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З думкою про УТОГ — 
до останнього подиху…
7 квітня 2021 року пішов від нас Максименко Юрій Петрович… Важко висловити 
словами всю глибину цієї втрати, адже для Українського товариства глухих це не 
просто людина, яка очолювала його роботу протягом майже трьох десятків років, 
а постать значно більш значуща й вагома.

Він завжди був і до останнього залишався на-

шим керманичем і стратегом, який мислив і бачив 

на багато кроків вперед, вболівав за справу, піклу-

вався про те, щоб і надалі Українське товариство 

глухих міцно трималося на плаву і не збивалося з 

обраного курсу, щоб глуха людина була в Товари-

стві захищена й підтримана, а життя членів УТОГ 

було наповнене не лише працею, а й змістовним 

відпочинком, творчістю і радістю дружнього спіл-

кування.

З ним пов’язано буквально все в УТОГ: всі наші 

досягнення, справи і плани на майбутнє – це пер-

шою чергою його праця, докладені ним зусилля, 

вміння згуртувати людей, спрямувати їх на досяг-

нення мети.

Найпершою його заслугою є подолання упере-

дженого ставлення до глухої особи. Саме завдя-

ки йому, його особистим лідерським якостям вда-

лося довести, що на чолі нашої організації може і 

повинен стояти глухий керівник. Юрій Петрович 

не лише сам пройшов свій шлях, а й дав дорогу 

багатьом людям з порушеннями слуху, які очоли-

ли і продовжують очолювати важливі ланки в сис-

темі УТОГ, доводячи ще й ще раз, що глуха люди-

на може все.

Це доводив сам Юрій Петрович все своє життя, 

долаючи всі перепони, які виникали перед ним.
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Щоб пам’ятали

Народився Максименко Ю.П. 19 травня 1939 

року в селі Зорівка Золотоніського району Чер-

каської області в сім’ї вчителів, а дитинство про-

вів у с. Кичкирі Радомишльського району Жито-

мирської області. У 1952 році він закінчив 7 кла-

сів місцевої школи і вступив до Коростишівсько-

го педагогічного училища, але після закінчення 

другого курсу тяжко захворів на менінгіт, втра-

тив слух і був відрахований з училища…

Пошуки свого місця у світі, який раптово став 

безмовним, привели його до спільноти глухих лю-

дей у Житомирі. Тут він дізнався про те, що є мож-

ливість навчатися у Рибінському авіаційному тех-

нікумі, де є спеціальна група для глухих, і в 1956 

році вступив до цього навчального закладу. На-

вчався він успішно і за рішенням педагогічного ко-

лективу технікуму прізвище Ю.П. Максименка, як 

одного з найкращих випускників, було назавжди 

занесено на мармурову Дошку пошани технікуму.

Закінчивши технікум з відзнакою, Юрій Петрович 

повернувся в Україну й у 1961–1962 роках працю-

вав у м. Києві техніком-конструктором на заводі 

ім. Г.І. Петровського, а в 1963 році перейшов пра-

цювати інженером-конструктором на Київське уч-

бово-виробниче підприємство № 1 УТОГ.

Як стипендіат підприємства, був направлений на 

навчання до Київського технологічного інституту 

легкої промисловості, денне відділення якого за-

кінчив у 1971 році.

Після закінчення інституту був запрошений на 

роботу до апарату Центрального правління УТОГ, 

де послідовно обіймав посади інженера виробни-

чого відділу, інженера з НОП відділу праці та заро-

бітної плати, заступника начальника технічного від-

ділу, начальника відділу слухової, трудової та соці-

альної реабілітації глухих, заступника голови Цен-

трального правління УТОГ з економічних питань.

У березні 1988 року Ю.П. Максименко був обра-

ний головою Центрального правління УТОГ. Цьому 

передувала наполеглива боротьба активістів УТОГ 

з тодішньою системою призначення на такі поса-

ди лише людей зі збереженим слухом. Завдяки їх-

ній упевненості у своєму лідерові вдалося подола-

ти цю тенденцію і довести, що глуха людина може 

успішно конкурувати на таких важливих і складних 

ділянках роботи.

Бувши за своїм характером людиною творчою, 

Юрій Петрович вніс дуже багато пропозицій з удо-

сконалення цієї роботи та підвищення її ефектив-

ності.

За його ініціативи в апараті ЦП УТОГ у 1979 році 

був створений спеціальний відділ з проблем реа-

білітації глухих, конкретизована тематика та підви-

щена результативність роботи наукових лаборато-

рій при НДІ отоларингології імені професора О.С. 

Коломійченка та НДІ педагогіки, діяльність яких 

фінансувалась за рахунок коштів УТОГ, упоряд-

ковані питання фінансової діяльності підприємств 

УТОГ та їх розрахунків з бюджетом Товариства.

Очолюючи Українське товариство глухих у ду-

же важкий час переходу України на ринкові умови 

гос подарювання, Ю.П. Максименко домігся збе-

реження та розширення Верховною Радою Укра-

їни податкових пільг для підприємств УТОГ та ви-

рішення для Товариства на державному рівні ціло-

го ряду інших економічних проблем, що дозволило 

УТОГ зберегти його життєздатність, попри загаль-

ний занепад у ці роки економіки в державі.

Добре розуміючи, що без реальної підтримки 

держави підприємства УТОГ не витримають жорст-

кої конкуренції з фірмами, що використовують здо-
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рову робочу силу, Ю.П. Максименко був одним із 

ініціаторів створення при Кабінеті Міністрів України 

спеціальної Ради у справах інвалідів та учасником 

процесу розробки проєкту Закону «Про основи со-

ціальної захищеності інвалідів в Україні».

Починаючи з 1992 року, Ю.П. Максименко був 

членом колегії Міністерства праці і соціальної полі-

тики України та колегії Міністерства охорони здо-

ров’я України, членом Центрального комітету га-

лузевої профспілки та його президії.

За значні досягнення, активну громадську ді-

яльність та вагомий особистий внесок у розви-

ток Українського товариства глухих у 1996 році 

Указом Президента України йому було присвоє-

не звання «Заслужений працівник промисловості».

Він також був нагороджений Почесною грамо-

тою Кабінету Міністрів України, знаком «Відмінник 

народної освіти України» та медалями «За заслуги» 

Всесвітньої федерації глухих і Союзу глухих Бол-

гарії. У 1993 році йому присвоєне звання «Почес-

ний член УТОГ».

Притаманне Юрію Петровичу високе почуття 

відповідальності і вболівання за долю нашої ор-

ганізації спонукало його до постійного пошуку, за-

лучення до роботи нових здібних глухих спеціаліс-

тів, яким він давав можливість проявити свої діло-

ві якості й таланти. І коли настав час поступитися 

місцем, безпомилково зробив свій вибір, рекомен-

дувавши на свою посаду у 2016 році Ірину Іванів-

ну Чепчину. Проте сам залишався до останнього 

на посту Почесного голови УТОГ, входив до скла-

ду президії ЦП УТОГ і тримав руку на пульсі жит-

тя організації, якій він присвятив все своє життя…

Поза всяким сумнівом, Юрій Петрович Максимен-

ко — це людина-епоха в історії нашого Товариства, 

приклад для тих, хто лише вступає в життя, і тих глу-

хих людей, хто долає труднощі на своєму шляху до 

професійного визнання і ствердження себе як осо-

бистості. А ще пам’ятатимуть не лише його рішення 

і дії, а й вірші, дружні присвячення і влучні слова, які 

Юрій Петрович, людина поетично обдарована, пе-

рекарбував у проникливі рядки Гімну УТОГ.

Із невимовною скорботою і світлою пам’яттю 

схиляємо голови у цей нелегкий час і висловлює-

мо свої щирі співчуття рідним і близьким Юрія Пет-

ровича.

Спочивайте з миром, дорогий наш Юрію Пет

ровичу. Ви до останнього подиху були з нами… 

Нам далі торувати прокладений Вами шлях.

Президія ЦП УТОГ,  
Рада директорів підприємств УТОГ,  

Рада голів обласних організацій УТОГ,
Всеукраїнська Рада ветеранів УТОГ,  

колективи всіх структурних підрозділів УТОГ,  
всі члени Товариства 
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За цей час чимало було у нього зустрічей в усіх 

куточках рідної Київщини, та й не лише Київщини… 

Михайло Мусійович умів знайти підхід до кожного: 

від простого глухого селянина до керівника най-

вищого рівня, вдумливо і виважено сказати своє 

слово на захист людини з порушеннями слуху та 

інтересів нашого Товариства, уважно вислухати, 

якщо необхідно — порадити, і не лише словом, а й 

ділом допомогти у складній ситуації.

