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Нашій організації — 88! Безумовно, це 

красива дата, що символізує нескінченність 

життя, безперервний перебіг подій і міцний 

зв’язок поколінь.

Всеукраїнська громадська організація ін-

валідів «Українське товариство глухих» — 

це велика дружна сім’я, яка протягом усіх 

цих років завдяки праці тисяч людей з по-

рушеннями слуху збудувала свою міцну ме-

режу, збагатилася неоціненним досвідом й 

досвідченими кадрами.

Ми маємо й надалі дбати про продовжен-

ня справи, що була юридично оформлена 

на рівні держави 4 червня 1933 року, але 

пишаємося тим, що окремі осередки глухих 

були започатковані набагато раніше — ще 

на початку ХХ сторіччя. 

Наше Товариство діяло, діє і продовжу-

ватиме діяти, неухильно відстоюючи пра-

ва та інтереси людей з порушеннями слу-

ху, огортаючи їх постійною увагою, турбо-

тою і піклуванням. Особливо це відчули всі 

ми у скрутні часи пандемії через коронаві-

русну хворобу. Ізоляції та усамітненню чле-

ни УТОГ протиставили спільні зусилля з на-

дання дружньої допомоги й підтримки, на-

лагодження онлайн-зв’язку і надання пере-

кладу жестовою мовою через власні сучасні 

розробки під назвою «Сервіс УТОГ».

Наразі наше найважливіше завдання — 

збереження та примноження тих здобут-

ків, що створені працею всіх поколінь чле-

нів УТОГ. Ми маємо зробити все, щоб наше 

Товариство, попри всі негаразди та трудно-

щі, й надалі ефективно й злагоджено працю-

вало на благо людей з порушеннями слуху, 

використовуючи нові сучасні технології, за-

лучаючи до роботи кваліфіковані кадри, за-

стосовуючи сучасні законодавчі ініціативи 

на захист прав та інтересів осіб з порушен-

нями слуху, задля визнання та збагачення їх-

ньої рідної жестової мови та культури глухих.

З Днем народження, УТОГ! Міцного здо-

ров’я, нових успіхів, плідної праці, змістов-

ного відпочинку, злагоди й добробуту всім, 

кого поєднує в єдину родину Українське то-

вариство глухих!

Президія Центрального правління УТОГ

Вітаємо з 88-ю річницею 
з дня заснування
Українського товариства глухих!
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Інтерв’ю з Оленою Богуш

Жести роблять життя 
зрозумілішим
Олена Борисівна Богуш вже 21 рік працює в Одесі, у навчальному за-

кладі для дітей з порушеннями слуху, який зараз називається Навчаль-

но-реабілітаційний центр «Чути серцем». Вона ви-

кладає образотворче мистецтво та українську 

жестову мову.

Нещодавно Олена Борисівна відзначила юві-

лейну дату. Це чудовий привід для нашої роз-

мови. Крім того, кінець навчального року і свя-

то Останнього дзвоника також спонукають до 

роздумів і спогадів. 

Ще одна поважна причина для цього — 

чергова перемога учнів Олени 

Борисівни у ІІІ Всеукраїнському 

онлайн-конкурсі дитячого ма-

люнка серед школярів з порушен-

нями слуху «Українська жестова мо-

ва — моя рідна мова».

— Як Ви стали вчителем, Олено Борисівно? Чи мрія-

лося про це?

— Ні, до 30 років я навіть не думала про це. Після закін-

чення з «червоним» дипломом Київського технікуму легкої 

промисловості працювала на фабриці імені Рози Люксем-

бург за різними спеціальностями. На роботі мені дали пу-

тівку, яку ніхто не хотів брати, бо була вже пізня осінь, неку-

рортний сезон. І я поїхала на Кавказ, у Желєзноводськ, де 

познайомилася з глухими, які також приїхали на лікування. 

В одній кімнаті разом зі мною жила дівчина з Узбекиста-

ну, яка втратила слух пізно (я — у дитинстві, а вона — у 20 

років). Мені було дуже цікаво з нею спілкуватися. За 20 днів 

відпочинку ми швидко здружилися. Якось ми з нею розмов-

ляли під час прогулянки й вона сказала: «Знаєш, Олено, то 

не твоя професія, за якою ти зараз працюєш. Тобі прита-

манний дух повчання».

Інтерв’ю підготували 
Марія ДОНСЬКА та Олена КОСТИЧ

https://youtu.be/O_uI4dxOXEM
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Я пригадала цю розмову, коли після повернення 

додому до мене в гуртожиток, де я тоді жила, при-

йшла подруга і розповіла про набір глухих абітурі-

єнтів до Київського педагогічного інституту імені 

О.М. Горького (від редакції: зараз — Національ-

ний педагогічний університет імені М.П. Драгома-

нова). Я вирішила вступати — і, на щастя, успішно 

склала іспити! Так я стала вчителем.

— Дуже цікава історія! Ви викладаєте два 

предмети — образотворче мистецтво та укра-

їнську жестову мову. Це досить складно. В чо-

му Ваш секрет?

— Ще зі шкільних років я все встигала: і на тре-

нування з легкої атлетики, і на заняття в худож-

ній школі, і на уроки в Одеській спецшколі № 97 

(від редакції: саме так раніше називався НРЦ «Чу-

ти серцем»), і допомагати мамі. Нас у неньки бу-

ло троє: старша сестра, я — середня і ще менша. 

Крім мене, всі інші діти мали нормальний слух.

Я хотіла все знати, мені було дуже цікаво і зовсім 

не важко зараз все встигати в роботі педагога, то-

му що змалечку привчена до цього.

Насправді я викладаю не два, а три предмети: 

перший — це українська жестова мова, другий — 

образотворче мистецтво (з 5 по 7 клас), а з 8 по 10 

клас даю уроки мистецтва.

— Завершився ще один навчальний рік, який 

був непростим через епідемію коронавірусної 

хвороби. Як працювалося Вам і Вашим учням? 

Ви проводили уроки дистанційно?

— Так, ми проводили уроки дистанційно, але 

було дуже-дуже важко. По-перше, не в усіх ді-

тей є  смартфони та ноутбуки. Це справді вели-

ка проб лема. Нам, вчителям, теж було важко, ад-

же ми всьому навчалися заново. Треба було зумі-

ти швидко передати необхідну інформацію жесто-

вою мовою. Адже працювали не лише з учнями, а 

й з батьками. Більшість глухих батьків наших уч-

нів не знали багатьох термінів і нам доводилося 

їм пояснювати, щоб вони могли займатися зі свої-

ми дітьми. У молодих сімей виникало багато запи-

тань. Але завдяки цьому ми здружилися з сім’ями 

своїх учнів, ділилися радощами й печалями. Хоча 

ми стали краще розуміти один одного, все ж ді-

ти при дистанційному навчанні за допомогою тех-

нічних засобів отримували менше знань, аніж при 

відвідуванні школи. Я скажу вам відверто, що та-

кий метод роботи нам не підходить. 

Через те, що в учнів і батьків постійно виникали 

запитання, в учителя не було часу відпочити, на-

віть поїсти. Весь час телефонували, щось питали 

й уточнювали.

Наприклад, в один день у нас за розкладом 

зранку — два уроки. І ми намагалися провести їх 

не за 45 хвилин, а мінімум за 20. Матеріал подава-

ли стисло і чітко. Щоб цього досягти, нам нобхідно 

було завчасно підготувати презентацію. Багато ча-

су і зусиль витрачалося на підготовку такого уро-

ку. Потім свої презентації та відео уроків ми розмі-

щували в Ютубі, щоб школярі та їхні батьки могли 

ними скористатися. Хоча діти люблять ці предмети 

і все подавалося за програмою, за темами, але зу-

силь та енергії витрачалось вчителями багато і то-

му було так важко працювати дистанційно.

І ось що цікаво: я зробила таблицю — плюси та 

мінуси дистанційного навчання. По ній видно, хто 

краще отримував знання через дистанційне нав-

чання (дивіться таблицю).

Класи
Учні, які 

вийшли на 
зв’язок (%)

Активність 
учнів у нав-

чанні (%)

Активність 
батьків 

(%)

Засоби 
зв’язку

Технічні  
проблеми

Види роботи

молодші 30 30 30 Telegram

WhatsApp

Viber

Не в кожного 
відкривається 
презентація 
або відео. 
Не вистачає 
інтернет-трафіку. 
Багато учнів 
живуть у селі.

