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23 лютого 2021 року Київрада підтримала при

значення перекладача жестової мови вищої кате

горії Лесі Станіславівни Петрівської Уповноваже

ною з прав людей з інвалідністю. За відповідне рі

шення проголосували 99 депутатів.

Уповноважена забезпечуватиме здійснення Ки

ївською міською радою конституційних повнова

жень щодо забезпечення додержання прав і за

конних інтересів людей з інвалідністю, у тому чис

лі тих, які отримали інвалідність у зоні проведення 

антитерористичної операції, інвалідів війни.

Як наголосив Київський міський голова Віталій 

Кличко, Київ першим вводить таку посаду. Оскіль

ки міська влада робить місто безбар’єрним і 

зручним для всіх його мешканців. Зокрема, 

доступним до різних сфер життя для людей 

з інвалідністю.

Нагадаємо, що у 2009 році Верховна 

Рада України ратифікувала Конвенцію 

про права осіб з інвалідністю. З того ча

су питання призначення Уповноваженого 

з прав людей з інвалідністю набуло особ

ливого значення, зокрема у 2014 році 

призначений Уповноважений Прези

дента України, а у 2017 створено по

саду Урядового уповноваженого з 

прав осіб з інвалідністю.

Леся Петрівська минулого року 

на місцевих виборах була об

рана депутаткою Київради. Ви

росла вона сім’ї людей з інва

лідністю зі слуху і понад 16 років 

працює в Українському товаристві 

глухих. Її діяльність нерозривно пов’язана з нашим 

Товариством і з наданням всебічної допомоги глу

хим людям. Леся Петрівська здійснює також пере

клад телевізійних передач, а з весни 2020 року і по

чатку пандемії в Україні здійснювала переклад ін

формаційних брифінгів високопосадовців, зокрема 

мера столиці Віталія Кличка, Міністра охорони здо

ров’я України Максима Степанова та інших. 

«Я хочу вкотре наголосити: у вислові «людина з 

інвалідністю» головне слово — «Людина». Саме це 

я маю на увазі, коли говорю про комфортний і до

ступний Київ. Адже посправжньому безбар’єрне 

середовище — це не тільки архітектурна доступ

ність, це збереження достоїнства, само

стійності, честі і гідності людей з інвалід

ністю», — переконана Леся Петрівська.

Вона поінформувала, що офіційно в 

Києві зареєстровано 160 тисяч осіб з 

інвалідністю, і ще є велика кількість 

людей, які належать до маломобіль

них груп населення. І столиця має 

стати більш комфортною та до

ступною для них.

Від імені всіх членів Укра-

їнського товариства глухих 

сердечно вітаємо Лесю Ста-

ніславівну з обранням на ви-

соку посаду і щиро бажаємо їй 

успіхів у відстоюванні прав та 

інтересів осіб з інвалідністю, 

створення для них комфортних 

і гідних людини умов життя. 

Лесю Петрівську обрано 
Уповноваженою з прав людей 
з інвалідністю по Києву! За інформацією 
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— Світлано Іванівно, так коли Ви святкувати-

мете свій ювілей — 28 лютого чи 1 березня?

— 28 лютого, бо саме в цей день я народилася. 

Але за бажанням мого тата в документах зазначе

но 1 березня. 

— Ви прийшли на роботу до виконавчого апа-

рату ЦП УТОГ ще зовсім молоденькою 17-річ-

ною дівчиною, тут виросли в усіх значеннях 

цього слова…

— Я навчалася на Державних вечірніх курсах сте

нографії та машинопису, до закінчення яких зали

шалося 3 місяці. Наша група складалася з 25 дів

чат. Одного разу до мене підійшла класний керів

ник групи і сказала: «Світланко, в редакцію газети 

«Наше життя» потрібна секретардрукарка, під’їдь 

в УТОГ і поспілкуйся». А я відповіла, що спочатку 

закінчу курси, а потім подивлюся. Щодня, протягом 

цілого місяця занять Мирослава Іванівна (так зва

ли класного керівника) мене запитувала, чи ходи

ла в УТОГ. І одного разу я все ж таки наважилася... 

В редакції першою мене зустріла миловидна, 

усміхнена і доброзичлива жіночка, яка запросила 

в окремий кабінет і сказала: це буде твоє робоче 

місце — розташовуйся, познайомся з газетою. То 

була Таїсія Петрівна Єрмакова. Вона познайомила 

мене з працівниками редакції (на той час їх було 

8 осіб). Розповіла про роботу, яку кожен з них ви

конував. Сказала, що маю виконувати я.  Редактор 

Петро Іванович Булатов попросив мене надруку

вати матеріал в газету, після чого доручив Т.П. Єр

маковій оформити документи у відділі кадрів про 

прийняття мене на роботу. Розгублена, не розу

міючи що відбувається, я сказала: «Мені потріб

но подумати, порадитися вдома, а потім прийня

ти рішення». На що вони відповіли: «Ми подумали, 

порадилися і вирішили — ти будеш у нас працю

вати!». Так 17 січня 1984 року мене було прийнято 

на роботу в редакцію газети “Наше життя” УТОГ і 

саме з цього дня розпочалася моя трудова діяль

ність. Можна сказати, що мою подальшу долю ви

рішили ці дві чудові людини.

— Ви тривалий час працювали літературним 

редактором і завідувачкою відділом в газеті 

«Наше життя». Якою запам’яталась Вам робо-

та в редакції?

— П.І. Булатов завжди наголошував, що найго

ловніше в моїй роботі — це пунктуальність, акурат

ність та відповідальність. Я завжди готова бу

ла вчитися й розвиватися. Дослухалася до порад 

старших і  досвідчених працівників редакції та ра

до сприймала все нове.

Якось мені дали відредагувати текст одного з 

дописувачів, який терміново мали поставити в но

мер. Чи то була перевірка, чи то збіг обставин, 

але, як з’ясувалося потім, — я добре впоралася 

з поставленим завданням. Відтоді почала відпо

відати за граматику й стилістику текстів, виправ

ляти різного роду помилки, усувати смислові не

виразності, редагувала прийняті до опрацюван

ня  матеріали, забезпечувала літературну правку 

тексту на усіх рівнях, узгоджувала матеріали піс

ля літературної правки з заввідділами та редакто

ром, здійснювала переклади текстів з російської 

на українську мову. Дякуючи моїм наставникам, 

які завжди допомагали і підтримували, я навчила

ся працювати в команді. Згодом вступила на нав

чання до КНУ ім. Т.Г. Шевченка за спеціальністю 

«Журналістика». 

Пригадую своє перше відрядження на Херсон

ське УВП УТОГ, де відбувався конкурс на присво

Жити, творити  
і не розслаблятися!

Інтерв’ю зі Світланою Віскушенко

Працює у виконавчому апараті Центрального правління УТОГ скромна 

й працьовита жіночка, доля якої змолоду нерозривно пов`язана не ли

ше з УТОГ, а й з газетою «Наше життя».  Ну як же не привітати її з ювілей

ною датою!

Підготувала 
Наталія КАМЕНСЬКА
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єння звання «Краща швачка року в УТОГ». Цікаво 

було спостерігати за роботою швачок, які приїха

ли зі швейних підприємств УТОГ, щоб взяти участь 

у цьому конкурсі. А згодом я написала перший ре

портаж в газету.

— Як працювалося з Булатовим, який був на 

той час редактором? 

— П.І. Булатова я завжди згадую теплими і доб

рими словами. Він був прихильним до мене і вима

гав цього від інших працівників, грамотно розподі

ляв роботу в колективі, сильно не навантажував, 

бо оберігав мене. Давав хороші настанови, вчив 

повільно і ретельно вчитуватися в текст, щоб не 

припуститися жодної помилки.

— Кого з тодішніх працівників Ви найчастіше 

згадуєте? 

— Перш за все, Т.П. Єрмакову, М.Г. Волянсько

го, І.М. Маханцеву, з якими я пропрацювала най

більше років. 

Тривалий час працював у нас глухий фотокор І.С. 

Щербанюк, якого добре знали на всіх підприєм

ствах і в організаціях УТОГ. Пізніше в нашу газету 

прийшов його син Віктор.

— Які особливі історії з життя редакції Ви мог-

ли б пригадати? 

— Щотижня ми збиралися на «летючку», обгово

рювали всі питання, пов’язані з версткою газети, 

висловлювали думки щодо подальшого вдоскона

лення роботи. Колектив редакції був дружний. Ок

рім роботи, не забували й про свята, завжди зби

ралися, спілкувалися, ділилися найпотаємнішим. 

Пам’ятаю, як усі працівники вітали мене із закін

ченням КНУ ім. Т.Г. Шевченка і отриманням дипло

му. Було прийняте одностайне рішення всім колек

тивом відсвяткувати цю подію у Гідропарку, на при

роді. Ця «неформальна» зустріч усіх нас ще більше 

наблизила один до одного, здружила, згуртувала.