Секрети його працьовитості, сумлінного став-

лення до справи й особливого підходу до людей 

слід шукати у давніх роках його дитинства і юно-

сті. Михайло Мусійович побачив світ 11 листопада 

1949 року в селі Пироговичі Іванківського району 

на Київщині. Чимало довелося йому пережити, ко-

ли оглух у 18 років після хвороби. Трудову діяль-

ність розпочав у 1968 році робітником Київського 

будівельного управління, але у зв’язку з повною 

втратою слуху через рік прийшов на Київське до-

слідно-виробниче підприємство «Контакт» УТОГ, 

де працював на посадах контролера ВТК, а потім 

інспектора відділу кадрів. Без відриву від вироб-

ництва у 1982 році закінчив юридичний факультет 

політехнікуму Ленінградського відновлювального 

центру Всеросійського товариства глухих.

У 1985 році на звітно-виборчій конференції його 

одноголосно було обрано головою Київської орга-

нізації Українського товариства глухих. З того ча-

су він неодноразово переобирався на цій нелегкій 

відповідальній посаді і складно було уявити когось 

іншого на його місці.

Левицький М.М. мав великий авторитет не лише 

в УТОГ, а й у керівництва міста й області, у пред-

ставників інших організацій, що об’єднують осіб з 

інвалідністю в столиці і на Київщині. Він був по-

стійним членом комісії з розробки комплексних ці-

льових програм «Турбота» як Києва, так і в облас-

ті, проводив активну громадську діяльність — був 

членом колегії Управління у справах жінок, інвалі-

дів, ветеранів та пенсіонерів Київської міської дер-

жавної адміністрації.

Недаремно саме йому у 2001 році було довіре-

но очолити Раду голів обласних організацій УТОГ, 

з якими він охоче ділився досвідом і допомагав у 

вирішенні непростих питань керівництва осеред-

ками УТОГ на місцях.

Цієї тривожної весни не дочекалася батьківська хата свого господа-

ря… 21 квітня відійшов у вічність, змучений тяжкою підступною хворо-

бою, Левицький Михайло Мусійович. Понад тридцять років очолював 

він Київську організацію УТОГ — найбільшу за кількістю людей і най-

складнішу за обсягами роботи.



5

За активну громадську діяльність, спрямовану 

на розв’язання проблем осіб з інвалідністю, та ва-

гомий особистий внесок у реалізацію програм їх 

реабілітації, Михайло Мусійович у 2001 та 2004 

роках був визнаний переможцем у благодійній 

акції «Зоря надії» в номінації «Громадський діяч», 

нагороджувався відзнаками Міністерства пра-

ці та соціальної політики України, Київської місь-

кої державної адміністрації, почесними грамота-

ми президії ЦП УТОГ. У 1998 році він нагородже-

ний знаком «Відмінник УТОГ», а у вересні 2006 

року — дипломом Міжнародного академічного 

рейтингу популярності «Золота фортуна» та по-

чесною відзнакою «Трудова слава». 2003 року йо-

го відзначено найвищим званням нашого Товари-

ства — «Почесний член УТОГ», а 2007 року удо-

стоєно звання «Заслужений працівник соціальної 

сфери України».

Лише 2019 року Михайло Мусійович врешті зміг 

залишити роботу, хоча продовжував переймати-

ся всіма проблемами рідної організації, часто при-

ходив і телефонував до своїх колег, допомагав їм. 

Восени минулого, 2020 року він брав участь у ро-

боті VI пленуму ЦП УТОГ, який проходив у незвич-

ному для всіх онлайн-форматі. Михайло Мусійович 

був чи не єдиним з усіх, хто висловив слова подя-

ки колегам за проведену у нелегких умовах роботу 

і підтримав їх добрими побажаннями успіхів у по-

доланні труднощів.

Сьогодні ці його слова сприймаються як своє-

рідне напуття і як заповіт берегти людей і всі наші 

напрацювання…

Невтішною й тяжкою втратою став передчасний 

кінець життєвого шляху Михайла Мусійовича для 

всіх, хто його знав, з ким він працював і зустрічав-

ся на довгій життєвій дорозі, а особливо – для йо-

го рідних і близьких. Щиро співчуваємо їм у цьому 

непоправному горі…

Прощавайте, дорогий наш Михайле Мусійови-

чу. Нехай буде Вам пухом рідна земля, у якій Ви 

знайшли свій вічний спокій.

Президія ЦП УТОГ, 
Рада голів обласних організацій УТОГ, 

Рада директорів підприємств УТОГ,
президія правління та колектив Київської організації 

УТОГ, колектив Київського ДВП «Контакт» УТОГ,
Всеукраїнська та Київська обласна Ради ветеранів УТОГ,

колективи всіх структурних підрозділів 
Київської організації УТОГ,

всі члени УТОГ м. Києва та області

Колектив Чернігівського УВП УТОГ і Черні-
гівська обласна організація УТОГ сумують  
із приводу передчасної смерті колишнього 
головного механіка і голови профспілково-
го комітету Чернігівського УВП УТОГ 

ЗУБАХИ  
Миколи Павловича 

і висловлюють глибоке співчуття сім’ї по-
кійного.

Твоє майбутнє, УТОГ!
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Заява ВФГ про позицію 
щодо освітніх прав для 
глухих, які навчаються  
під час пандемії COVID-19 
та після неї

Не припинювана пандемія COVID-19 та її 

вплив на доступ до освіти суттєво вплинули 

на тих глухих, які навчаються. В усьому світі 

глухі діти та молодь не мають доступу до якіс-

ної двомовної освіти національними жесто-

вими мовами, а батьки глухих дітей не мають 

підтримки для вивчення жестових мов. Під час 

пандемії COVID-19 багато шкіл закривались та / 

або переходили на навчання в Інтернеті. Це сто-

сується як шкіл глухих, так і масових шкіл; про-

те під час пандемії масові школи особливо на-

магалися задовольнити потреби глухих учнів 

(від ред.: швидше за все, йдеться про інклюзив-

не навчання).

Особливо на Глобальному Півдні (від ред.: роз-

поділ на північ і південь або Глобальна Північ і Гло-

бальний Південь, — умовний поділ світу на замож-

ніші північні і бідніші південні країни), коли школи 

знову починають працювати, багато батьків не мо-

жуть дозволити собі плату за навчання або не від-

правляють своїх дітей до школи через занепоко-

єння щодо постійного поширення COVID-19. Інші 

глухі діти та молодь, включаючи дітей та молодь 

Глобальної Півночі, взагалі покинули школу під 

час пандемії. Через це вони можуть бути додатко-

во ізольованими вдома і не мати доступу до спіл-

кування.

Відсутність доступу та підтримки для навчан-

ня жестової мови для глухих дітей та їх сімей по-

силює дефіцит мови у глухих дітей. Дефіцит мови 

(так звана мовна депривація) — це відсутність пов-

ного доступу до природної жестової мови протя-

гом приблизно перших п’яти років життя. Глухі ді-

ти та молодь, яких у ранньому дитинстві позбави-

ли мови, мають нагальні потреби у навчанні жесто-

вої мови, на що повинні звертати особливу увагу 

освітяни, уряд та надавачі послуг. Для глухих дітей 

та молоді також існує значно більший ризик злов-

живання та експлуатації, і ця ситуація погіршуєть-

ся під час пандемії.

Перехід до віртуального навчання в усьому світі 

призвів до відставання багатьох учнів з порушен-

нями слуху, оскільки у їхніх сім’ях немає якісного 

доступу до Інтернету. Більшість навчальних мате-

ріалів при онлайн-навчанні також не розроблені 

для задоволення потреб глухих учнів. У таких ма-

теріалах, які подаються в Інтернеті під час занять у 

віртуальних класах та бесідах, можуть бути відсут-

ні субтитри та кваліфікований супровід викладача-

ми та перекладачами жестової мови. Однак навіть 

якщо онлайн-навчання відбувається національною 

жестовою мовою, багато глухих учнів через неод-

наковий доступ до жестових мов можуть опини-

тися в ситуації, коли віртуальне навчання час то не 

відповідає їхнім потребам. Це пов’язано з тим, що 

учні можуть не зрозуміти відеоролики жестовою 

мовою та / або не можуть поставити запитання й 

отримати пояснення.

Навіть у ситуаціях, коли глухі учні мають хоро-

ший доступ до Інтернету, їм  потрібні вказівки та 

інструкції щодо використання технологій віртуаль-

ного навчання.

У багатьох випадках влада та школи продовжу-
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ватимуть і надалі використовувати онлайн-нав-

чання після закінчення пандемії COVID-19. Проте 

участь перекладача жестової мови для перекла-

ду навчальних матеріалів в Інтернеті може ство-

рити додаткові бар’єри. Для успіху віртуально-

го навчання важливе значення мають кваліфіко-

вані вчителі, які добре володіють національними 

жестовими мовами. Інтернет-матеріали повинні 

включати візуальний зміст, демонстрації та педа-

гогічні інновації, призначені для глухих учнів. До 

того ж, глухі діти та молодь, їхні батьки і вчите-

лі потребують підтримки з безпечним викорис-

танням соціальних мереж та Інтернету, оскіль-

ки глухі діти та молодь вразливі до експлуатації 

в Мережі.

