




№ 08 (2509) серпень 2020

• замовлення № 3301408
• підписано до друку — 17.08.2020
• тираж — 3 048 прим.

Реєстраційний № 753, серія КВ,  

від 28 липня 1994 р.

Державне видавництво «Преса України», 

03047, Київ-47, просп. Перемоги, 50.

Комп’ютерний набір і верстка виконані  
відділом організаційної та видавничої 
роботи виконавчого апарату ЦП УТОГ

Редактор — Н. Каменська

Комп’ютерна верстка та дизайн — П. Моргунов

Індекс 60981

Видається з 1967 року

Газета виходить раз на місяць 

контакти:

тел.: (044) 287 21 80

ourlife@ukr.net,  
ourlife.utog@gmail.com

https://ourlife.in.ua
https://utog.org
https://t.me/ourlifeinua

Адреса редакції: 03150, м. Київ-150, вул. Велика Васильківська, 74.

Президент Всесвітньої федера-
ції глухих Джозеф Мюррей дня-
ми звернувся до світової спільно-
ти глухих з пропозицією провести 
у рамках відзначення Міжнарод-
ного дня жестових мов у 2020 році 
акцію «Глобальний виклик лідерів» 
(Global Challenge Leaders).

Цей виклик має на меті сприяти 
використанню жестової мови міс-
цевими, національними та гло-
бальними лідерами у партнерстві 
з національними асоціаціями глу-
хих у кожній країні, а також іншими 
організаціями за підтримки глухих.

Джозеф Мюррей у своєму звер-
ненні зазначив: «Лідери вашої 
країни — урядові чиновники, депу-
тати парламенту, депутати міської 
ради — повинні звернутися до всіх 
вашою національною жестовою 
мовою:

«[Назва вашої національної жес-
тової мови] — для всіх!»

Наприклад: «Українська жестова 
мова — для всіх!», «La Langue des 
Signes Belge Francophone est pour 
tous» («Французька бельгійська 
мова жестів — для всіх») тощо.

Крім того, ваш лідер країни по-

винен кинути виклик іншим ліде-
рам, які мають прийняти цю еста-
фету. Наприклад, ваш прем’єр-мі-
ністр може поставити виклик своє-
му міністру освіти або міністру 
культури зробити подібний ролик. 
Крім того, ваш лідер може також 
кинути виклик лідеру з іншої кра-
їни. Також ми закликаємо декіль-
кох лідерів в одній країні прийняти 
виклик.

«Глобальний виклик лідерів» — 
це унікальна можливість для наці-
ональних асоціацій глухих людей 
встановити та підтримувати стійку 
співпрацю зі своїми політичними лі-
дерами завдяки використанню їх 
національних жестових мов».

Від редакції: Як відомо, в Україні 
вже проводилися подібні акції і на 
загальнодержавному, і на місцево-
му рівні. Щоправда, ці звернення за 
темою і змістом були іншими. 

Цього року, за пропозицією ВФГ, 
у всіх виступах має прозвучати од-
нозначно: «Українська жестова мо-
ва — для всіх!»

«ГЛОБАЛЬНИЙ ВИКЛИК ЛІДЕРІВ»  
ДО МІЖНАРОДНОГО ДНЯ ЖЕСТОВИХ МОВ

Інформація ВФГ
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Під час підготовки цього інтерв’ю, зважаючи на нинішній «ка-
рантинний» час, ми звернулися з проханням про допомогу 
до виконувача обов’язків голови Івано-Франківської обласної 
організації УТОГ Д.О. Шенеленка. Денис Олександрович опера-
тивно виконав наше прохання, за що ми йому дуже вдячні.

АКТУАЛЬНЕ ІНТЕРВ’Ю

ВАЖЛИВО ДАВАТИ ДОРОГУ 
МОЛОДИМ
Денис ШЕНЕЛЕНКО

 Інтерв’ю з Марією Пашник Інтерв’ю з Марією Пашник

— Доброго дня, шановні читачі газети «Наше 
життя»! Хочу вас познайомити з шанованою лю-
диною — ветераном нашого Товариства, Почес-
ним членом УТОГ Марією Максимівною Пашник, 
яка багато років працювала в Українському това-
ристві глухих, має величезний досвід і досягнен-
ня в роботі. Ми всі поважаємо Марію Максимівну 
і завжди раді зустрітись з нею, поділитися нови-
нами і порадитися з різних питань.

Маріє Максимівно, розкажіть, будь ласка, яким 
був початок Вашого життєвого шляху?

— Я народилась в Івано-Франківській області. Спо-
чатку навчалась у масовій школі свого рідного села 
Надорожна Тлумацького району, а пізніше перейшла 
до Чернівецької спецшколи для слабкочуючих дітей. 
Після закінчення школи вступила до Івано-Франків-
ського професійно-технічного училища з пошиву 
верхнього одягу, а потім працювала в ательє мод 
швачкою 6 розряду.

— А як Ви стали брати участь у діяльності Укра-
їнського товариства глухих?

— У нашому ательє були глухі прасувальники, які 
розповіли про мене в Будинку культури УТОГ. Не-
вдовзі директор БК Ольга Дмитрівна Фуга та глуха 
художня керівниця Ольга Дмитрівна Бабінова завіта-
ли до ательє та запросили мене до Будинку культури 
УТОГ. Так я стала членом нашого Товариства, про-
водила роботу в БК, брала активну участь у художній 
самодіяльності. 

Наш колектив виступав на різних заходах, виїж-
джав в інші області України і до столиці. Саме в Києві 
на загальноукраїнських заходах я побачила, як бага-
то в нашому Товаристві талановитих глухих людей. 
Це мене дуже надихало до творчості.

— Творчість — це добре. А ще Ви працювали 
в системі УТОГ і брали активну участь у громад-
ському житті Товариства…

— Так, мені запропонували роботу на Івано-Фран-
ківському підприємстві УТОГ. Я була швачкою, потім 
— контролером ВТК, лекальницею. 

У 1988 році побачила в газеті «Наше життя» оголо-
шення про набір до спецгрупи для глухих у Київсько-
му інституті культури імені О. Корнійчука, на заочне 
відділення. І хоча тоді у мене вже була сім’я і двоє ма-
леньких дітей, вирішила вступати, успішно склала іс-
пити і з задоволенням навчалася, отримавши диплом 
з культурно-просвітньої роботи. 

У нашій групі було 28 студентів з різних областей 
України, багато хто з них потім працював на різних 
посадах в нашому Товаристві. 

Коли навчалася в інституті, мене запросили до ЦП 
УТОГ для розмови з головою Товариства Ю.П. Мак-
сименком і спеціалістом з питань освіти глухих Н.В. 
Іванюшевою, які запропонували мені перейти на 
роботу до Будинку культури УТОГ. Далі я набувала 

Марія Максимівна Пашник, директор Івано-Франківсько-
го БК УТОГ Ольга Дмитрівна Фуга і Василь Петрович Пашник
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Відео — на сайті газети. Фото — на 2-й сторінці обкладинки

досвіду на посаді голови Івано-Франківської ТО 
УТОГ, а у серпні 1993 року на обласній звітно-вибор-
чій конференції мене обрали головою обласної орга-
нізації УТОГ. 

Я вже досить добре знала цю роботу, але вагала-
ся, чи погоджуватися на таку відповідальну й нелегку 
посаду. Проте перший заступник голови УТОГ Ганна 
Михайлівна Мережко заявила рішуче: «Нам потрібні 
кадри! Саме для того, щоб працювати з людьми і для 
людей, Центральне правління УТОГ добилося, щоб 
в інституті створили вашу групу». Я зрозуміла її з пів-
слова: треба працювати.