— Що спонукало Вас після роботи в журналіс-

тиці до переходу на іншу посаду?

— Працюючи в УТОГ, я постійно вчилася, набу

вала досвіду. Все це мені дуже допомогло в май

бутньому. Так склалося, що через певні обстави

ни я мала піти з редакції газети “Наше життя” на 

іншу роботу. Але, завдяки тодішньому голові УТОГ 

Юрію Петровичу Максименку, який наполегливо 

вмовляв залишитися в УТОГ, мене було переведе

но на посаду завідувачки архіву, а згодом — на по

саду секретаря президії ЦП УТОГ, яку я обіймаю 

зараз. Основними моїми завданнями на сьогодні 

є організаційне забезпечення підготовки та про

ведення засідань президії, оформлення протоко

лів президії та архівної справи у ВА ЦП УТОГ, по

становка на комп’ютерний облік усіх доручень ке

рівництва ЦП УТОГ і найважливіших заходів Това

риства тощо. 

Я — щаслива людина, бо 
мене оточує велика і дружна 
сім’я під назвою «Українське 
товариство глухих»
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— Безумовно, притаманна Вам відповідаль-

ність і акуратність у роботі з документами ду-

же знадобилася на Вашій новій посаді. Про-

те це не лише робота з паперами, а й робота з 

людьми…

— Я завжди відкрита до спілкування і приймаю 

життя таким, яким воно є. Щоденна робота з 

людьми приносить мені задоволення. Я завжди го

това прийти на допомогу кожному, розділити тур

боти та підтримати у нелегкий життєвий період. І 

люди мені відповідають тим же. Я — щаслива лю

дина, бо мене оточує велика і дружна сім’я під наз

вою «Українське товариство глухих». 

Хочу згадати добрим словом наших ветеранів: 

Ю.П. Максименка, В.С. Чеботаря, Т.І. Орєхова, 

К.З. Нестеренко, Н.В. Іванюшеву, Р.І. Шелест,  В.Т. 

Самойленко, А.П. Курашеву, В.О. Пилипець, В.В. 

Скорик (усіх не перерахуєш), які зробили великий 

Щиро і від усього серця, 
вітаємо Вас, шановна 
Світлано Іванівно, 
з ювілейним днем 
народження!

Бажаємо Вам у цей уні

кальний день відмінного на

строю і натхнення на нові 

справи, задуми і плани. Не

хай всі Ваш дії даються легко 

і без особливих зусиль, а в сер

ці завжди панує гармонія і затишок. Навіть як

що на шляху і зустрінуться труднощі, прийміть 

їх не як випробування, а як привід піднятися 

на щабель вище.

 З такою колегою як Ви, нам дуже пощасти

ло, бо Ви завжди приносите з собою гарний 

настрій і приязне ставлення до людей. Будьте 

й надалі такою ж чарівною і прекрасною! Не

хай у Вашому доброму і чуйному серці завж

ди буде місце для любові і радості! 

Наші слова дружнього привітання нехай не 

просто наповнять цей чудовий день удачею і 

теплом, а й принесуть Вам у подальшому жит

ті багато добра, радості і людської поваги!

Президія ЦП УТОГ, 
колектив виконавчого апарату ЦП УТОГ, 

Рада голів обласних організацій УТОГ, 
Рада директорів  підприємств УТОГ, 
Всеукраїнська рада ветеранів УТОГ.

внесок у розвиток нашого Товариства. 

Добру естафету керівника УТОГ прийняла і вміло 

продовжує голова Українського товариства глухих 

І.І. Чепчина, яка особливо переживає за долю То

вариства і робить все можливе для його стабілі

зації і процвітання. Велика подяка їй за підтримку, 

розуміння і добре ставлення.

Хочу подякувати нинішньому складу президії (І.І. 

Чепчина, Т.О. Кривко, В.В. Шевчук, С.В. Котелья

нець, В.М.  Зюбін, О.П. Єфимович, Ю.Л. Горощак, 

В.В. Балдига, В.Ю. Дюжев, Ю.П. Максименко) й 

всьому колективу виконавчого апарату ЦП УТОГ 

за плідну роботу і розв`язання нагальних питань. 

— Ви ніколи не цуралися громадської роботи 

і таких навантажень у Вас завжди вистачало. 

Проте ніколи не чули від Вас нарікань і скарг, 

що доводиться витрачати час на таку «волон-

терську» роботу. Бо не в грошах щастя?

— Вже багато років я є секретарем профкому. 

Так, роботи вистачає. І буває нелегко. Але я люб

лю те, що роблю — і рухаюся вперед. Вважаю, що 

потрібно бути чутливою і корисною для оточуючих 

тебе людей. 

— В процесі роботи Ви опанували жестову 

мову. А чи пам’ятаєте, який найперший жест Ви 

вивчили?

— Багато років тому в «червоному куточку» ЦП 

УТОГ, який розташовувався на 5 поверсі будівлі, 

для працівників відділів проводилися початкові кур

си вивчення жестової мови. Адже на той час біль

шість людей в Центральному правлінні були чуючі. 

Спочатку всі вивчили азбуку, а потім кожен мав про

дактилювати своє прізвище, ім’я та по батькові. Як 

же важко це вдавалося! Пальці не слухалися, «ди

вилися» в різні боки… Ми повторювали по 5 разів 

одне й те саме і все одно погано виходило. Але зго

дом, вивчаючи і щодня практикуючи жести, все на

лагодилося. 

— Робота і дім, велика сім’я — безумовно, 

Вам доводиться нелегко. Хто й що допомагає 

Вам у житті? 

— Велика сім’я — це мій тил, моя опора і моя 

підтримка. Вони надають мені сил, бажання жити, 

творити і не розслаблятися. Я з надією і  впевнені

стю дивлюся у завтрашній день, бажаю всім здо

ров’я, миру, добробуту і процвітання нашому Укра

їнському товариству глухих.

— Дякуємо, Світлано Іванівно, за цікаве і зміс-

товне інтерв`ю! Наші найщиріші вітання з наго-

ди ювілею! Нехай навзаєм збудуться всі поба-

жання і для Вас!
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У цей день весь колектив підприємства зібрався у 

пошивному цеху, тут були присутні й колишні дирек

тори підприємства — Д.О. Щербань та М.П. Чаус.

Відкрив збори заступник директора з кадрів і 

соціальних питань В.М. Юрченко і повідав про 

те, як у складні післявоєнні роки глухі мешкан

ці Артемівська не могли влаштуватися на робо

ту, а жити якось треба було. Для розв`язання ці

єї проблеми міська організація Товариства глу

хих на чолі з головою Г.О. Бондаренко прийняла  

рішення про створення годинникової і взуттєвої 

майстерень. Місцева влада пішла назустріч, виді

лила приміщення і 25 січня 1946 року ці майстер

ні були відкриті. Тут були працевлаштовані пер

ші 12 осіб, але на обліку в організації перебувало 

ще багато охочих працювати, і тоді додатково бу

ло створено такі майстерні як швейна, жерстяна, 

нікеліровочна та вулканізаційна. Починали все з 

нуля: працівники з дому приносили інструменти, 

швейні машинки, навіть вкладали особисті кош

ти, щоб купити верстат — аби була робота.

У 1947 році Донецький обласний відділ УТОГ ви

знав ці майстерні як самостійне підприємство під 

назвою «Артемівський навчальновиробничий ком

бінат» і директором призначив ту ж саму Г.О. Бон

даренко, яка брала активну участь у створенні 

майстерень. 

25 січня Бахмутському (Артемівському) ВП УТОГ виповнилося 75 ро

ків. Дивовижні люди творили чудеса. У нас славне минуле і ми пишає

мося ним!

Бахмутському ВП УТОГ — 75!

Взуттєва майстерня.1946 рік

На підприємствах УТОГ
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З цього часу почало здійснюватися плануван

ня виробничої діяльності, налагоджено облік, звіт

ність, постачання сировиною, матеріалами та орга

нізацію збуту готової продукції. 

Колектив підприємства неодноразово посідав 

почесні місця серед підприємств УТОГ, особливо 

славився швейний цех, який працював тоді у 2 змі

ни. 

Необхідно підкреслити, що Г.О. Бондаренко бу

ла не тільки вмілим, але й далекоглядним керівни

ком. Вона прийняла потрібні й правильні рішення, 

що надалі вплинули на долю підприємства, а саме:

— у зв’язку з труднощами постачання сировини 

для ділянок різних галузей (потрібні були ткани

на, метал, гума тощо) поступово в 1960 році лікві

дувала розкидані за різними адресами майстерні 

і залишила швейне виробництво як основне і най

більш перспективне;

— у зв’язку зі збільшенням обсягу виробництва і 

кількості глухих, які потребували роботи, вона до

моглася допомоги в будівництві виробничого кор

пусу та гуртожитку підприємства. Уже в 1961 ро

ці на кошти Українського товариства глухих побу

дували 4поверхову будівлю підприємства по вул. 