Стаття 24 Конвенції Організації Об’єднаних На-

цій про права осіб з інвалідністю (КПІ) закликає 

країни надавати глухим, що навчаються, освіту 

національними жестовими мовами з метою мак-

симального академічного та соціального розвит-

ку. Це включає рівний доступ до початкової, се-

редньої та вищої освіти, а також професійного 

навчання та освіти дорослих. Стаття 25 Конвен-

ції ООН з прав людини закликає уряди забезпе-

чити раннє втручання глухим дітям та надавати 

послуги з попередження подальших ускладнень 

інвалідності, таких як позбавлення мови (депри-

вація). Сюди входить також забезпечення рівно-

го доступу до дошкільної освіти.

Стаття 23 Конвенції ООН про права дитини закли-

кає країни забезпечити дітям з обмеженими можли-

востями, включаючи глухих дітей, доступ до освіти, 

щоб вони могли досягти якнайповнішого розвитку. У 

цій самій статті сказано, що діти з обмеженими мож-

ливостями повинні мати рівні права щодо сімейного 

життя, а також сім’ям повинна якомога раніше нада-

ватися вичерпна інформація, послуги та підтримка.

І КПІ, і Конвенція про права дитини закликають 

країни надавати батькам глухих дітей послуги, що 

сприяють їм у виконанні батьківських обов’язків. 

Сюди входить безоплатне всебічне навчання жес-

тової мови для батьків та сімей глухих дітей. Однак 

у багатьох країнах уряди та школи не виконують 

своїх зобов’язань перед глухими учнями.

ВФГ закликає всі уряди забезпечити рівноправ-

ний доступ до інформації та освіти глухим дітям і 

молоді під час та після пандемії, включаючи доступ 

до інструктажів викладачів, що володіють жес-

товою мовою, та надання візуальних навчальних 

матеріалів. Батьки глухих дітей також повинні от-

римувати підтримку для вивчення жестової мови, 

включаючи дистанційне навчання там, де це мож-

ливо, для підтримки сімейного спілкування та роз-

витку мови дітей.

Рекомендації з найкращих практик у віртуальному та невіртуальному 
середовищі навчання

• Забезпечити рівний доступ учнів до інфор-

мації та освіти національними жестовими 

мовами під час пандемії, включаючи до-

ступ до інструктажів викладачів, що воло-

діють жестовими мовами, та надання наоч-

них навчальних матеріалів;

• Забезпечити, щоб батьки глухих дітей от-

римували підтримку для вивчення жесто-

вої мови шляхом відвідування вдома, бать-

ківських курсів і дистанційного навчан-

ня для підтримки сімейного спілкування та 

розвитку мови у дітей;

• Забезпечити підтримку глухих дітей і мо-

лоді та їхніх батьків і вчителів у безпечно-

му використанні соціальних мереж та Ін-

тернету;

• Впроваджувати інтерактивні онлайн-дії 

для глухих дітей та молоді для підтримки їх 

соціального та емоційного розвитку;

• Забезпечувати індивідуальні візити вчите-

лів жестової мови та працівників супрово-

ду з громади глухих додому до батьків та 

глухих дітей і молоді з дотриманням місце-

вих карантинних норм через COVID-19;

• Підтримувати право глухих дітей на повер-

нення до особистого навчання разом з ін-

шими глухими учнями;

• Підтримувати доступ до вищої освіти, щоб 

глухі люди могли стати вчителями;

• Забезпечувати постійне навчання для під-

тримки чуючих викладачів в покращенні 

рівня володіння національними жестовими 

мовами.
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Вельмишановний Юрію Євгеновичу!

Вітаючи Вас зі славною ювілейною датою, з 

гордістю згадуємо Ваш неперевершений спор-

тивний шлях. Ви — перший і єдиний майстер 

спорту СРСР з шахів серед глухих, майстер 

спорту України міжнародного класу, заслужений 

тренер України, віцечемпіон світу, чотириразо-

вий чемпіон Європи, чемпіон СРСР і УРСР, пере-

можець республіканських і всесоюзних першо-

стей з шахів, призер міжнародних турнірів серед 

глухих шахістів.

Продовження цих унікальних здобутків — у до-

сягненнях Ваших талановитих учнів. Як тренер 

збірної команди України з шахів серед 

спортсменів із порушеннями слу-

ху, Ви підготували чемпіонок світу 

С. Гончар та Т. Бакланову, пере-

можців клубної першості Європи 

П. Бабія, В. Коваленка, О. Мусі-

єнка, Т. Овчарова та багатьох ін-

ших спортсменів. На Вашу честь 

проводяться міжнародні та все-

українські шахові турніри, які гор-

до носять Ваше ім’я. Завдяки Вам 

шахи є популярним видом спорту серед молоді 

з порушеннями слуху, Ви тривалий час були ке-

рівником шахового гуртка при Культурному цен-

трі УТОГ та ініціатором проведення багатьох ша-

хових змагань в Українському товаристві глухих 

з метою популяризації цього виду спорту серед 

осіб з інвалідністю зі слуху. 

Зичимо Вам, шановний Юрію Євгеновичу, по-

дальших успіхів, показаних у здобутках Ваших 

молодших колег та учнів, активного шахового 

довголіття, бадьорості, оптимізму і міцного-міц-

ного здоров’я! Нехай і надалі Ваші спортивні успі-

хи передають, як переможну естафету, Ваші уч-

ні й товариші зі збірної, розвиваючи та примно-

жуючи число прихильників благородної 

гри, якій Ви присвятили всі свої сили 

і все своє життя.

З великою повагою президія  
Центрального правління УТОГ,

Всеукраїнська та обласна  
ради ветеранів УТОГ,

Рада голів обласних організацій УТОГ,  
президія правління  

Київської організації УТОГ,
колектив Культурного центру УТОГ,

друзі, колеги, учні

Наші щирі вітання з ювілеєм — Юрію Євгеновичу ЗУЄВУ, людині, яка 

неодноразово примножувала нашу шахову славу й виховала багатьох 

талановитих учнів, які сьогодні продовжують започатковані ним тра-

диції спортивних звитяг.
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У ці нелегкі, але водночас святкові для Вас дні 

посилаємо свої найщиріші побажання здоров’я і 

від багатьох друзів і колег з усіх куточків України, 

від усього Українського товариства глухих щиро й 

сердечно вітаємо Вас із ювілейною датою!

Знаємо Вас не один десяток років — і завжди Ви 

були поруч з глухими людьми, самовіддано допо-

магаючи та підтримуючи їх. Тривалий час Ви пра-

цювали з колишньою головою Вінницької обласної 

організації УТОГ Василиною Тихонівною Крикли-

вою, бувши її вірною помічницею і перекладачкою. 

Накопичивши неоціненний фаховий досвід і вмін-

ня працювати з людьми, Ви десять років тому пе-

рейняли від неї як естафету цю непросту і важливу 

місію допомоги глухим людям міста й області, й на-

далі спрямовуючи зусилля свого колективу на ви-

рішення важливих соціальних завдань, які стоять 

перед нашою громадською організацією.

І хоча зараз довелося Вам зробити вимушену пе-

рерву в роботі, віримо, що незабаром все буде га-

разд і Ви знову будете досягати подальших успіхів 

у реалізації всіх Ваших планів і задумів! Щиро ба-

жаємо Вам цього!

Нехай Господь підтримує Вас і посилає сили на 

швидке одужання, а надалі — дарує міцне здо-

ров’я. Хай поруч з Вами завжди будуть добрі, щи-

рі й віддані справі люди, а любов і ласка рідних 

і близьких зігрівають Вас на довгому життєвому 

шляху.

З повагою президія Центрального правління          
Українського товариства глухих,

Рада голів обласних організацій УТОГ,
Рада директорів підприємств УТОГ,

колективи Вінницької обласної організації УТОГ,
ОБК і ТО УТОГ області, Вінницького УВП УТОГ.

4 квітня 2021 року відзначає ювілей-

ний день народження голова Вінниць-

кої обласної організації УТОГ Галина 

Василівна ДЯЧЕНКО.

Наші щирі вітання  
зі славним ювілеєм, 
дорога Галино Василівно!

Шановна Зоє Єгорівно! 

Вітаємо Вас з чудовою ювілейною датою! Бажаємо від-

мінного самопочуття, веселощів, яскравих вражень, неза-

бутніх зустрічей. Нехай доля буде до Вас завжди прихильна 

і щедра і з легкістю збуваються всі намічені плани!

Колектив Харківської обласної організації УТОГ,  
ОБК УТОГ, обласна Рада ветеранів УТОГ  

Нехай доля буде до Вас 
завжди прихильною!

3 квітня 2021 року співробітниця Харківського 

ОБК УТОГ Зоя Єгорівна ШАМШИНА відзначи-

ла свій ювілей. 