Як новообрана голова, з хвилюванням вперше їха-
ла на нараду голів обласних організацій до столиці. 
Проте переймалася даремно: мене зустріли добро-
зичливо, допомогли, підтримали. Допомагали в ро-
боті і працівники нашої обласної організації. Першою 
чергою хочу вдячним словом згадати Зіновія Мико-
лайовича Гуменюка, який був головою облорганізації 
УТОГ, а потім став заступником директора нашого 
підприємства. 

Хочу подякувати також чудовому перекладачу жес-
тової мови Валентині Василівні Кураченковій та ін-
структору у справах глухих Людмилі Олексіївні Горе-
вій, які багато в чому допомогли мені в роботі.

Загалом хочу сказати, що була задоволена тим, що 
працювала серед людей і для людей. Хоча було не-
легко — такий вже час тоді настав, і не лише на Іва-
но-Франківщині, а й по всій Україні. Але в нас у То-
варистві проводилась правильна робота з кадрами 
— ми відчували дружнє плече, разом шукали вихід зі 
скрутного становища на семінарах і нарадах. І як би 
важко не було, відчували підтримку і мали надію, що 
в майбутньому зможемо успішно працювати. І пра-
цювали.

— Що найбільше згадується з досвіду роботи 
головою обласної організації УТОГ?

— Я не можу виділити щось одне, вважаю, що вся 
робота важлива і старалась виконувати все, що бу-
ло необхідно. Прагнула продовжувати справу попе-
редників, зокрема Раїси Павлівни Дубинської, за якої 
наша організація була відома успіхами в різних на-
прямах діяльності. 

З того, чим довелося мені зайнятися першочерго-
во, хочу згадати ремонт Будинку культури УТОГ та 
інших приміщень. Це було на часі і вимагало бага-
тьох зусиль.

— Як Ви оцінюєте роботу обласної організації 
УТОГ сьогодні?

— Я задоволена, що зараз на посаді голови пра-
цює виконувачем обов’язків Денис Олександрович 
Шенеленко. 

Він вперше прийшов до нас 8 років тому, висловив 
бажання працювати в системі УТОГ і попросився на 
роботу до Коломийської ТО УТОГ, навчався, отри-
мав вищу освіту, а потім прийшов до обласної органі-
зації на стажування. 

Переконавшись, що Денис Олександрович успіш-
но пройшов це випробування, я вирішила поступи-
тись місцем. Багато моїх друзів пропонували почека-
ти звітно-виборчої конференції, але я вирішила, що 
поки молода людина має бажання — треба давати їй 
дорогу. Чому б ні? Адже поруч робочий колектив — 
дружний, досвідчений, та й я завжди допоможу.

— Дякую, Маріє Максимівно, хоча Ви вже на за-
служеному відпочинку, але часто приходите до 
Будинку культури УТОГ, переймаєтеся справами, 
допомагаєте порадами.

— Я хочу побажати Денису Олександровичу успі-
хів. Впевнена, що він з роботою справиться, у нього 
є свої плани на її оновлення за основними напряма-
ми. Мене радує, що він добре знає техніку й сучасні 
технології. Бажаю Денису Олександровичу і всьому 
колективу, щоб і в подальшому вони відчували свою 
відповідальність перед членами УТОГ, продовжува-
ли нашу святу справу на благо нашого Товариства!

— Спасибі Вам, Маріє Максимівно, за теплі сло-
ва і побажання, а також за участь в інтерв’ю. 

А всім читачам щиро зичу, щоб ми й надалі всі 
разом розвивались, прямували тільки вперед, по-
при всі перешкоди і труднощі. Разом ми — сила! 
А з нами живе і буде жити УТОГ!
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НАШІ ЮВІЛЯРИ

КРОПИВНИЦЬКЕ УВП УТОГ 
ВІДЗНАЧИЛО СЛАВНЕ 
85-РІЧЧЯ

85 років діяльності підприємства — це, безумовно, 
ціла епоха, насичена подіями, фактами, здобутками 
і поразками, а також безцінними біографіями його пра-
цівників. Історія його розпочалася у 1934 році під керів-
ництвом глухого керівника — Цуканова Пилипа Семе-
новича, який звернувся до Одеської обласної організа-
ції УТОГ з проханням про створення Кіровоградського 
комбінату глухих. У 1935 році підприємство розпочало 
свою діяльність, створивши нові робочі місця і об’єд-
навши людей з порушеннями слуху єдиною метою. 

Робота комбінату почалася з виробництва валіз, лі-
жок, духовок, також тут шили черевики та одяг. Охо-
чих працевлаштуватися було багато, тому керівницт-
во відкрило ще й цвяховий цех, а пізніше — столяр-
но-токарний цех і кузню. Завдяки постійним замов-
ленням й стабільним заробіткам життя глухих пра-
цівників почало налагоджуватись, але мирна праця 
була перервана війною та окупацією.

Після звільнення міста від ворогів підприємство від-
новило свою роботу. У цей період, з 1946 до 1953 ро-
ку, тут змінилося кілька директорів, але це не пере-
шкодило його розвитку: глухі працівники мали мож-
ливість працювати у художній майстерні, на швейній 

дільниці, у металоцеху, фотосалоні та майстерні з ре-
монту взуття.

У 60-ті роки комбінат перейменовано в учбово-ви-
робниче підприємство (УВП). Тоді ж було розпочато 
новий напрям його діяльності: випуск дротяних кор-
зин для автоматизованого розливу молока у пляшки, 
які користувалися великим попитом. Завдяки цьому 
підприємство працювало з прибутком. У цей період 
було зведено два поверхи будівлі УВП та розпочато 
будівництво гуртожитку на 100 місць.

Так продовжувалося до 90-х років. Далі відбулися 
великі зміни у суспільстві та на підприємстві також. 
Першою чергою це пов’язано з тим, що більшість за-
мовників перейшли на випуск молока у дешевшій 
пластиковій тарі і продукція УВП УТОГ почала прино-
сити тільки збитки. Підприємство опинилося у скрут-
ному становищі.

У 1996 році був призначений директором підприєм-
ства слабкочуючий Федір Михайлович Фомін. Важ-
кий спадок дістався йому: підприємство майже не 
працювало. Щоб вижити за ринкових умов, вже вко-
тре на підприємстві почали пошук нової продукції, 
яка б користувалася попитом.

Антоніна ТУШИНА, 
заступник директора з кадрових питань та побуту 
ПОГ «Кропивницьке УВП УТОГ»

Цуканов П.С. Ф.М. Фомін Г.Г. Колодько
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Більше фото на 4-й сторінці обкладинки

У 1998 році Ф.М. Фомін та головний інженер Г.Г. Ко-
лодько переорієнтували виробництво на виготовлен-
ня торгівельного обладнання з дроту.

Невдовзі підприємство вже змогло запропонувати 
потенційним покупцям 500 різноманітних виробів як 
серійного виробництва, так і за індивідуальним за-
мовленням. Підприємство опанувало нову технологію 
фарбування виробів методом полімерного порошко-
вого покриття в електростатичному полі і посіло гідне 
місце на ринку України серед виробників торгівельно-
го обладнання, офісних та шкільних меблів. Престиж 
підприємства почав зростати, контингент робітників 
поповнився випускниками спецшкіл з порушеннями 
слуху. Прийшли на підприємство й інші спеціалісти, 
була створена маркетингова служба. Завдяки цьому 
УВП вийшло на новий рівень розвитку.