Сибірцева, 170 і ввели в експлуатацію 3поверхо

вий гуртожиток зі школою робітничої молоді на 

шість кімнат по вул. Ціолковського, 22.

Вжиті заходи сприяли зміцненню кадрів і ста

більності в роботі колективу: працівникам підпри

ємства було, де жити, працювати і навчатися.

Постановою ЦП УТОГ у 1963 році Артемівський 

комбінат глухих перейменовано в Артемівське уч

бововиробниче підприємство УТОГ.

З роками на УВП стало приходити все більше і 

більше глухих, у зв’язку з цим виникла необхід

ність у розширенні виробничих площ і, завдяки 

наполегливості Г.О. Бондаренко, в 1974 році бу

ло завершено будівництво 4поверхового вироб

ничого корпусу (прибудови). Створені умови ста

ли відповідати вимогам промислової санітарії та 

охорони праці.

У 80х роках перед керівництвом на чолі з но

вим керівником — Д.О. Щербанем постало питан

ня розширення матеріальної бази підприємства. 

Були побудовані гаражі, склади для зберігання си

ровини і паливномастильних матеріалів, прохід

ну підприємства, кімнату «Здоров’я», реконстру

йовані склад готової продукції, їдальня, підготовча 

дільниця, актовий зал. У гуртожитку підвели гарячу 

воду, завдяки чому були встановлені душова і кім

нати для прання та сушіння білизни. Біля підпри

ємства почалося будівництво 9поверхового жит

лового будинку. Відкрилися бази відпочинку на бе

резі Азовського моря та Сіверського Дінця. Корот

ше, було все, що потрібно людям — живи і радій.

Однак у 90і роки, після розпаду СРСР, колекти

ву УВП довелося дуже важко: припинилися пла

нові постачання сировини, стався спад випуску 

продукції і рівня зайнятості. Щоб вижити, підпри

ємству довелося, окрім пошиття спецодягу та ру

кавиць, за короткий термін перейти на пошиття то

варів народного споживання, самим шукати сиро

вину, замовлення, збут, створювати новий імідж 

підприємства. Змінився не лише асортимент про

дукції, а й технологія її виготовлення. Потрібно бу

ло нове високопродуктивне обладнання, яке бу

ло придбано завдяки підтримці Фонду соціального 

захисту інвалідів. Парк технологічного обладнан

ня оновили майже на 80%. Усі відділи перейшли на 

використання комп’ютерної техніки.

 З листопада 2004 року колектив очолив Микола 

Петрович Чаус, виходець з нашого підприємства, 

який до того працював заступником директора з 

комерційних питань. 

Він багато уваги приділяв питанням збереження 

колективу і реабілітації осіб з інвалідністю.

Д.О. Щербань М.П. Чаус.Г.О. Бондаренко О.В. Завгородня
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На вашій небайдужості, стійкості, відповідальності будується майбутнє нашого краю. Пе

реконані, що вам вистачить наснаги, витримки та професіоналізму для подолання всіх 

труднощів і подальшого фінансового та економічного зростання підприємства.

 Нехай досягаються поставлені цілі та здійснюються найзаповітніші мрії.   Ба

жаємо всім миру, міцного здоров`я, тепла і затишку у Ваших оселях та успі

хів у вашій професійній діяльності!

Щастя, віри та любові!

Президія ЦП УТОГ, Рада директорів підприємств УТОГ, 
Всеукраїнська рада ветеранів УТОГ, 

президія та колектив Харківської облорганізації УТОГ 
і Бахмутської ТО УТОГ.

На підприємстві створені комфортні умови для 

роботи: встановлена нова мінікотельня, тривають 

вдосконалення технології та впровадження висо

копродуктивного обладнання. Поліпшуються умо

ви побуту працівників: на кожній дільниці встанов

лені кондиціонери, холодильник, електрочайник, 

мікрохвильова піч, а обіди в їдальні для праців

ників УВП на 15% дешевше. В результаті вжитих 

заходів підприємство непогано зарекомендувало 

себе в Донецькому регіоні, а серед підприємств 

для осіб з інвалідністю Донецької області воно — 

найкраще. 

У 2016 році у зв’язку з декомунізацією Артемів

ське учбововиробниче підприємство було пере

йменовано в Бахмутське виробниче підприємство 

УТОГ.

У кінці 2019 року директором призначили Оле

ну Василівну Завгородню, яка до цього працюва

ла на ВП головним інженером. О.В. Завгородня 

знає підприємство та виробництво від «а» до «я», 

в неї постійно все під контролем. Тепер у зв’язку 

зі становищем в Україні і в Донбасі перед нею сто

їть першочергове завдання — забезпечити колек

тив роботою і зарплатою. В тому, що підприємство 

в такі складні часи продовжує працювати, велика 

заслуга всього колективу, у якому працюють люди, 

відзначені державними нагородами. Свого часу за 

багаторічну і сумлінну працю були нагороджені:

— орденом Трудового Червоного Прапора — 

засновник підприємства з 33річним стажем 

роботи на посаді директора Г.О. Бондарен

ко і швачка Н.А. Козлова, яка виховувала 5х 

дітей і працювала дуже сумлінно; 

—  званням «Почесний член УТОГ» — колишні 

директор Д.О. Щербань і заступник дирек

тора з НВР Г.Х. Жеребцов; 

—  орденом «За заслуги» ІІІ ступеня — колишній 

директор М.П. Чаус;

—  званням «Відмінник УТОГ» — колишні на

чальник ПЕВ Л.П. Боряк і головний бухгал

тер Г.М. Нестеренко; 

—  нагородою УТОГ «За заслуги» — колишній 

технолог Р.А. Грицина та інші. 

Ось такий славний шлях підприємства довжи

ною в 75 років!

На ювілейних зборах після виступів зі спогада

ми Д.О. Щербаня і М.П. Чауса, нинішній дирек

тор О.В. Завгородня вручила Почесну грамо

ту старшому майстру Н.М. Андруховій, яка пра

цює на підприємстві з 1963 року, грамоти — ве

теранам підприємства з 70х років Г.М. Куценко і 

Л.М. Штиріній, подяку — кращим працівникам Т.Ф. 

Григоровій, Т.І. Громовій, О.В. Івановій, Т.О. Нагор

ській, Т.О. Усенко і С.В. Черепні. 

На завершення директор висловила всім подя

ку, побажала здоров’я і добробуту і запевнила, 

що підприємство в майбутньому при новому по

колінні працівників неодмінно відзначить 100річ

ний ювілей.

Директор О.В. Завгородня вручає Почесну грамо-

ту старшому майстру Н.М. Андруховій

Шановні працівники Бахмутського ВП УТОГ!
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Любов ЛУЦЕНКО: 
«Особливості глухих дітей 
вимагають створення для них 
особливих умов навчання»

Шкільна сторінка

— Наші щирі вітання з високою нагородою, 

шановна Любове Миколаївно! Дуже приємно, 

що Вашу багаторічну сумлінну працю так висо-

ко поціновано. А як Ви прийшли в сурдопеда-

гогіку? 

— Дякую. Надзвичайно приємно отримати вітан

ня саме від Українського товариства глухих.

Історія мого вибору професії сурдопедагога ду

же проста. Вчительська професія мене захоплю

вала з дитинства, бо хорошим прикладом були мої 

вчителі. А одна із моїх односельців (я родом з Київ

щини) працювала на Донеччині, в Макіївській спе

ціальній школі чи дитячому садочку для глухих ді

тей і багато розповідала про свою роботу. Мені бу

ло дуже цікаво: як то можна навчити дітей, які зов

сім не чують?

Одного разу, бувши в Києві, я йшла бульваром 

Шевченка і побачила велике оголошення про на

бір студентів на дефектологічний факультет Київ

ського державного педагогічного інституту ім. О.М. 

Горького (тепер — Київський національний педаго

гічний університет ім. М.П. Драгоманова).

 Так я стала студенткою. А після закінчення ін

ституту разом зі своєю подругою і землячкою Ві

рою Бородіною за направленням приїхала в Кри

вий Ріг, де почала працювати вчителем української 

мови та літератури у спеціальній школі для глухих 

дітей. Це був 1969 рік. 

— Згадаймо, які основні етапи пройшла Кри-

ворізька школа і чим Ви безумовно можете пи-

шатися.