Наші ювіляри
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Люди нашого Товариства

Вадим Пастернак: 

«Не можна опускати руки 
при перших невдачах»

«Я — Вадим Олегович Пастернак, 

1964 року народження. Народив-

ся, виріс і живу в місті Одеса. У мене 

повна втрата слуху, з 1986 року. За 

медичною класифікацією — «туго-

вухість 4-го ступеня, глухота» — са-

ме так написав про себе член УТОГ 

з Одеси, відповідаючи на запитання 

кореспондента однієї відомої україн-

ської газети. З його життєвої розпо-

віді зі своїх причин газета залишила 

лише пару абзаців…. Тому ми вирі-

шили надрукувати розповідь Вадима 

Пастернака майже повністю.

До 22-х років проблем зі слухом не було. Глухоту 

«придбав» на своїй першій роботі, коли потрапив в 

зону підвищеного шуму. А працював я тоді, випуск-

ник Одеського морехідного училища, помічником 

механіка, на великому дизельному кораблі, що пе-

ревозив сухі вантажі. Через якийсь час, після попа-

дання в зону шуму, з’явився «шум» у вухах. Почав 

погано чути. Якщо зверталися збоку або ззаду, я 

на звернення не реагував. З моменту потрапляння 

в зону шумності і до моменту настання повної глу-

хоти пройшло приблизно 2 роки. Пізніше я дізнав-

ся, що в результаті впливу шуму в мене з’явився 

неврит слухових нервів. Після тривалого лікуван-

ня слух частково повернувся. На одному вусі міг 

носити слуховий апарат. Але, через пів року, апа-

рат перестав допомагати. Настала повна глухота. 

На початку було дуже важко. Здавалося, що ме-

не відгородили від світу склом, за яким залишив-

ся світ звуків і звичне для мене коло спілкування. 

Довелося змінити улюблену роботу. Спілкування 

з людьми замінив книгами. 

Працювати на судах закордонного плавання ме-

ні заборонила медкомісія. Довелося перейти в 

конструкторське бюро техніком. 

Робота конструкторського бюро була пов’яза-

на з ремонтом та модернізацією тих самих кора-

блів, на яких я раніше виходив у море. Мені дуже 

пощастило, що новий колектив мене прийняв. На-

вчилися спілкуватися один з одним. Я навчився чи-

тати з губ, а мої колеги — чітко вимовляти слова і 

доб ре артикулювати кожну букву. Іноді, щоб я кра-

ще зрозумів завдання, доводилося користувати-

ся аркушем паперу та ручкою. Мені іноді здаєть-

ся, що моя глухота — це не мій недолік, а недолік 

тих людей, з якими мені доводиться спілкуватися і 

які мою глухоту не сприймають, які вважають, що 

це їм важко спілкуватися зі мною, глухим, а не ме-

ні з ними. Моя робота в конструкторському бюро, 

де всі мали збережений слух, довела, що за нор-

мального ставлення до людини з інвалідністю по-
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ступово стирається грань між глухим, в моєму ви-

падку, i взагалi мiж людиною з iнвалiднiстю та здо-

ровими людьми. 

Поблажливості мені на роботі не робили. Зму-

сили, під загрозою скорочення, вступити до ви-

щого навчального закладу. Працюючи в конструк-

торському бюро, вступив до Одеського морсько-

го університету, який заочно закінчив в 1995 році, 

отримавши повну вищу освіту і спеціальність інже-

нера-механіка. 

Вступати до університету було важко. Не хотіли 

приймати документи. У голови приймальної комі-

сії, на початку, був шок: «Як же Ви, нечуючий, бу-

дете у нас вчитися? Ми взагалі не беремо людей 

з інвалідністю». Допоміг лист-направлення з місця 

роботи. Умовив голову приймальної комiсiї допу-

стити мене до іспитів: «Дайте мені шанс. Якщо не 

вийде — заберу документи й піду». У мене вийшло. 

Під час навчання доводилося попереджати викла-

дачів про те, що я не чую. Домовлялися — запи-

тання до мене писати на папері, а відповідав я усно 

або письмово. Отже, і в процесі навчання проблем 

зі спілкуванням майже не було. Потрібно було тіль-

ки попередити — я такий же як всі, тільки не чую. 

За 11 років роботи в конструкторському бюро під-

нявся по службових сходах від техніка до провід-

ного інженера-конструктора. Після ліквідації нашої 

конструкторської організації, в 1997 році, прийшов 

на роботу в УТОГ. І відразу на посаду директора об-

ласного Будинку культури. На пам’ять про той час 

у мене залишився сувенір — собачка-свічник, який 

я отримав у Києві, представляючи одеський сцена-

рій на конкурсі ігрових програм. Крім того, працюю-

чи в Будинку культури УТОГ, «освоїв» жестову мову. 

У 2000 році перейшов на роботу на Одеське ВО 

«Електрик» УТОГ, тому що мої інженерні знання в 

той час більше потрібні були на виробництві. Робо-

ту на ВО «Електрик» почав на новаторському на-

прямі — харчовому виробництві. Пізніше перей-

шов на електротехнічне виробництво. 

У зв’язку зі значним зменшенням замовлень та 

скороченням обсягу робіт на ВО «Електрик», по-

чав шукати собі іншу роботу. На жаль, зараз дуже 

проблемно знайти хорошу, цікаву роботу до ду-

ші не тільки людям з інвалідністю, а й здоровим. 

Для людини, яка не чує, першою чергою виникає 

проб лема з комунікацією в колективі, неможли-

вістю користуватися голосовим телефоном. Це 

значно звужує коло пошуку вакантних місць. В 

Одесі для позбавлених слуху людей роботу знай-

ти не проб лема. Було б бажання працювати. Зде-

більшого це вакансії робочих. 

Для себе я вирішив при пошуку нової роботи не 

йти далеко від УТОГ, в системі якого пропрацював 

більше як 20 років. У 2018-му перейшов на посаду 

налагоджувальника на дільницю, що випускає ме-

талеві профілі під гіпсокартон. Це єдина дільниця 

на ВО «Електрик», яка завантажена на 100%, зав-

дяки тому, що управляється менеджерами фірми, 

яка орендує приміщення на нашому підприємстві. 

Так що, попри всі труднощі, глуха людина може 

досягти багато чого. Для досягнення мети потрібні 

і старання, і воля, і завзятість, і праця. Через бага-

то що доводиться пройти. Не можна опускати руки 

при перших невдачах. Доведеться зіткнутися з різ-

ними людьми. Одні поставляться до вас толерант-

но, інших ваша інвалідність буде шокувати. Мені не 

раз доводилося зустрічати людей, які говорили ме-

ні: «Ви що, дурень? Я Вам кажу, а Ви не розумієте!» 

І доводитися такому ввічливо пояснювати, що ду-

рень якраз він сам, якщо не розуміє, що перед ним 

нечуюча людина. Кожна людина з порушеннями 

слуху не повинна забувати, що вона не одна така. 

Багато що для допомоги глухим робить УТОГ. Це 

і допомога у різних соціальних питаннях, і організа-

ція культурного дозвілля, і допомога у виборі й отри-

манні спеціальності, і захист прав нечуючих людей.

В Одесі діє програма «Рівність», яка передба-

чає надання матеріальної допомоги на придбання 

комп’ютерної техніки працездатним особам і учням 

старших класів з порушеннями слуху. Запущено 

сервіс з онлайн-сурдоперекладу через смартфон 

або планшет. Крім цього, відповідно до державних 

соціальних гарантій, особи з порушеннями слуху 

мають можливість отримати компенсацію в сумі 

3252 грн кожному, хто придбав мобільний телефон 

/ планшет. Є програма безплатного забезпечення 

слуховими апаратами. Так, ще є багато побутових 

труднощів для глухих людей. Це і виклик аварій-

них служб, і виклик лікаря додому, і покупки в ін-

тернет-магазинах, коли треба відповісти на дзві-

нок менеджера. Щось з цього допомагають вирі-

шити перекладачі УТОГ, щось вирішується завдя-

ки новим мобільним додаткам в смартфоні. Я вже 

кілька років користуюся додатком для виклику так-

сі. З’явився додаток для виклику поліції. Хотілося 

б таке і для швидкої допомоги, і для інших аварій-

них служб. Упевнений, що завдяки копіткій роботі 

УТОГ всі побутові труднощі, що виникають в житті 

глухих, будуть поступово вирішені. Але для цього 

одних зусиль УТОГ мало. Треба ще, щоб і держава 

йшла назустріч людям з інвалідністю. 
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Міжнародний день театру в Харкові

Напередодні святкування Міжнародного дня те-

атру, 24 березня, в Харківській спеціалізованій 

музично-театральній бібліотеці ім. К.С. Станіслав-

ського відбувся вечір-знайомство з театром «Арі-

адна» Харківського ОБК УТОГ. 