Доброго слова заслуговують багато людей, які пра-
цювали раніше чи працюють зараз на підприємстві під 
керівництвом директора Геннадія Григоровича Колодь-
ка, який на цій посаді з лютого 2014 року. Злагоджена 
робота всіх служб дозволила значно розширити асор-
тимент продукції, яку виробляє підприємство. 

Замкнений цикл — від дизайну до виготовлення 
продукції в найкоротші строки за помірною ціною — 
дозволив зарекомендувати підприємство як надійно-
го партнера. Позитивні відгуки від клієнтів свідчать 
про високий рівень та професіоналізм всіх його ро-
бітників. 

ПОГ «Кропивницьке УВП УТОГ» сьогодні є одним 
з найкращих підприємств Українського товариства 
глухих.

З нагоди 85-ї річниці з дня його створення ще до 
введення карантину, 21 лютого 2020 року, відбулися 
урочисті заходи в Кіровоградському будинку культу-
ри УТОГ. На ювілеї всі від щирого серця привітали 
колектив УВП і висловили добрі побажання і слова 
подяки за його сумлінну працю. Голова ВГОІ «Укра-
їнське товариство глухих» І.І. Чепчина та заступник 
голови С.В. Котельянець також вшанували ювілярів 
і вручили кращим працівникам нагороди та почесні 
грамоти президії ЦП УТОГ.

На ювілейному святі були також присутні: Ф.М. Фо-
мін — колишній директор УВП УТОГ, М.І. Майстренко 
— голова Кіровоградської обласної організації УТОГ, 
Л.В. Коваленко — голова Кропивницької ТО УТОГ, 
представники ФСЗІ, райдержадміністрації, міської 
влади та інших установ, з якими співпрацює підпри-
ємство. 

Репортери зі ЗМІ поспілкувалися з І.І. Чепчиною, 

М.І. Майстренко, Г.Г. Колодьком, телебачення зроби-
ло гарний телесюжет про святкування 85-річчя під-
приємства.

Після закінчення урочистої частини всі із захоплен-
ням дивились чудовий концерт учасників художньої 
самодіяльності БК УТОГ. На початку концертної про-
грами було продемонстровано відеофільм про життя 
підприємства.

Після закінчення святкового концерту було органі-
зовано солодкий стіл для всіх присутніх. Люди не по-
спішали розходитись: всім хотілося поспілкуватись, 
сфотографуватися разом і тим самим продовжити 
приємне відчуття свята. Потім відбулася розважаль-
но-ігрова програма з різноманітними завданнями, під 
час виконання яких охочі позмагались один з одним, 
визначившись, хто спритніший, кмітливіший, уважні-
ший чи більш ерудований. Переможці отримали при-
зи.

Свято закінчилося, а гарний настрій та приєм-
ні спогади про нього залишились надовго з нами — 
у вигляді фотографій та відеофільмів.

Велика подяка всім, хто долучився до організації 
цього незабутнього заходу.

Завершуючи цю статтю, підкреслюємо, що ми, пра-
цівники підприємства, в жодному разі не збираємось 
опускати руки і втрачати оптимізм. Ми працюємо і бу-
демо працювати на благо і розвиток нашого підпри-
ємства і Товариства в цілому.

Відбувся у підприємства ювілей.
Бажаємо довгих років та розквіту,
Працювати продуктивно та потужно,
Свій поліпшити добробут,
Щоб дружним був робочий колектив
І зростали темпи виробництва.
І нехай завод наш, як локомотив —
До вершин нових шалено мчить!
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СПІВПРАЦЯ

Міністерство закордонних справ України на почат-
ку літа оголосило про аудит своїх будівель щодо їх-
ньої доступності для людей з інвалідністю та інших 
маломобільних груп населення. Відповідний мемо-
рандум підписали міністр закордонних справ України 
Дмитро Кулеба та засновник ініціативи «Доступно.
UA» Дмитро Щебетюк. Такі заходи мали перетворити 
Міністерство закордонних справ на перший в Україні 
цілковито безбар’єрний орган державної влади. 

Проте чи перевіряв хтось будівлі МЗС з точки зо-
ру доступності для осіб з порушеннями слуху? Цим 
питанням зацікавилися у виконавчому апараті Цен-
трального правління УТОГ і направили листа до Мі-
ністерства закордонних справ з пропозицією здійс-
нити такий аудит. 

Там відгукнулися напрочуд швидко і вже 28 липня 
2020 року робочою групою з числа глухих спеціалістів 
та активістів УТОГ (Олексій Нашивочніков, Тетяна Кор-
нієнко, Тетяна Величко) за участю першого заступника 
голови УТОГ Тетяни Кривко проведено аудит доступ-
ності приміщення для прийому громадян у Міністерстві 
закордонних справ України. Представники МЗС озна-

йомили робочу групу з місцем розташування громад-
ської приймальні, порядком та змістом її роботи.

За результатами аудиту членами робочої групи бу-
ло надано рекомендації, виконання яких дозволить 
поліпшити доступність об’єктів Міністерства закор-
донних справ України для осіб з порушеннями слу-
ху. Повний перелік рекомендацій від УТОГ надісла-
но до МЗС у письмовому вигляді. Особливу увагу 
представників Міністерства звернуто на доцільність 
забезпечення доступності своїх послуг з можливістю 
забезпечення доступу глухої людини до послуг пере-
кладача жестової мови, зокрема через відеозв’язок 
у «Сервісі УТОГ».

АУДИТ ДОСТУПНОСТІ ДЛЯ ОСІБ  
З ПОРУШЕННЯМИ СЛУХУ У МІНІСТЕРСТВІ 
ЗАКОРДОННИХ СПРАВ УКРАЇНИ
За матеріалами ЗМІ та сайту УТОГ

22 липня в.о. голови Київської організації УТОГ 
Т. Котова і перекладач жестової мови Н. Яременко 
взяли участь у засіданні постійної комісії Київської 
міської ради з питань охорони здоров’я та соціаль-
ного захисту. На це засідання вони були запрошені 

У СТОЛИЦІ БУДЕ ЗАБЕЗПЕЧЕНА ПІДТРИМКА 
ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ОСІБ  
З ІНВАЛІДНІСТЮ
Інформація Київської організації УТОГ

у відповідь на звернення Київської організації УТОГ 
на адресу мера В. Кличка щодо внесення змін до По-
ложення структури Департаменту соціальної політи-
ки, оскільки ці зміни не передбачають наявність відді-
лу взаємодії з громадськими об’єднаннями осіб з ін-
валідністю, а це є порушенням ст. 13 Закону України 
«Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідні-
стю в Україні». 

На засіданні представники київських органів вла-
ди: голова Комісії О. Гелевей і директор Департамен-
ту соціальної політики КМДА Р. Світлий, завірили, що 
підтримка громадських організацій осіб з інвалідні-
стю буде забезпечена на відповідному рівні і міська 
цільова програма «Соціальне партнерство» на 2019–
2020 роки продовжить працювати на благо соціально 
малозахищених киян.
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12 липня 2020 року в Лисичанській ТО УТОГ, яка 
зараз входить до складу Харківської обласної орга-
нізації УТОГ, відбулася звітно-виборча конференція. 
На цьому важливому заході були присутні делегати 
від Лисичанської та Севєродонецької первинних ор-
ганізацій УТОГ в кількості 40 осіб.

Зі звітною доповіддю виступила чинна голова ТО 
УТОГ Н.Г. Полстяна. Члени УТОГ висловили їй дові-
ру й одноголосно обрали її головою Лисичанської ТО 
УТОГ на новий термін. Наталія Григорівна обираєть-
ся на цю посаду вже втретє. Члени УТОГ висловили 
подяку Н.Г. Полстяній за її роботу і чуйне ставлення 
до глухих.

