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Ця школа є найвизначнішим за-
кладом освіти на теренах всієї 
України, з найбагатшою історією 
та досвідом у навчанні дітей з по-
рушеннями слуху, школа, яка зро-
била значний внесок у розвиток 
вітчизняної сурдопедагогіки.

У 1828 році австрійський єпи-
скоп Ян Міхал Леонгард надав 
первісний капітал для заснуван-
ня школи – 16000 флоринів. Зав-
дяки цим коштам 4 жовтня 1830 
року відкрився Галицький приват-
ний інститут глухонімих Св. Трійці, 
у якому навчалося 10 вихованців.

З 1833 року Галицький за-
клад глухонімих розташовувався 
у власній кам’яниці. Через її не-
відповідність до потреб виховного 
закладу її «замінили» на земельну 
ділянку по вул. Личаківській, 35. 
1841 року на ній було споруджено 
власний будинок, розрахований 
для прийому 60 вихованців. Буди-
нок оточував чудовий парк.

Нині в приміщенні унікально-
го навчального закладу для дітей 
з порушеннями слуху на вул. Ли-

чаківській, 35 функціонує Львів-
ська спеціальна загальноосвітня 
школа Марії Покрови. Тут навча-
ються діти з порушеннями слуху 
віком від 6–7 років зі Львова та 
області. Окрім загальноосвітніх 
дисциплін, учні навчаються осно-
вам професій. Заклад пишається 
спортивними здобутками своїх ви-
хованців.

Протягом останнього часу школа 
пережила зазіхання на свої площі, 
які вдалося відстояти завдяки не-
байдужій громадськості. З почат-
ку цього навчального року очолює 
школу Любомир Мостовий, який 
здобув перемогу у конкурсі на цю 
посаду. 

Президія ЦП УТОГ бажає за-
кладу жити й процвітати, дарува-
ти знання своїм особливим учням 
і пам’ятати славні сторінки своєї 
190-річної історії! Нехай Божа Ма-
тір оберігає школу і її колектив від 
бід і негараздів, дарує тепло і за-
тишок, множить успіхи і здобутки!

ЛЬВІВСЬКА СПЕШКОЛА 
МАРІЇ ПОКРОВИ 
ВІДЗНАЧИЛА 190-РІЧЧЯ!

Шановні читачі газети 
«Наше життя»!

У зв’язку зі складною фінан-
совою ситуацією керівництвом 
Українського товариства глухих 
прийнято рішення про припинен-
ня видання газети «Наше життя» 
у паперовому вигляді з 1 січня 
2021 року. 

Через це передплата на газе-
ту на наступний рік у відділен-
нях поштового зв’язку НЕ ПРИ-
ЙМАТИМЕТЬСЯ.

Натомість газета виходитиме 
в електронному вигляді на сай-
ті УТОГ з можливістю роздру-
кування на папері формату А4  
— для тих, хто з різних причин не 
може читати електронну версію 
газети.

З питань надання допомоги 
у роздрукуванні газети в папе-
ровому вигляді необхідно звер-
татися до обласних та територі-
альних організацій УТОГ, з яки-
ми необхідно домовлятися про 
шляхи отримання газети «Наше 
життя» у 2021 році.

Дякуємо за розуміння.

З повагою відділ організаційної та 
видавничої роботи виконавчого 

апарату ЦП УТОГ
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Наша розмова з Ганною Володимирівною Щуцькою — дирек-
торкою Київського фахового коледжу прикладних наук, доктор-
кою технічних наук, точилася навкруг визначної дати — 90-річ-
чя з Дня заснування Коледжу. Але у цій бесіді йшлося не лише 
про ювілей. Тем було багато: це й історія, і сьогодення, і укра-
їнський досвід, і надбання зарубіжних закладів освіти, і співпра-
ця з УТОГ…

АКТУАЛЬНЕ ІНТЕРВ’Ю

ОБ’ЄДНАЙМО ЗУСИЛЛЯ 
ЗАРАДИ ДОСЯГНЕННЯ МЕТИ!

Підготувала 
Наталія КАМЕНСЬКА

Інтерв’ю з Ганною ЩуцькоюІнтерв’ю з Ганною Щуцькою

— Ганно Володимирівно, коли Ви вперше почу-
ли цю назву — Київський технікум легкої промис-
ловості?

 — Тоді мені було не більше 20 років. Це була зу-
стріч у дружньому товаристві юнаків та дівчат, двоє 
з яких були випускниками технікуму. Вони захопливо 
розповідали про своє навчання, гарні практичні нави-
чки і особливу атмосферу у навчальному закладі. На-
віть думки про те, що я колись буду очолювати цей на-
вчальний заклад, тоді, звичайно, не було, але ця роз-
повідь мені запам’яталась. 

До речі, мені приємно, що в історії моєї родини був 
епізод, пов’язаний з технікумом. Мій дід — Чебо-
тарьов Федір Кузьмич, був депутатом Верховної Ра-
ди УРСР і у березні 1947 року брав участь в ухваленні 
рішення Виконавчого комітету Київської міської ради 
«Про відвод земельної ділянки Київському взуттєвому 
технікуму».

— Це дуже цікавий факт, немов місточок через 
покоління! Більш детально про історію Коледжу 
ми розповімо в окремій публікації (читайте статтю 
«З історії коледжу: як усе починалося?» на 7 сторінці 
газети). А чи доводилося Вам до приходу на по-
саду директорки Коледжу мати справу з особами 
з порушеннями слуху?

— До приходу на цю посаду у 2012 році я працювала 
у Київському національному університеті технологій 
та дизайну, який у свій час закінчила і де залишилася 
навчатися в аспірантурі. В університеті навчалися глу-
хі й слабкочуючі дівчата за спеціальністю «Швейне ви-
робництво». Викладала я студентам інших спеціаль-
ностей, але знала, що для дівчат з порушеннями слу-
ху освітній процес здійснюється у супроводі перекла-
дача. Згодом, коли я працювала на посаді заступника 

декана факультету технологій легкої промисловості 
університету, мій досвід організації освітнього проце-
су для глухих і слабкочуючих студентів збільшився. 
Але зараз я розумію, що це були перші дуже маленькі 
кроки у пізнанні специфіки і реальних потреб органі-
зації якісного процесу освіти студентів з порушеннями 
слуху.

— Що мотивувало Вас до вивчення жестової мо-
ви?

— Мотивація до вивчення жестової мови для мене 
дуже чітка і прозора — це мова, якою говорять лю-
ди, важливі у моєму житті. Ми спілкуємося і для кра-
щого розуміння мені потрібно вивчати жестову мову. 
Жестовою мовою розмовляють мої студенти, і навіть 
почавши вітатися з ними жестовою мовою, я відчула 
зворотній зв’язок. Дуже радію, що цю мою ініціативу 
підтримали викладачі Коледжу і також почали вивча-
ти жести. 

Колись на шпальтах «Нашого життя» надрукували 
матеріал, підготовлений Марією Андрієнко. Це було 
опитування різних людей на запитання: що для вас 
є жестова мова? Моя відповідь була така:

«Це мова, якою користуються не лише для передачі 
певної інформації; це мова, яка красномовніше за всі 
інші мови світу передає емоції, почуття і враження лю-
дей, що нею говорять. Це мова, що створена і вдоско-
налюється з часом за тими ж законами, що й усі інші 
мови світу; це мова, яку бачиш очима, а чуєш серцем. 
Це мова людей, яких я знаю і люблю!»

— Ганно Володимирівно, розкажіть, будь ласка, 
про основні напрями діяльності Коледжу сьогод-
ні.

— На сьогодні робота у Коледжі здійснюється за 
кількома пріоритетними напрямками. Один з них — 
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це розвиток інклюзивної освіти. Спільно з нашими 
партнерами з Українського товариства глухих ми до-
кладаємо всіх зусиль для адаптації та інтеграції осіб 
з порушеннями слуху в усі сфери соціального, куль-
турного та професійного життя. Нині у Коледжі пра-
цює 10 перекладачів-дактилологів. З 2017 року за-
проваджено нові навчальні дисципліни: «Українська 
жестова мова», «Українська жестова мова за профе-
сійним спрямуванням», авторський курс «Культура 
глухих». З 2019 року ми працюємо над міжнародним 
грантом зі створення міжнародного освітнього ресур-
су з вивчення української жестової та американської 
жестової мов.