Відкрила його ветеран театру І. Прісекіна з піснею 

«Я виходжу на сцену» (музика Я. Френкеля, слова 

Р. Рождественського із репертуару співачки Ю. Рут-

берг). «Аріадна» показала також уривки із вистави 

«Приборкання норовливої». У фіналі всі артисти ви-

конали пісню «Ми — бродячі артисти». Далі свято 

продовжувалось на першому поверсі, де на екрані 

демонстрували кадри з вистав минулих років.

У своєму підсумковому виступі завідувачка біб-

ліотеки Дарина Валеєва висловила своє захо-

плення нашим колективом та побажала подаль-

шої творчої співпраці.

Цілком у дусі часу, ми взяли дистанційне інтерв’ю 

в артистів та глядачів на тему: «Що для вас само-

діяльний театр «Аріадна»?»

Л. Лещенко, педагог Харківської спецшко-

ли № 6: «Я люблю наш театр. Не пропускаю жод-

ної вистави, завжди сиджу в перших рядах. Одно-

значно скажу — театр потрібен для розвитку на-

ших глухих людей, особливо молоді».

У. Франковська, перекладач жестової мови: 

«Наш театр має багату історію. Він вижив навіть 

під час Другої світової війни. Це надбання багатьох 

поколінь артистів. Ми просто зобов’язані його збе-

регти. В Харкові є багато проєктів, працюючи над 

ними, ми можемо зберегти наш театр».

О. Бобирєва, ветеран театру: «Наш театр 

— єдиний в місті. Я зібрала підписи, склала ли-

сти-прохання про підтримку нашого театру, розі-

слала до багатьох організацій. Чекаємо відповіді, 

можливо, хтось відгукнеться…»

В. Левіна, ветеран театру: «Театр потрібен всім 

нашим артистам. Це наша душа, наша сім’я. Зви-

чайно, зараз ставити великі вистави важкувато. 

Можливо, слід перейти на одноактні вистави, з ма-

лою кількістю виконавців». 

В. Онацький, ветеран театру: «У нас була зу-

стріч в музикально-театральній бібліотеці. Це чу-

дово! Адже ця бібліотека має свої зв’язки з бібліо-

теками в Європі. Я сподіваюся, що через неї ми 

зможемо вийти на меценатів за кордоном». 

Н. Мигунова, режисер театру: «Два роки ми го-

тували відео одноактної вистави «Медведь» А.П. 

Чехова. Це відео відзняв Віктор Коротовський, 

вчора ця робота була розміщена в інтернеті, зо-

крема у Фейсбуці. Потім плануємо її надіслати на 

конкурс фільмів».

І. Прісекіна, актриса: «Без театру я не уявляю 

наш Будинок культури. Наш театр занесений до 

Книги рекордів УТОГ — йому 104 роки. Так не хо-

четься вірити, що одним розчерком пера можна 

припинити його існування. Ми розуміємо, що є 

об’єктивні причини, але як говориться — живемо 

надією, бо надія помирає останньою. І говоримо 

глядачам не «до побачення», а «до нових зустрічей 

— в інтернеті, в парках та на інших майданчиках. 

Ми вас любимо!!!»

Ніна БЄЛОВА, ветеран театру «Аріадна» Харківського ОБК УТОГ

Мистецтво глухих
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Люди нашого Товариства

Його захоплення — 
авіамоделізм

Мрія про небо, про керування літаками для глу-

хих в колишньому СРСР, та й у незалежній Україні 

також, залишається мрією. В той час як за кордо-

ном люди зі значними порушеннями слуху мають 

доступ до штурвалів літальних апаратів і підкоря-

ють небесні простори, нашим землякам у кращо-

му разі є можливість хоча б зайнятися авіамоде-

лізмом. Приміром, ще в старшому класі зацікавив-

ся авіамодельним спортом Олександр Ситий, який 

живе в Сєверодонецьку Луганської області. Він 42 

роки пропрацював на заводі «Склопластик» тока-

рем, вийшов на пенсію, маючи за плечима 6 роз-

ряд та золоті руки.

Тоді, в часи Радянського Союзу, існувало Добро-

вільне товариство сприяння армії, авіації і флоту 

(ДТСААФ, старше покоління знає його під росій-

ською абревіатурою ДОСААФ), яке забезпечувало 

спортсменів матеріалами, організовувало поїздки 

на змагання в межах СРСР. Після розпаду Радян-

ського Союзу авіамодельний спорт став потрібен 

лише самим спортсменам, які за власні кошти про-

довжували займатися авіамоделізмом. 

Олександр також залишився вірним своєму за-

хопленню, протягом багатьох років бере участь у 

різних змаганнях в межах України, оскільки для 

поїздки за кордон потрібні значні кошти.

За словами Олександра, великий досвід токар-

ської справи та знання будови літака дають йому 

можливість самостійно конструювати моделі для 

участі в різних змаганнях з авіамодельного спор-

ту. Займається він цим в орендованій маленькій 

кімнатці. 

Літаки самі по собі — не дешеве задоволення. При 

наявності «прямих рук», витрати на матеріали та на 

спеціальне пальне трохи нижче, аніж придбання го-

тових літальних апаратів, незважаючи на те, що де-

які літачки мають вагу десь лише 200–250 грамів.

На запитання, чи важко змагатись зі спортсмена-

ми з нормальними слухом, Олександр відповів, що 

вже звик, оскільки давно в цьому спорті. Також від-

значив, що не бере учнів, оскільки заняття авіамоде-

лізмом потребують значних знань та навичок, а лю-

дина непідготовлена тільки дарма забиратиме час. 

Історія Олександра Ситніка ще раз доводить, що 

для глухих та слабкочуючих немає нічого немож-

ливого, було б бажання та безстереотипне став-

лення суспільства. 

Олександр зазначив, що у 2021 році запланова-

но 5 змагань з авіамодельного спорту, всі — в Хар-

кові, а одне в Києві. Тож побажаємо йому успіхів!

Підготувала Т. КОРНІЄНКО

Авіамоделізм — вид технічної творчості, 

що передбачає: виготовлення і пілотуван-

ня дистанційно керованих (керованих по 

радіо, кордових) або таких, що вільно лі-

тають (планери, таймерні) літальних апа-

ратів; створення нелітаючих масштабних 

копій реальних літальних апаратів (стен-

довий авіамоделізм). 
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Добрі справи

Життя
триває!

Не плачу, не жаліюсь, не боюсь…

Камінням доля мені стелить шлях.

Впаду бувало, але піднімуся,

Сміюся, а душа в сльозах.

Життя моє — то не просто дорога,

Не завжди поруч йшло добро,

Якби не Божа милість

Й людська допомога —

Мене б давно на світі не було. 

(З інтернет-джерел)

Моя історія почалася в жовтні 2016 року, коли 

мене, члена Всеукраїнської ради ветеранів УТОГ, 

було направлено у відрядження з перевіркою стану 

роботи серед нечуючих ветеранів Миколаївської та 

Харківської областей. Під час поїздки я захворіла 

на пневмонію, що спровокувало ішемічний інсульт 

з паралічем лівої частини тіла — ноги та руки. Шля-

хом довгих тренувань та за допомогою лікарів з лі-

карень № 17 та № 7 м. Харкова мені вдалося відно-

вити мову, зір, пам’ять, часткову ліву ногу. 

Було достатньо часу подумати про те, як жити 

далі, адже лежати та дивитись в стелю — не в мо-

єму характері. Я дуже вдячна своїм товаришам із 

Товариства глухих, які допомагали мені матеріаль-

но та морально. Дякуючи їм та чудовій жінці із То-

вариства осіб з інвалідністю на візках «Креавіта» 

У.О. Франковській, мені вдалося випустити книжку 

до 100-річчя Харківського товариства глухих. Це 

була книга спогадів про наших ветеранів «В пам’я-

ті нашій». В той час сталася ще одна приємна по-

дія — мені було присвоєно звання «Почесний член 

УТОГ». 

Проте проблема зв’язку з навколишнім світом 

залишилась — з великим зусиллями я освоїла 

спуск з третього поверху (в моєму будинку немає 

ліфта) до дверей під’їзду, а далі було важко спу-

скатися на візку кілька метрів до проїзної части-

ни дороги, де на мене чекав автобус із соціаль-

ної служби, - заважали високі бордюри та недолі-

ки прибудинкової території. Потрібен був пандус. 

Ніна БЄЛОВА, м. Харків
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Після тривалого листування з «Жилкомсерві-

сом» його було встановлено, але ці дві рейки було 

покладено так безграмотно, що людина, яка до-

помагала вивозити візок, могла смертельно трав-

муватись. 

Знову мені довелося писати скарги на різні 

адреси, аж до Адміністрації Президента. Але я бу-

ла наполегливою, тому що не прохала неможливо-

го — створення належних умов для осіб з інвалід-

ністю прописано в Конвенції ООН про права осіб з 

інвалідністю, і наша держава Україна цю Конвен-

цію підписала. 