— Криворізька спеціальна школа «Сузір’я» про

йшла нелегкий, але надзвичайно цікавий шлях 

свого становлення. Історія створення закладу по

чинається в далекому 1939 році. Першими її учня

ми були мешканці Кривого Рогу та найближчих сіл. 

Навчанням та вихованням цих дітей займались мо

лоді випускники спеціальних курсів сурдопедаго

гів. Ось один зі спогадів тодішніх випускників: «В 

школі був чіткий режим: зранку фіззарядка, сніда

нок, уроки, потім обід і праця на подвір’ї, в примі

щенні школи. Потім змагання, ігри, розваги. Парти 

стояли півколом. Вчителі вимагали, щоб ми гово

рили, грамотно писали і читали».

А потім війна… Школа зачинила свої двері на 

дов гих 4 роки. І лише в 1945 році відновила свою 

діяльність. Директором школи був призначений 

Костянтин Володимирович Гоф. Мені пощастило 

працювати з цим педагогом, коли він викладав у 

нашій школі історію. Для мене це був взірець сур

допедагога. Я багато чого навчилась саме в цієї 

мудрої, надзвичайно позитивної людини.

За вісімдесятирічний період існування спеці

ального закладу для дітей з порушеннями слуху 

відбулося багато віх на шляху його становлення, 

розвитку та самоствердження. Заклад змінив три 

адреси, змінював назву, але незмінним залишало

ся прагнення педагогічного колективу допомагати 

глухим дітям, навчати їх за сучасними методика

ми і технологіями, не залишати їх на узбіччі життя, 

допомагати стати рівноправними членами суспіль

ства, почуватися впевнено й комфортно.

З нагоди Дня Соборності п’ять педагогів зі всієї України отримали 

звання «Заслужений вчитель України». 

Серед них — заступник директора Криворізької  спеціальної шко

ли «Сузір’я» Любов Миколаївна ЛУЦЕНКО. 

Відповідний Указ № 24/2021 розміщений  на сайті Офісу Президента.

Наталія КАЛИНИЧЕНКО
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Основним пріоритетом у діяльності закладу було 

забезпечення реалізації права дітей з порушення

ми слуху на здобуття якісної освіти, створення на

лежних умов для навчання, надання комплексних 

реабілітаційних послуг дітям для їх успішної соціа

лізації та інтеграції в суспільство.

Якщо говорити про досягнення закладу, то це, 

перш за все, успішність його випускників. За ос

танні 30 років понад 300 випускників школи про

довжили навчання у професійнотехнічних, серед

ніх спеціальних (технікумах, коледжах) та вищих 

навчальних закладах. Вони успішно опанували об

рані професії і стали хорошими фахівцями. Серед 

них є майстри виробничого навчання і художники, 

модельєри і масажисти, хлібопекарі і токарі, вчи

телі і вихователі. Це неповний перелік професій, 

якими оволоділи випускники школи. Серед них є й 

учасники та переможці дефлімпійських ігор. Особ

ливим досягненням закладу є те, що в ньому на

разі працює п’ятеро глухих педагогів. Двоє з них, 

Ольга Біланова та Настя Ленець — педагогиде

фектологи, є випускниками саме нашої школи. 

Для 800 хлопчиків і дівчаток, а саме таку кіль

кість вихованців підготував до самостійного жит

тя спеціальний заклад «Сузір’я» за період свого іс

нування, школа стала берегинею та рідним домом. 

Про це свідчать щорічні зустрічі випускників мину

лих літ у рідній школі. 

Переконливим досягненням педагогічного ко

лективу є впровадження в практику роботи бі

лінгвального навчання, яке має значні переваги 

над одномовним. З цією метою ще у 2010 році за

клад уклав угоду про співпрацю з лабораторією 

жестової мови Інституту спеціальної педагогіки 

НАПН України з проблеми «Педагогічні і лінгвіс

тичні засади реалізації змісту білінгвального нав

чання учнів з порушенням слуху». Науковим кон

сультантом, організатором і натхненником цієї 

співпраці стала С.В. Кульбіда, головний науко

вий співробітник, доктор педагогічних наук, про

фесор. Характерною рисою діяльності цього на

уковця є уміння глибоко аналізувати проблему і, 

головне, — почути практиків, дослухатись до їх 

думки і вміло поєднати теорію з практичним над

банням. За результатами такої співпраці, яка про

довжується і дотепер, ще у 2011 році на базі за

кладу проведено Всеукраїнський науковопрак

тичний семінар з теми «Білінгвальне навчання не

чуючих дітей в контексті дитиноцентризму» для 

керівників спеціальних закладів для дітей з пору

шеннями слуху.

На сьогодні така співпраця визначила основні 

напрями інноваційної діяльності закладу, основни

ми з яких є шляхи удосконалення діяльності кабі

нету української жестової мови та вчителя УЖМ, 

участь у розробці визначених державною політи

кою нормативноправових актів щодо організації 

навчання дітей з порушеннями слуху, створення 

бази тематичної лексики УЖМ, розробки методик 

білінгвального навчання, впровадження іннова

ційних освітніх технологій у практичну діяльність 

закладу. 

Любов Миколаївна протягом тривалого часу (з 1989 до 

2018 року) працювала директором школи, вивівши її в 

число кращих навчальних закладів для дітей з порушен

нями слуху. Багато зусиль вона доклала для вдосконален

ня процесу навчання та виховання, підбору висококвалі

фікованих кадрів, створення належних умов перебуван

ня дітей в школі, розвитку їх творчих здібностей і талантів.

Саме завдяки їй у Криворізькій спецшколі змогли успіш

но себе реалізувати педагоги з порушеннями слуху, які 

є чудовим взірцем для своїх учнів, а українська жестова 

мова широко використовується у процесі навчання і ви

ховання дітей з порушеннями слуху.

Любов Миколаївна підготувала собі чудову зміну на поса

ді директора — наразі школу очолює Анатолій Олександ

рович Коломоєць, але вона продовжує плідно працювати 

на посаді вчителядефектолога слухового кабінету.
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Одним із вагомих досягнень закладу останніх 

років є цілковите переосмислення організації ко

рекційнореабілітаційної роботи у спеціальній шко

лі, внаслідок чого створена і постійно удосконалю

ється власна система надання реабілітаційних по

слуг дітям з порушеннями слуху.

Протягом останніх п’яти років педагогічний ко

лектив подолав нелегкий шлях реформування сво

єї діяльності з метою визначення та реалізації захо

дів успішної соціалізації та інтеграції в суспільство 

своїх школярів, повністю переосмисливши вихов

ну роботу, а саме — виведення дітей з особливими 

освітніми потребами (ООП) за межі закладу шля

хом налагодження практичнодійових зв’язків з по

зашкільними дитячими установами та громадськи

ми організаціями міста. А результатом такої роботи 

є участь дітей в олімпіадах, чемпіонатах обласного 

та всеукраїнського рівнів, міжнародних та всеукра

їнських фестивалів, конкурсів дитячої та юнацької 

творчості з виборюванням призових місць. 

Колектив школи докладає чималих зусиль до 

розв`язання проблеми щодо зміни суспільної фі

лософії й менталітету громадян щодо осіб з особ

ливими потребами. Саме з цією метою спільно з 

територіальною організацією УТОГ був напрацьо

ваний соціальний проєкт, внаслідок якого у 2019 

році був проведений міський фестиваль Deafта

лантів «Без обмежень» за участю учасників з Киє

ва, Полтави, Миколаєва, Запоріжжя.

На сьогодні Криворізька спеціальна школа «Су

зір’я» — це спеціальний заклад освіти сучасного 

зразка, головними засадами якого є створення 

безпечного і комфортного освітнього середови

ща, забезпечення прав, свобод та інтересів дітей. 

Основним є порядок в закладі, правильно органі

зований режим, створення сучасного дизайну та 

обладнання всіх кабінетів початкової ланки відпо

відно до вимог Нової української школи, створен

ня атмосфери поваги до дитини, віра у необмеже

ні можливості глухих дітей. 

Освітньореабілітаційний та виховний процес в за

кладі організований таким чином, щоб кожна дитина 

могла отримати не лише якісні освітні послуги, а й ма

ла широкі можливості щодо творчого розвитку сво

їх індивідуальних здібностей та нахилів, могла само

ствердитись, відчути свою значущість. Це те, до чого 

я прагнула протягом всієї своєї педагогічної діяльно

сті. І тому не можу не поділитися особливо важли

вою подією для мене, для всього колективу — ось 

уже близько 2х років закладом керує молодий, енер

гійний і разом з тим мудрий директор Анатолій Олек

сандрович Коломоєць, який прийшов на цю посаду з 

нашого колективу. Пан Анатолій зумів зберегти й про

довжити кращі традиції школи та запровадити бага

то нових цікавих ідей і починань. А головне, його дуже 

люблять діти. Про його авторитет свідчать і той факт, 

що Анатолій Олександрович обраний депутатом Дні

пропетровської обласної ради та очолює постійну ко

місію з питань освіти і науки, соціальної політики та 

праці. Ми всі впевнені — школа в надійних руках. 