Презентація. Онлайн-урок.
Відео з жестовою лексикою.
Відеопояснення.
Відеозв’язок з батьками або учнями.
Відеовправи для пам’яті і для 
розвитку моторики пальців.
Фотомалюнки.
Відеоурок

середні 50 50 60 

старші 20 20 10 

Висновки
Молодші 
класи (%)

Середні 
класи (%)

Старші 
класи (%)

Розвиток знань учнів 30 80 60 

Дисципліна учнів 50 60 40 

Мотивація до знань 60 80 50 

Виконання учнями домашніх завдань 20 70 50 

Плюси 
та мінуси 
дистанційного 
навчання
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Скажу відверто: учні молодших класів, які ще не 

вміють користуватися технічними засобами, пов-

ністю залежать від батьків. А батьки на роботі або 

зайняті домашніми справами. Лише у 20 відсотків 

учнів молодших класів дорослі цікавилися навчан-

ням дітей і, відповідно, ці діти отримували знання. 

Хто живе в селі, взагалі не мали доступу до інтер-

нету. В таких умовах навчатися дистанційно важ-

ко, дуже важко… Страшно згадати, й не дай Боже, 

щоб така ситуація повторилася.

— Недаремно кажуть, що найкраща оцінка ро-

боти вчителя — успіхи його учнів. Вітаємо Вас з 

перемогою Ваших учениць — Дарини Нимиров-

ської та Дар’ї Закладної в ІІІ Всеукраїнському 

онлайн-конкурсі дитячого малюнка серед шко-

лярів з порушеннями слуху «Українська жесто-

ва мова — моя рідна мова»! Особливо привер-

нула увагу журі техніка виконання цих робіт. Як 

виникла така ідея?

— На першу частину запитання хочу зауважити, 

що вчитель — це не той, хто багато знає, а той, хто 

знає інше. Це так.

Мені дуже приємно, що наші учні стали пере-

можцями конкурсу. А все почалося з того, що Да-

рина прийшла до мене разом з іншими учнями і 

сказала, що хоче брати участь у конкурсі й ство-

рити щось яскраве і виразне. Я порадила їй взя-

ти кольоровий папір і зробити аплікацію. Вона по-

годилася, бо їй подобалося працювати саме в цій 

техніці, але у неї не було паперу. Цю проблему ми 

вирішили, адже після уроків образотворчого мис-

тецтва залишається багато кольорових обрізків. 

Я порадила Дарині взяти папір формату А3 і самій 

почати розміщувати на ньому те, що їй хотілося. 

Нарешті, Дарина закінчила свою роботу, ми поча-

ли роздивлятися, що у неї вийшло: 

—  Ось арка. Я хочу туди приклеїти зірку..

—  Гаразд, зроби зірку.

—  А сюди я хочу приклеїти серце.

—  І це все?

—  Ні, ще хочу наклеїти обличчя дівчинки — це я.

Коли вона вже вважала, що все закінчила, я її 

запитала, яка саме тема конкурсу. А Дарина з ро-

дини глухих і тема української жестової мови їй 

близька. На мої слова, де ж у неї показана ця те-

ма, вона надовго задумалася, а потім сказала, під-

нявши вверх руки: «Ось моя мова», взяла папір, 

приклала до нього долоню, обвела її й вирізала. Я 

нагадала їй про те, що слід використовувати кон-

трастний папір. Дарині дуже сподобався фіолето-

вий колір і саме такий папір вона вибрала, виріза-

ла з нього долоні і приклеїла їх, завершивши свою 

роботу.

Друга дівчинка, Даша Закладна, також висло-

вила бажання працювати з кольоровим папером, 

який принесла з собою.

— А що ти хочеш зробити?

— Я хочу зобразити гарну дівчинку на полі.

— Добре, роби.

Вона почала із захопленням працювати, а потім 

каже: 

—  Я хочу зробити ще дерево... 

—  А яке дерево? Пригадаймо, яка тема конкур-

су.

—  «Українська жестова мова — моя рідна мо-

ва».

—  А де в тебе жест? Я не бачу.

—  А, я зрозуміла…

Тобто, треба дітям підказати, дати зрозуміти, про 

що йде мова, яка тема, щоб вони могли реалізу-

вати це у своїх роботах. Адже у глухих дітей іноді 

бракує уяви і знань, їм треба пояснити, розповісти. 

Даша також з сім’ї глухих — у неї мама і се-

стра-близнючка. Тож вона швидко зрозуміла 

ідею і почала розміщувати на аплікації і дерево у 

формі жесту, і жест «серце», а далі додала трави-

чку, потім захотіла зробити велику фігурку хлоп-

ця, який жестом показує на око (мовляв, я бачу 

дівчинку).
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Щиро вітаємо  
з чудовим ювілеєм! 
13 червня 2021 року виповнилося 65 років з 
дня народження голові Харківської обласної 
ради ветеранів УТОГ, багаторічному активному 
автору газети «Наше життя» УТОГ В’ячеславу 
Михайловичу ОНАЦЬКОМУ.

Шановний В’ячеславе Михайловичу!

Щиро вітаємо Вас з чудовим ювілеєм! 

Нехай життя дарує більше вдалих і погожих днів! 

Нехай радують успіхи й усмішки близьких і друзів! 

Нехай настрій і здоров’я будуть 

   відмінними завжди! 

У достатку, щасливо, 

 з любов’ю живіть довгі роки! 

      З повагою
колектив Харківської обласної 
організації УТОГ, ОДК УТОГ, 

обласна рада ветеранів УТОГ 
і обласна рада молоді УТОГ, 

газета «Наше життя» УТОГ.

Приємно було спостерігати, як вона натхненно 

працює над своєю роботою.

Для того, щоб діти розуміли, що таке контраст-

ність кольорів, треба нагадати їм, які бувають ко-

льори — холодні і теплі (демонструє зразки папе-

ру), щоб вони мали уявлення. (Далі показує робо-

ти учениць і додатково коментує процес їх ство-

рення). 

Ще я звернула увагу дітей, що писати словами 

на роботі не можна, треба передавати все через 

малюнок, композицію.

Це світ жестів, які допомагають глухим, роблять 

життя зрозумілішим. Саме так і назвала свою ро-

боту Дарина. 

—  Якби Вам дали можливість звернутися до 

випускників, які мріють про роботу вчителя, на 

що б Ви звернули їхню увагу?

— Я вважаю, що найперше, що потрібно мати, це 

любов до дітей, розуміння їхніх потреб.

Буває так, що діти не хочуть малювати — то не 

примушуйте, не нав’язуйте їм. Необхідно розпита-

ти, що сталося — можливо, втомилися. Треба пра-

цювати, коли у дитини є бажання, натхнення. Оце і 

є головне — любов і розуміння дітей.

Друге — це любити працювати за різною робо-

тою, що необхідна в школі.

Третє — не боятися труднощів.

Четверте — розуміти психологію дітей.

П’яте — це бажання давати учням все нові й но-

ві творчі завдання, нові знання. 

— Дякую Вам, Олено Борисівно. Було дуже 

цікаво завдяки інтерв’ю пізнати Вас ближче і 

краще.

— Користуючись нагодою, ми, одесити, хоче-

мо привітати всіх членів Українського товариства 

глухих з днем створення УТОГ, а також наших ко-

лег-вчителів — з днем народження Об’єднання не-

чуючих педагогів, який відзначили 10 червня. Ра-

зом ми — сила!

Редакція газети «Наше життя» щиро дякує педа-

гогам Одеського НРЦ «Чути серцем» Марії Дон-

ській та Олені Костич за допомогу у підготовці ін-

терв’ю.

Наші ювіляри
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До річниці з дня створення УТОГ

За інформацією з сайту УТОГ

5 червня 2021 року на території Навчально-від-

новлювального центру УТОГ було яскраво та ба-

гатолюдно. Різноколірні прапорці та групи гостей 

біля різноманітних локацій свідчили про святко-

ву подію. У цей день глухі кияни відзначали день 

створення Українського товариства глухих — ці-

лих 88 років від дня його заснування.