Через півтора року пандус замінили на техніч-

но грамотну споруду, але вона стояла як прикра-

са, тому що спуск з неї був неможливий — знову 

ж заважали бордюри та сходи.

Минув ще рік… Оскільки Харків — місто іннова-

цій, завдяки проєкту «Прозорий Харків» з’явилась 

послуга, яка надавала можливість поспілкуватись 

онлайн (через планшет) з керівником районної ад-

міністрації Слобідського району. Саме в день пре-

зентації цього проєкту президент громадської ор-

ганізації «Креавіта», людина з великим серцем — 

О.В. Шингарьова запропонувала мені взяти участь 

у презентації для розв’язання мого питання. 

Хочу відзначити, що до Слобідського виконко-

му мене довіз соціальний автобус, у якому був пе-

редбачений підйом візка. Для того, щоб потрапити 

до будинку, теж є підіймальний пристрій для візка, 

але можна піднятися й сходами. 

Я поспілкувалася з представниками адміністра-

ції жестами і отримала таку відповідь: «Ми раді вам 

допомогти, але у нас немає коштів. Бюджет роз-

поділяє міська адміністрація. Потрібно звертатись 

до виконувача обов’язків мера І.О. Терехова». Ме-

ні допомогли написати йому заяву.

Залишилося знову чекати. Але мені пощастило 

— моя сусідка, паралімпійська чемпіонка з біатло-

ну Людмила Павленко розмістила у Фейсбуці мою 

історію з проханням допомогти розв’язати наболі-

лу проблему. Небайдужі люди знайшлись. Завдяки 

наполегливості О.В. Шингарьової була організо-

вана комісія, яка все обдивилася, розробила про-

єкт та склала бюджет спуску та підйому з доро-

ги. А депутат із блоку «Опозиційна платформа — 

за життя» А.С. Спаський (на фото внизу) виділив 

свою команду будівельників, які 9 квітня вже зро-

били спуск і підйом, і не один, а аж два: один спуск 

біля пандуса, а другий — дорогою до парку «Жа-

сминовий бульвар», де працює клуб «Вогник» для 

глухих ветеранів Слобідського району міста. В од-

ній з альтанок ми, починаючи з травня, щосереди 

з 12 години проводимо різноманітні заходи — бе-

сіди, політінформації, зустрічі з цікавими людьми.

Насамкінець я хочу висловити всім, хто брав 

участь у розв`язанні мого питання, велику подя-

ку і побажання здоров’я, успіхів, щастя. Хай Матір 

Божа їх оберігає і надає їм наснаги та незламності 

в служінні людям.

Я люблю вас, мої земляки!

Разом ми — сила!
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Шкільна сторінка

В «Ерудиті»  
першими стали  
два Олександри!

Уже в чотирнадцятий раз Державною науковою 

установою «Інститут модернізації змісту освіти» 

спільно з Українським товариством глухих за під-

тримки Міністерства освіти й науки України про-

водився Всеукраїнський конкурс «Ерудит» серед 

учнів 12-х класів спеціальних загальноосвітніх на-

вчальних закладів для глухих дітей та дітей зі зни-

женим слухом. 

Минулого року через карантин конкурс не про-

водився, але за цей час освітяни чи не краще за 

всіх освоїли проведення уроків в онлайн-форматі, 

тож було вирішено і конкурс «Ерудит» спробувати 

провести дистанційно.

В областях (вірніше, у спецшколах і навчаль-

но-реабілітаційних центрах) цей конкурс відбувся 

як завжди, додалося лише дотримання карантин-

них вимог. А от вже переможців цих обласних кон-

курсів було запрошено 23 квітня взяти участь у Все-

українському конкурсі дистанційно. Члени журі пра-

цювали в Культурному центрі УТОГ (троє з них — 

віддалено).

Учасники конкурсу досить швидко розібралися 

з порядком отримання завдань і надсилання від-

повідей. 

Для того, щоб бути впевненими, напередодні 

було проведено тренінг, а на ранок наступного 

дня всі 25 учасників вже були біля екранів своїх 

пристроїв: хто з дому, хто в школі, а хто — в офі-

сі обласної організації УТОГ (які, до речі, теж бра-

ли активну участь у підготовці й проведенні кон-

курсу).

На цей раз учасників було більше, аніж у 2019 

році, коли у фіналі взяли участь лише 20 учнів з 

різних регіонів України. Конкурсна програма, як 

уже традиційно склалося протягом останніх років, 

містила два види завдань: тестування зі шкільних 

предметів (української мови, української літерату-

ри, історії України, географії, біології, фізики, хімії) 

Власна інформація
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Цікаво, що очолюють списки цьогорічних пере-

можців два Олександри.

Усі учасники фіналу конкурсу «Ерудит» отрима-

ють дипломи і подарунки за участь у конкурсі, а 

переможці — дипломи з відзнакою й цінні призи.

Подяка всім, хто долучився до організації і про-

ведення цьогорічного конкурсу «Ерудит» у такому 

незвичному раніше форматі.

та творчу роботу. Запитання ці були не такі вже 

й складні, вимагали здебільшого ерудиції і досить 

широких знань. 

Цього року для творчої роботи необхідно було 

після перегляду 4-хвилинного відеофільму «Не 

суди» відповісти на запитання. Фільм цей досить 

повчальний і спонукає до роздумів, тому й не 

дивно, що учасники конкурсу активно відгукну-

лися на його перегляд своїми емоційними відпо-

відями. Недаремно цей короткометражний фільм 

отримав «Оскар» у 2020 році. Хоча в ході пере-

вірки творчих завдань стало зрозуміло, що дея-

кі учасники користувалися підказкою з інтернету, 

використовуючи вислів «не судіть про книжку по 

обкладинці», але, в будь-якому разі, вони вміло 

його використали.

Конкурс супроводжувався яскравими презента-

ціями його учасників та навчальних закладів, які 

вони представляли.

Оцінювало роботи учасників конкурсу журі у 

складі спеціалістів Міністерства освіти і науки 

України, ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти», 

Українського товариства глухих та Об’єднання не-

чуючих педагогів. Оцінювання результатів відбува-

лося у двох підгрупах: серед глухих учнів та учнів 

зі зниженим слухом.

За загальною сумою балів, набраних учасниками конкурсу, 
були визначені переможці:

серед глухих учнів: серед учнів зі зниженим слухом:

1 місце — 
Олександр Кізім 

(КЗ «Одеська спеціаль-
на школа № 91 Одесь-
кої обласної ради»)

1 місце — 
Олександр Кушнір 

(Кисляцький навчально-виховний 
комплекс: спеціальна загально-
освітня школа-інтернат І-ІІІ сту-
пенів — дошкільний навчальний 
заклад Гайсинського району Вінни-
цької обласної ради)

2 місце — 
Світлана Патюк 

(Березівська спеціальна школа 
Житомирської обласної ради);

3 місце — 
Четербок Володимир 

(Тернопільська спеціальна шко-
ла-інтернат Тернопільської облас-
ної ради)

2 місце — 
Марія Шаталова 

(КЗ «Харківська 
спеціальна школа № 5 
Харківської обласної 
ради»)

3 місце — 
Рената Суховєєва 

(Херсонська спеціаль-
на школа Херсонської 
обласної ради)

Наші вітання переможцям! 

https://www.youtube.com/watch?v=nRAJHJxNpck
https://www.youtube.com/watch?v=nRAJHJxNpck
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Світ і ми

Принц Філіп Единбурзький, 
принцеса Аліса і глухота

Світ сколихнула звістка про те, що 9 квітня пішов 

з життя чоловік британської королеви Єлизавети ІІ 

— принц Філіп Единбурзький, який прожив майже 

100 років. У численних статтях про нього йдеться 

про те, що його мати та, ймовірно, і він сам мали 

проблеми зі слухом.

Слід зазначити, що королева Вікторія, яка керу-

вала Великобританією з 1837 по 1901 рік, також 

знала основи британської жестової мови та жесто-

вої абетки, оскільки деякі члени королівської ро-

дини були глухими або слабкочуючими. 

Матір Філіпа, Алісу Баттенберг, правнучку коро-

леви Вікторії, в юному віці називали найкрасиві-

шою принцесою Європи. Народилася вона в зам-

ку Віндзор 25 лютого 1885 року, а померла в Лон-

доні 5 грудня 1969 року.

 У 4-річному віці з’ясувалося, що у неї вроджена 

глухота. Алісі пощастило, що з віком слух до неї по-

вернувся (є також твердження, що вона залишала-

ся глухою все життя, але настільки вміла читати по 

губах, що люди не могли помітити відсутність слу-

ху), вивчила німецьку та англійську мови, потім до-

сконало опанувала французькою, а завдяки чоло-

вікові пізніше змушена була заговорити грецькою. 