Ще один важливий курс нашої роботи — це спів-
праця з провідними вітчизняними підприємства-
ми легкої промисловості, що дозволяє нам здійсню-
вати якісну підготовку конкурентоспроможних фахів-
ців. Основними подіями для коледжу в цьому напрямі 
стали:

• Угода 2017 року про співпрацю коледжу з асоціа-
цією «Укрлегпром»;

• Угода 2019 року про співпрацю з Товариством  
з обмеженою відповідальністю «ВІДІВАН-УКРАЇ-
НА». 

Результатом останньої стало створення потужного 
Освітньо-науково-виробничого парку для практичної 
підготовки студентів спеціальності «Дизайн».

Наш навчальний заклад активно розвивається й 
у інших напрямах. 

У 2018 році Коледж і його працівники були відзна-

чені почесною нагородою — Державною премією 
України в галузі науки і техніки за роботу «Ресур-
соощадні технології виготовлення текстилю, одягу 
та взуття».

У вересні 2019 року Київський коледж легкої про-
мисловості за рішенням загальних зборів трудового 
колективу отримав нову назву — Київський фаховий 
коледж прикладних наук. Цей важливий крок засвід-
чив, що наш навчальний заклад готовий іти в ногу 
з часом, розвиватися задля того, щоб відповідати су-
часним запитам з боку особистості та суспільства, по-
требам економіки та світовим тенденціям. На підтвер-
дження цих слів зазначу, що з січня 2020 року в Коле-
джі розпочато підготовку фахівців за першим рівнем 
вищої освіти — бакалаврів за освітньою програмою 
«Технології фешн-бізнесу».

Наступним напрямом є активна міжнародна 
співпраця. Знаковими подіями для Коледжу стали: 

• участь у 2016 році в програмі «Адмініструван-
ня в системі коледжів у США» та отриман-
ня у 2017 році гранту Програми імені Фулбрайта;

Ганна Щуцька доповідає про роботу на гранти Програми іме-
ні Фулбрайта
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• договір про співпрацю від 2016 року з Універси-
тетом прикладних наук міста Кайзерслаутерн 
(Німеччина), результатом якого стало стажуван-
ня викладачів та студентів нашого Коледжу в на-
вчальному закладі Німеччини;

• договори від 2019 року з Інститутом професійної  
підготовки (Instituto de Capacitacion Profesional del  
Valle — ICAPVAL), Республіка Еквадор, та з Уні-
верситетом Вермонту, США; 

• договори з Вищою лінгвістичною школою у мі-
сті Ченстохова, а з 2019 року — з Вищою Шко-
лою Гуманітас (WSH) Республіки Польща, відпо-
відно до яких наші студенти отримали змогу здо-
бувати освіту за програмою «подвійний диплом». 

— Вам пощастило побувати у багатьох навчаль-
них закладах за кордоном. Який головний висно-
вок Ви зробили після знайомства, зокрема, з Гал-
лодетським університетом?

— Головний результат мого відвідування Галлодет-
ського університету — це те, що для студентів Коле-
джу відкрилася нова реальна перспектива — навча-
тися у найбільшому в світі, унікальному університеті 
для глухих. Справді, у травні 2019 року я мала уні-
кальну можливість відвідати Галлодет і поспілкува-
тися з президентом пані Робертою Кордано про мож-
ливості співпраці. Хочу розповісти декілька слів про 
університет, який називають місцем, подібного якому 
немає у світі! 

У Галлодеті навчаються близько 1200 нечуючих 
студентів з 24 країн світу. Навчання платне, за ден-
ною або дистанційною формами навчання. В Універ-
ситеті всі спілкуються жестовою мовою. Професори 
переважно глухі. Важлива умова вступу — достатній 

рівень знання англійської мови (читання і писання) 
і базовий рівень американської жестової мови. Ви-
кладання відбувається американською жестовою мо-
вою — ASL, яку можна вивчити на підготовчих кур-
сах. Викладають в Університеті ті самі дисципліни, 
що і в інших університетах. Головна ідея навчання 
глухих у Галлодеті — розвинути впевненість у собі, 
у своїх можливостях, підняти самооцінку. 

Сьогодні студенти Університету можуть отримати 
ступінь бакалавра і магістра за будь-якою із 40 спеці-
альностей. Частіше за все обирають педагогіку, соці-
альну роботу, бізнес-спеціальності, бухгалтерію, ко-
мунікацію і комп’ютерні технології. 

Унікальним є кампус Галлодету (місто у місті) — 
величезна закрита територія у 20 хвилинах від Бі-
лого дому, майже у центрі Вашингтону. На терито-
рії кампусу величезна кількість будівель, пам’ятники 
заснов никам та видатним особам, музей історії, на-
вчальні корпуси — старі і нові сучасні. Навчальні ау-
диторії — світлі, з великими вікнами, ліфти — скля-
ні, щоб студенти могли спілкуватися навіть із ліфта. 
Вражає сучасне оснащення аудиторій і комп’ютерних 
класів. Є інформаційні кабіни-відеотелефони у кор-
пусах для термінового зв’язку і отримання будь-якої 
інформації або допомоги. На території розташовані 
величезні гуртожитки, спортивні зали, басейн, стаді-
они для футболу, американського футболу, бейсбо-
лу. Кампусом курсує автобус. Є своя пошта, бібліо-
тека, кафе, їдальні, магазин, своя служба охорони. 
А також діють своя школа і коледж. 

Університету Галлодету — 155 років. Він, безумов-
но, унікальний у своєму роді. Київському фаховому 
коледжу прикладних наук — 90! 

— І очолюваний Вами навчальний заклад теж 
є унікальним! Чудовим прикладом міжнародно-
го співробітництва в освіті глухих є співпраця Ко-
леджу з Ресурсним Центром інклюзивної освіти 
Санта Фе Коледжу, Штат Флорида, США. 

— Так, з 2017 року започатковано проведення 
скайп-конференцій з американськими студентами 
і фахівцями. На цих зустрічах обговорюються безліч 
різноманітних питань — історія і культура глухих на-
ших країн, особливості освіти, дозвілля та правові 
аспекти життя. Наша колега, професор Санта Фе Ко-
леджу, фахівець американської жестової мови Мі-
шель Фріз велику увагу приділяє аспектам вивчення 
і викладання жестової мови. 

Наразі ми реалізовуємо спільний дуже цікавий проєкт 
«International ASL/USL Learning Resource» — це ство-
рення міжнародного ресурсу з вивчення ASL/УЖМ. 

Підписання Угоди про співпрацю ККЛП з Університетом Вер-
монту

Ганна Щуцька та Мішель Фріз з перекладачем

Продовження. Початок на 2-3 стор.
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Проєкт має на меті просування культурного обміну та 
освітніх можливостей, першою чергою для осіб з по-
рушеннями слуху на міжнародному рівні. 

Проєкт реалізується через вивчення американ-
ської та української жестових мов засобами відео-
курсів, створених у співпраці з провідними американ-
ськими фахівцями. Відеоресурси можуть безкоштов-
но використовуватися слухачами як у комплексі, так 
і за окремими темами. 

Після закінчення повного курсу кожен слухач має 
змогу пройти тестування та отримати сертифікат. 

— На сьогодні важливою є організація освітньо-
го процесу під час карантину. Що напрацьовано 
колективом педагогів та перекладачів Коледжу?

— Під час карантину ми скерували всі зусилля на 
реалізацію освітнього процесу за допомогою техно-
логій дистанційного навчання.

На сьогодні у Коледжі налагоджено дистанційне 
навчання студентів з особливими освітніми потреба-
ми, забезпечено супровід дистанційних занять укра-
їнською жестовою мовою.

Розроблено методичне забезпечення самостій-
но-дистанційної форми навчання з кожної дисциплі-
ни, а офіційний сайт Коледжу адаптовано під умови 
роботи у дистанційному режимі: 

Наші перекладачі жестової мови є кураторами ін-
тегрованих груп, вони опанували нові форми дистан-
ційного навчання — online-платформи. Під час каран-

тину перекладачі дистанційно підвищували свою ква-
ліфікацію, прослухавши низку вебінарів від різнома-
нітних освітніх проєктів.