Вже на вході відвідувачів зустрічали активісти 

художньої самодіяльності Культурного центру 

УТОГ, які радо пропонували кожному витягнути 

чарівний папірець з прогнозом-передбаченням 

на цей захід, вручали карту території для зруч-

ності орієнтування та бажали гарного проведен-

ня часу.

Зелена, чиста територія НВЦ УТОГ радо прийма-

ла спраглих за спілкуванням членів УТОГ та гос-

тей свята, а літня сцена дарувала яскраву та ціка-

ву святкову програму «З днем народження, УТОГ!» 

у виконанні акторів театру «Райдуга» Культурного 

центру УТОГ.

Поміж виступами акторів зі сцени були сказані 

вітання від голови Українського товариства глухих 

Ірини Чепчиної, в.о. голови Київської організації 

УТОГ Тамари Котової, керівників та представників 

громадських об’єднань глухих у м. Києві: Валенти-

ни Скурчинської (Київська рада ветеранів УТОГ), 

Олексія Нашивочнікова (Київська спілка нечуючих 

художників «Натхнення»), Надії Бадюл (Всеукраїн-

ська молодіжна рада УТОГ), Наталії Зборовської 

(Об’єднання нечуючих педагогів), активістки Київ-

ської організації УТОГ Галини Кольви. 

Привітати УТОГ з надзвичайною датою, яка сим-

волізує собою нескінченність, також прийшли діт-

лахи зі спеціальної школи № 9 м. Києва, подару-

вавши милу яскраву постановку — «Букварик», 

колектив студентів Київського фахового коледжу 

прикладних наук, більше відомого спільноті глухих  

як Київський коледж легкої промисловості, на чо-

лі з перекладачем жестової мови Іриною Сколото-

вою. Завершилася програма врученням подяк ак-

тивістам та волонтерам.

Приємним сюрпризом для всіх став святковий 

торт від компанії МЕГОГО (проєкт «Дивись як чут-

но»), яка є постійним партнером Українського то-

вариства глухих при проведенні святкових заходів 

та створенні доступного відеоконтенту з жестовою 

мовою та титруванням.

Після святкової програми та смакування смачного 

торта гості свята мали змогу відвідати всі наявні ло-

кації, які пропонували цікавий, веселий та змістов-

ний відпочинок. Тут було продумано все — батьки 

З Днем народження, УТОГ!

https://utog.org/diyalnist-utog/sviatkovij-zahid-do-dnia-narodzhennia-utog
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з задоволенням довірили свій дорогоцінний скарб 

Надії Бадюл, яка організувала з дітлахами рухливі 

розваги на волейбольному майданчику, а самі мог-

ли спробувати свою удачу та перевірити влучність 

на локації розваг для дорослих, яку організувала 

Маргарита Гецко. В іншому місці зібралися любите-

лі культової гри «Мафія», яку координував активіст 

Київської організації УТОГ Максим Бондаренко. А 

в кафе спортивного комплексу НВЦ УТОГ працю-

вало кафе, де кожен міг за помірною ціною випити 

кави та посмакувати надзвичайно смачною фірмо-

вою випічкою.

До пізнього вечора природа Пущі разом з чу-

довою погодою дарували відвідувачам НВЦ УТОГ 

чудовий настрій та відпочинок. День народження 

УТОГ став справді сімейним святом.

Центральне правління УТОГ висловлює вдяч-

ність за організацію та проведення свята, за 

гостинність, доглянуту територію та неповторний 

відпочинок Тамарі Бражник та трудовому колекти-

ву НВЦ УТОГ, а також трудовому колективу Куль-

турного центру УТОГ за змістовну і цікаву програ-

му. Ну і, звісно ж, нашим неоціненним переклада-

чам жестової мови Євдокії Зуєвій та Віталіні Сер-

геєнковій — за забезпечення прямого перекладу 

жестовою мовою, Тетяні Журковій — за здійснен-

ня зворотного перекладу та озвучування всіх ви-

ступів, а також голосовий супровід виступів театру 

«Райдуга» разом з Ангеліною Орєшковою.

З Днем народження, УТОГ, і до нових зустрічей!



8 Червень, 2021 — Наше життя

До 100-річчя з дня народження О.Д. Углача

Людина, що створила 
себе сама

Виповнилося 100 років з дня народжен-

ня Углача Олександ ра Денисовича — лю-

дини неординарної, сильної й унікальної 

своїм внеском у розбудову організаційної 

і матеріальної бази УТОГ на Чернігівщині.

Народився Углач 7 червня 1921 року в селі Щуча 

Гребля, що під Черніговом, у звичайній селянській 

родині. Раннє дитинство його не відрізнялося ні-

чим особливим: сільські будні, важка праця, по-

стійні злидні. Змалечку залучали Сашка до праці, 

і ніяка робота не була для нього важкою. Допома-

гав батькові: то подати йому, то принести, а якщо 

пощастить — і рубанок в руках потримати. 

Прийшов час — і разом з ровесниками пішов 

Сашко до школи. Навчатися йому сподобало-

ся, адже від природи був допитливим і тямущим 

хлопчиком. І успіхи не забарилися. Але раптово він 

тяжко захворів і втратив слух. Зі школою довелося 

попрощатися, ледь закінчивши перший клас. Та не 

в його характері було кидати те, що почав. Ця риса 

була притаманна Углачу до кінця його днів. За до-

помогою старшої сестри та друзів він здолав ази 

початкової школи, а потім, вже самостійно, осво-

їв програму в обсязі 7 класів. Від життя не відста-

вав ані на крок, а восени 1938 року вступив до Ки-

ївського індустріального робітфаку. Він успішно 

провчився 3 курси, але навчання перервала війна. 

Углач опинився на окупованій фашистами тери-

торії. Як і всім, скрутно йому довелося. Але все 

минає — минуло й це. Настав рік 1943-й і незабут-

ній день звільнення землі Чернігівської. Всі зусил-

ля були спрямовані на відбудову зруйнованих міст 

і сіл, на відновлення роботи підприємств та орга-

нізацій. Олександр Углач теж не залишився осто-

ронь — став працювати слюсарем на Рубанків-

ській МТС, беручи активну участь у громадському 

житті. У червні 1945 року отримав він свою першу 

нагороду: Президія Верховної Ради СРСР нагоро-

дила його медаллю «За доблесну працю у Великій 

Вітчизняній війні». 

У ці ж роки почалася любов Олександра і мо-

лоденької сільської вчительки Шурочки — пере-

плелися долі молодих людей на все життя. Олек-

сандра Павлівна стала Олександру Денисовичу не 

тільки дружиною, але й терплячим другом, добрим 

порадником. Вона відрізнялася дивовижною по-

стійністю у всьому  і довгі роки викладала в Черні-

гівській вечірній школі для глухої молоді. 

День за днем, рік за роком країна позбавлялась 

ран, які завдала війна, поступово відновлювало-

ся народне господарство. Відновило свою діяль-

ність і Українське товариство глухих, яке все біль-

ше потребувало ініціативних, енергійних людей. 

Олександр Углач був саме тією людиною, яка мог-

ла згуртувати глухих воєдино і повести їх за собою. 

Працівники обласного відділу УТОГ запросили його 

до Чернігова. Олександр Денисович почав працю-

вати в системі УТОГ з серпня 1952 року на посаді 

заступника директора з навчально-виховної роботи 

УВП УТОГ. Він дуже легко і швидко увійшов в новий 

колектив і своїми діловими якостями, талантом ор-

ганізатора завоював авторитет серед членів УТОГ. 

У 1954 році Углача обрали головою Чернігівсько-

го обласного відділу УТОГ. На цій посаді він працю-

вав до 1966 року. Саме в ці роки під особистим ке-

рівництвом Углача були побудовані Чернігівський і 

Прилуцький будинки культури, Ніжинський, Щор-

ський, Новгород-Сіверський та Бахмацький клуби. 

За мотивами нарису «На доброй ниве» 
зі збірки «Свет безмолвных звезд»
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Не в характері Олександра Денисовича було си-

діти у своєму кабінеті, «натискаючи потрібні важе-

лі»! Підбір місця під будівництво, проєктні робо-

ти, добування будівельних матеріалів — все це ро-

билося за його особистої участі. І на будівельно-

му майданчику Углач прагнув все робити сам: від 

фундаменту до покрівлі. Робота в його руках так 

і кипіла, своїм прикладом він підігрівав і запалю-

вав інших... 