Також було обрано новий склад правління Лиси-
чанської ТО УТОГ, до якого увійшли: Н.В. Волошина, 
С.І. Поліщук, Р.А. Агафонова, О.Ю. Бахтін, І.І. Рибкі-
на, В.В. Верешко, а також були обрані делегати на 
Харківську обласну звітно-виборчу конференцію 
УТОГ.

Після закінчення конференції було організовано 
чаювання, під час якого члени УТОГ мали змогу по-
спілкуватися, отримати відповіді на запитання, які їх 
цікавлять.

Бажаємо Наталії Григорівні Полстяній та обраному 
правлінню ТО УТОГ успіхів у роботі й у вирішенні со-
ціально-побутових та інших проблем членів УТОГ.

В ОРГАНІЗАЦІЯХ УТОГ

ВІДБУЛАСЯ ЗВІТНО-ВИБОРЧА КОНФЕРЕНЦІЯ 
У ЛИСИЧАНСЬКІЙ ТО УТОГ Інформація Харківської облорганізації УТОГ

Згідно із затвердженим графіком проведення звіт-
но-виборчої кампанії в Українському товаристві глу-
хих у 2020–2021 роках та відповідною постановою 
президії правління Закарпатської обласної організа-
ції УТОГ, 23 липня в приміщенні Ужгородського бу-
динку культури УТОГ відбулися звітно-виборчі збо-
ри в первинній організації Ужгородського УВП № 2 
УТОГ. 

Про роботу первинної організації УТОГ доповідала 
голова К.М. Стільник. До робочої президії були об-
рані голова Закарпатської обласної організації УТОГ 
Н.С. Булеца та директор Ужгородського УВП № 2 
УТОГ Н.В. Марценюк. Головувала на зборах інструк-
тор обласної організації УТОГ М.В. Маринкевич. 

В обговоренні звітної доповіді взяли участь праців-

ники підприємства — майстрині, швачки, завідувачка 
гуртожитку С.М. Домокош, а також представники від 
обласної організації УТОГ. Роботу голови первинної 
організації працівники УВП оцінили як задовільну, 
але були висловлені критичні зауваження і побажан-
ня. Зокрема, запропоновано більше уваги приділяти 
проведенню інформаційно-роз’яснювальної роботи, 
а також покращенню роботи з оздоровлення та від-
починку працівників підприємства УТОГ. 

На зборах одноголосно обрали Калину Василівну 
Стільник головою первинної організації УТОГ на на-
ступний термін. Працівники вже втретє висловили їй 
таку довіру.

ЗБОРИ В ПЕРВИННІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ 
УЖГОРОДСЬКОГО УВП № 2 УТОГ

Інформація Закарпатської облорганізації УТОГ
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Під час таких онлайн-бесід здійснюється розгляд по-
всякденних питань, інформування про новини та ба-
гато іншого. Зокрема, надаються роз’яснення щодо 
ID-реєстрації в УТОГ та про особливості роботи під 
час карантину.

Щовівторка у Стрийській ТО УТОГ проводяться осо-
бисті зустрічі членів УТОГ з головою організації О.Й. 
Янківською з дотриманням усіх карантинних вимог.

В ОРГАНІЗАЦІЯХ УТОГ

14 липня 2020 року відбулося чергове засідання пре-
зидії Івано-Франківської обласної організації УТОГ, 
на котрому розглядались питання діяльності Коло-
мийської територіальної організації УТОГ, виконання 
обласною організацією та ТО УТОГ завдань з отриман-
ня власних доходів, проведення заходів до Міжнарод-
ного дня жестових мов, Міжнародного дня глухих тощо. 

Голова Коломийської ТО УТОГ С.М. Наливайчук до-
повіла президії про роботу ТО з початку року в умо-
вах карантинних заходів. Попри карантин, основні 
показники виконані, крім показника стосовно прове-
дення звітно-виборчих зборів в ПО УТОГ, адже через 
протиепідемічні обмеження не дозволяється зібрання 
у кількості понад 10 осіб. С.М. Наливайчук відмітила, 
що є деякі труднощі із заповненням ID-карток, особ-

ливо в сільській місцевості та людьми старшого віку. 
Головний бухгалтер обласної організації УТОГ С.П. 

Баланда доповіла про фінансовий стан та труднощі 
з виконання плану щодо отримання власних доходів 
через несплату вчасно орендної плати орендарями. 

В.о. голови Івано-Франківської обласної організа-
ції УТОГ Д.О. Шенеленко розповів, які заходи плану-
ються обласною організацією до Міжнародного дня 
жестової мови та Міжнародного дня глухих. Президія 
проходила з дотриманням всіх карантинних вимог — 
масок, дистанції. 

Після засідання президії з усіма працівниками був 
проведений інструктаж з Правил етичного спілкуван-
ня працівників з особами з порушеннями слуху, а та-
кож з особливостей роботи в ID УТОГ. 

Також відбулась атестація Лілії Томич, яка проходи-
ла стажування на посаду голови Івано-Франківської 
ТО УТОГ.

На обліку в Стрийській ТО УТОГ, що на Львівщині, 
налічується понад 300 осіб. Обслуговування прово-
диться щоденно у дистанційному режимі, а також, за 
необхідності та за попереднім записом, й особисто. 

У СТРИЙСЬКІЙ ТО УТОГ
За інформацією Львівської облорганізації УТОГ

Інформація Івано-Франківської облорганізації УТОГ

В ІВАНО-ФРАНКІВСЬКУ ВІДБУЛАСЯ 
ПРЕЗИДІЯ ПРАВЛІННЯ ОБЛОРГАНІЗАЦІЇ УТОГ
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НАШІ ЮВІЛЯРИ

Саме так каже активістка Київської ради ветера-
нів УТОГ, член Всеукраїнської ради ветеранів УТОГ 
Світлана Ахматівна Вишневська, яка відзначила не-
щодавно ювілейну дату. Серед безлічі доріг на жит-
тєвому шляху не раз обирала вона дорогу до Києва, 
де й живе нині зі своєю великою родиною. 

Світлана Ахматівна народилася 2 серпня 1945 року 
в столиці Таджикистану — Душанбе. Після закінчення 
школи прагнула навчатися далі, але в Таджикистані 
не було навчальних закладів вищої освіти для глухих. 

Дізнавшись про те, що в Києві оголошено набір на 
Курсовій базі УТОГ до групи з підготовки культпра-
цівників, вона вирішила їхати. Адже стати культпра-
цівником було її мрією і тепер вона здійснилася! 

З 1971 до 1973 року Світлана Ахматівна навчалася 
на Курсовій базі УТОГ, а з 1974 до 1978 року продов-
жила здобуття вищої освіти в Київському державно-
му інституті культури ім. О.Є. Корнійчука.

Згодом працювала в Черкасах директором Будин-
ку культури УТОГ, а в Донецькому БК УТОГ — ху-
дожнім керівником. Потім повернулася в Душанбе, 

де була заступником голови Центрального правління 
Таджицького товариства глухих.

В 1992 році, коли загострилася ситуація в Таджи-
кистані, Світлана Ахматівна у статусі біженки знов 
приїхала до Києва і почала працювати заступником 
директора з культурно масової роботи в Будинку від-
починку «Сосновий бір» УТОГ (нині це НВЦ УТОГ). 
У 2002 році вона вийшла на пенсію за віком, але спо-
кій їй лише сниться!