— Нас усіх хвилює гостре питання про долю 

спецшкіл-інтернатів. За клопотанням УТОГ вда-

лося внести зміни у проєкт Національної стра-

тегії реформування системи інституційного до-

гляду та виховання дітей на 2017–2026 роки що-

до вилучення з переліку закладів інституційно-

го догляду, які припиняють свою діяльність до 

2026 року, спеціальних закладів загальної се-

редньої освіти для дітей з порушеннями слуху. 

Але зараз знову активізувалися прихильники 

ідеї ліквідації інтернатних закладів...

— Це дуже болюче для мене питання — щодо 

долі спеціальних шкіл та й вітчизняної спеціальної 

освіти взагалі. 

Дискусія, яка відбувається в країні з цього при

воду, вражає. Вражає недостатньою компетентні

стю, якоюсь однобокістю розв`язання проблеми, 

відсутністю бажання зрозуміти дітей, їхніх батьків. 

Я маю на увазі прихильників ось такого реформу

вання. Я є щирим прихильником позиції народно

го депутата Павла Сушка, позиції Українського то

вариства глухих, позиції багатьох батьків і їх ді

тей. Бо працюючи з дітьми, які мають порушен

ня слуху, ось уже понад 50 років, добре розумію, 

що особливості глухих дітей вимагають створен

ня для них особливих умов навчання, які створити 

у звичайному закладі середньої освіти практично 

неможливо. Чого варта лише організація двомов

ного навчання, двомовного середовища взагалі! 

А повний комплекс корекційнорозвиткової робо

ти (розвиток слухового сприймання та формуван

ня вимови, заняття з музичноритмічної реабіліта

ції, лікувальної фізкультури тощо)…

Сподіваюсь, що здоровий глузд спрацює і спеці

альна школа як унікальний тип закладу загальної 

середньої освіти зі структурним підрозділом «Пан

сіон» (бо інакше діти з сільської місцевості та ма

леньких містечок не зможуть отримати спеціальну 

освіту) посяде гідне місце у переліку вітчизняних 

освітніх закладів.

Лист від УТОГ на підтримку спеціальних 

шкілінтернатів читайте на стор. 12–13
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Торкнутися 
майбутнього

Тетяна КОРНІЄНКО

У соціальних мережах на відео можна побачити 

різноманітні роботизовані системи, які більш точно 

і швидше виконують поставлені задачі на різних за

водах, наприклад, в автомобіле будуванні, виробни

цтві військової техніки тощо. Викликає великий ін

терес і розробка різноманітних роботів, які за фор

мою і функціями подібні до тварин або до людини. 

За цим стоїть галузь робототехніки — прикладної 

науки, яка займається розробкою автоматизованих 

технічних систем і є найважливішою технічною ос

новою розвитку промисловості. Її мета — автома

тизувати складні технологічні процеси та операції. 

Робототехніка спирається на такі галузеві дисциплі

ни як електроніка, механіка, кібернетика, телемеха

ніка, інформатика, радіотехніка та електротехніка. 

Ця нова прогресивна галузь дуже приваблює 

молоде покоління — адже саме дітям та юнацтву 

жити у майбутньому, тож не дивно, що їм хочеть

ся якнайшвидше побачити на власні очі, що ж нас 

чекає там, за обрієм… 

На сьогодні існують школи робототехніки для 

дітей, де юні інженери і програмісти навчаються 

конструювати і складати роботів, програмувати 

їх. У Києві діє школа робототехніки та програму

вання для дітей «Robocode», де за сприяння Надії 

Бадюл, заступника директора Культурного центру 

УТОГ, 13 лютого було проведено безплатний проб

ний відкритий урок для дітей із сімей глухих — як 

глухих, так і чуючих. 

Цей пробний урок відвідали 12 наших дітей віком з 

8 до 12 років, які дізналися про те, що в «Robocode» 

навчають багатьох цікавих речей: не лише як ство

рювати нові програми й продукти, а і як заснува

ти свій перший стартап у школі тощо. Дітям з по

рушеннями слуху у сприйманні цієї інформації до

помагала перекладач жестової мови Н.Д. Олійник.

Хочеться сподіватися, що такий цікавий і пізна

вальний захід стане для його учасників першою 

сходинкою до омріяної професії, яка дозволить їм 

знайти себе у створенні нових сучасних техноло

гій, а в кінцевому підсумку — стати успішними й 

щасливими людьми.
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Бути чи не бути спеціальним 
школам-інтернатам

Актуальна тема

«Центральне правління ВГОІ «Українське това

риство глухих» надзвичайно вдячне Уряду Укра

їни, зокрема Міністерству соціальної політики та 

Міністерству освіти і науки України, за врахуван

ня наших пропозицій стосовно внесення змін до 

Національної стратегії реформування системи ін

ституційного догляду та виховання дітей на 2017–

2026 роки щодо вилучення з переліку закладів 

інституційного догляду, які припиняють свою ді-

яльність до 2026 року, спеціальних закладів за-

гальної середньої освіти для дітей з порушен-

нями слуху та для дітей зі складними/комбінова

ними порушеннями.

Надзвичайно прикро, що ця точка зору не зна

йшла порозуміння і підтримки в інших громад

ських організацій та Уповноваженого Президента 

України з прав дитини М. Кулеби, які, не володіючи 

спеціальними знаннями у навчанні та вихованні ді

тей з порушеннями слуху і не розібравшись до кін

ця в проблемі, зробили поспішні й хибні висновки.

Першою чергою, йдеться про необхідність 

створення для дітей зі значними порушеннями 

слуху спеціального педагогічного середовища 

з самого раннього віку. Лише діючи за принци

пом «раннього втручання», можна отримати на

лежний результат у розвитку мовлення і мис

лення такої дитини. Проте, на жаль, спеціаліс

тисурдопедагоги працюють здебільшого лише у 

великих населених пунктах, тож батьки дітей, які 

мешкають у сільській місцевості, не мають змо

гу забезпечити своїм дітям відповідний педаго

гічний супровід, що призводить до непоправної 

втрати часу і педагогічної занедбаності таких ді

тей, а в подальшому — значних проблем у їх нав

чанні та вихованні.

Хочемо звернути Вашу увагу на те, що відповід

но до ст. 21, 23 ЗУ «Про основи соціальної захище

ності осіб з інвалідністю в Україні», ст. 7 ЗУ «Про 

освіту» діти даної категорії з раннього віку потре

бують спеціально організованого освітнього про

цесу, систематичної, вчасної педагогічної корекції, 

використання української жестової та словесної 

мов, як засобів спілкування, спеціального навчан

ня та виховання, які можуть бути забезпеченні ли

ше при створенні відповідних умов і наявності дос

відчених кадрів, яких немає у звичайних дошкіль

них і шкільних закладах за місцем проживання ді

тей з віддалених районів.

Саме турботою про якомога раннє отримання 

дитиною спеціальної педагогічної та слухомовної 

корекції, яку батьки надати самостійно аж ніяк не 

в змозі, викликана наша пропозиція щодо перебу

вання глухих дітей віком від 3 років в умовах інсти

туційного догляду.

Тим, хто наголошує на перевазі сімейних ціннос

тей, необхідно пам’ятати, що за таким підходом 

унеможливлюється надання дітям молодшого 

та середнього дошкільного віку з порушення-

В Україні зараз проходить суперечка щодо того, бути чи не бути спеціальним школам для дітей з по

рушеннями слуху з цілодобовим перебуванням. Була розроблена Національна стратегія реформуван

ня системи інституційного догляду та виховання дітей на 2017–2026 роки, якою передбачена ліквідація 

спеціальних шкілінтернатів.

УТОГ, відстоюючи інтереси глухих дітей і спільноти глухих в цілому, виступило проти цієї ініціативи і 

Уряд прислухався до нашої думки. Проте в цьому році знову активізувалися прихильники ідеї ліквідації 

спеціальної освіти, які наголошують на тому, що всі діти мають виховуватися в сім’ї і навчатися інклю

зивно, у школах поруч з домом.

Ми не заперечуємо сімейні цінності і родинне виховання, але чи зможуть батьки і масова школа нада

ти якісну освіту глухим дітям? Саме тому УТОГ знову підготував листа з відстоюванням своєї точки зору.

Подаємо зміст цього листа на імя Прем`єр-міністра України Д.О. Шмигаля  

та голови Громадської ради при Міністерстві соціальної політики України М.О. Мельнікова. 
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ми слуху, які проживають у віддалених районах, 

якісних, систематичних психологопедагогічних 

послуг на забезпечення права дитини з особли

вими освітніми потребами на здобуття дошкільної 

освіти в умовах спеціальних закладів освіти, які 

мають багаторічний досвід, всі умови і кадри для 

роботи саме з маленькими дітками зі значними по

рушеннями слуху.