Під керівництвом О.Д. Углача багато було зроб-

блено для розвитку оргмасової, культмасової та 

спортивної роботи серед членів УТОГ області. 

Для Українського товариства глухих кінець 60-

х можна умовно назвати часом «індустріалізації». 

Від примітивного кустарного виробництва під-

приємства переходили на нові економічні «рей-

ки». Тому, коли постало питання про будівництво 

в Чернігові нового учбово-виробничого підпри-

ємства, у керівництва ЦП УТОГ не було ніяких 

сумнівів — очолити підприємство має Углач, який 

на той час вже був членом президії ЦП УТОГ. Пе-

рейшовши в 1966 році на посаду директора цьо-

го підприємства, Олександр Денисович не змі-

нив свого стилю роботи — ані під час будівниц-

тва УВП, ані пізніше, коли впроваджувалася тут 

передова на той час технологія і нове обладнан-

ня. Набуваючи досвіду керівництва людьми, він 

не відмовляється від звички сільського хлоп-

ця робити все своїми руками. Тому ті, хто добре 

знав Углача, анітрохи не дивувалися, бачачи його 

то в «ямі» під автомобілем, то за ремонтом швей-

ної машини, то за роботою з важким в пошит-

ті брезентом. Олександр Денисович вважав: як-

що він керівник, то повинен бути  компетентним 

у всьому. А щоб бути компетентним — потрібна 

практика. І ще — знання. Олександр Денисович 

займався самоосвітою постійно, і вже в солідно-

му віці, бувши директором, здобув освіту юриста 

в Чернігівському юридичному технікумі. І до цьо-

го дня багато викладачів пам’ятають, як він на-

магався досконально розібратися у всьому і ду-

же сердився на своїх наставників за спроби зро-

бити йому якісь послаблення з огляду на його вік 

і глухоту. Але вони не завжди враховували силу 

волі цієї незвичайної людини, не знали, що він — 

справжній, і що потрібно йому тільки сьогодення, 

міцне і надійне, і що він — один з тих, що створи-

ли себе самі. 

Олександр Денисович вийшов на пенсію у 1985 

році. Хотілося, нарешті, більше часу приділити 

сім’ї, дітям, онукам. А ще хотілося, як колись у ди-

тинстві, побути наодинці з природою, наблизити-

ся до землі, яка завжди надавала йому нові сили, 

як міфічному герою Антею. Просто прислухатися 

до нечутного росту трав, до тихого дихання полів 

— дихання життя... 

Тепер він живе в пам’яті тих, хто з ним працював, 

хто звертався до нього з життєвими проблемами, 

хто живе в будинках, які, як досі кажуть в наро-

ді, «побудував Углач». Недарма народна мудрість 

говорить: що посієш, те й пожнеш. Ті насіння, що 

посіяв Олександр Денисович, зійшли щедрим уро-

жаєм на добрій ниві. І на всій Чернігівщині навряд 

чи знайдеться глуха людина, яка б не знала і не 

пам’ятала Олександра Денисовича Углача.

О.Д. Углач проводить серед глухих огляд преси 
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До 85-ї річниці з дня народження Симоненка А.Ф.

Лицар спорту і ліри
Талантів у Почесного члена УТОГ Симоненка 

Анатолія Федоровича було багато й у всьому 

він досягав вершин — видатний спортсмен, 

наставник, поет і прозаїк.

Народився Анатолій Федорович 6 червня 1936 

року в місті Вовчанськ Харківської області в сім’ї 

офіцера зв’язку. Війна 1941 року застала сім’ю в 

місті Мозир в Білорусі, де служив батько. З пер-

шого дня війни він воював під Брестом, потім брав 

участь в обороні Києва. Матір з двома дітьми бу-

ла в евакуації у Воронезькій області, а потім виїха-

ла під Сталінград. Після звільнення Харкова сім’я 

повернулась до Вовчанська, де й зустріла День 

Перемоги.

Восени 1944 року Анатолій почав навчання у 

Вовчанській середній школі, але через два ро-

ки захворів на менінгіт і повністю втратив слух. 

Далі навчався в Харківській школі-інтернаті для 

глухих дітей імені Н.К. Крупської. В школі він був 

комсоргом, редактором класної стіннівки та го-

ловою шкільної ради. Змалку полюбляв ігри, лег-

ку атлетику, лижі, брав участь у спортивних зма-

ганнях.

З п’ятого класу щоранку до початку занять тре-

нувався на манежі стадіону «Динамо». Після закін-

чення школи Анатолій вирішив вступити до Харків-

ського технікуму фізкультури. У технікумі він до-

бре вчився, отримував підвищену стипендію. Крім 

навчання,  багато і наполегливо готувався до спор-

тивних ігор і уже через рік став рекордсменом в 

легкоатлетичному змаганні серед чуючих юнаків.

1956 рік став знаковим для Анатолія: він вступив 

в УТОГ. З цього часу Харківський обласний відділ 

глухих — його рідний дім. Наставником для нього 

була голова організації Б.В. Керцман.

Завдяки своїй наполегливості й постійним трену-

ванням через рік Симоненко став рекордсменом 

світу у стрибках в довжину (6 м 94 см) і з жерди-

ною (3 м 50 см) на VІІІ Всесвітніх іграх глухих в Мі-

лані (Рим). Відома маленька деталь — він плану-

вав встановити рекорд, покращити свій результат 

до 3 м 90 см, але поламаний  інвентар не дав йому 

можливості здійснити задумане.

Технікум Анатолій закінчив з відзнакою і став 

студентом-заочником факультету фізичного вихо-

вання і спорту Харківського педагогічного інститу-

ту ім. Г.С. Сковороди.

Свою трудову діяльність Симоненко розпочав 

інструктором-методистом в обласній раді «Спар-

так». Під його керівництвом команди глухих пока-

зували чудові результати в міських змаганнях, за 

що він отримав звання «Почесний спартаківець». 

Після закінчення інституту, незважаючи на травму 

ноги, успішно виступив у 1961 році на ІХ Всесвіт-

ніх іграх глухих в ГельсінкІ (Фінляндія).

Пізніше Симоненко перейшов працювати інструк-

тором до Харківського будинку культури УТОГ. Зав-

дяки його напрацюванням в програмі тренувань    

команда глухих багато років була переможцем в 

Республіканських змаганнях в УТОГ. Анатолій не 

тільки тренував, а й сам тренувався. 

За роки роботи інструктором та тренером він 

підготував багатьох майстрів спорту, кандидатів в 

майстри спорту, чемпіонів республіканських зма-

гань і світових ігор глухих. Цю славну традицію про-

довжують його учні, які сьогодні згадують про нього.

 С.П. Городок, заслужений тренер, заслужений 

майстер спорту, працює з глухими дітьми: «Так, я 

перетиналась з Симоненком А.Ф. під час його ро-

боти старшим тренером збірної команди глухих 

легкоатлетів Українського товариства глухих. Він 

давав цінні поради, як покращити результати». 

Ніна БЄЛОВА,
Почесний член УТОГ
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О.М. Воробйов — має багато нагород і зван-

ня «Король стометрівки», закінчив інститут фіз-

культури й також працює з глухими дітьми.

С.В. Матвієнко — живе і працює в м. Таллінн, 

Естонія, де закінчив інститут, працював вчителем 

фізкультури в школі для глухих дітей. Нині є чле-

ном Міжнародного дефлімпійського комітету.

О.В. Грабовий — закінчив інститут фізкультури, 

працює тренером з плавання в «Інваспорті», тре-

нує дітей.

Ще один видатний спортсмен, чемпіон і при-

зер багатьох світових і міжнародних змагань 

В.М. Крейдунов відмічає, що з Анатолієм Симо-

ненком він познайомився, коли той працював в Бу-

динку культури глухих та приходив до школи глу-

хих в пошуках нової перспективної молоді: «З ди-

тинства я був фізично загартований і одного разу 

на канікулах, вдома в м. Макіївка, дивився чемпіо-

нат Європи з легкої атлетики. На той час мені вже 

було 18 років. Але тоді у мене з’явилась мрія стати 

чемпіоном у стрибках у висоту із жердиною. З цим 

проханням я підійшов до Симоненка, який з розу-

мінням поставився до моєї мрії і познайомив з тре-

нером на прізвище Богдан».