Після приїзду до Києва ця жінка широкої натури та 
величезного темпераменту, любові до життя та особ-
ливого відчуття гумору одразу почала брати активну 
участь у діяльності Київської організації УТОГ. Уже 
з 1996 року вона — голова ревізійної комісії столичної 
організації глухих, з 2006 року — голова обласної ради 
ветеранів УТОГ та член Всеукраїнської ради ветеранів 
УТОГ, до 2014 року — лектор- активіст в Культурному 
центрі УТОГ. Багато років викладала жестову мову на 
підготовчих курсах перекладачів в НВЦ УТОГ, постій-
но бере участь в художній самодіяльності та проведен-
ні заходів серед ветеранів Київської організації УТОГ.

І сьогодні вона в гущі ветеранів, невичерпна на ви-
гадки та ідеї, завжди знайде вихід зі складної ситуа-
ції, підтримає і допоможе, розвеселить дружнім жар-
том, гарною піснею й щирою усмішкою.

Наші щирі вітання ювілярці, 
побажання міцного-

міцного здоров’я,  
добра й оптимізму,  
Божого благословення,  

щастя і добробуту!

Центральне правління УТОГ,  
Київська організація УТОГ,  

Всеукраїнська рада ветеранів УТОГ,  
Київська рада ветеранів УТОГ.

«ДЯКУЮ КУРСОВІЙ БАЗІ Й УТОГ!»

Випускники та викладачі Курсової бази УТОГ, 1973 рік
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ОСВІТА ГЛУХИХ

У Київському фаховому коледжі приклад-
них наук 3 серпня відбулося підписання ме-
морандуму про співпрацю між цим закла-
дом вищої освіти та Хмельницькою спеці-
альною загальноосвітньою школою № 33. 
В урочистій обстановці Меморандум підпи-
сали директор коледжу Г.В. Щуцька та ди-
ректор школи Г.М. Воробель.

Головною метою цього Меморандуму 
є об’єднання зусиль у намірі створення су-
часної платформи інклюзивної освіти для 
задоволення професійної самоідентифіка-
ції особистості, вільного доступу до профе-
сії, безперервного професійного розвитку, 
повноцінної самореалізації.

Бажаємо успіху у реалізації положень Ме-
морандуму!

Центр прав осіб з інвалідністю та Товариство глухих Рес-
публіки Молдова разом з групою батьків учнів з інвалідністю 
30 липня 2020 року організовували акцію протесту перед 
будівлею Уряду через порушення прав на інклюзивну освіту 
із застосуванням жестової мови, обмежений доступ до по-
слуг підтримки в освіті та отримання якісної шкільної освіти.

Основна проблема для глухих школярів — закриття спе-
ціальних шкіл, відсутність можливості отримати якісну 
шкільну та вищу освіту. 

Організатори акції звертають увагу на те, що діти з пору-
шеннями слуху йдуть зі спеціальних шкіл: «Існує відсів ді-
тей з порушеннями слуху. Ми хочемо, щоб були вжиті захо-
ди із забезпечення освітніх прав цих дітей, щоб до них було 
таке ж ставлення, як і до інших дітей». Учасники вишикува-
лися перед сходами біля будівлі Уряду і тримали в руках ли-
сти з різними написами. Вони зазначали, що не підуть, по-
ки перед протестувальниками не виступить Міністр освіти, 
культури та досліджень Республіки Молдови Ігор Шаров.

Коли глуха дитина з’являється у звичайній роди-
ні, батьки стикаються з величезною кількістю страхів 
і запитань, на які намагаються знайти відповіді само-
стійно. Тепер не обов’язково робити це в одиночку: 
різні проєкти допомагають батькам дітей з порушен-
нями слуху отримати необхідну інформацію, дізнатися 
про свої права та можливості, зрозуміти основні прин-

ципи абілітації, подивитися навчальні відеоролики. 
Однією з таких яскравих історій став комікс «Коман-

да С.Л.У.Х.» про пригоди трьох героїв, які спілкують-
ся, використовуючи секретну (жестову) мову. Саме 
з цієї супергеройської точки зору автори проєкту про-
сувають ідею спілкування дітей, тому що герої коміксу 
— різні, і саме в цьому — їх надзвичайні здібності.

ПІДПИСАЛИ 
МЕМОРАНДУМ  
ПО СПІВПРАЦЮ

МОЛДАВСЬКІ ШКОЛЯРІ 
З ПОРУШЕННЯМИ СЛУХУ 
ВИМАГАЮТЬ ЗАБЕЗПЕЧИТИ 
НАВЧАННЯ ЖЕСТОВОЮ МОВОЮ

ЧОМУ ГЛУХІ ДІТИ — СПРАВЖНІ СУПЕРГЕРОЇ
Наш світ створений людьми, які чують. І більшість з них не ду-
мають про те, що поруч живуть тисячі глухих і слабкочуючих. 
На жаль, в нашій країні поки немає єдиної системи підтримки 
та інформування сімей, в яких народжуються такі діти. За кордо-
ном є досвід створення таких організацій. Про це розповідають ак-
тивісти батьківської організації «Я тебя слышу» в Санкт-Петербурзі 
Алла Маллабіу і Зоя Бойцева (обидві вони — мами глухих дітей).

Власна інформація

За інформацією ЗМІ

Джерело: https://les.media/
articles/703413-pochemu-
glukhie-deti-nastoyashchie-
supergeroi
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ШКІЛЬНІ НОВИНИ

Розповідає Алла Маллабіу.
— Є багато історій про те, що батьки не хочуть 

ставити слабкочуючим дітям імпланти. 
— Так, звісно. В основному, ці історії стосуються 

глухих батьків і глухих сімей. Це абсолютно нормаль-
но, тому що, коли у чуючих батьків народжуються 
глухі діти, вони хочуть, щоб вони були такими ж, як 
всі (і взагалі, за статистикою, 90% глухих дітей на-
роджується саме у чуючих батьків). Тому вони хочуть 
дати їм можливість чути, ставлять їм кохлеарні імп-
ланти (КІ), слухові апарати та реабілітують, намага-
ються інтегрувати в чуюче суспільство. Але для глу-
хих батьків глухота — це нормально.

У всьому світі існують два підходи: один медичний, 
інший соціокультурний. Медичний підхід пропагують 
чуючі батьки: хочемо «вилікувати» глухоту. А для глу-
хих більше притаманний соціокультурний підхід — це 
їх ідентичність, їх світ, їхня мова, їх культура; і вони, 
звичайно, мають право на те, щоб це зберегти. Тут 
доцільна позиція: нікого не варто ні в чому перекону-
вати, але потрібно надати можливість вибору. Адже 
іноді бувають ситуації, коли батьки бояться робити 
операцію саме через відсутність достатньої кількості 
інформації про саме втручання, наступну абілітацію, 
можливості дитини з КІ. Питання інформування ду-
же важливе. Це допомагає зробити вибір і прийняти 
правильне рішення, яке буде найкращим для дитини.

Багато педагогів не знають нюансів роботи й 
сприйняття інформації дітьми з КІ або слуховими 
апаратами. Їх просто цьому не вчать.

Щоб допомогти розв’язати цю проблему, ми працю-
ємо над створенням навчального онлайн-курсу — він 
буде цікавий педагогам масових шкіл, в які приходять 
вчитися діти з порушеннями слуху. Хочемо розпові-
дати про якісь важливі речі, надавати інформацію, 
якої мало навіть в інтернеті. Наприклад, про те, як на-
справді чує дитина з апаратом, як правильно органі-
зовувати подачу матеріалу, як впливає навколишнє 
оточення на здатність до навчання. Розповідатиме-
мо про допоміжні технології, які допомагають дітям 
вчитися. У нашій програмі ми збираємо не тільки уза-
гальнені матеріали та передовий міжнародний досвід, 
але також і особисті практичні спостереження.