Свого майбутнього чоловіка Аліса зустріла в 

1902 році. Принц Грецький і Данський Андрій (Ен-

дрю), четверта дитина грецького короля Георга I, 

був гарний і ставний. Молоді люди полюбили один 

одного з першого погляду і в 1903 році одружили-

ся. Після весілля молода пара жила в Афінах. У них 

народилося п’ятеро спадкоємців: 4 дочки й довго-

очікуваний син Філіп. У важкі часи війни Аліса пра-

цювала медсестрою, була асистентом на операці-

ях, за її самовіддану працю король Георг V наго-

родив принцесу королівським Червоним Хрестом. 

Через події Першої світової принцеса з сім’єю 

перебралася спочатку до Швейцарії, а в 1920-му 

Підготовлено за повідомленнями ЗМІ
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— на острів Корфу. Саме там з’явився на світ Фі-

ліп. Після поразки у Другій греко-турецькій війні 

принца Ендрю судили за відмову виконати наказ, 

засудивши до вигнання, його сім’я перебралася до 

Парижа, але після переїзду відносини між подруж-

жям стали прохолодними. 

Аліса відкрила магазин, а весь виторг передава-

ла грецьким біженцям. У 1930 році принцеса пере-

несла нервовий зрив, спровокований поведінкою 

чоловіка, а психіатри з його подачі поспішили при-

писати їй шизофренію і помістили в лікарню. Але 

сама Аліса була не згодна з діагнозом і кілька ра-

зів намагалася втекти. Через 2 роки її перевели до 

клініки в Італії, з якої вона виписалася. Повторні 

дослідження не підтвердили поставлений діагноз 

— Аліса була абсолютно здоровою.

У 1938 році вона переїхала до Греції, де присвяти-

ла себе нужденним. Під час Другої світової війни Алі-

са брала участь в роботі Червоного Хреста, органі-

зовувала пункти роздачі їжі для голодних, зі Швеції 

привозила необхідні ліки, опікала два дитячих будин-

ки. Віддавала все, що їй надсилали з Англії, сама жи-

ла голодуючи, в своєму будинку ховала сім’ю євреїв. 

Про самовідданий вчинок Аліси стало відомо тільки 

через роки. 31 жовтня 1994 року в Яд Вашемі (Мемо-

ріал Голокосту) в Єрусалимі відбулася церемонія на 

її честь, як відзначеної званням «Праведниця Миру».

 У 1947 році Аліса приїздила в Лондон на одру-

ження Філіпа і тоді ще принцеси Єлизавети. Філіп 

подарував коханій обручку, в якому красувалися 

діаманти з тіари його матері. Принцеса Аліса про-

дала коштовності, що залишилися, і в 1949 році 

заснувала чернечий Орден Марфи та Марії, але 

на жаль, його діяльність довелося припинити че-

рез нестачу фінансів.

Після встановлення в 1967 році військової дик-

татури в Греції, Аліса Баттенберг перебралася до 

Букінгемського палацу на запрошення сина і йо-

го дружини-королеви. У 1969 році принцеса Аліса 

пішла з життя, а незадовго до цього попросила по-

ховати її в Єрусалимі в церкві Святої Марії Магда-

лини. У 1988 році її воля була виконана.

Історія непростої і повної випробувань життя ма-

тері принца Філіпа, чоловіка королеви Єлизавети 

ІІ, так вразила простих британців, що вони з ве-

ликою повагою і любов’ю стали ставитися до мо-

нархів. Перш за все, їх вразила простота і людя-

ність принцеси, її доброта і благородство, терпін-

ня і мужність. 

Безумовно, всі ці факти з життя матері вплинули 

на її сина Філіпа. Блискучий морський офіцер піс-

ля того, як його дружина Єлизавета стала короле-

вою, вимушений був залишити службу. Серед чис-

ленних королівських обов’язків він активно за-

ймався благодійністю. 

Одним з найбільших досягнень Філіпа є премія 

герцога Единбурзького, заснована в 1956 році, яка 

забезпечує фінансування молодіжних проєктів. 

Загалом він був покровителем близько 800 орга-

нізацій по всьому світу, включаючи Королівський 

національний інститут глухих (RNID). 

Першим благодійним проєктом принца було 

створення гуртожитку для молодих глухих чолові-

ків у 1956 році на лондонському Уемблі. 

Він також погодився в 1998 році провести тест 

на слух, щоб розпочати кампанію, яка заохочує 

більше людей проходити таке тестування. 

Принц Філіп тривалий час опі-

кувався роботою Королівсько-

го національного інституту глу-

хих. У 2011 році він влаштував 

прийом у Букінгемському пала-

ці з нагоди сторіччя RNDI та сво-

го 90-річчя. 

У деяких джерелах повідомлялося, що принц Фі-

ліп мав незначні порушення слуху, проте досте-

менно про це невідомо.
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Актуальне інтерв’ю

Прагнемо зробити 
культурне життя людини 
з порушеннями слуху 
доступним у всіх форматах

Сьогодні у нас в гостях ке-

рівниця соціальної ініціати-

ви «Дивись як чутно» компанії 

MEGOGO Аліна АРТЕМЕНКО

— Як виникла чудова ідея проєкту «Дивись як 

чутно»? 

— Варто почати з того, що за даними Всесвіт-

ньої організації охорони здоров’я у світі налічу-

ється понад 400 млн осіб з порушеннями слуху, 

в Україні десятки тисяч таких людей. Це величез-

на аудиторія, яка зацікавлена в отриманні якісного 

відеоконтенту і яка абсолютно точно на нього за-

слуговує. Тому медіасервіс MEGOGO вирішив дати 

можливість всім охочим переглядати краще світо-

ве кіно в доступному форматі. Власне, так і вини-

кла ідея проєкту «Дивись як чутно», у рамках яко-

го була сформована нова команда і створена ок-

рема студія перекладу. 

Проєкт «Дивись як чутно» має два напрями — 

для людей з порушеннями слуху ми робимо пе-

реклад жестовою мовою, а для людей з пору-

шеннями зору створюємо тифлокоментарі. Іс-

нують також проєкти, аналогічні нашому — на-

приклад, берлінський кінотеатр Babylon, який 

проводить масштабні кінофестивалі для людей 

з порушеннями слуху. В Україні переклад же-

стовою мовою здійснювали тільки на окремих 

масштабних подіях.

Підготувала Тетяна КОРНІЄНКО
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А ми, своєю чергою, хочемо 

і будемо втілювати цю ідею на 

постійній основі зі всіма можли-

вими форматами. І окрім різно-

манітних фільмів ми також пе-

рекладаємо жестовою мовою 

цікаві матеріали, розважальні 

проєкти, беремо участь у кон-

цертах відомих українських ви-

конавців. Тобто перекладаємо 

все те, що буде цікавим і корис-

ним для наших глядачів, які ма-

ють порушення слуху.

Примітка: Тифлокоментування — це лаконічний 

закадровий опис предмета, явища чи дії, які нез-

розумілі сліпим або слабкозорим без спеціальних 

словесних пояснень. Це дає можливість людині 

з порушеннями зору уявити цілісну картину того, 

що відбувається на екрані. У фільмі залишаються 

всі звуки та діалоги, але крім цього диктор описує 

дії героїв, антураж, подію. При цьому він повинен 

укладатися в паузи між репліками, щоб зберегти 

цілісність твору і не перевантажувати тим самим 

сприйняття.

— Скажіть, будь ласка, як проводиться відбір 

перекладачів жестової мови, оскільки кожен з 

них унікальний, має свій «почерк» жестів, мімі-

ки, артикуляції...

 — Спершу кожен наш кандидат виконує тесто-

ве завдання, за підсумками якого ми приймаємо 

рішення щодо подальшої співпраці. Дуже часто 

ми звертаємось за порадами до наших постійних 

глядачів, які допомагають нам прийняти рішення. 

Також дуже вдячні всім представникам УТОГ, які 

завжди готові відповісти на наші часті запитання. І 

ще в MEGOGO маємо колег, які мають порушення 

слуху та користуються жестовою мовою в повсяк-

денному житті. Вони теж допомагають нам робити 

проєкт кращим.

— Ви реалізовуєте різні проєкти, зокрема, під 

час торішнього карантину допомагали перекла-

дати жестовою мовою уроки онлайн (наразі ці 

уроки не демонструються у зв’язку з припиненням 

дії договору).

— Під час карантину 2020 року, коли всі на-

вчальні заклади не працювали, по всій країні ді-

яв проєкт «Всеукраїнська школа онлайн». Так 

MEGOGO — одні із перших, хто долучився до цьо-

го проєкту. За лічені дні команда створила безко-

штовний та зручний розділ на сайті, де були пред-

ставлені освітні матеріали. А вже з нашої спільної 

із ЮНІСЕФ ініціативи, команда перекладачів про-

єкту «Дивись як чутно» працювала в посиленому 

режимі над перекладом онлайн-уроків для шко-

лярів. Цей контент був доступний абсолютно без-

платно навіть для незареєстрованих користувачів 

сервісу. 