 Були у Крейдунова й інші тренери, були й рекорди. 

Світовий рекорд, золото — у 1977 році, на Всесвіт-

ніх літних іграх у м. Бухарест (Румунія), через чотири 

роки — на Всесвітніх літних іграх в м. Кельн (Німеч-

чина) Крейдунов став срібним призером. Потім бу-

ли Всесвітні ігри глухих у 1989 році в м. Крайстчерч 

(Нова Зеландія), де він здобув бронзову нагороду. На 

цей час Володимиру Михайловичу було вже 36 ро-

ків. Зараз він на заслуженому відпочинку, живе в До-

нецькій області, але з теплотою згадує свого вчите-

ля, який дав йому путівку в довге спортивне життя.

Пізніше Симоненко перейшов працювати ін-

структором з фізкультури та спорту на Харківське 

УВП № 2 УТОГ, де багато зробив для покращен-

ня здоров’я працівників підприємства. Наприклад, 

тут успішно проводилися Спартакіади здоров’я.

Завдяки участі Симоненка вирішувались питан-

ня створення спортивної та оздоровчої бази УТОГ 

на Харківщині. Так, новий Будинок культури глухих 

був побудований з великим спортивним залом, а 

УВП № 2 УТОГ відкрило свою оздоровчу базу не-

подалік від Змієва на Сіверському Донці.

Анатолій Федорович брав активну участь у гро-

мадському житті, був членом президії Харківської 

обласної організації УТОГ та президії обласної спор-

тивної федерації глухих м. Харкова. Також довгі ро-

ки він був членом пленуму ЦП УТОГ. За великі заслу-

ги перед Товариством йому було присвоєно зван-

ня «Почесний член УТОГ» і звання «Ветеран праці».

Анатолій Федорович відомий усім і як талано-

витий поет. Його вірші були опубліковані у збір-

ках глухих поетів «Живий дощ», «Серцем почуте», 

«Відлуння», «Камертон». Видав він і власну збірку 

під назвою «Теплинь» і кілька невеличких власних 

видань. Часто зустрічався з читачами, читав свої 

вірші та поеми. Публікував і прозові твори на сто-

рінках газети «Наше життя». 

Разом з жінкою вони виростили та поставили на 

ноги дочку та сина, які подарували їм внуків. 

До останнього дня Анатолій Федорович цікавив-

ся справами Українського товариства глухих і на 

83 році життя — 10 червня 2018 року — відійшов 

у вічність.

Світла йому пам’ять.
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За підтримки УТОГ організовано 
відпочинок дітей з порушеннями 
слуху в ДПУ «МДЦ «Артек»

Всеукраїнська громадська ор-

ганізація інвалідів «Українське 

товариство глухих» з 2018 ро-

ку співпрацює з ДПУ «Міжна-

родний дитячий центр «Артек» в 

сфері організації оздоровлення 

та відпочинку дітей з порушен-

нями слуху і його адаптації з за-

лученням перекладачів жестової 

мови та інших фахівців, які воло-

діють жестовою мовою.

З метою оздоровлення, відпо-

чинку, навчання і розвитку глу-

хих дітей зі спеціальних шкіл, як 

таких, що потребують особливої 

уваги та підтримки, та створення 

умов для їх вільного спілкування і 

соціалізації, ВГОІ «УТОГ» зверну-

лося до Міністерства соціальної 

політики України та Національної 

сервісної служби України про ви-

ділення у 2021 році цільових пу-

тівок для дітей з інвалідністю зі 

слуху.

В результаті спільної роботи 

структурних підрозділів УТОГ та 

спеціальних шкіл для дітей з по-

рушеннями слуху за підтримки 

Міністерства соціальної політики 

України та Національної сервісної 

служби України організовано за-

їзд 181 дитини до ДПУ «МДЦ «Ар-

тек» на інклюзивну зміну «Артек 

— місто рівних можливостей», яка 

проходила з 31 травня по 20 черв-

ня 2021 року.

Для організації змістовного від-

починку глухих дітей Українським 

товариством глухих сформова-

но додаткову програму з участю 

театру глухих акторів «Райдуга» 

ПОГ «Культурний центр УТОГ» і 

успішних глухих та слабкочуючих 

особистостей —  як прикладу со-

ціалізації та реалізації своїх мож-

ливостей глухими людьми.
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Організація дозвілля дітей з порушеннями слу-

ху, які на сьогодні оздоровлюються в Міжнарод-

ному дитячому центрі «Артек» під час IV тематич-

ної зміни «Артек — місто рівних можливостей» — 

це відповідальність не тільки працівників та педа-

гогів МДЦ, а й дорослих представників спільноти 

глухих, які на запрошення ВГОІ «Українське това-

риство глухих», на волонтерських засадах прово-

дили різноманітні заходи жестовою мовою — рід-

ною мовою глухих дітей.

Першими ластівками, 3 червня, були представни-

ки Спортивної федерації глухих України — Андрій 

Панкратов та Тетяна Лаврик, які організували для 

дітей ще малознайому серед українців гру — боччу.

7 червня в МДЦ «Артек» проводила захід На-

дія Бадюл, голова Всеукраїнської молодіжної ра-

ди УТОГ, яка є ідейником відомої квест-гри «Deaf-

ключ». Нею для 40 дітей було організовано «Весе-

лі старти».

8 червня табір відвідав Олексій Нашивочніков — 

глухий архітектор і художник, голова Київської спіл-

ки нечуючих худож-

ників «Натхнення», 

спів організатор Все-

українського конкур-

су дитячого малюнка, 

який провів майстер-

клас з макетування 

«Місто мрій». 

 Анатолій Куралов 

— глухий директор 

студії «QD», провів 

захопливу лекцію «ІТ — вчора, сьогодні, завтра!». 

10 червня в МДЦ «Артек» було проведено гру в 

настільний теніс представниками СФГУ на чолі з 

Тетяною Кривошеєвою. 

Також відбулася цікава лекція Володимиром 

Божком — відомим глухим мандрівником і дирек-

тором туристичної фірми «Bova Тravels for Deaf».

11 червня Наталія Ткач, начальник відділу ВА 

ЦП ВГОІ «Українське товариство глухих», прове-

ла лекцію в ігровій формі «УТОГ — наш причал».

Всі волонтери відзначають, що працювати з діть-

ми хоч не просто, але надзвичайно цікаво, бо вони 

відкриті до всього нового.

Далі буде

Волонтерство
в МДЦ «Артек» — 
це драйв!

Тетяна КОРНІЄНКО

https://utog.org/diyalnist-utog/volonterstvo-v-mdc-artek-ce-drajv
https://utog.org/diyalnist-utog/volonterstvo-v-mdc-artek-ce-drajv
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Фестивалі, конкурси, концерти

Л. БОГУЧАРСЬКА, І. ДЕРЯБІНА, 
педагоги-організатори Чернігівського НРЦ № 1

«Разом ми — сила!»

22–23 травня 2021 року під таким гаслом відбув-

ся Молодіжний зліт глухих Чернігівської області, 

на який з’їхались близько 100 учасників, вболі-

вальників та гостей. Він був організований на те-

риторії екокомплексу «Голубі озера» у селі Олешня 

за підтримки Департаменту сім’ї, молоді та спор-

ту Чернігівської ОДА. Учні Чернігівського НРЦ №1 

представляли команду «ШнаП–2021», тому хоче-

мо поділитися враженнями від цього захопливо-

го заходу.

 Завдяки чіткій спланованій організації два дні 

змагань, наповнені цікавими змістовними подіями, 

пролетіли швидко. Сподобалося все: поїздка, хар-

чування, проведення Ігор, квест, екскурсія до му-

зею Софії Русової. Погода сприяла нам, як ніколи! 

Чисте повітря, насичене ароматом хвої та свіжості, 

надавало енергії та наснаги. Вода в озері була як 

небо, а небо було як вода: чисте, прозоре!

Голова Чернігівської обласної організації УТОГ 

Л.М. Сивенко відкрила Молодіжний зліт і поба-

жала учасникам перемоги, гарного настрою, при-

ємного відпочинку. Вона розповіла нам, що була 

проведена велика кропітка робота з організації 

молодіжного зльоту із залученням додаткових ко-

штів спонсорів та благодійних організацій. Почес-

на гостя зльоту, голова УТОГ І.І. Чепчина у своєму 

привітанні наголосила на актуальності проведен-

ня спортивно-оздоровчих заходів, побажала всім 

патріотам Товариства веселого настрою. Дирек-

тор БК УТОГ Т.В. Бистревська у своєму виступі та-

кож привітала учасників змагань та побажала от-

римати позитивні враження від участі в конкурсах. 