Використовуючи online-платформи Skype, Zoom, 
Google Classroom перекладачі разом з викладача-
ми проводять консультації, лекційні та практичні за-
няття, це допомагає студентам з порушеннями слу-
ху повноцінно сприймати інформацію в доступній для 
них формі.

Створено базу електронних адрес студентів. База 
використовується викладачами, кураторами та адмі-
ністрацією Коледжу як для індивідуальної комуніка-
ції, так і для розсилки важливих повідомлень. 

Сформовано базу відеофільмів відповідної темати-
ки для реалізації практичної підготовки студентів; за 
відсутності субтитрів демонстрація відео супровод-
жується синхронним перекладом українською жесто-
вою мовою у Skype.

Розроблено методику надання практичним психо-
логом Коледжу психологічної допомоги студентам 
з порушеннями слуху через електронний кабінет 
(у тому числі анонімно).

— Значна увага приділяється у Коледжі співпра-
ці з Українським товариством глухих. Що зробле-
но в цьому напрямі?

— У світі кажуть, що широкий доступ до освіти осіб 
з інвалідністю — ознака розвиненої країни. Саме та-
кою ми хочемо бачити Україну! Саме таким навчаль-
ним закладом в Україні є наш Коледж.

 Об’єднання зусиль з УТОГ дозволяє звернути ува-
гу уряду на реальні проблеми в освіті глухих. На-
справді вже зроблено дуже багато! Неодноразово 
проводилися спільні наради та робочі зустрічі у Мініс-
терстві освіти і науки України. Безумовно велика за-
слуга УТОГ в тому, що сьогодні абітурієнти з інвалід-
ністю зі слуху вступають до Коледжу на базі 10 і 12 
класів без ЗНО!

Важливим завданням є прийняття Закону України 
«Про українську жестову мову» і ми маємо усіляко 
допомагати УТОГ у цій важливій для нас усіх справі! 
Допомагаємо у популяризації жестової мови серед 
населення, що так чудово вдається нашим студентам 
завдяки виконанню пісень українською жестовою мо-
вою, вивченню жестової мови чуючими студентами 
та викладачами на курсах жестової мови.

Спільно з Товариством глухих зроблено багато для 
організації практики і працевлаштування студентів 
з порушеннями слуху. 

Нині у Коледжі працює 10 перекладачів-дактилологів 

рівень знання англійської мови (читання і писання) 
і базовий рівень американської жестової мови. Ви-
кладання відбувається американською жестовою мо-
вою — ASL, яку можна вивчити на підготовчих кур-
сах. Викладають в Університеті ті самі дисципліни, 
що і в інших університетах. Головна ідея навчання 
глухих у Галлодеті — розвинути впевненість у собі, 
у своїх можливостях, підняти самооцінку. 

Сьогодні студенти Університету можуть отримати 
ступінь бакалавра і магістра за будь-якою із 40 спеці-
альностей. Частіше за все обирають педагогіку, соці-
альну роботу, бізнес-спеціальності, бухгалтерію, ко-
мунікацію і комп’ютерні технології. 

Унікальним є кампус Галлодету (місто у місті) — 
величезна закрита територія у 20 хвилинах від Бі-
лого дому, майже у центрі Вашингтону. На терито-
рії кампусу величезна кількість будівель, пам’ятники 
заснов никам та видатним особам, музей історії, на-
вчальні корпуси — старі і нові сучасні. Навчальні ау-
диторії — світлі, з великими вікнами, ліфти — скля-
ні, щоб студенти могли спілкуватися навіть із ліфта. 
Вражає сучасне оснащення аудиторій і комп’ютерних 
класів. Є інформаційні кабіни-відеотелефони у кор-
пусах для термінового зв’язку і отримання будь-якої 
інформації або допомоги. На території розташовані 
величезні гуртожитки, спортивні зали, басейн, стаді-
они для футболу, американського футболу, бейсбо-
лу. Кампусом курсує автобус. Є своя пошта, бібліо-
тека, кафе, їдальні, магазин, своя служба охорони. 
А також діють своя школа і коледж. 

Університету Галлодету — 155 років. Він, безумов-
но, унікальний у своєму роді. Київському фаховому 
коледжу прикладних наук — 90! 

— І очолюваний Вами навчальний заклад теж 
є унікальним! Чудовим прикладом міжнародно-
го співробітництва в освіті глухих є співпраця Ко-
леджу з Ресурсним Центром інклюзивної освіти 
Санта Фе Коледжу, Штат Флорида, США. 

— Так, з 2017 року започатковано проведення 
скайп-конференцій з американськими студентами 
і фахівцями. На цих зустрічах обговорюються безліч 
різноманітних питань — історія і культура глухих на-
ших країн, особливості освіти, дозвілля та правові 
аспекти життя. Наша колега, професор Санта Фе Ко-
леджу, фахівець американської жестової мови Мі-
шель Фріз велику увагу приділяє аспектам вивчення 
і викладання жестової мови. 

Наразі ми реалізовуємо спільний дуже цікавий проєкт 
«International ASL/USL Learning Resource» — це ство-
рення міжнародного ресурсу з вивчення ASL/УЖМ. 

Ганна Щуцька та Мішель Фріз з перекладачем

Продовження на 6 стор.
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Запроваджено укладання тристоронніх угод «Сту-
дент–Коледж–УТОГ». Основним завданням цієї спіль-
ної програми є надання високого рівня фахових знань, 
практичної підготовки та забезпечення випускників 
з порушеннями слуху першим робочим місцем на про-
відних підприємствах УТОГ. 

Налагоджено спільну потужну профорієнтаційну 
роботу у Києві та по всій Україні. В результаті у Ко-
леджі за регіональним замовленням навчаються сту-
денти з порушеннями слуху з багатьох міст та місте-
чок різних регіонів нашої країни. Контингент — най-
більший серед ВНЗ України. 

Реалізовано важливі освітні проєкти: перший Все-
український семінар-практикум «Вивчення досві-
ду інклюзивної освіти осіб з порушеннями слуху» 
за участю Об’єднання нечуючих педагогів України; 
Всеукраїнські практичні семінари для перекладачів 
жестової мови; підготовлено жестівник спеціальних 
термінів та навчальні посібники з методиками нав-
чання студентів з порушеннями слуху.

За останній час спільно з УТОГ організовано та 
проведено велику кількість соціально-культурних ак-
цій та заходів задля привернення уваги громадськос-
ті до проблем глухих в Україні, зокрема заходи до 
Міжнародного дня глухих. 

Хочу сказати про наших славних спортсменів! Кож-
ного року навчання у Коледжі обирають, у тому чис-
лі за рекомендацією Спортивної федерації глухих 
України, перспективні спортсмени з різних куточків 
України. Наші студенти — наша гордість, чемпіони 
Дефлімпійських ігор, чемпіони світу, Європи та Укра-
їни! Наші нечуючі студенти відзначені високими дер-
жавними нагородами і у планах, безумовно, підко-
рення нових спортивних вершин. 

— Якщо зайшла мова про плани, то які перспек-
тиви Ви бачите у майбутньому?

— На найближче майбутнє нашим амбітним пла-
ном є відкриття Центру підтримки осіб з інвалідністю. 

У Програму «Освіта Києва. 2019–2023 роки» включе-
но створення та розвиток Центру у Київському коледжі 
прикладних наук із закладеним фінансуванням. 

Влітку цього року прийнято Закон України «Про 
фахову передвищу освіту». Ми можемо впевнено 
планувати відкриття нових освітніх програм: «Соці-
альна робота. Комунікативний супровід осіб з пору-
шеннями слуху», «Інтернет-комерція», «Графічний 
дизайн» — нові сучасні напрями, які будуть прива-
блювати молодь України. 

З 2020 року Коледж буде здійснювати підготовку 
фахових молодших бакалаврів та бакалаврів! Для на-
ших студентів ми пропонуємо денну або заочну форми 
навчання, можливість отримати другу освіту за іншою 
спеціальністю, різноманітні професійні авторські кур-
си. Окрім класичної спеціальності «Технології легкої 
промисловості», з 2020 року ми пропонуємо для абіту-
рієнтів з порушеннями слуху — «Дизайн одягу, взуття, 
аксесуарів, трикотажних виробів» і «Бухгалтерський 
облік». Студенти-технологи зможуть отримати диплом 
бакалавра в рідному Коледжі, а для магістратури об-
рати будь-який університет в Україні або за кордоном. 