— Чому в коміксі діти з порушеннями слуху ста-
ли супергероями?

— Наприклад, у Всесвіті Марвел є супергерой з по-
рушеннями слуху, його звуть «Синє Вухо» (Blue Ear). 
Марвел створили персонажа на честь Ентоні Смі-
та, 4-річного слабкочуючого шанувальника коміксів, 
який перестав ходити в школу через те, що носив 

слуховий апарат. Коли Сміт дізнався, що став про-
образом супергероя, то приніс свого намальованого 
персонажа в школу, де вчителі влаштували для нього 
та інших дітей «Супергеройський тиждень».

У нашому коміксі ми намагаємося робити акцент не 
на складнощах, а на позитиві. Розповідаємо про те, 
що всі діти — рівні й кожен може стати супергероєм. 
І класно, що герої можуть бути різними і володіти сво-
єю суперсилою. Ми сподіваємося, що комікс допомо-
же дітям дізнатися, що є інші — різні люди й не бояти-
ся цих відмінностей. Зараз ми готуємо продовження 
коміксу, хочемо підіймати в ньому важливі теми, в то-
му числі, розповідати про екологію, булінг, безпеку.

— Як ви ставитеся до того, що всіх дітей з по-
рушеннями слуху в школах намагаються навчити 
говорити?

— Десь справді це так, а десь є фахівці, які іноді ви-
користовують жестову мову. На мій погляд, заборо-
на або відмова використовувати при навчанні глухих 
дітей їхню рідну жестову мову обмежує доступ до ін-
формації і веде до отримання неякісної освіти.

Коли дітей змушують ховати руки під парту і при-
слухатися до того, що говорить вчитель, у них скла-
дається своя система: той, хто чує трохи краще і ро-
зуміє, що сказали, потайки підказує жестами іншим, 
що потрібно відповідати. І діти, ті, хто чує гірше, про-
сто втрачають мотивацію до навчання. З’являється 
величезний пласт людей, які багато чого не знають, 
— вони створюють свої групи, їм складно інтегрува-
тися й орієнтуватися в сучасному контексті, влаш-
туватися на гарну роботу. У той же самий час, весь 
світ уже йде шляхом білінгвізму, коли вчать говори-
ти, використовуючи усну й жестову мови. Тоді у дітей 
більше можливості засвоїти інформацію і розшири-
ти свої навички спілкування. У нас поки немає навіть 
достатньої кількості досліджень на цю тему, виклада-
чів вчать по книгах, що не враховують розвиток тех-
нологій в області слухопротезування.

Також поки немає активного запиту від глухої 
спільноти, — це дуже багато значить, коли вона 
лобіює свої інтереси.
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НА КОНКУРС «УЧИТЕЛЬ, ПЕРЕД ІМЕНЕМ ТВОЇМ…»

Майже в кожній обласній організації Українського 
товариства глухих є любителі спорту, які своїми до-
сягненнями та результатами писали й пишуть історію 
розвитку спорту серед осіб з порушеннями слуху.

Сьогодні моя розповідь про ветеранів Харківської 
обласної організації УТОГ, ветеранів спорту, настав-
ників молоді — Світлану Петрівну Городок і Володи-
мира Михайловича Сірика. Про цих чудових людей 
газета «Наше життя» писала не раз, адже, крім того, 
Світлана Петрівна та Володимир Михайлович є ще 
багаторічними спонсорами заходів Харківської об-
ласної організації УТОГ. 

Є також велика публікація про С.П. Городок «Ле-
тящая над дорожкой» в книзі «Герои спорта из мира 
тишины», автор статті — О.С. Смирнова. 

Коротко ознайомлю вас з героями цього нарису.
Багато років займається легкою атлетикою Світлана 

Петрівна Городок. За свої спортивні досягнення вона 
нагороджена орденом «За заслуги» ІІІ ступеня, визна-
на Спортивною федерацією глухих України кращою 
спортсменкою десятиліття, а також їй вручена нагоро-
да «За вклад у розвиток українського спорту». Вона 
— Заслужений майстер спорту України. 

Її чоловік Володимир Михайлович Сірик — активіст 
і пропагандист здорового образу життя. В молодості 
брав участь у багатьох видах спорту, а особливо ве-
лике його захоплення —  це боротьба, вільна та кла-
сична, самбо. Володимир Михайлович є кандидатом 
у майстри спорту з боротьби.

Зараз наші ветерани, Світлана Петрівна і Воло-
димир Михайлович, зайняті пошуками талановитої 
спортивної молоді. Для неї вони — вихователі, на-
ставники, кращі порадники та перші помічники в по-
доланні життєвих труднощів. 

Серед їхніх вихованців — наша землячка Юлія Мат-
вієвська, яка народилася у 2002 році в сім’ї нечую-
чих робітників. У перший клас вона пішла до Харків-
ської школи для глухих дітей. З дитинства дуже силь-
на і рухлива за природою, з другого класу почала за-
йматись легкою атлетикою. У 2010 році відбулась її 
доленосна зустріч зі Світланою Петрівною, яка в той 
час почала працювати дитячим тренером у школі глу-
хих. Вчитель фізкультури, Зінаїда Михайлівна Крю-
кова, порадила Світлані звернути увагу на перспек-
тивну дівчинку.

Перші результати показали, що дитина справді 
талановита. У 2014 році, у віці 12 років, на змаган-
нях у Миколаєві Юля вперше завоювала три перших 
місця у фінальній Спартакіаді України «Повір у се-
бе» серед глухих дітей. Через рік, у 13 років, вона 
посіла І місце на чемпіонаті України серед дорос-
лих спорт сменів з порушеннями слуху в стрибках 
у довжину. Потім були виступи у Гомелі (Білорусь), 
на чемпіонаті Європи з легкої атлетики у приміщенні 
серед дорослих спортсменів, де Юля здобула ІІ міс-
це з бігу на 60 м з бар’єрами і ІІІ місце із стрибків 
в довжину.  

І знову тренування й тренування, а між ними зма-
гання... В 16 років  у Софії  (Болгарія), на IV чемпіо-
наті Європи серед дівчат з порушеннями слуху Юлія 
завоювала 5 медалей — перші місця з бігу на 100 
і 200 м, з бігу з бар’єрами на 100 м і в стрибках в дов-
жину, встановивши два рекорди Європи серед нечу-
ючих дівчат (віком до 18 років).

Дуже символічно, що саме на цьому стадіоні в Со-
фії 27 років тому Світлана Городок завоювала 2 зо-
лоті медалі з бігу на 200 м і 400 м і 2 срібних в еста-
феті 4х100, 4х400. Це були ХVII Дефлімпійські ігри.

ЗАКОХАНІ В СПОРТ 
Ніна БЄЛОВА
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Проте далі у спортивній кар’єрі Юлії була перерва 
майже на 2 місяці — через несподівану травму сто-
пи тренування були під забороною. Тут Юлі стали 
в нагоді знання з масажу Володимира Михайлови-
ча плюс його психологічні тренінги, а також дієтич-
не харчування і посильне навантаження під нагля-
дом Світлани Петрівни. Це була по-справжньому ма-
теринська турбота. Не даремно Юля каже про свого 
тренера: «Це моя друга мама». Завдяки старанням 
Володимира Михайловича, Світлани Петрівни, а та-
кож своїй силі волі і цілеспрямованості, Юля змогла 
відновити свою форму.