Аналогічна ситуація складається також з глухи

ми дітьми старшого віку, які мешкають у віддале

них від адміністративних центрів районах. 

Вони також потребують спеціально організо

ваного освітнього процесу, педагогічної та слу

хомовної корекції, наявності досвідчених кадрів, 

які володіють українською жестовою мовою та 

спеціальними методиками навчання такої катего

рії дітей, створення відповідних умов, яких немає 

у звичайних закладах за місцем проживання дітей.

Особливо хочемо підкреслити, що інклюзив-

не навчання дітей зі значною втратою слуху не 

завжди дає хороші результати і досить часто 

такі діти після невдалого навчання в масових 

школах спрямовуються до спеціальних шкіл, 

вже маючи значну педагогічну запущеність, від

ставання в розвитку і значні прогалини в обсязі 

здобутих знань.

Саме цим у всьому світі пояснюється значне 

збільшення кількості глухих учнів у середніх та 

старших класах спеціальних шкіл у порівнянні з 

кількістю учнів початкової школи. Наші колеги з 

організацій глухих інших країн (зокрема, США та 

Канади) застерігають нас від закриття спеціаль

них шкіл, а також від бездумної ліквідації пансіо

нів при них.

Адже, знову ж таки, серед дітей, які після невда

лого інклюзивного навчання приходять до спеці

альних шкіл, чимало тих, хто мешкає у віддале-

них районах і потребує проживання в пансіонах 

при спеціальних школах.

На жаль, Україна не може похвалитися тим, що 

дітей до школи можуть доставляти спеціальним 

транспортом, а батьки у нас не мають змогу за

безпечити провіз дітей до місця навчання власни

ми автівками.

Звертаємо Вашу увагу на те, що через дискусію 

стосовно доцільності існування спеціальних шкіл, 

багато закладів спеціальної освіти стикнулися з 

відмовою у належному фінансуванні з боку місце

вої влади. 

Враховуючи всі ці ганебні факти і негативні чин

ники, ми висловлюємо своє велике занепокоєння 

пропозиціями, які надійшли від М. Кулеби, оскіль

ки вони створюють загрозу для подальшої долі 

глухих дітей і спеціальної освіти в України в ціло

му, призводять до знищення всіх її понад сторіч

них напрацювань і втрати унікального педагогіч

ного досвіду українських сурдопедагогів, визнано

го в усьому сіті.

Сподіваємось на розуміння і будемо вдячні за 

підтримку наших ініціатив, спрямованих на збере

ження та примноження напрацювань української 

педагогічної системи спеціальної освіти».
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Жестова мова

Про юридичне визнання 
національних жестових мов

Глухі люди в усьому світі раніше стикалися і про

довжують стикатися з проявами дискримінації що

до використання своєї національної жестової мо

ви. Однією з найпоширеніших ситуацій є відсут

ність у повсякденному житті рівноправного досту

пу до інформації та забезпечення спілкування 

жестовою мовою в режимі реального часу. Це 

особ ливо гостро проявилось під час карантину че

рез пандемію СOVID19 і ще раз довело, що існує 

критична потреба в продовженні роботи над за

безпеченням прав глухих у надзвичайних ситуаці

ях та під час гуманітарної катастрофи.

Стратегічна концепція ВФГ на 2020–2030 роки 

передбачає подальше сприяння юридичному ви

знанню національних жестових мов. Всесвітня 

федерація глухих прагне підтримувати членів ВФГ 

— національні асоціації глухих людей у їх роботі 

з метою досягнення безумовного юридичного ви

знання національних жестових мов. Вони також 

прагнуть забезпечити впровадження національ

ної політики, що сприяє реалізації мовних прав 

осіб з порушеннями слуху, а саме права глухих лю

дей використовувати власну національну жесто

ву мову в усіх сферах життя, оскільки юридичне 

визнання національних жестових мов призведе до 

поліпшення реалізації прав глухих осіб.

Кількість країн, де юридично визнано націо

нальну жестову мову, неухильно збільшується. На 

стор. 15 подається список країн, в яких юридично 

визнано національну жестову мову. На сьогодні їх 

нараховується вже 60.

Так, на початку цього року, 21 січня, в Болгарії 

було прийнято Закон про болгарську жестову мо

ву (про це ми повідомляли в попередньому номе-

рі «НЖ»). 

А зовсім недавно, 12 лютого 2021 року, на офі

ційній сторінці ВФГ з’явилося повідомлення про 

те, що в Чилі прийнято новий закон, який офіційно 

визнає права глухих людей на чилійську жестову 

мову, чилійську культуру глухих та чилійську куль

турну спадщину глухих. Новий правовий статус 

підтримує право громадян з порушеннями слуху 

в Чилі на чилійську жестову мову в суспільному 

житті, освітньому середовищі та за його межами.

Всесвітня федерація 
глухих вважає відсутність 
законодавства про жестову 
мову на національному рівні 
грубим порушенням основних 
прав глухих людей

Інформація взята з сайту ВФГ

Нагадуємо, що у попередні роки в Україні при

йнято закони, які частково забезпечують мовні 

права глухих українців.

• 2004 року до Закону України «Про осно-

ви соціальної захищеності осіб з інвалід-

ністю в Україні», який діє з 1991 року, за 

клопотанням УТОГ додано статтю 23 на

ступного змісту: «Жестова мова як мова 

осіб з вадами слуху є засобом спілкування 

та навчання і захищається державою».

• У 2017 році затверджено Закон Украї-

ни «Про освіту», у якому є стаття 7 «Мова 

освіти», де зазначено наступне: «Особам 

з порушенням слуху забезпечується пра

во на навчання жестовою мовою та на ви

вчення української жестової мови».

• 2019 року прийнято Закон України «Про 

забезпечення функціонування україн-

ської мови як державної», у якому є ок

рема стаття 4 «Статус української жестової 

мови та мовні права жестомовних осіб».

У 2019 році Українським товариство глухих спіль

но з Міністерством культури України розробле

но законопроєкт «Про українську жестову мову», 

який наразі знаходиться на розгляді у Верховній 

Раді України. 
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Список країн, в яких юридично  
визнано національну жестову мову

Країна
Рік визнання  

жестової мови

Албанія 2014 рік

Австрія 2005 рік

Бангладеш 2013 рік

Бельгія 2003, 2006 та 2019 роки

Болівія 2009 рік

Боснія і Герцеговина 2009 рік

Бразилія 2009 рік

Болгарія 2021 рік

Венесуела(Боліваріан
ська Республіка)

1999 рік

Гватемала 2020 рік

Гондурас 2013 рік

Греція 2017 рік

Данія 2014 рік

Еквадор 2008 рік

Естонія 2007 рік

Зімбабве 2010 рік

Індія 2016 рік

Ірландія 2017 рік

Ісландія 2011 рік

Іспанія 2007 та 2010 роки

Канада 2019 рік

Кенія 2010 рік

Кіпр 2006 рік

Колумбія 1996 рік

КостаРика 2020 рік

Латвія 1999 рік

Литва 1995 рік

Люксембург 2018 рік

Македонія 2009 рік

Мальта 2016 рік

Країна
Рік визнання  

жестової мови

Мексика 2005 рік

Німеччина 2002 рік

Нікарагуа 2009 рік

Нідерланди 2020 рік

Нова Зеландія 2006 рік

Панама 1992 рік

Папуа – Нова Гвінея 2015 рік

Парагвай 2020 рік

Перу 2010 рік

Південна Африка 1996 рік

Польща 2011 рік

Португалія 1997 рік

Республіка Корея 2015 рік

Російська Федерація 2012 рік

Румунія 2002 рік

Сальвадор 2014 рік

Словаччина 1995 рік

Словенія 2002 рік

Туреччина 2005 рік

Уганда 1995 рік

Угорщина 2009 рік

Україна 2004, 2017 та 2019 роки 

Уругвай 2001 рік

Філіппіни 2018 рік

Фінляндія 1995 рік

Хорватія 2015 рік

Чеська Республіка 2008 рік

Чилі 2010, 2021 роки

Швеція 2009 рік

Японія 2011 рік
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Раннє втручання: доступ до 
жестової мови з народження 
є основним правом людини

Всесвітня федерація глухих бореться за раннє 

навчання жестової мови всіх глухих дітей та на

полегливо рекомендує дітям з порушеннями слу

ху та їхнім сім’ям якомога раніше отримати послу

ги саме такого раннього втручання. Пов’язано це 

з тим, що маленькі глухі діти, які вдома не мали 

змоги ознайомитися з природною жестовою мо

вою і спілкуватися нею, у дитячих садочках та мо

лодших класах школи ризикують отримати мовну 

депривацію (зниження або відсутність можливості 

спілкуватися).