Як бачимо, за 90 років свого існування наш Коледж 
неодноразово довів свою здатність бути драйвером 
змін в освіті й носити почесне звання лідера вищої 
освіти нашої держави.

 Ми маємо право говорити про майбутнє, бо маємо 
славну історію — 90 років у фаховій освіті та 60 ро-
ків — в інклюзивній. Сьогодні у нас навчаються вже 
внуки перших випускників тоді ще технікуму легкої 
промисловості. Наприклад, Поліна Федотова. Це вже 
справжні традиції! Це величезний серйозний досвід, 
фундаментальна школа теоретичної та практичної 
підготовки, потужний кадровий склад як досвідче-
них, так і молодих креативних педагогів. Стрімкий 
світовий прогрес, освітня реформа ставлять перед 
нашою освітою, зокрема перед нашим навчальним 
закладом нові виклики! 

Ми даємо своїм студентам реальні знання, профе-
сію і перспективу в майбутньому. Ми запрошуємо уч-
нів приєднатися до нашої великої дружньої родини. 
Колег-освітян закликаю до співпраці. Попереду в нас 
реалізація нових програм і проєктів. І головне — друзі, 
однодумці з різних країн світу і співвітчизники, з яки-
ми можна об’єднати зусилля заради досягнення мети! 

— Чудово сказано! На завершення інтерв’ю 
дозвольте подякувати Вам, ще раз привітати Вас 
і у Вашій особі весь великий педагогічний і сту-
дентський колектив Коледжу з ювілеєм і побажа-
ти успішної реалізації всіх планів і задумів.

Продовження. Початок на 2-5 стор.
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Свою історію наш Коледж почав далекого 1930 ро-
ку, коли на базі школи взуттьовиків було створено 
взуттєво-механічний технікум. У 1932 році 32 мо-
лоді особи стали дипломованими фахівцями. Пізніше 
у зв’язку з об’єднанням з іншим закладом технікум 
отримав назву чинбарно-взуттєвий технікум. Саме 
з цього часу розпочалось активне поєднання навчан-
ня з виробництвом. Виробнича база технікуму дозво-
ляла випускати до 1 тис. пар взуття на день. 

А далі були тяжкі роки війни… Технікум було ева-
куйовано до міста Новосибірськ. Але вже 1 жовтня 
1944 року він відновив свою діяльність і був перейме-
нований на Київський взуттєвий технікум. 

З цього періоду починається активне відновлення 
і розбудова навчального закладу. 

Вже 1952 року по вул. Чигоріна, 4а з’явився новий 
гуртожиток, а у 1955 році технікум перейшов у нову 
споруду по вулиці Івана Кудрі, 29, повне будівництво 
якої було закінчено у 1963 році.

П’ятдесяті-шістдесяті роки були дуже плідними 
і новаторськими. 

У цей період у технікумі розпочалася підготовка 
зі спеціальності «Швейне виробництво», і його було 
перейменовано на Київський технікум легкої про-
мисловості.

У 1958 році, першим в Україні, технікум розпочав 
роботу з підготовки студентів з порушеннями слуху 
для легкої промисловості. Перший випуск спеціаль-
них груп відбувся у 1962 році і складав 32 особи. 

З 1962 до 1970 року технікум очолює людина-ле-
генда, Герой Радянського Союзу Зайцев Василь Гри-
горович. У ці роки контингент студентів зріс утричі — 
аж до 1600 студентів. 

З 1961 до 1994 року технікум готував національні 
кадри спеціалістів для зарубіжжя. 

З 2000-х років розпочинається нова сторінка 
в історії закладу. У 2007 році його перейменовано 
на Київський коледж легкої промисловості.

 З 2013 року починається активне впровадження 
нових спеціалізацій: «Комп`ютерний дизайн», «Екс-
пертиза виробів зі шкіри», «Обслуговування швейно-
го виробництва», «Дизайн трикотажних виробів». 

Діяльність Коледжу сьогодні — це поєднання над-
бань минулого і сучасних інновацій. 

Працюємо далі! Приходьте до нас на навчання, для 
обміну досвідом, для налагодження ділових контактів.

Наші двері завжди відкриті для нового!

З ІСТОРІЇ КОЛЕДЖУ: 
ЯК УСЕ ПОЧИНАЛОСЯ?

Ганна ЩУЦЬКА

КИЇВСЬКОМУ КОЛЕДЖУ ФАХОВИХ НАУК — 90 РОКІВ
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МІЖНАРОДНИЙ ТИЖДЕНЬ ГЛУХИХ

Захід під такою значущою назвою, присвячений 
Міжнародному дню глухих, який цього року припав 
на 27 вересня, відбувся у Культурному центрі УТОГ. 
Попри дощ і складну епідемічну ситуацію, кияни з ра-
дістю завітали за знайомою адресою, адже за ці пів-
року, що культзаклад був на карантині, встигли за-
нудьгувати по домівках… 

Втім, організатори заходів про карантинні обме-
ження і вимоги не забували: підступній інфекції про-
тиставили чітку організацію, масковий режим та 
встановлену соціальну дистанцію.

Перед початком основного дійства — концертної 
програми — було проведено цикл різних заходів. Від 
спонсорів — компанії «Megogo» — кіноманам пока-
зали фільм «Влад Яшин» у супроводі жестовою мо-
вою. Для ветеранів УТОГ відбулися заходи, які про-
вела Наталія Яременко, а за ігри та конкурси для ді-
тей вже традиційно відповідала Надія Бадюл. У фойє 
розмістили свою яскраву виставку художники на чолі 
з Олексієм Нашивочніковим.

На жаль, погана погода не дала змоги провести за-
ходи у зеленій зоні та інші заходи, які планувалися. 
Втім, головне всіх очікувало в залі! Це була чудова 
концертна програма, яка подарувала справжню на-
солоду всім глядачам різного віку.

Хочу наголосити на тому, що гра акторів була на ви-
сокому рівні — і це попри те, що вони тривалий час не 
мали змоги збиратися на репетиції і виступати. Засу-

мувавши за глядачами, вони викладалися сповна і зал 
їм у відповідь віддячував дружними помахами рук. 

Все було продумано до дрібниць, влучно були піді-
брані й номери концертної програми, над якою друж-
но і натхненно попрацював весь колектив театру 
«Райдуга» під керівництвом режисера театру Тетяни 
Гикавої та режисера колективу художньої самодіяль-
ності КЦ УТОГ Анжели Тютєревої.

Після першого номеру — пісні «Не спи, моя рідна 
земля» у жестовому виконанні Володимира Коваля 
у супроводі акторів театру «Райдуга» і художньої са-
модіяльності КЦ УТОГ, відбулася офіційна частина. 

Голова УТОГ Ірина Чепчина у своєму виступі від-
значила тісне поєднання дат — Міжнародного тижня 
глухих, Міжнародного дня жестових мов та Міжна-
родного дня глухих. Цього року в УТОГ, згідно з реко-
мендаціями Всесвітньої федерації глухих, протягом 
семи днів, кожен з яких мав відповідну тему, основна 
увага зосереджувалася на певній проблемі: жесто-
ва мова, рівні можливості, доступність тощо. До цих 
подій приурочувалися окремі заходи. Зокрема, за 
закликом ВФГ керівники УТОГ звернулися до мож-
новладців, які підготували відео жестовою мовою. 
До Дня жестових мов були розміщені яскраві плака-
ти в Київському метрополітені, на яких всі могли по-
бачити нашу маленьку міс Марину Сандугей. Спіль-
но з Київським фаховим коледжем прикладних наук 
22 вересня провели Міжнародну онлайн-конферен-
цію «Освіта та розвиток комунікативних навичок осіб 
з порушеннями слуху в умовах пандемії», учасника-
ми якої стали фахівці, вчені, громадські діячі з семи 

«МИ РІЗНІ — МИ ЄДИНІ!»
Сергій ВОВК, 
педагог Київської дитячої музичної школи № 13 імені М.І. Глінки, 
керівник дитячого хору «Тенерецца»
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країн світу. Відбулися також інші цікаві заходи.
У своєму виступі директорка Київського фахового 

коледжу прикладних наук Ганна Щуцька привітала зал 
жестовою мовою і далі зазначила, що цей навчальний 
заклад є невід’ємною частиною УТОГ. За 60 років тут 
отримали знання близько тисячі глухих випускників. 
Сьогодні у коледжі найбільша кількість студентів з по-
рушеннями слуху, працює цілий штат перекладачів же-
стової мови. У цьому році заклад змінив назву, пер-
шою чергою це пов’язано з тим, що відкрито напрям 
вищої освіти — бакалаврат. Цього року набрали перші 
дві групи бакалаврів, де є й глухі студенти. Це надбан-
ня не тільки для навчального закладу, а й для УТОГ. 