Перший естафетний тур обласного конкурсу 

«Ігри патріотів» організував директор обласного 

центру фізичного здоров’я населення «Спорт для 

всіх» І.Ю. Ліфар. Було враховано все: стан здо-

ров’я та підготовленість учасників, різноманітність 

завдань: і футбол, і легка атлетика, і гімнастичні 

вправи, і розважальні моменти. 
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Кожен спробував свої сили, суддівство було ви-

важеним і справедливим. Емоції зашкалювали! 

Сміх, оплески, схвальні вигуки підтримували учас-

ників. 

Чому нам подобається щорічно брати участь в 

Іграх патріотів УТОГ? Тому що кожного року зма-

гання нові, креативні. Вони знайомлять нас із но-

вими людьми, новими видами конкурсів, новими 

сучасними підходами до такого роду заходів. 

У суботу «цікавинкою» стали перегони на кая-

ках. Представникам команд потрібно було пройти 

на них певну дистанцію. Після тренувальних спроб 

всі виконали завдання. Такі естафети сприяють то-

му, що людина починає вірити у власні сили, ба-

чить, що не тільки спортсмени-професіонали мо-

жуть подолати труднощі, а й звичайні аматори. Да-

лі були й стрільба з луку та арбалету, і традиційна 

гра «Снайпер». 

Закінчилася спортивна частина Ігор. Біля табли-

ці з результатами естафет «гаряче»: всі діляться 

враженнями, ретельно підраховують бали. Але ще 

багато цікавого попереду! 

Ввечері, після смачної вечері, на нас чекав твор-

чий конкурс команд. Пантоміми команд були жар-

тівливими та актуальними (як, наприклад, виступ 

команди «ШнаП» — «Артисти» і команди «Зірка» 

— «Коронавірус»). Всім дуже сподобалась пісня 

«Україна — це ми» у жестовому виконанні коман-

ди «Патріоти» Сосницького НРЦ. 

Ранок наступного дня привітав нас невеличким 

дощиком, але його ніхто не помічав, бо команди 

готувалися до старту квесту «DEAF-ключ». Нареш-

ті, сонечко проглянуло з-за хмар, і розпочався ра-

дісний, сповнений спортивного азарту, другий 

день зльоту. Кожна команда мала свого курато-

ра-суддю, який оголошував завдання квесту, слід-

кував за правильністю його виконання.

З першої хвилини розпочалася запекла бороть-

ба! До речі, радимо всім брати участь у квесті, щоб 

відчути силу свого інтелекту і драйв при виконан-

ні найкреативніших завдань. Сила і витривалість, 

знання мови, математики, геометрії, кмітливість, 

«сталеві» нерви, винахідливість — усе це знадоби-

лося молодим дівчатам та хлопцям, а також дос-

відченим учасникам квесту. Першою фінішувала у 

квесті команда «Стрижі» (м. Чернігів). 

Програма зльоту добігла кінця… Учасники з нетер-

пінням і неабияким хвилюванням очікували на «вер-

дикт» журі. В загальному заліку 1 місце посіла коман-

да «Стрижі» (м. Чернігів), 2 — команда «ШнаП-2021» 

(ЧНРЦ №1), 3 — команда «Зірка» (м. Прилуки). До ре-

чі, всього у змаганнях брали участь 7 команд. Усі бу-

ли нагороджені дипломами та подарунками. 

Кожна з команд виявила волю до перемоги й 

намагалася чимось запам’ятатися. Наприклад, 

команда «Позитив» була найсильнішою та най-

швидшою на каяках. 
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Команда «Патріоти» стала лідером в естафет-

них перегонах. Команда «Блискавка» мала у своє-

му складі найдосвідченішого гравця — Віталія 

Скварського, який бере участь у таких конкурсах 

уже понад 20 років! Команда «Дружба» (м. Ніжин) 

була найвеселішою та дружною, не втрачала духу 

боротьби. Сподіваємося, що всі команди й нада-

лі будуть брати активну участь в «Іграх патріотів», 

набувати досвіду, сил та знань.

Оголошуючи про закриття молодіжного зльо-

ту, голова Чернігівської обласної організації УТОГ 

Л.М. Сивенко наголосила на тому, що такі змаган-

ня сприяють згуртованості, дружбі, здоровому 

способу життя членів Товариства. 

Після закінчення змагань ми подякували Голубим 

озерам за приємні враження і попрямували до му-

зею Софії Русової, у якому доторкнулися до істо-

рії рідного краю, дізналися про минуле й сьогоден-

ня села Олешня.

Щиро дякуємо організаторам молодіжного зльо-

ту «Разом ми — сила», спонсорам, благодійникам, 

волонтерам, ентузіастам та командам, які створи-

ли незабутню атмосферу молодості, завзяття, здо-

ров’я. Разом ми — сила! Приєднуйтесь до член-

ства в УТОГ!
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Твої таланти, УТОГ!

Жестова мова 
очима наших дітей
Оригінальною була тема ІІІ Всеукраїнського онлайн-конкурсу дитячого 

малюнка серед школярів з порушеннями слуху — «Українська жестова 

мова — моя рідна мова».

Цікаво було дізнатися, як сприймають наші діти 

свою рідну жестову мову і як зможуть засобами 

образотворчого мистецтва розкрити цю таку важ-

ливу для глухих тему.

Але спочатку оргкомітету довелося похвилю-

ватися: малюнки від шкіл надходили у невеликій 

кількості. Схоже, завадив карантин і тому довело-

ся приймати рішення про перенесення терміну на-

дання робіт.

Це рішення себе виправдало: до Центрального 

правління УТОГ надійшли 113 робіт від 31 школи 

з 18 областей (на жаль, були відсутні роботи від 

школярів із Закарпатської, Миколаївської, Сум-

ської, Черкаської, Чернівецької областей).

Переглянувши всі роботи і заявки з даними про 

учасників, члени оргкомітету дійшли до висновку, 

що є учні, які порушили умови Конкурсу.

Перш за все, це ті, хто за віком не відповідає ви-

могам. Крім того, на жаль, вчителі (а це зауважен-

ня стосується саме дорослих, які роз’яснювали ді-

тям умови участі у творчому змаганні) неуважно 

читали Положення про Конкурс і не пояснили їм, 

що написи (гасла) на малюнках не допускаються. 

Були й порушення вимог щодо формату робіт.

До того ж, на жаль, частину малюнків довелося 

відбракувати через наявність відвертого плагіату. 

У підсумку, на Конкурс були допущені 71 робота, 

з них 18 робіт у молодшій групі (діти віком 6–10 ро-

ків), 38 робіт у середній групі (діти 11–14 років) та 

15 робіт у старшій групі (діти 15–18 років).

До своїх обов’язків взялося журі Конкурсу на 

чолі з першим заступником голови Центрального 

правління УТОГ Т.О. Кривко. До його складу увійш-

ли: О.В. Нашивочніков, голова Київської спілки не-

чуючих художників «Натхнення»; Л.В. Кремінська, 

викладач образотворчих дисциплін Київського 

фахового коледжу прикладних наук; Т.В. Риліна, 

директор творчої студії «ARTOS»; А.А. Онищук — 

головний художник Педагогічного музею, науко-

вий співробітник Національного музею мистецтв 

ім. Богдана і Варвари Ханенків. 

Нелегке це було завдання, але врешті-решт були 

визначені кращі роботи.