У березні 2019 року на зимовому чемпіонаті сві-
ту з легкої атлетики в приміщенні для дорослих глу-
хих, що відбувся у столиці  Естонії — Таллінні, Юлія 
завоювала золоту медаль зі стрибків у довжину 
(5 м 59 см) і звання чемпіонки світу, випередивши су-
перницю із Росії на 1 см. Їй тоді було 16 років.

А нещодавно, у лютому 2020 року, в Сумах, на зи-
мовому чемпіонаті з легкої атлетики серед дорослих 
глухих юна харків’янка встановила рекорд України 
у стрибках в довжину (5 м 84 см) і особистий рекорд 
з бігу на 60 м з бар’єрами, завоювавши дві медалі.

Стежачи за успіхами талановитої учениці Світлани 

Петрівни, важко уявити, що свого часу Городок бу-
ло важко влаштуватись тренером, бо у неї не було 
вищої освіти (в молодості вона закінчила Київський 
технікум легкої промисловості). Для досягнення сво-
єї мети Світлана екстерном склала всі іспити Харків-
ського інституту фізкультури й отримала дозвіл пра-
цювати тренером. Нині вона має звання «Заслуже-
ний тренер України», «Відмінник УТОГ», нагородже-
на високою нагородою УТОГ «За заслуги», занесена 
до Книги рекордів нашого Товариства.

У Володимира Михайловича нагород небагато. 
Попри те, що він в молодості працював інструкто-
ром спорту в Будинку культури УТОГ, є кандидатом 
у майстри спорту з боротьби, виховав багато учнів, 
які перемагали на різних змаганнях, зокрема за кор-
доном, звання заслуженого тренера у нього немає, 
а УТОГ здебільшого відзначав його заслуги почесни-
ми грамотами. 

Щодо відсутності регалій Володимир Михайлович 
не хвилюється і завжди говорить: «Для мене голов-
не — люди, і я пишаюсь харків’янами!». А ми, своєю 
чергою, пишаємося нашими земляками та бажаємо 
їм доброго здоров’я і успіхів у благородній праці на 
благо нашого Товариства.

ЗАВЕРШУЄТЬСЯ КОНКУРС 
«УЧИТЕЛЬ, ПЕРЕД ІМЕНЕМ ТВОЇМ…»

Нагадуємо, що триває творче змагання серед на-
ших читачів, яке визначить, хто з них краще за всіх 
розповів про своїх вчителів, вихователів, наставників 
на виробництві. Цей конкурс розпочався у 2019-му, 
а завершити його планується у вересні цього року. 

Учасниками конкурсу можуть бути члени УТОГ 
різного віку, які надсилають на конкурс до газети 
свої нариси про нечуючих вчителів, вихователів, ке-
рівників гуртків, наставників на виробництві та ін-
ших осіб, які займаються навчально-педагогічною 
діяльністю.

У нарисі необхідно використовувати достовір-
ні відомості про реальних осіб (вказати прізвище, 
ім’я та по батькові вчителя, його посаду, місце ро-
боти); відповідальність за достовірність інформа-
ції несе її автор.

Від одного автора можна надіслати лише один на-
рис. Розмір тексту українською мовою має бу-
ти не більше 1 друкованого аркуша формату А4 

(шрифт Times New Roman 
розміром 12–14 друкарських 
пунктів, через 1–1,5 міжрядкові інтервали), або не 
більше 2 аркушів формату А4 рукописного тексту 
почерком середнього розміру.

Автору нарису необхідно обов’язково вказати 
своє прізвище, ім’я, по батькові, домашню адресу 
та контакти для зв’язку.

До публікації бажано додати якісне фото героя на-
рису чи 2–3 інші світлини за темою.

До журі конкурсу входять творчі працівники газети 
«Наше життя» УТОГ і активісти Об’єднання нечую-
чих педагогів.

Переможцям — авторам нарисів та героям публіка-
цій, які вибороли призові місця, будуть вручені премії 
та дипломи.

Підсумки конкурсу будуть опубліковані в газе-
ті «Наше життя» УТОГ, на її сайті, а також на сайті 
Об’єднання нечуючих педагогів.

Інформація «НЖ»
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ЩОБ ПАМ’ЯТАЛИ

Народився Альберт 
Мосесович 10 квітня 
1928 року в Грузії. Після 
закінчення школи здобув 
дві вищі освіти — у Тбі-
ліському інституті інже-
нерів залізничного тран-
спорту та Харківському 
політехнічному інституті.

У 1985 році А.М. Асріян був призначений керівни-
ком Білоцерківського УВП УТОГ. А до цього він уже 
5 років жив у Білій Церкві, працював на Білоцерків-
ському об’єднанні шин заступником директора заво-
ду гумотехнічних виробів і про УВП УТОГ знав добре.

Після розмови з секретарем міськкому партії на роз-
думи дали один день. Асріян вагався, адже в швейній 
промисловості ніколи не працював, досвіду зовсім не 
мав, а головне — «особливий» колектив — глухі пра-
цівники. Не спав усю ніч, «міряв» кроками кімнату до 
ранку. А коли прийшов до міськкому партії, дав згоду.

Через кілька днів він рівно о 8 годині ранку один 
прийшов на УВП УТОГ, але на прохідній сторож йо-
го не пропустив, вимагаючи перепустку. Ніякі роз’яс-
нення не допомогли. Виручила головний бухгалтер 
УВП А.А. Бондар, з якою він був знайомий по заводу 
гумотехнічних виробів. Про цей випадок Асріян зга-
дував усі роки роботи на підприємстві і на прохідній 
запитував: «Перепустку показати?»

Зустріч з колективом УВП була як вступний іспит: 
робітники задавали багато різних запитань і не лише 
на виробничі теми. Новий директор і сам бачив, що 
підприємство дуже тісне, недостатньо площі для нор-
мального виробництва, не вистачає службових примі-
щень, технічного персоналу. Незабаром Асріян розпо-
чав будувати новий 5-поверховий виробничий корпус.

Він першим почав при проведенні виробничих на-
рад запрошувати спеціалістів із числа глухих, які 
вносили пропозиції з покращення роботи підприєм-
ства. У 1987 році разом з Людмилою Миколаївною 
Тюхтою — тодішнім головним інженером підприєм-
ства, запровадив проєкт технічної реконструкції ви-
робництва. Але цим планам тоді не судилося збути-
ся: почалися кризові явища в Україні й усьому ко-

лишньому Союзі. На Білоцерківському підприємстві 
УТОГ також виникли проблеми із замовленнями та 
збутом. Довелося «заморозити» будівництво вироб-
ничого корпусу до кращих часів. 

Треба було боротися за те, щоб не зупинилося вироб-
ництво, щоб у людей була робота і впевненість у зав-
трашньому дні. Це були тяжкі роки не тільки для Білоцер-
ківського підприємства, а й для всіх підприємств УТОГ.

 Альберт Мосесович згадував: «Десять років у ко-
лективі Білоцерківського підприємства глухих були 
для мене хорошою школою роботи з людьми. За ці 
роки я навчився вільно спілкуватися з глухими, ро-
зуміти їх. Це були неперевершені роки в моєму тру-
довому житті. Тут я зустрів багато чудових нечуючих 
людей — майстрів своєї справи. Тут не було байду-
жих, всі допомагали один одному. Тому і підприєм-
ство працювало злагоджено».

Але роки брали своє, хвороби стали частіше нага-
дувати про себе, тому Альберт Мосесович у 1994 ро-
ці подав заяву про вихід на заслужений відпочинок. 
Проте часто приходив на підприємство, цікавився йо-
го життям та працею.