Мовна депривація надалі протягом усього жит

тя впливає на мову, здоров’я та на результати нав

чання глухих дітей, зокрема на їх когнітивний та 

соціальний розвиток.

Раннє втручання, що забезпечує доступ до же

стової мови, є вирішальним чинником для запобі

гання мовній депривації.

Про це йдеться у статті 25 Конвенції ООН про пра

ва осіб з інвалідністю, у якій звертається увага уря

дів всіх країн на необхідність забезпечення ранньо

го виявлення та втручання стосовно глухих дітей, а 

також надання їм послуг раннього вивчення жесто

вої мови для мінімізації та запобігання подальшій ін

валідності, в тому числі й мовній депривації.

Для того, щоб надавати якісні послуги раннього 

втручання з використанням жестової мови глухим 

дітям та їх сім’ям необхідно, щоб медичні праців

ники співпрацювали з глухими спеціалістами, чле

нами спільноти глухих, учителями жестової мови 

та організаціями, які захищають права глухих.

Уряд має забезпечити надання послуг жестової 

мови всім глухим дітям, незалежно від того, носять 

вони слуховий апарат чи ні, а також пропонувати 

такі послуги дітям, які мають кохлеарні імплантати.

Для надання якісних послуг раннього втручання 

з вивченням жестової мови для глухих дітей та їх 

сімей можуть застосовуватись: відвідування вдо

ма глухих наставників, уроки жестової мови для 

батьків, ігри жестовою мовою, а також двомовні 

програми навчання та догляду за дітьми молодшо

го віку, які застосовуються педагогами, включаю

чи й глухих вчителів, рідна мова яких — жестова.

Залучення громад: участь у житті 
спільноти глухих розширює 
можливості глухих дітей та молоді

Задоволення потреб глухих осіб у вивченні жес

тової мови, соціальноемоційному самовираженні, 

а також їх культурний розвиток та розвиток особис

тості здійснюються за їх участі в спільнотах глухих.

Завдяки спільноті глухих і участі у соціальних 

відносинах, особи з порушеннями слуху почина

ють позитивно сприймати (ідентифікувати) себе 

як глуху людину. Наразі необхідно застосовува

ти підхід, коли людські відмінності розглядають

ся як основоположні для досягнення рівності, що 

полягає в залученні глухих дітей та молоді до уча

сті в численних громадах (колективах), включаю

чи і спільноту глухих. Знання розширюють можли

вості глухих осіб і дають їм змогу змінювати себе 

(бути агентами власних змін).

Вирішальне значення має співпраця національ

них асоціацій глухих з різними зацікавленими сто

ронами для налагодження стійких партнерських 

За інформацією ВФГ

З нагоди Всесвітнього дня слуху, який 

відзначається 3 березня, Всесвітня фе

дерація глухих (ВФГ) пропонує наступну 

інформацію, спрямовану на захист інте

ресів своїх членів та партнерів.

До Всесвітнього 
дня слуху
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відносин з метою реалізації прав глухих людей. У 

зв’язку з цим, проєкти, які стосуються потреб глу

хої спільноти, повинні здійснюватися у взаємодії та 

співпраці з національними асоціаціями глухих. Згід

но зі статтею 4.3 Конвенції ООН про права осіб з ін

валідністю, при формуванні політики, що впливає 

на глухих осіб, необхідно з самого початку і до кін

ця консультуватися з представниками національ

них асоціацій глухих. Принцип «нічого про нас без 

нас» полягає в тому, що завдяки співпраці у при

йнятті рішень досягаються більш якісні результати.

Найкраще сприяє розвитку глухих дітей, коли 

саме спільнота глухих реалізовує програми та по

літику у відношенні глухих осіб та жестової мови.

Мова спілкування: жестові 
мови необхідно визнавати та 
інтегрувати в усі служби (послуги)

Глухі особи, які використовують візуальну мо

ву, були виявлені ще в давні часи, і зараз жестова 

мова має важливе значення у житті осіб з пору

шеннями слуху в усьому світі. Жестові мови — це 

природні мови з такими ж лінгвістичними власти

востями, що й розмовні мови. Вони також мають 

власну граматику та лексику і не є примітивною 

розмовною мовою «на руках».

Проте лише 60 країн надали жестовим мовам 

статус, рівний статусу їх національних розмовних 

мов (про це детальніше йдеться у статті «Про юри-

дичне визнання національних жестових мов» на 

стор. 14–15). Законодавче затвердження жесто

вої мови у своїх країнах — основна частина ро

боти національних асоціацій глухих у всьому світі. 

Але у багатьох країнах права глухих також забез

печуються через політику, законодавство та між

народні інструменти стосовно осіб з інвалідністю. 

Проте мовні права є важливими для глухих осіб і 

не повинні обмежуватися в рамках парадигм інва

лідності: спільноти глухих потребують цих мовних 

прав не як частини (ознаки, складової) інвалідно

сті, а як права на власну мову.

Конвенція ООН про права осіб з інвалідністю 

містить положення, яке визнає спільноту глухих з 

її культурними та мовними правами. Коли ці пра

ва будуть реалізовані — буде легше інтегрувати 

глухих у суспільство в різних умовах, в тому числі 

в освітню, культурну діяльність, буде можливість 

брати політичну участь тощо нарівні зі зменшен

ням багатьох інших бар’єрів, з якими стикаються 

люди з іншою інвалідністю.

Доступ до інформації національною жестовою мо

вою є життєво важливим для їх користувачів (жес

томовних осіб). Глухі, які використовують жестову 

мову, мають право на доступ до інформації і взаємо

дію через професійних та кваліфікованих перекла

дачів жестової мови. Хоч в майбутньому може з’яви

тися автоматичний переклад жестової мови, він не 

може бути альтернативою кваліфікованому усно

му чи письмовому перекладу людиниперекладача. 

Надання послуг жестової мови та їх розвиток необ

хідно здійснювати в тісній співпраці з національни

ми асоціаціями глухих та національними асоціаціями 

професійних перекладачів жестової мови.

Цілісний підхід: сім’я  
з жестовою мовою.  
Усі глухі діти та їх сім’ї повинні 
мати доступ до жестової мови

Всесвітня федерація глухих наполегливо і рішуче 

виступає за підтримку сім’ї та її доступу до жесто

вої мови. Оскільки засвоєння жестової мови глу

хими дітьми повинно розпочинатись якомога рані

ше, сім’ї повинні залучатися до програми раннього 

втручання та відвідувати заняття з вивчення жесто

вої мови. Стаття Конвенції ООН про права дитини 

зазначає, що батькам, які мають дітей з інвалідні

стю, необхідно безплатно надавати допомогу та по

слуги з метою забезпечення дітям повного індивіду

ального, соціального і культурного розвитку.

У співпраці зі спільнотами глухих та глухими вчи

телями уряди повинні запровадити безплатні про

грами для батьків та членів сімей глухих дітей з 

метою вивчення ними жестової мови та їх участі 

у спільнотах глухих. Сім’ї з глухими дітьми мають 

отримувати точну інформацію про користь жесто

вих мов для здоров’я і освіти дітей, яка демонстру

вала б позитивний вплив національних жестових 

мов на розвиток розмовної мови. Дослідження по

казують, що глухі діти, в тому числі глухі діти чу

ючих батьків, які вивчають національну жестову 

мов в якості другої або додаткової мови, мають 

оптимальний мовний розвиток, за умови вивчення 

жестової мови з дитинства. Мало того, вивчення 

жестової мови в сім’ях сприяє розширеному і по

глибленому спілкуванню членів родини з глухими 

дітьми та їх соціальному й емоційному розвитку. 

Розробка плану з вивчення жестової мови у сім’ї 

може допомогти сім’ям і надавачам таких послуг 

підтримувати двомовний розвиток глухих дітей, а 

саме жестової мови та усних/письмових мов.
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Актуальна тема

Його стіни були рідним 
домом…

У грудні 2020 року в соціальних мережах 

з’явилася інформація про аварійний стан бу-

дівлі гуртожитку Запорізького виробничого 

підприємства «Неон», яка, через не з’ясовані 

остаточно причини, почала руйнуватися і за 

короткий час прийшла в аварійний та непри-

датний для проживання стан. Виникла на-

гальна необхідність відселення всіх мешкан-

ців гуртожитку. Розв’язанням цієї проблеми 

займалися голова Запорізької обласної ор-

ганізації УТОГ В.Ю. Дюжев, директор Запо-

різького ВП «Неон» В.Д. Куцов та заступ-

ник директора з навчально-виховної роботи 

цього ж підприємства Г.В. Кучеренко, які, як 

уповноважені представники ЦП УТОГ, про-

водили роз’яснювальну роботу з мешканця-

ми, віднайшли інші помешкання для відсе-

лення людей з аварійного гуртожитку, нада-

ли їм необхідну допомогу при переселенні, 

вжили всіх інших необхідних заходів.