Інформація «НЖ»

У молодшій віковій групі визнали переможцями:

І місце — Кирила ДЖАББАРОВА, учня КЗ 

«Одеська спеціальна школа № 91 Одеської облас-

ної ради» за роботу «Світ тиші»;

ІІ місце — Дарину НИМИРОВСЬКУ, ученицю КЗ 

«Одеський НРЦ «Чути серцем» Одеської обласної 

ради» за роботу «Жести роблять світ зрозумілі-

шим»;

ІІ місце — Анджеліну АНДРЄЄВУ, ученицю КЗ 

«Харківська спеціальна школа № 5» Харківської об-

ласної ради за роботу «Хай живе любов»;

ІІІ місце — Артема КОЦАРА, учня КЗ Київської 

обласної ради «Білоцерківський багатопрофіль-

ний навчально-реабілітаційний центр» за роботу 

«Ти моя найкраща, ненько!»;

ІІІ місце — Софію ФАЛЬКО, ученицю Полтав-

ської спеціальної загальноосвітньої школи-інтерна-

ту І-ІІІ ступенів Полтавської обласної ради за робо-

ту «Жестова мова — це круто!».

https://utog.org/kultura/konkurs-didyachix-malyunkiv
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У середній віковій групі визнали переможцями:

І місце — Мілену КОЛОТУШУ, ученицю КЗ 

«Харківська спеціальна школа № 6» Харківської 

обласної ради за роботу «Українська жестова мо-

ва — моя рідна мова»; 

ІІ місце — Мілану ТРОЯН, ученицю Маріуполь-

ської спеціальної школи № 21 Донецької обласної 

ради за роботу «Українська жестова мова — моя 

рідна мова»; 

ІІ місце — Крістіну ПАЦКАН, ученицю КЗ «Кро-

пивницький навчально-реабілітаційний центр 

Міської ради міста Кропивницького» за роботу 

«В колі друзів»;

ІІІ місце — Дар’ю ЗАКЛАДНУ, ученицю КЗ 

«Одеський НРЦ «Чути серцем» Одеської обласної 

ради» за роботу «Світ жестів».

У старшій віковій групі визнали переможцями:

І місце — Вероніку МАРЧЕНКО, ученицю Марі-

упольської спеціальної школи № 21 Донецької об-

ласної ради за роботу «Ми особливі»; 

ІІ місце — Миколу ЧЕРВІНКУ, учня КЗ ЛОР 

«Підкамінська спеціальна школа І-ІІІ ступенів з по-

глибленою професійною підготовкою» за роботу 

«Ми порозуміємось!»;

ІІІ місце — Олексія ГАЛИЧА, учня Березівської 

спеціальної школи Житомирської обласної ради за 

роботу «Мрії метеликів»;

ІІІ місце — Анастасію КОНОНЮК, ученицю КЗ 

ЛОР «Підкамінська спеціальна школа І–ІІІ ступенів 

з поглибленою професійною підготовкою» за ро-

боту «Країна жестових мрій».

Всі учасники Конкурсу отримають дипломи про участь у ньому, а переможцям через обласні організа-

ції УТОГ передано премії та чудові подарунки від спонсорів: компанії MEGOGO, провідного українського 

виробника професійних матеріалів для живопису «ROSA», компанії «Smart Toys» («Розумні іграшки»), ви-

робника настільних ігор «ARIAL», виробника скетчбуків «Mnuscript», яким велика подяка за те, що знай-

шли можливість підтримати талановитих діток. 

Вітаємо переможців, їхніх батьків і наставників! До нових зустрічей у нових конкурсах!

Фото переможців та їхніх робіт можна побачити на 3 і 4 сторінках обкладинки.

Нагадуємо, що цього року знову відбудеться 

V Всеукраїнський конкурс пісні в жестовому ви-

конанні, який організується і проводиться з ме-

тою визнання й підтримки особливої культурної 

та мовної самобутності глухих, вираженої у жес-

товій мові, створення умов для творчого роз-

витку осіб з порушеннями слуху, популяризації 

жанру виконання пісень жестовою мовою серед 

осіб з порушеннями слуху — членів УТОГ.

Конкурс пісні в жестовому виконанні про-

водиться у два етапи:

• перший етап — прийом заявок на участь 

у Конкурсі разом з відеозаписом (кліпом) 

— до 30 серпня 2021 року;

• другий (фінальний) етап — перегляд і 

оцінка членами Журі Конкурсу наданих ві-

деозаписів (кліпів) у режимі відеоконфе-

ренції з використанням платформи Z00М 

— з 15 до 23 вересня 2021 року, визна-

чення переможців Конкурсу.

Оголошення результатів — 24 вересня 2021 

року на офіційному веб-сайті Українського то-

вариства глухих УТОГ https://utog.org/

Для участі у Конкурсі допускаються відеозапи-

си (кліпи) пісні у жестовому виконанні, виконав-

цями яких є члени УТОГ з порушеннями слуху ві-

ком від 14 років, які зареєструвались в ID УТОГ.

Учасники Конкурсу подають до обласної ор-

ганізації УТОГ за місцем проживання:

• заявку на участь у Конкурсі;

• якісні відеофайли, на яких відзнято виконан-

ня пісні в жестовому виконанні з фоногра-

мою (звуковим супроводом) та субтитрами.

Знову конкурс кліпів!
Чекаємо відеозаписи пісень!

Інф. «НЖ»

https://utog.org/


19

В організаціях УТОГ

З редакційної пошти

Завдяки міській програмі «Рівність» за підтримки голови м. Оде-

си Геннадія Труханова і Департаменту праці та соціальної політики 

Одеської міської ради 20 членів міської ТО УТОГ у 2020 році отрима-

ли фінансування на навчання у Комп’ютерній академії «ШАГ». 

 І ось навчальний рік майже завершено. Днями відбувся перший 

іспит у нашій групі, перед яким всі дуже хвилювалися. Як не важ-

ко було складати цей іспит, всі отримали оцінку «відмінно», чим ду-

же здивували викладачів. Пишаємось досягненнями членів УТОГ!

У Міжнародний день захисту 

дітей до Подільської ТО УТОГ 

завітав місцевий підприємець 

Олег Албанський, щоб привіта-

ти дітей з родин глухих батьків 

з цим чудовим святом та при-

гостити солодощами. 

Одеська обласна організація 

УТОГ висловлює йому подяку за 

щед рість і бажає дітям здійс-

нення всіх мрій та гарного літа 

— з приємними подіями й чудо-

вим настроєм.

Одеська обласна організація 

УТОГ провела тематичний вечір, 

присвячений 88-річчю створен-

ня УТОГ. 

Перед ветеранами Одеської об-

ласної організації УТОГ виступи-

ла Почесний член УТОГ Г.Я. Гари-

пова, яка презентувала показ уні-

кальних кадрів з історії осередку 

глухих на Одещині. На екрані всі 

побачили знайомі обличчя Г.І. Ки-

рики і В.І. Семенової, своїх друзів 

і знайомих, будні і свята організа-

ції, які вже стали фактами нашої 

багатої УТОГівської біографії.

Перший іспит в Академії «ШАГ»

З подякою  
за щедрість

Факти нашої 
багатої 
біографії

За інформацією Одеської обласної організації УТОГ

Шановна редакціє газети «Наше життя»!

Звертаюсь до вас за допомогою. Розшукую 

своїх однокласників. Благаю, допоможіть, бо не 

можу їх знайти. Зверталась на сайти обласних 

організацій УТОГ, але ніхто не відгукнувся. 

Я розшукую Василенка Миколу, десь 1958–59 

року народження, і Братішко Лідію теж такого ж 

року народження. 

Ми разом навчались у Миргородській спецшко-

лі-інтернаті для слабкочуючих дітей. Випусти-

лись у 1976 році. Взнала, що Василенко, мож-

ливо, проживає в м. Кременчук, а Братішко — в 

Київській області. 

Я дуже сподіваюсь, що ви мені допоможете, 

адже ми 45 років не бачилися. Вже знайшла всіх 

однокласників, а Миколу і Лідію ніяк не можу 

найти. Буду дуже вдячна за допомогу.

Контактний телефон: +38 063 494 09 19.

З повагою Мария ВОЛЯНЮК

Розшукую своїх однокласників 

https://youtu.be/RH5EsFdHvMs
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Освіта глухих

Увага! 
Повідомляємо про особливості 
вступу до Київського фахового 
коледжу прикладних наук!

Особливості вступу 

Вступ на основі базової загальної середньої освіти 

(10 класів) для здобуття фахової передвищої освіти за 

освітньо-професійним ступенем фахового молодшого 

бакалавра 

Прийом заяв і документів — 

з 29 червня до 13 липня 2021 року.

Оригінали та копії документів надаються особисто вступ-

ником до Приймальної комісії Коледжу.