Г. Щуцька додала: «Ірина Іванівна згадала про 
спільно організовану Міжнародну конференцію, яка 
відбулася нещодавно. Резонанс від цієї події був сер-
йозний і її головна тема — це майбутнє нечуючої мо-
лоді всього світу. 

У п’ятницю ми разом відкрили пам’ятний знак на-
шим студентам — чемпіонам-дефлімпійцям, на яко-
му були присутні не лише ми, а й віце-президент 
Спортивної федерації глухих України Олег Лаврик, 
депутати Київської міської ради і наші дефлімпійці».

Далі відбулася церемонія нагородження: голова 
УТОГ вручила відзнаки працівникам та активістам 
Товариства.

За сумлінну працю в Українському товаристві глу-
хих, активну діяльність у сфері надання послуг пере-
кладу жестової мови, високий професіоналізм, ва-
гомий особистий внесок у здійснення соціального 
захис ту осіб з інвалідністю зі слуху та з нагоди Між-
народного дня жестових мов, Почесною грамотою 
президії Центрального правління УТОГ нагородже-
но перекладачів Київської організації УТОГ Наталію 
Мос каленко та Наталію Яременко.

За здобуте друге місце у ІІ Всеукраїнському конкур-
сі дитячого малюнка серед школярів з порушеннями 
слуху «Роде наш красний — роде наш прекрасний» 
нагороду вручено Дарії Хомич.

Подякою Київського міського голови відзначено 
сумлінну працю і активну громадську діяльність пра-
цівників нашого Товариства — Надії Бадюл, Тетяни 
Корнієнко та Лесі Петрівської. 

Чудовим подарунком нагородженим і всім присутнім 
стали концертні номери. Зокрема, запам’яталися висту-
пи Марини Нагуляк разом з учнями 1-го класу СЗШІ № 9 
І–ІІІ ступеня м. Києва, пісня «Мій вітер» учасників худож-
ньої самодіяльності Ксенії Олійник та Євгена Фіненка, 
пісня «Вільна» — актрис «Райдуги» Марини Нагуляк 

і Оксани Абрам, давно вподобаний глядачами плас-
тичний етюд «Робот у ресторані» Валерія Марущака 
та Володимира Коваля та інші номери. 

У своєму виступі в.о. голови Київської організації 
УТОГ Тамара Котова привітала всіх оригінальним вір-
шом і наголосила, що останнім часом спостерігається 
приємна тенденція зміни ставлення до осіб з порушен-
нями слуху і з боку суспільства, і з боку можновладців. 

Про зв’язок між поколіннями акторів і педагогів 
розповіли вчителі столичної СЗШІ № 9 Василь Стьоп-
кін та Григорій Гук, які звернулися до залу разом, під-
кресливши, що «ми різні — ми єдині!». Григорій наго-
лосив: на сьогодні нашою гордістю є, що у спецшко-
лах викладається предмет «Українська жестова мо-
ва» і вільно працюють глухі і слабкочуючі педагоги. 

У програмі концерту були активно задіяні й екра-
ни обабіч сцени КЦ УТОГ, на яких всі побачили учнів 
СЗШІ № 9:

«Завмри, земля моя єдина,
У Міжнародний день глухих.
Чи можеш ти прожити днину
Без звуків, в тиші віковій? 
Щоб серцем ми відчули тих, хто поряд —
Людей, які живуть поміж нас,
Побачити як в тиші руки піднімають
І лише поглядом говорять про любов.
Ми від душі в цей день
Бажаєм всім добра.
Не залишайте сам на сам
Того, хто поряд в тиші.
З Міжнародним днем глухих!»

Чудову фінальну крапку в усьому побаченому в цей 
день у Культурному центрі УТОГ поставила велич-
на пісня «Рідна Україна» у виконанні Тетяни Вуйцик 
у супроводі акторів театру «Райдуга» та художньої 
самодіяльності КЦ УТОГ.

Порадував й епізод вручення солодкого подарунка 
— торта від спонсорів — компанії «Megogo», вручен-
ня квітів акторам від фірми «Камелія», подарунки від 
компаній «Oriflame-Ukraine», «Аквамаркет» та інші 
невеличкі сюрпризи.

Приємно було спостерігати за чіткою і злагодже-
ною роботою перекладачів, які забезпечували і поро-
зуміння, і комунікацію.

Хочу побажати всім, хто був задіяний у підготовці і про-
веденні цього заходу, подальших творчих злетів. Ви всі 
такі молодці! Своєю творчістю ви вселяєте віру і надію на 
краще, тож не опускайте планку, творіть і радуйте далі!

Більше фото — на 4 сторінці обкладинки
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ВСЕУКРАЇНСЬКА РАДА ВЕТЕРАНІВ УТОГ

28.09.2020 року в онлайн-режимі відбулися звіт-
но-виборчі збори Всеукраїнської ради ветеранів 
УТОГ. У такому форматі більшість голів обласних рад 
ветеранів Українського товариства глухих працювали 
вперше. Можливо, тому й розгубився дехто, але го-
лова Черкаської ради ветеранів УТОГ Ольга Петрів-
на Плічко швидко зорієнтувалася і не лише виступила 
з інформацією на цій нараді, а й написала про цю по-
дію і навіть зробила фото, яке ви бачите на шпальті.

Крім 19 голів обласних рад ветеранів, у онлайн-збо-
рах взяли участь голова УТОГ І.І. Чепчина, перший 
заступник голови УТОГ Т.О. Кривко і начальник від-
ділу організаційної та видавничої роботи виконавчо-
го апарату ЦП УТОГ Н.М. Каменська.

Основним питанням були вибори голови Всеукраїн-
ської ради ветеранів УТОГ. І.І. Чепчина проінформу-
вала всіх про бажання Т.П. Лапієвої залишити цю по-

саду і подякувала їй за виконаний значний обсяг ро-
боти. Надійшла пропозиція обрати головою Всеукра-
їнської ради ветеранів УТОГ Світлану Петрівну Лук’я-
нову. Рішення прийнято одноголосно. Персональний 
склад ВРВ, обраний раніше, залишився незмінним. 

Далі відбувся обмін інформацією між головами об-
ласних рад ветеранів, які ділилися досвідом роботи 
в складних умовах карантину і висловлювали пропо-
зиції щодо поліпшення діяльності серед ветеранів То-
вариства.

ВИБОРИ В ОНЛАЙН-РЕЖИМІ
Власна інформація

Присутні вшанували хвилиною мовчання пам’ять 
голови обласної Ради  ветеранів  УТОГ  Бумбак Л.І., 
яка недавно відійшла у вічність. 

У звітній доповіді в.о. голови Ради Г.М. Гнатів про-
аналізувала роботу серед ветеранів за останні ро-
ки у таких напрямах, як уточнення обліку ветеранів; 
проведення засідань Ради двічі на рік; організація 
заходів з дозвілля та відпочинку; участь у художній 
самодіяльності Будинку культури УТОГ; заохочення 
найбільш активних ветеранів матеріальними винаго-
родами; вшанування ветеранів з-поміж ювілярів. 

Окремо було висловлено щиру подяку членам пре-
зидії, керівникам обласної і територіальних  організа-
цій УТОГ за піклування про матеріальний добробут 
ветеранів, виділення їм грошової допомоги, продо-
вольчих пакунків і гуманітарної допомоги.

На збори був запрошений директор департаменту 
соціального захисту населення Ужгородської міськ-
ради  А.Б. Біксей. Він жестами привітав членів УТОГ 

з Днем жестових мов  і відповів на численні запитан-
ня ветеранів стосовно надання соціальної допомо-
ги, а також оголосив, що з 2021 року міський бюджет  
буде фінансувати роботу 4 перекладачів жестової 
мови за певних умов.

На зборах активно обговорювалась  робота  серед 
ветеранів і звучали пропозиції щодо урізноманітнен-
ня дозвіллєвих заходів для людей поважного віку. 