За інформацією голови Запорізької обласної ор

ганізації УТОГ В.Ю. Дюжева, цей гуртожиток, який 

знаходиться на балансі виробничого підприємства 

«Неон» УТОГ, побудований у 1964 році й розрахо

ваний на 240 ліжкомісць. 

За цей час його стіни стали рідним домом для 

багатьох глухих людей. Це була справді немов од

на велика родина і всіх поєднувала міцна дружба.

Хоча після розпаду СРСР підприємству бу

ло важко утримувати й ремонтувати будівлю, тут 

продовжували турбуватися про мешканців. Части

на з них працювала на «Неоні» або є його ветера

нами, а останнім часом в гуртожитку проживали 

переважно глухі члени УТОГ, які були наймачами 

кімнат і працювали на інших підприємствах міста. 

Тут були створені хороші умови, не було проблем 

з теплом і гарячою водою. За рахунок спонсорів 

здійснено ремонт санвузлів та душових кімнат.

Але все раптово змінилося, коли у грудні 2020 

році у стінах гуртожитку з’явились тріщини, які по

чали збільшуватись, що призвело до загрозливо

го аварійного стану. За попередніми висновками, 

причиною появи цих тріщин стала тривала експлу

атації біля будівлі гуртожитку водоносних комуні

кацій, які часто проривало. Постійне замочування 

Власна інформація
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ґрунту витоками з водопроводу і каналізації, вплив 

осінніх опадів — все це призвело до просідання 

фундаменту і появи тріщин в стінах. 

За підсумками загальнотехнічного огляду гур

тожитку, який був проведений 6 січня 2021 року, 

було прийнято рішення відселити його мешканців, 

позаяк подальше перебування у ньому стало не

безпечним для людей. Керівництво підприємства 

та обласної організації вжили всіх заходів, щоб на

дати мешканцям гуртожитку і всім членам УТОГ 

правдиву інформацію про те, що відбувається, і до

помогти глухим, які мешкали в гуртожитку, знайти 

інше помешкання для проживання. Працівникам, 

які працюють на УВП, допомогли переїхати до най

ближчого гуртожитку ТОВ «Соцсфера», де погоди

лись прийняти глухих на проживання, хоча умови 

укладеного з цією структурою договору оренди не 

зовсім влаштовують наше підприємство. 

Але найважче було знайти дах для наших людей 

похилого віку, яких їхні чуючі діти відмовились взя

ти до себе і навіть не захотіли допомагати знайти їм 

притулок. Ми дуже вдячні голові Дніпропетровської 

обласної організації УТОГ І.В. Троян, яка відгукну

лася на наше прохання про допомогу і погодилась 

надати 5 кімнат для наших запорізьких ветеранів. 

Іншім мешканцям наші перекладачі допомагали 

знайти різні варіанти у найманні квартири або бу

динку. 

На сьогодні гуртожиток законсервований, про

водяться роботи з остаточного з’ясування причин, 

що призвели до руйнування будівлі, за підсумка

ми яких буде визначено подальші дії щодо цього 

об’єкту. 

А надалі будемо сподіватися, що підприємство 

та міська влада зможуть розв’язати проблеми, 

які виникли в гуртожитку, і він знову прийме сво

їх мешканців.

Щоб пам’ятали

РОЛЕВИЧ Раїса Михайлівна
Сумна звістка схвилювала не лише одеситів, а й багатьох 

людей в інших регіонах України. 15 лютого 2021 року пішла з 

життя перекладачдактилолог Одеського ВО «Електрик» УТОГ 

РОЛЕВИЧ Раїса Михайлівна.

Народилась вона 18 травня 1947 року в Одесі, в родині глу

хих батьків. З дитинства добре знала жестову мову, культуру 

глухих та проблеми людей, які мають порушення слуху. 

Ще в шкільні роки Раїса зрозуміла, наскільки потрібні для 

глухих людей перекладачі жестової мови. Саме тому після за

кінчення школи обрала цю професію і працювала понад 50 ро

ків: спочатку на УПП № 2, а згодом — на ВО «Електрик», що

денно допомагаючи працівникам з порушеннями слуху у вирі

шенні різноманітних питань.

Порядна, чесна, сумлінна та чуйна людина, висококваліфі

кований знавець жестової мови глухих — такою назавжди за

лишиться Раїса Михайлівна в нашій вдячній пам’яті. 

Президія Одеської обласної організації УТОГ, 
колективи Одеського ВО «Електрик» УТОГ, 

Одеської облорганізації УТОГ, 
Центру культури і відпочинку УТОГ, 

Всеукраїнська рада перекладачів жестової мови УТОГ, 
Всеукраїнська рада ветеранів УТОГ
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Абонент № 770 (768)
Чоловік з інвалідністю зі слуху, 42 роки, з сім’ї чуючих. 

Зріст 180 см. Без шкідливих звичок. Житлом і матеріаль

но забезпечений. Хоче познайомитись з жінкою з розумною 

різницею у віці. 

Абонента можна знайти в інтернеті «Вінічук Іван Микола

йович» чи написати на мобільний номер: 068-289-27-75 або 

098-442-86-12.

м. Вознесенськ, Миколаївська обл.

Абонент № 769 (766)
Слабкочуючий, 45 років, з сім’ї чуючих, володіє жес  товою 

мовою. Проживає в селі, житлом забезпечений. Спортив

ної зовнішності, взагалі не вживає алкоголь, веде здоровий 

спосіб життя, працьовитий.

Хотів би познайомитися з жінкою або дівчиною, бажано 

без дітей, яка згодна на переїзд у село.

Йому можна писати СМС за мобільним номером: 050-650-

78-76. Тим, хто відгукнеться, вишле фото і повну домашню 

адресу.

Запорізька обл.

Від «Клубу знайомств «Веселка»:

Вартість оголошення в газеті без за

значення номера мобільного телефо

ну становить 10  грн, із зазначенням 

мобільного телефону — 15 грн. Вар

тість адреси одного абонента — 10 

грн. Для отримання адреси абонента, 

який Вас зацікавив або для опубліку

вання свого оголошення Вам необхід

но:

1. Перерахувати в будьякому по

штовому відділенні 10  грн (вартість 

адреси одного абонента або ого

лошення без зазначення мобіль

ного телефону) на рахунок Україн

ського товариства глухих (ЄДРПОУ 

00021344, розрахунковий рахунок 

UA153348510000000002600835829 в 

АТ «ПУМБ»).

2. Отримати на пошті квитанцію про 

перерахування грошей на вказаний 

рахунок і, разом з повідомленням но

мера абонента, що Вас зацікавив, або 

ж текстом Вашого оголошення, висла

ти до газети «Наше життя» за адре

сою:  Клуб знайомств «Веселка», газе

та «Наше життя», вул. Велика Василь

ківська, 74, м. Київ, 03150.

Клуб знайкомств
«ВЕСЕЛКА»

Центральне правління УТОГ спільно з Київ

ською спілкою нечуючих художників «Натхнен

ня» оголошує про проведення ІІІ Всеукраїнського 

онлайнконкурсу дитячого малюнка серед школя

рів з порушеннями слуху.

Тема конкурсу: «Українська жестова мова — 

моя рідна мова».

Учасники конкурсу: діти з порушеннями слуху 

віком від 6 до 18 років.

Терміни прийому робіт: з 15 березня до 10 

травня 2021 року.

Як взяти участь? 

1. На папері або на картоні форматом А3 нама

лювати малюнок, який відповідає темі «Україн

ська жестова мова — моя рідна мова» у будьяко

му жанрі, у будьякій техніці (гуаш, акварель, ко

льорові олівці, фломастери тощо). Заборонено ли

ше зазначати на малюнку будьякий напис (гасло, 

цитати тощо).

2. Зробити кілька знімків: сфотографувати дити

ну під час процесу малювання (з виконанням об

сягу роботи не менше 50%), дитину, яка тримає 

перед собою закінчену картину (для визначення 

формату) та саму роботу в гарній якості.

3. Надіслати фотографії разом із заявкою на 

електронну адресу picture.utog@gmail.com

Роботи в гарній якості, які не суперечать прави

лам конкурсу, будуть брати участь в онлайнви

ставці на сайті УТОГ www.utog.org. 

Очікуйте детальну інформацію жестовою мовою 

на сайті УТОГ www.utog.org

Натхнення й успіху вам!

Запрошуємо дітей 
до участі у конкурсі!
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