Вступники складають вступні іспити (у формі тестів) 

з 14 до 24 липня 2021 року за спеціальностями:

—  182 Технології легкої промисловості  

(українська мова, математика);

—  071 Облік і оподаткування  

(українська мова, математика);

—  022 Дизайн (українська мова, рисунок).

Вступ на основі повної загальної середньої освіти 

(12 класів) для здобуття  вищої освіти за освітним 

ступенем бакалавра

Прийом заяв для вступу на місця 

регіонального (державного) замовлення — 

з 22 червня до 05 липня 2021 року. 

Оригінали та копії документів надаються особисто вступ-

ником до Приймальної комісії Коледжу.

Вступники складають вступні іспити (у формі тестів) 

з 06 до 13 липня 2021 року за спеціальністю 182 Техноло-

гії легкої промисловості (українська мова, математика та 

історія України).

Сайт коледжу: http://kklp.kiev.ua/

Київський фаховий коледж прикладних 

наук (колишнє найменування — ДВНЗ 

«Київський коледж легкої промисловості») 

має понад 60-річний досвід з підготовки 

фахівців з порушеннями слуху та амбітні 

плани на майбутнє, високопрофесійну ко-

манду викладачів і перекладачів-дактило-

логів, потужну матеріально-технічну базу.

Коледж пропонує для осіб з порушен-

нями слуху розширений перелік освітніх 

кваліфікацій:

• технік-технолог — спеціальність 

«Технології легкої промисловості»;

• художник-конструктор (дизайнер) 

— спеціальність «Дизайн»;

• бухгалтер — спеціальність «Облік і 

оподаткування».

Крім того, особам з порушеннями слу-

ху надається можливість отримати ба-

калаврський ступінь вищої освіти з тех-

нології легкої промисловості за освіт-

ньою програмою Технології фешн-біз-

несу.

Вступна кампанія 2021 року до Київ-

ського коледжу прикладних наук від-

будеться у встановлені терміни. На час 

прийому заяв та документів, проведен-

ня вступних випробувань організовано 

супровід вступників з порушеннями слу-

ху перекладачами жестової мови.

http://kklp.kiev.ua/
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• документ державного зразка про раніше 

здобутий освітній (освітньо-кваліфікацій-

ний) рівень, ступінь вищої освіти, на осно-

ві якого здійснюється вступ, і додаток до 

нього;

• сертифікат(и) зовнішнього незалежного 

оцінювання (за наявності);

• паспорт громадянина України та його ко-

пії;

• ідентифікаційний код та копія;

• довідка з місця проживання та про склад 

сім’ї (для іногородніх);

• документи, які підтверджують право вступ-

ника на пільги (за наявності однієї з нижче 

наведених довідок та посвідчення по інва-

лідності)*;

• 6 кольорових фотокарток 3х4 см;

• два конверти (марки покласти всередину);

• 20 аркушів А-4.

* Відповідно до Переліку захворювань та патоло-

гічних станів установлено інформацію про захворю-

вання або патологічний стан, що може бути перешко-

дою для проходження зовнішнього незалежного оці-

нювання, зазначається в одному із нижчезазначених 

документів:

— індивідуальна програма реабілітації інвалідів (ві-

кова категорія від 18 років і старше);

— форма № 027/о «Виписка із медичної карти ам-

булаторного (стаціонарного) хворого»;

— форма № 086/о «Медична довідка (лікарський 

консультаційний висновок)»;

— форма № 086-3/о, завірена підписом секретаря 

регламентної комісії при регіональному центрі 

оцінювання якості освіти і печаткою регіональ-

ного центру оцінювання якості освіти, та від-

повідного витягу з протоколу засідання регла-

ментної комісії при регіональному центрі оціню-

вання якості освіти.

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ВСТУПУ (оригінал та копія):
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Оголошення

Студенти з порушеннями слуху, які навчають-

ся на бюджетній формі, отримують соціальну сти-

пендію (1380,00 грн.) або академічну стипендію 

(980,00 грн.).

За умови вступу за контрактом, вартість нав-

чання компенсується через регіональні та місцеві 

фон ди захисту осіб з інвалідністю на підставі під-

писаного договору.

Теоретичні та практичні навчання у Коледжі 

проводять у супроводі перекладачів-дактилоло-

гів (10 штатних працівників).

Виробнича практика та працевлаштування здійс-

нюється на провідних підприємствах УТОГ м. Ки-

єва, Київської області та інших регіонів України, з 

високим рівнем заробітної плати.

До послуг студентів Коледжу: гуртожиток, спор-

тивний комплекс, авторські курси, психологічна 

підтримка, гуртки за інтересами. У Коледжі діють 

студентська рада та первинна організація Київ-

ської організації УТОГ.

Відповідальний секретар приймальної комісії — 

Вікторія Коваль, контактний телефон: 

095-355-00-68 (Viber, Telegram).

У жовтні місяці 2021 року відбудеться чергова 

щорічна атестація перекладачів жестової мови з 

метою визначення рівня їхньої професійної компе-

тентності та кваліфікації та у зв’язку з закінченням 

в поточному році терміну дії посвідчень в окремих 

перекладачів жестової мови.

Керуючись Положенням про атестацію пере-

кладачів жестової мови, затвердженим постано-

вою президії ЦП УТОГ від 30 серпня 2016 року за 

№  222/2016 зі змінами, внесеними постановою 

президії ЦП УТОГ від 29 січня 2020 року № 34/2020 

«Про внесення змін до Положення про атестацію 

перекладачів жестової мови та Положенням про 

посвідчення перекладача жестової мови (перекла-

дача-дактилолога)», прийнято рішення, що з 04 до 

15 жовтня 2021 року відбудеться атестація на ква-

ліфікаційну категорію «перекладач-дактилолог без 

категорії», «перекладач-дактилолог другої катего-

рії» (на рівні Обласних атестаційних комісій УТОГ), 

та 20–22 жовтня 2021 року — на кваліфікаційну 

категорію «перекладач-дактилолог першої кате-

горії» та «перекладач-дактилолог вищої категорії» 

(на рівні Центральної атестаційної комісії УТОГ).

Для участі в атестації перекладачам жестової 

мови підприємств, установ та організацій УТОГ 

необхідно подати заяву до обласної організа-

ції УТОГ, які мають надіслати пакет документів до 

Центрального правління УТОГ у термін до 1 верес-

ня 2021 року.

Підприємства, установи та організації, які не вхо-

дять до системи УТОГ і бажають атестувати пере-

кладачів жестової мови, які в них працюють, а та-

кож перекладачі жестової мови, котрі здійснюють 

свою діяльність на умовах самозайнятості (фрі-

лансери) до 1 вересня 2021 року направляють до 

Центральної атестаційної комісії заяви та списки 

перекладачів жестової мови, а також їх індивіду-

альні професійні характеристики або інформацію 

про їхню професійну діяльність за останні 2 роки. 

Пакет документів необхідно направити на елект-

ронну пошту ЦП УТОГ: cputog@ukr.net

Оголошення про проведення в 
Українському товаристві глухих 
атестації перекладачів жестової мови

Власна інформація

http://Положенням про атестацію перекладачів жестової мови,
http://Положенням про атестацію перекладачів жестової мови,


Жестова мова очима наших дітей 17–18 стор.

І місце — Джаббаров Кирило 
«Світ тиші»

ІII місце — Коцар Артем 
«Ти моя найкраща, ненько!»

ІI місце — Нимировська Дарина
«Жести роблять світ зрозуміліше»

ІII місце — Фалько Софія
«Жестова мова – це круто!»

ІI місце — Андрєєва Анджеліна
«Хай живе любов»

Молодша група



Жестова мова 
очима
наших дітей

17–18 стор.

І місце — Колотуша Мілена
«Українська жестова мова — 
моя рідна мова»

ІІІ місце — 
Закладна Дар’я

«Світ жестів»

І місце — 
Марченко Вероніка
«Ми — особливі»

ІІ місце — Троян Мілана
«Українська жестова мова — 
моя рідна мова»; 

ІІ місце — 
Червінка Микола
«Ми порозуміємось!»

ІІІ місце — 
Галич Олексій
«Мрії метеликів»

ІІІ місце — 
Кононюк Анастасія
«Країна жестових мрій»

ІІ місце — 
Пацкан Крістіна
«В колі друзів»

Старша група

Середня група