Присутні запропонували кандидатури до складу об-
ласної Ради ветеранів: Г.М. Гнатів, О.О. Токача, Є.П. 
Кожарінову. Відкритим голосуванням одностайно об-
рали головою обласної Ради ветеранів УТОГ Закарпат-
тя Ганну Михайлівну Гнатів, заступником голови Олек-
сандра Олександровича Токача і членом Ради Євгенію 
Пет рівну Кожарінову.  Їм було дано завдання активізу-
вати роботу Ради і спільно з активом територіальних ор-
ганізацій УТОГ проводити різноманітні заходи згідно зі 
своїми повноваженнями. Завершилися збори «солод-
ким столом» і фотографуванням на згадку.

В УЖГОРОДІ ОБРАНО  
НОВИЙ СКЛАД РАДИ ВЕТЕРАНІВ

Відповідно до Положення про обласні Ради ветеранів УТОГ, 
22 вересня 2020 р. в Закарпатській обласній організації УТОГ 
відбулися звітно-виборчі збори обласної Ради ветеранів УТОГ.

Інформація Закарпатської 
облорганізації УТОГ
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МИСТЕЦТВО ДОСТУПНЕ КОЖНОМУ!

БЛАГОДІЙНА ДОПОМОГА 
СІМ’ЯМ ГЛУХИХ

Завдяки підтримці Українського культурного фонду 
Національний музей народного мистецтва Гуцульщи-
ни та Покуття імені Й. Кобринського, що розташова-
ний в Коломиї, розпочав роботу над проєктом з адап-
тації веб-сайту музею відповідно до міжнародних 
стандартів веб-доступності.

Для відвідування цього цікавого музею тепер не 
обов’язково їхати на Івано-Франківщину. Можна від-
відати його віртуально.

Сайт музею, який розташований за лінком http://
hutsul.museum, активно діє з 2009 року. Нині це ре-
сурс із вичерпним обсягом музейної та мистецької 
інформації. Тут висвітлено поточні й архівні вистав-
ки, музейні події та заходи, результати пошукової ро-
боти, діяльність творчих майстерень. Також надано 
можливість оглянути оцифровану колекцію самобут-
ніх витворів народного мистецтва, ознайомитися із 
численними музейними виданнями, науковими стат-
тями. Але найцікавіше — це можливість віртуально 

відвідати музей в онлайн-режимі.
Колектив музею прагне зробити інформацію ще до-

ступнішою для користувачів інтернет-мережі, зокрема 
для осіб з інвалідністю. До роботи над проєктом залу-
чено команду тестувальників з інвалідністю — агенцію 
«Inclusive It», а також заплановано в рамках проєкту 
створення інклюзивної англомовної версії сайту, що 
відкриє надбання Музею для міжнародної аудиторії.

Колектив музею проголошує, що мистецтво до-
ступне кожному і дбає про надання рівноцінного до-
ступу до ресурсів Музею та забезпечення рівних 
можливостей для особистісного розвитку і самореа-
лізації всіх громадян та спільнот.

Бажаємо успіху і пропонуємо долучитися до реалі-
зації проєкту шляхом онлайн-відвідування музею.

За інформацією Національного музею народного мистецтва 
Гуцульщини та Покуття імені Й. Кобринського

19 серпня 2020 року, на свято Преображення  Гос-
поднє, на Івано-Франківське підприємство УТОГ, за 
сприяння його керівника Ігоря Остяка, завітали пред-
ставники доброчинної організації — Благодійного 
фонду «Карітас — Івано-Франківськ УГКЦ» на чо-
лі з його директором отцем Володимиром Чорнієм. 
Разом з ними на трьох автівках привезли благодійні 

ОКСАНА КУРИЛІВ, 
заступник директора Івано-

Франківського УВП УТОГ з НВР, 
соціальних питань та кадрів

пакунки з харчовими продуктами, засобами індивіду-
ального захисту та засобами особистої гігієни.

В теплій та зворушливій обстановці отець Володи-
мир вручив особам з інвалідністю зі слуху, які пра-
цюють на Івано-Франківському УВП УТОГ, та їхнім 
сім’ям пакунки благодійної допомоги з благословен-
ням на мир, добру працю та здоров’я всіх.

«Карітас» Івано-Франківської архієпархії УГКЦ 
допомагає прикарпатським сім’ям, які опинились 
у складних обставинах. Допомога здійснюється 
у рамках проєкту «Надання гуманітарної допомоги 
під час пандемії COVID–19» за фінансової підтримки 
організації «Карітас» Австрії та за сприяння «Каріта-
су України».

Працівники підприємства та їх сім’ї щиро вдячні 
директору БО Благодійного фонду «Карітас — Іва-
но-Франківськ УГКЦ» отцю Володимиру Чорнію та 
директору підприємства Ігорю Остяку за проявлене 
милосердя, людяність, доброту та бажають всім міц-
ного здоров’я та Божого благословення!
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ШКІЛЬНА СТОРІНКА

Вагомість події полягає у тому, що вона відбулась 
у дні, коли вся світова спільнота відзначала Міжна-
родний тиждень глухих. За вимогами часу і нових сві-
тових тенденцій вона пройшла у форматі online. 

Лейтмотивом «EdCamp Khark iv  S5» онлайн 
став слоган національних всеукраїнських заходів 
EdcampFoundation — «Тримай п’ять, онлайн-освіто!», 
а символом — Біла Ворона, що збирає подібних собі 
«білих ворон» по всьому світу і долучає до едкемпів-
ської спільноти заради вирішення проблем навчання 
осіб з особливими освітніми потребами. 

Подія, основним принципом якої є сприяння ор-
ганічному професійному розвитку вчителів у всьо-
му світі через залучення їх самих до участі в цьому 
процесі, об’єднала всю Україну для роботи над та-
кою спільною проблемою сьогодення, як інклюзія 
в суспільстві. Комунальний заклад «Харківська спе-
ціальна школа № 5» Харківської обласної ради (далі 
— КЗ «ХСШ № 5» ХОР) має величезний досвід у цьо-
му питанні. За останні 2 роки освітяни закладу взяли 
участь в програмі UPSHIFT, створили власний проєкт 
«Почути серцем» і отримали гранд на втілення сво-
єї мрії — бути почутими. Було виготовлено дактильні 
абетки, які розміщені у містах України з метою попу-
ляризації української жестової мови та дактилології. 
Капітан команди проєкту «Почути серцем» Володи-

мир Чарушин провів брифінг у стінах Верховної Ради 
України, був запрошений та виступив у Генеральній 
Асамблеї ООН разом з активістами.

Директорка КЗ «ХСШ № 5» ХОР Олена Мірошник 
надихнулася ідеєю руху Edcamp та об’єднала для 
підготовки такого масштабного заходу всю шкільну 
спільноту. Галина Кукліна, заступниця директорки 
з навчальної роботи КЗ «ХСШ № 5» ХОР виступи-
ла координаторкою події, об’єднала всю Україну для 
привернення уваги суспільства до проблем освіти й 
життя людей з особливими освітніми потребами. Під 
патронатом організаторів руху «EdCamp Ukraine» 
відзнято відеоролики ознайомлювального характе-
ру, створено методичну платформу педагогічних ін-
новацій для втілення провідної теми (не)конференції, 
підготовлена технічна база і проведена дизайнерсь-
ка робота щодо креативного оформлення «EdCamp 
Kharkiv S5». 

Результатом цієї кропіткої, колосальної за обся-
гом праці став майже восьмигодинний онлайн-захід. 
Було відкрито п’ять вебінарних кімнат: «Взаємодія», 
«Партнерство», «Рівність», «Розвантаження», кон-
сультаційна кімната від Lenovo. У кімнаті «Розванта-
ження» учасники едкемпу (від англійського терміну 
EdCamp) мали можливість відпочити і відчути ефект 
музикотерапії від піаніста-віртуоза Євгена Хмари та 

ВІДБУЛАСЯ РЕГІОНАЛЬНА 
АФІЛІЙОВАНА (НЕ)КОНФЕРЕНЦІЯ 
«MINI EDСAMP KHARKIV S5»

25 вересня 2020 року на базі Комунального закла-
ду «Харківська спеціальна школа № 5» Харківської 
обласної ради відбулася РЕГІОНАЛЬНА АФІЛІЙОВА-
НА (НЕ)КОНФЕРЕНЦІЯ «MINI EDСAMP KHARKIV S5» 
за темою «Становлення Нової Української Школи як 
шлях створення якісного інклюзивного середовища 
для осіб з особливими освітніми потребами».

