинтили і вий-
няли гільзу. Таких у нас вдома в кущах бузини лежить 
ціла купа. Хлопці вже хотіли її викинути геть, але я помі-
тив всередині клаптик паперу.

«Може, в тому клаптику криється щось важливе» — 
майнула в мене здогадка.

Розгортаємо записку. У ній дуже невиразно проступа-
ли написані олівцем кілька слів. Ми тільки й змогли розі-
брати: «Нас... п’ятеро... до остан..».

Немовби дихнуло справжньою війною. Тут відбувався 
жорстокий бій, гинули наші солдати.

Ми враз серйознішаємо. 
Нам більше не хочеться гратися у «війну».

О. ВОВК

Валентин Богаєвський
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СПРАВИ ДУХОВНІ

ВПЕРШЕ В ІСТОРІЇ ВИДАНА ПОВНА 
БІБЛІЯ ЖЕСТОВОЮ МОВОЮ

15 лютого 2020 року Джеффрі Джексон, член Ке-
рівного органу Свідків Єгови, оголосив про випуск 
останньої книги Біблії в «Перекладі нового світу» 
американською жестовою мовою (ASL). Це перший 
у світі повний переклад Біблії жестовою мовою. Таке 
історичне оголошення було зроблено під час програ-
ми присвячення нового віддаленого перекладацько-
го офісу у Форт-Лодердейлі (штат Флорида, США), 
де виготовляються публікації американською жесто-
вою мовою. Програма проходила в Конгресовому 
центрі Свідків Єгови у Вест-Палм-Біч (Флорида).

Кількість присутніх становила 2500 осіб, і ще 15 
635 осіб змогли переглянути трансляцію цієї програ-
ми в таких країнах, як Беліз, Гаїті, Домініканська Рес-
публіка, Канада, США та Тринідад і Тобаго. Тож зага-
лом програму переглянули понад 18 000 осіб.

Після промови присвячення брат Джексон оголо-
сив про випуск останньої книги Біблії американською 
жестовою мовою. «Ми хочемо повідомити вам щось 
дуже, дуже важливе, — сказав він наприкінці своєї 
промови. — З виходом книги Йова тепер доступний 
повний «Переклад нового світу» жестовою мовою... 
Наскільки нам відомо, Свідки Єгови — перша органі-
зація, яка опублікувала повний переклад Біблії аме-
риканською жестовою мовою. І, очевидно, це озна-
чає, що повна Біблія жестовою мовою видана впер-
ше в історії».

Праця над перекладом тривала 15 років. Керівний 
орган схвалив початок цього проекту в 2004 році. Че-
рез два роки вийшла книга Матвія, і до 2010 року бу-
ла видана решта книг Грецьких Писань. Упродовж ос-
танніх 10 років видавалися книги Єврейських Писань.

Книги Біблії в «Перекладі нового світу», які виходи-
ли поступово, справляли великий вплив на глухих лю-

дей. «Коли я вперше побачив «Переклад нового сві-
ту», то не міг стримати сліз, — каже Айзаяс Ітон, який 
був присутній на програмі присвячення.— Біблія анг-
лійською мовою рідко торкалася мого серця. Але Біб-
лія моєю, жестовою, мовою дуже мене зворушила».

Цей переклад стане великою підтримкою для ба-
гатьох вірян, які проводять зібрання жестовою мо-
вою. «Він допомагає мені краще розуміти правду і 
бути сміливішим у служінні,— каже перекладач Дей-
від Гонсалес, який служить у вищезгаданому пере-
кладацькому офісі. — Раніше я був невпевнений у 
собі та під час служіння сподівався, що мені не по-
ставлять складного запитання. А тепер, коли маю 
повний переклад Біблії, я впевнений і до всього го-
товий».

«Біблія американською жестовою мовою стала 
зразком для інших жестових мов,— каже Ніколас 
Аладіс, який служить у відділі координування пере-
кладацької праці у всесвітньому центрі у Ворвіку.— 
Різні частини Біблії вже доступні 17 жестовими мо-
вами, і невдовзі розпочнеться переклад на ще кілька 
мов».

Повний «Переклад нового світу» американською 
жестовою мовою допоможе ще багатьом людям, 
оскільки Боже Слово рідною мовою буде зворушува-
ти їхні серця.

Юрій КІРЄЄВ
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