Завершилося довге життя — Бог дарував Альбер-
ту Мосесовичу кавказьке довголіття. А у людській 
пам’яті він залишиться як вмілий господарник, до-
свідчений керівник, який за виробничими проблема-
ми не забував і про людей.

Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким 
Альберта Мосесовича Асріяна.

Президія ЦП УТОГ, Рада директорів підприємств УТОГ, 
колектив Білоцерківського ВП «Весна» УТОГ, президія та 

колектив Київської організації УТОГ, Білоцерківська ТО УТОГ

ЗАВЕРШИЛОСЯ ДОВГЕ ЖИТТЯ…
Із запізненням надійшла звістка про те, що 8 липня цього року 
пішов з життя АСРІЯН Альберт Мосесович — колишній директор 
Білоцерківського УВП УТОГ, «Відмінник УТОГ», «Ветеран праці».

Президія ЦП УТОГ, Рада директорів під-
приємств УТОГ, колектив Чернівецького УВП 
УТОГ,  президія  та колектив Чернівецької об-
ласної організації УТОГ, керівництво та колек-
тив Чернівецького ВП «Черемош» висловлюють 
слова співчуття і моральної підтримки директо-
ру Чернівецького УВП УТОГ Петру Степанови-
чу ФУРЧАКУ у зв’язку з тяжкою непоправною 
втратою — смертю батька Степана Макарови-
ча, який відійшов у вічність 13 липня 2020 року.
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Питання ділової програми для обговорення: 
Вдосконалення і дотримання соціальних прав осіб 

з інвалідністю в Україні
Забезпечення доступності для маломобільних груп 

населення об’єктів вулично-дорожнього простору
Доступність на транспорті та у будівництві
Інформаційна доступність
Забезпечення потреб людей з інвалідністю у тех-

нічних засобах реабілітації
Люди з порушеннями зору та слуху 
Люди з ментальними порушеннями (аутизм та син-

дром Дауна) 

Комплексний підхід до надання послуг з медичної 

реабілітації

Приклади соціального підприємництва в Україні: 

реальні кейси

Формування толерантного ставлення суспільства 

до потреб людей з інвалідністю та практики благодій-

ності

Запровадження чітких вимог до організації інклюзії 

в освітніх закладах

Права осіб з інвалідністю під час працевлаштування

ДО ВАШОЇ УВАГИ — ЗАПРОШЕННЯ 
НА ОНЛАЙН-ВИСТАВКУ

Шановні члени Українського товариства глухих!

Запрошуємо вас приєднатися до спеціалізованої виставки «Інклюзивна Україна 2020», що пройде 17–18 ве-
ресня 2020 у форматі онлайн. 

Захід присвячено розвитку концепції інклюзивності в Україні та демонстрації зразків обладнання, технологій 
та устаткування для людей з інвалідністю.

Офіційні партнери заходу: 
Українське товариство глухих. 

Організатор: 
компанія «Бізнес-Форум».  

В рамках виставки пройдуть 2 круглих столи: 

• «Інклюзивність як нова концепція для сучасної України» (17 вересня)

• «Життя без обмежень» (18 вересня). 

Додаткова інформація за посиланням 
http://inclusive-ua.com

Для відвідувачів участь безкоштовна за умови реєстрації. 

Реєстрація для відвідувачів тут: 
https://bit.ly/2zdR2uO

Учасники виставки «Інклюзивна Україна 2020»: 

представники органів влади, інклюзивно-ресурсні центри, медичні та реабі-

літаційні центри, громадські організації, міжнародні та вітчизняні постачаль-

ники спеціалізованого обладнання та продукції для людей з інвалідністю.
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Абонент № 766 (764)Абонент № 766 (764)
Слабкочуючий, 45 років, з сім’ї чуючих, во ло  діє жес -

товою мовою. Проживає в селі, житлом забезпече-

ний. Спортивної зовнішньості, взагалі не вживає ал-

коголь, веде здоровий спосіб життя, працьовитий.

Хотів би познайомитися з жінкою або дівчиною, ба-

жано без дітей, яка згодна на переїзд у село.

Йому можна писати СМС за мобільним номе-

ром: 050 650 78 76. Тим, хто відгукнеться, вишле фо-

то і повну домашню адресу.

Запорізька обл.

Від «Клубу знайомств «Веселка»:

Про вартість оголошення в газеті та як перера-
хувати кошти, читайте в № 6 за червень 2020 року. 

Адреса: Клуб знайомств «Веселка», газета «На-
ше життя», вул. Велика Васильківська, 74, м. Київ, 
03150.

 Абонент № 767 (762)  Абонент № 767 (762) 
Жінка з інвалідністю зі слуху, 56 років, невисо-

ка, худорлява, зі світлим волоссям. Житлом забез-
печена, на переїзд до іншої місцевості не згодна.

Хоче познайомитись з чоловіком віком близь-
ко 60 років, без шкідливих звичок.

Абонентці можна написати на мобільний за но-
мером: 095 168 31 46.

м. Київ

У жовтні 2020 року відбудеться чергова щорічна  
атестація перекладачів жестової мови з метою ви-
значення рівня професійної компетентності та ква-
ліфікації перекладачів жестової мови та у зв’язку 
із закінченням в поточному році терміну дії посвід-
чень в окремих перекладачів жестової мови.

Керуючись Положенням про атестацію переклада-
чів жестової мови, затвердженим постановою пре-
зидії ЦП УТОГ від 30.08.2016 року за № 222/2016 
зі змінами, внесеними постановою президії ЦП 
УТОГ від 29.01.2020 року № 34/2020 «Про внесен-
ня змін до Положення про атестацію перекладачів 
жестової мови та Положення про посвідчення пе-
рекладача жестової мови (перекладача-дактилоло-
га)», прийнято рішення, що з 19 до 23 жовтня 2020 
року відбудеться атестація на кваліфікаційну кате-
горію «перекладач-дактилолог без категорії», «пе-
рекладач-дактилолог другої категорії» (на рівні Об-
ласних атестаційних комісій УТОГ), та 28-29 жовт-
ня 2019 року — на кваліфікаційну категорію «пере-

кладач-дактилолог першої категорії» та «перекла-
дач-дактилолог вищої  категорії» (на рівні Централь-
ної атестаційної комісії УТОГ).

Для участі в атестації  перекладачам жестової мо-
ви підприємств, установ та організацій УТОГ необ-
хідно подати заяву до обласної організації УТОГ, які 
мають надіслати пакет документів до Центрального 
правління УТОГ  у термін до 1 вересня 2020 року. 

Підприємства, установи та організації, які не вхо-
дять до системи УТОГ і бажають атестувати пере-
кладачів жестової мови, які в них працюють, а та-
кож перекладачі жестової мови, котрі здійснюють 
свою діяльність на умовах самозайнятості (фрілан-
сери), до 1 вересня 2020 року направляють до Цен-
тральної атестаційної комісії заяви та списки пе-
рекладачів жестової мови, а також їх індивідуальні 
професійні характеристики або інформацію про їх-
ню професійну діяльність за останні 2 роки. Пакет 
документів необхідно направити на електронну по-
шту ЦП УТОГ: cputog@ukr.net

За детальною інформацією звертатись до облас-
них організацій УТОГ.

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ 
В УКРАЇНСЬКОМУ ТОВАРИСТВІ ГЛУХИХ 
ЧЕРГОВОЇ АТЕСТАЦІЇ ПЕРЕКЛАДАЧІВ ЖЕСТОВОЇ МОВИ
Інформація Центральної атестаційної комісії УТОГ