Галина КУКЛІНА,
координаторка події, заступниця директорки 
з навчальної роботи Комунального закладу 
«Харківська спеціальна школа № 5» Харківської 
обласної ради

Олена МІРОШНИК, 
директорка Комунального закладу «Харківська 
спеціальна школа № 5» Харківської обласної ради
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зарядитися енергією від команди креативної моло-
ді «Здорова нація — майбутнє України». Протягом 
всього часу було відкрито вільний доступ за поси-
ланнями до вебінарних кімнат без додаткових реє-
страцій для усіх зацікавлених з можливістю обрати 
участь в експертних та учительських сесіях, отрима-
ти відповідь від експертів у чаті або надихнутися і са-
мостійно провести сесію у своїй громаді.

Регіональна афілійована (не)конференція «Mini 
EdCamp Kharkiv S5» зібрала більш ніж 250 небайду-
жих людей. У понад двадцяти сесіях взяли участь 23 
експерти та спікери! Водночас з учительськими се-
сіями від найкращих педагогів-новаторів КЗ «ХСШ 
№ 5» ХОР та інших освітян України у події взяли 
участь коучери від Інституту спеціальної педагогіки 
і психології імені М.Д. Ярмаченка НАПН України, Уні-
верситету Альберти (Канада), Національного педаго-
гічного університету імені М.П. Драгоманова, управ-
ління державної служби якості освіти у Харківській 
області, Національного університету «Чернігівський 
колегіум» імені Т.Г. Шевченка, Харківського Націо-
нального педагогічного університету імені Г.С. Ско-
вороди. Серед експертів едкемпу були представники 
команди «EdCamp Ukrainе» компанії Lenovo, Пред-
ставництва Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Укра-
їні, дефлімпійського комітету Всеукраїнської Феде-
рації гольфа, AutismFriendlySpace від Асоціації Child.
ua, громадської організації «Діловий клуб «Парт-
нер», Комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний 
центр», редакції видавничої Групи «Кенгуру» видав-
ництва «Ранок», громадської організації «Здорова 
нація — майбутнє України», учасниця обмінної про-
грами Державного Департаменту Сполучених Штатів 
Америки «Інклюзивна освіта в США», фасилітатор-
ка програми ActiveCitizensBritishCouncil, розробники 
освітніх проєктів і методик, спортивних програм для 
дітей з особливостями фізичного розвитку та відомі 
громадські діячі.

По завершенні едкемпу всі охочі мали змогу запов-
нити підсумкову рефлексійну форму і гарантовано 

отримати посвідку про участь у події, а також отри-
мати сертифікат про підвищення кваліфікації.

Ми, освітяни Комунального закладу «Харківська 
спеціальна школа № 5» Харківської обласної ра-
ди, на базі якої відбулася Регіональна афілійована 
(не)конференція «Мini EdCamp Kharkiv S5», пишає-
мося, що пройшли конкурсний відбір «EdCampin a 
BOX 5.0» за принципом «бери і роби» та отримали 
право на проведення цієї неформатної онлайн-(не)
конференції! Ця подія, яка об’єднала креативну, та-
лановиту освітянську спільноту, батьків і громад-
ськість, наповнила енергією наші серця, сповнені 
надії зробити суспільство ближчим до особливих 
дітей та їх потреб! Хочемо подякувати всім учас-
никам нашого едкемпу за цю надію! Разом з вами 
— ми сила! Тож бажаємо всім нам успіху на шля-
ху створення якісного інклюзивного середовища 
для осіб з особливими освітніми потребами. Тримай 
п’ять, онлайн-освіто!

Протягом усієї восьмигодинної події, спрямованої 
на створення якісного інклюзивного середовища, 
здійснювався супровід експертних сесій переклада-
чами Українського товариства глухих. Завдяки про-
фесіоналізму перекладачів нечуючі люди мали рівні 
можливості доступу до роботи Регіональної афілійо-
ваної (не)конференції «MINI EDСAMP KHARKIV S5».
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ТВОЇ ТАЛАНТИ, УТОГ!

Героїня сьогоднішньої розповіді — Іванна Петрів-
на Розвозчик, народилася в нашій славній Білій Цер-
кві 9 січня 1988 року, в сім’ї чуючих батьків. Її батько, 
Петро Іларіонович Розвозчик, є членом Національ-
ної спілки письменників України, його перу належать 
збірки поезій «Ластівчине зілля» (2007), «Божий да-
рунок» (2008).

Іванна не чує з дитинства і закінчила Білоцерків-
ську школу для глухих дітей. Після школи, у 2007 ро-
ці, дівчина вступила до Білоцерківського професій-
ного ліцею, де навчалася за професією «Різьбяр по 
дереву та бересті». Училище вона успішно закінчила 
в 2010 році, але ця професія не стала їй до серця, ад-
же її покликання — це малювання. 

Це захоплення проявилося у Іванни ще в дитинстві. 
До кожного вірша свого батька вона самостійно роз-
робляла ілюстрації. Так, до збірки «Божий дарунок» 
нею створено 25 малюнків, а до книжки «Сувій доро-
ги», що вийшла 2018 року, — 15 ілюстрацій. Їй нале-
жить також оформлення обкладинок до книг. 

Іванна брала активну участь у виставках худож-
ників серед чуючих митців у Білій Церкві. Перша ви-
ставка відбулася у 2011 році у виставковому залі іме-
ні Людмили Дригало, де художниця представила со-
рок своїх картин. Тоді ж знайшлися охочі придбати її 
роботи. 

2019 року було організовано художні виставки се-
ред чуючих художників у міських бібліотеках № 8 та 
№ 6, до участі в яких запросили Іванну з її чудовими 
картинами. 

У січні 2020 року у музеї «Замкова гора» прово-
дили виставку художніх робіт, серед яких теж були 
картини Іванни. Як відзначали відвідувачі виставки, 
«дивлячись на її роботи, відразу виникає невтримне 
бажання розглядати образи, вивчати персонажів мі-
фів в образах молодих жінок... Ці образи майорять 
почуттями, тремтливо зачіпають свідомість краєч-
ком вогника від свічки, невагомим пір’ям, яке розси-
пається там, де пролітають янголи, напівпрозорими 
чутливими метеликами, лагідністю, що ховається за 
блиском очей. Захоплюєшся глибоко символічними 
сюжетами і починаєш розуміти сенс, закладений ху-
дожником у свої картини. Та, певне, в тому і є сила 
і чари багатовимірності картин Іванни…». 

Жіноча, релігійна, вільна тематика — усі вони вда-
ються художниці надзвичайно легко. Варто сказати, 
що Іванна Розвозчик творить у такому непростому 
виді мистецтва як графіка. На його складності і ори-
гінальності зосереджує увагу й Оксана Щербань, по-
етеса і друг сім’ї, до книги якої «Музика життя» Іван-
на створила 15 ілюстрацій. Оксана згадує, як багато 
років тому Петро Іларіонович приніс їй разом з відре-
дагованими текстами малюнки і сказав: «А це Іванна 
намалювала». 

Словами не описати, але можна намалювати…
Ми пишаємося, що у нас на Білоцерківщині творить 

такий самобутній митець як Іванна Розвозчик. Хоче-
мо щиро, від усього серця побажати нашій художни-
ці, нехай фарби будуть яскравими не тільки на її по-
лотні, а й у реальному житті.

ІВАННА — МИТЕЦЬ!
У газеті «Наше життя» ми часто розповідаємо про талановитих 
глухих і слабкочуючих людей, маючи на меті підтримати їх, а та-
кож дати чудовий взірець для наслідування іншим людям з пору-
шеннями слуху, особливо молодим, які тільки-но обирають свій 
єдиний, неповторний життєвий і творчий шлях.

Антоніна СУМОВСЬКА, 
директор Білоцерківського 
БК УТОГ

Більше фото — на 3 сторінці обкладинки
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ЩОБ ПАМ’ЯТАЛИ

Практично все життя він прожив на рідній Рівнен-
щині, де народився 1 квітня 1947 року в селі Микулин 
Гощанського району. Після школи вступив до Рів-
ненського кооперативного технікуму, який закінчив 
у 1965 році і розпочав трудову діяльність товарознав-
цем Сарненської райспоживспілки Рівненської об-
ласті.