— Є зауваження від постійного користувача 

медіасервісу MEGOGO: коли здійснюється по-

шук і вибір фільму, неможливо одразу поба-

чити, чи є субтитри в конкретному фільмі, по-

трібно відкривати вкладку з детальною інфор-

мацією і там вже дивитись цю інформацію. Чи 

можна це виправити, щоб було зручніше кори-

стуватись сервісом?

 — У нашому розділі «Дивись як чутно» на 

MEGOGO є кілька кнопок швидкого доступу з від-

повідним супроводом: жестовою мовою та тифло-

коментарем. Нещодавно ми додали ще одну кноп-

ку, яка називається «субтитри». Натиснувши на 

неї, можна побачити весь перелік доступних філь-

мів з субтитрами, який розділений на дорослий і 

дитячий та сформований в спеціальні жанрові до-

бірки. Ми намагаємось весь час удосконалювати 

розділ «Дивись як чутно» і плануємо його зробити 

ще доступнішим та зручнішим для наших глядачів. 

— В MEGOGO є субтитри не лише російською 

та українською мовами, а й іншими мовами. То-

му переглядати фільми можуть також глухі з Бі-

лорусі, Молдови, Росії тощо. 

— Так, ми перекладаємо українською та росій-

ською жестовими мовами. Також маємо перекла-

дачів, які перекладають міжнародним жестом, як-

що це потрібно.

— Переклад міжнародним жестом вже є на 

MEGOGO?

— Наразі здійснюється підготовка. Уже зовсім 

скоро такий контент буде доступний в розділі «Ди-

вись як чутно».
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— Постійні користувачі MEGOGO інколи стика-

ються з тим, що субтитри не збігаються з голосо-

вою мовою. В такому випадку вони звертаються 

з письмовими скаргами до технічної підтримки 

через телеграм-бот. Дуже приємно, що там опе-

ративно відповідають і допомагають розв’язати 

проблеми. Вражає, що то не бот відповідає, а жи-

ва людина. Це дуже добре, що є така підтримка. 

Але є глухі люди, яким складно описати письмо-

во проблему, оскільки їхня рідна мова — жесто-

ва. Чи можуть в MEGOGO організувати так, щоб 

глухі мали можливість звертатись за допомогою 

або із запитаннями жестовою мовою? 

— Дуже цікава ідея, ми обов’язково подумає-

мо над цим. Дякуємо за пораду, ми це врахуємо і 

спробуємо реалізувати.

Щодо того, що субтитри не збігаються з пря-

мою мовою персонажів фільму. Часто буває так, 

що правовласник передає свій контент вже з го-

товими субтитрами, які ми не маємо права зміню-

вати. Інша справа, якщо це субтитри нашого влас-

ного виробництва. У такому випадку будемо вдяч-

ні, якщо повідомлятимете про знайдені помилки 

нашій технічній службі підтримки. Ми обов’язко-

во все врахуємо.

— А чи можна звертатись до MEGOGO з про-

ханням, щоб зробили субтитри до того чи іншо-

го фільму? Наприклад, коли з’являються нові, 

прем’єрні фільми, вони часто бувають без суб-

титрів, і виходить так, що глухі терпляче чека-

ють, коли з’явиться такий супровід. Чи можна 

зробити так, щоб приходило повідомлення, що 

з’явились субтитри до того чи іншого фільму?

— Усе залежить від того, чи маємо ми права на 

те, щоб виготовити субтитри до того чи іншого 

фільму. Є фільми, які ми отримуємо з уже готови-

ми субтитрами, ці фільми зразу з’являються в про-

каті. Але є фільми, де нам потрібен час, щоб підго-

тувати субтитри, тому сказати, коли вони будуть, 

досить складно. Ми подумаємо, як можна це зро-

бити, щоб глядачам було зручно.

— Що ще цікавого є в MEGOGO? 

— Насправді у нас дуже масштабні плани, споді-

ваємось, що нам вистачить ресурсів та можливо-

стей їх реалізувати. Будемо намагатись весь відео-

контент, який можемо, якомога активніше адапту-

вати для людей з порушеннями слуху. 

Крім того, ми активно працюємо над перекла-

дом освітніх програм. Наприклад, завдяки співпра-

ці MEGOGO та Міністерства цифрової трансформації 

України триває робота над адаптацією освітніх серіа-

лів з цифрової грамотності. Таким чином на MEGOGO 

з’явились серіали проєкту жестовою мовою, які роз-

повідали про те, як підключитися до інтернету, заван-

тажити мобільний додаток, оплатити комунальні по-

слуги, про кібербулінг, ведення блогу тощо. Цей кон-

тент зібраний в розділі «Дивись як чутно» і доступний 

для перегляду абсолютно безкоштовно. 

Не можу не згадати онлайн-марафон від наших 

партнерів LIFTA.SPASE, який тривав 7 днів поспіль 

та охопив 80 тис. учасників і 59 спікерів, які ділились 

своїми знаннями й досвідом, а перекладачі нашої ко-

манди в прямому ефірі здійснювали переклад жес-

товою мовою. Цей захід був повністю в онлайн. Піс-

ля цього марафону отримали багато позитивних від-

гуків, і ми задоволені, що змогли допомогти долучи-

тись до цього заходу всім, хто має порушення слуху.

Не так давно ми дозволили «почути» популярних 

українських виконавців, створивши синхронний 

переклад жестовою мовою для їхніх концертів. Се-

ред останніх прикладів — це концерт гурту ТНМК 

у Львові та співпраця зі студією «Квартал 95». Так 

у п’яти містах України відбулися концерти студії 

«Вечірній Квартал», на яких ми забезпечували пе-

реклад жестовою мовою, там же були присутні і 

представники УТОГ. На концертах «Кварталу» ми 

отримали багато позитивних емоцій і були дуже 

раді, що мали можливість зробити цей захід до-

ступним для людей з порушеннями слуху. Ми очі-

куємо ще на два концерти, які, на жаль, були пе-

ренесені у зв’язку з карантинними обмеженнями.

Також ми проводимо безкоштовні кінопока-

зи просто неба (примітка: мається на увазі по-

каз фільмів у парку «Солом’янський» у Києві, який 

здійснюється в теплу пору року). Дуже хочемо 

розширити нашу сферу діяльності в інших містах 

України, щоб до наших заходів долучилися не ли-

ше жителі Києва, які мають більше можливостей 

для відвідування різних закладів культури та різ-

номанітних заходів, а й жителі інших міст. Ми вже 

розпочали роботу в цьому напрямі.

Наша компанія відкрита для будь-яких соціаль-

них ініціатив, щоб зробити культурне життя людей 

з порушеннями слуху доступним у всіх можливих 

форматах.

— Все, що Ви робите — надзвичайно важли-

во! Дуже Вам дякуємо! 

Редакція «Наше життя» пропонує читачам перегля-

нути відеоінтерв’ю жестовою мовою з Аліною Ар-

теменко, керівницею соціальної ініціативи «Дивись 

як чутно» компанії MEGOGO.

https://youtu.be/M5rZNmATk6g


Фоторепортаж з Рівненського НВП УТОГ

Понад шістдесят ро-

ків Рівненському на-

вчально-виробничо-

му підприємству УТОГ, 

яке сьогодні очолює 

Віктор Павлович Мат-

ков.

Тут працює 70 осіб, з 

них 38 — особи з інва-

лідністю зі слуху. Всі 

вони — гарні спеціа-

лісти, майстри своєї 

справи з виготовлення 

виробів з деревини, з 

ДСП — а це парти, ша-

фи, стільці та інше.



Будні організацій УТОГ в умовах пандеміїБудні організацій УТОГ в умовах пандемії

А. Нестеренко і Г. Лилик проводять 

власними силами ремонт примі-

щення Білоцерківського будинку 

культури УТОГ завдяки спонсор-

ській допомозі

Онлайн-консультація безоплатної 

вторинної правової допомоги через 

«Суми Сервіс УТОГ». Перекладає 

перекладач Сумської обласної орга-

нізації УТОГ О.В. Максимук

В онлайн-форматі працює О.І. Дуленко, голова Вінницької ТО УТОГ, 

перекладач «Сервіс УТОГ»

Л.В. Усенко, голова Полтавської обласної організації УТОГ, спілку-

ється з членами ТоваристваОнлайн-переклад семінару «Залиши 

звичку хворіти» здійснює С.С. Баклиць-

ка, перекладач жестової мови Полтав-

ської обласної організації УТОГ

Онлайн-консультація від Н.М. Фалько, 

голови Полтавської територіальної орга-

нізації УТОГ

В онлайн-форматі працює Г.М. 

Абраменко, перекладач Черкась-

кої обласної організації УТОГ