З 1966 до 1969 року служив у лавах Радянської ар-
мії. Після повернення з армії, з 1969 до 1972 року, 
працював у Рівненській облспоживспілці.

На Рівненському учбово- виробничому підприєм-
стві УТОГ Микола Трохимович розпочав свою роботу 
з вересня 1972 року на посаді старшого товарознав-
ця, потім працював старшим майстром на виробни-
цтві.

У 1985 році Микола Трохимович закінчив Львів-
ський лісотехнічний інститут за спеціальністю «Еко-
номіка та організація деревообробної промисловос-
ті» і у вересні цього ж року був призначений директо-
ром Рівненського УВП УТОГ. 

За час роботи на цій відповідальній посаді він проя-
вив себе енергійним, ініціативним керівником, якому 
були притаманні такі цінні ділові якості як постійний 
творчий пошук, цілеспрямованість у досягненні намі-
чених планів, небайдуже ставлення до людей, турбо-
та про колектив. Усе це сприяло досягненню Рівнен-
ським УВП УТОГ значних успіхів як у виробничому, 
так і в соціальному та реабілітаційному напрямах йо-
го діяльності.

У найтяжчі часи перебудови економіки країни очо-
люване М.Т. Музичуком підприємство працювало 
стабільно та якісно, зберегло свою специфікацію 
і спрямованість на виробництво високоякісних меб-
лів, асортимент яких щорічно оновлювався. Продук-
ція підприємства користувалася великим попитом 
у споживачів з багатьох регіонів України.

Микола Трохимович постійно турбувався про поліп-

шення умов праці робітників та службовців підприєм-
ства, чуйно й уважно ставився до запитів та потреб 
непрацюючих пенсіонерів — колишніх працівників  
УВП.

Таке ж господарське і відповідальне ставлення до 
справи, до виробництва, до кадрів проявляв Мико-
ла Трохимович і під час обговорення найважливіших 
питань діяльності нашого Товариства на засіданнях 
президії ЦП УТОГ, членом якого він був багато років 
поспіль. М.Т. Музичук брав активну участь у діяльно-
сті Рівненської обласної організації УТОГ, входив до 
складу її правління.

Загальний стаж роботи М.Т. Музичука на Рівнен-
ському УВП УТОГ складав 43 роки, з них директором 
— 30 років.

За багаторічну сумлінну працю в Українському то-
варистві глухих, вагомий особистий внесок у роз-
в`язання проблем соціального захисту осіб з інва-
лідністю зі слуху М.Т. Музичук був нагороджений 
Почесною грамотою Кабінету Міністрів України, ор-
деном «За заслуги» III ступеня, відомчою заохочу-
вальною відзнакою Міністерства праці та соціаль-
ної політики України «Знак пошани». У 2007 році 
Товариство надало йому високе звання — «Почес-
ний член УТОГ».

Для всіх нас його відхід за межі цього буремного, 
неспокійного світу став непоправною втратою…

Завершуючи прощальне слово про цю чудову лю-
дину, хочемо висловити щирі слова підтримки і спів-
чуття його рідним і близьким. 

Прощавайте, Миколо Трохимовичу… Вічна Вам 
пам’ять.

ПРОЩАВАЙТЕ, 
МИКОЛО ТРОХИМОВИЧУ…

28 вересня обірвалося життя колишнього директора Рівнен-
ського УВП УТОГ, Почесного члена УТОГ, багаторічного чле-
на президії Центрального правління УТОГ МУЗИЧУКА Миколи 
Трохимовича. Ця звістка дуже вразила всіх, хто знав Миколу 
Трохимовича, працював з ним, мав нагоду спілкуватися з цією 
врівноваженою, мудрою людиною з господарським підходом 
до справи.

Президія Центрального правління УТОГ,  
Рада директорів підприємств УТОГ,  

Рада голів обласних організацій УТОГ,  
керівництво та колектив Рівненського УВП УТОГ,  

президія та колектив Рівненської обласної організації УТОГ, 
Всеукраїнська та обласна ради ветеранів УТОГ
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ЖИТТЄВА ІСТОРІЯ

Якось на днях, занурений у роздуми глибокі по ро-
боті, я увійшов до трамваю і, проходячи вагоном, по-
бачив старого знайомого, з яким давненько не бачив-
ся. Раніше, ще коли цей глухий перебував у статусі 
працівника славного Чорноморського суднобудівно-
го заводу, після трудового дня в трамваї він завжди 
мене підколював і я платив йому тією ж монетою. От-
же, «стара школа» не забута: побачивши мене від-
чуженим думками від світу цього, цей молодцюватий 
літній чолов’яга негайно почав звичну гру — «зляка-
не» мацання кишенями і, врешті, полегшене зітхання 
— дав зрозуміти, що у нього є пенсійне посвідчення, 
яке дає право на безкоштовний проїзд.

Я, звичайно ж, як завжди, підіграв: з серйозним ви-
глядом, сердито кліпаючи очима над карантинною 
маскою, змалював йому жестом прямокутник, що оз-
начало «квиток». Мій співрозмовник охнув і швиденько 
вийняв з кишені посвідчення, яке виявилося членським 
квитком УТОГ. У цей час периферійним зором я помі-
тив, що піввагона синхронно почали підозрілі рухи. 

До речі, всі пасажири сиділи: через карантин про-
везення пасажирів здійснюється тільки сидячи і, зви-
чайно, в засобах захисту — масках різного кольору 
й смаку.

І ось ці до цього розморені серпневою спекою паса-
жири почали спонтанний порух: хто гарячково шукав 
закомпостований квиток, хто виймав якісь посвідчен-
ня. Від цього я «ввійшов» у смак і вже свідомо про-

довжував цей спектакль — для власного задоволен-
ня. Забрав у глухого його документик і метрономним 
порухом пальця втовкував йому, що ця «ксива» не 
має юридичної сили, а отже — поклав її собі до кише-
ні. Знову побачив бічним зором, що двоє боком про-
шмигнули повз мене і десь щезли. Інші — хто в на-
прузі, а хто в очікуванні — продовжували  вирячува-
тися на мою персону, мабуть, очікуючи, як викрутить-
ся з такої ситуації глухонімий «заєць». Я ж, насолод-
жуючись моментом, з виглядом удава відірвав очі від 
своєї «жертви» і неквапно оглянув весь салон. Одна 
бабця, котра потрапила мені на очі, тут же здалеку 
показала своє посвідчення пенсіонерки. Я серйозно 
кивнув їй і, закінчивши огляд, плюхнувся на сидіння, 
запропоноване мені глухим, і далі, наче й не було ні-
чого, став жестикулювати з ним. Можу лише здога-
дуватися, які думки були в інших пасажирів, а свій 
спектакль ми зіграли і насолоду отримали.

«КОНТРОЛЕР» І ГЛУХИЙ «ЗАЄЦЬ»
Ігор ПОРХУН

ОГОЛОШЕННЯ
Втрачені посвідчення пере-
кладача жестової мови вищої 
категорії № 062-20 та додаток 
до посвідчення, видані Цент-
ральним правлінням Україн-
ського товариства глухих на ім’я  
РИБАК Ольги  Анатоліївни, 
вва жа ти недійсним.

Втрачене посвідчення пере-
кладача жестової мови дру-
гої категорії № 026-20, видане 
Центральним правлінням Укра-
їнського товариства глухих на 
ім’я БІРЮКОВОЇ Марини Васи-
лівни, вважати недійсним.

Підприємство запрошує на роботу осіб з інвалід-
ністю зі слуху за професіями:

• автоматник холодновисаджувальних авто-
ма тів — 2 особи — оплата праці відрядна;

• волочильник дроту — 2 особи — опла-
та праці відрядна.

Кам’янське ПОГ «ПАРУС-МЕТИЗ» УТОГ  Кам’янське ПОГ «ПАРУС-МЕТИЗ» УТОГ  
пропонує роботупропонує роботу

Приїжджі забезпечуються ліжко -місцем у гуртожитку під-
приємства.

Адреса підприємства: 51931, м. Кам’янське, вул. Широка, 33.
Нам можна написати на електронну адресу: kadry.utog@ukr.
net та на тел./факс: (05692) 3-25-13.






