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Цього року у вересні Всесвітня федерація глу-

хих відзначатиме свій 70-річний ювілей, та й тра-

диційно цей місяць багатий подіями зі світу глухих, 

адже на честь створення ВФГ було запроваджено 

у останню неділю вересня відзначення Міжнарод-

ного дня глухих.

Пізніше було запропоновано організовувати в 

усьому світі більш вагомі заходи: в 1958 році в Ри-

мі, Італія, вперше був проведений Міжнародний 

тиждень глухих, який перетворився в глобальний 

рух за єдність глухих, спрямований на підвищен-

ня обізнаності суспільства про проблеми, з якими 

стикаються люди з порушеннями слуху.

 Нещодавно до назви заходів внесені зміни: за 

рішенням XVI Генеральної Асамблеї Всесвітньої 

федерації глухих з 2021 року змінено назву Між-

народного тижня глухих на Міжнародний тиждень 

глухих людей (IWDP).

Отже, з метою відзначення Міжнародного тижня 

глухих людей (20–26 вересня 2021 року) та Міжна-

родного дня жестових мов (23 вересня 2021 року) 

Центральне правління УТОГ, з врахуванням сані-

тарно-епідеміологічної ситуації в Україні,  у період 

з 20 до 26 вересня 2021 року планує проведення 

циклу заходів, який завершується Міжнародним 

днем глухих (26 вересня 2021 року).

Мета заходів до Міжнародного тижня глухих лю-

дей — привернення уваги державних органів та 

громадськості до діяльності УТОГ та проблем осіб 

з порушеннями слуху, поширення інформації про 

можливість забезпечення доступності для осіб з 

порушеннями слуху за допомогою системи відео-

зв’язку «Сервіс УТОГ» та інше.

У зв’язку з цим надаємо інформацію, отриману 

від Всесвітньої федерації глухих, про загальні те-

ми і підтеми до Міжнародного тижня глухих людей:

Інформація «НЖ»

До Міжнародного тижня 
глухих людей

Тема Міжнародного тижня глухих людей: «Відзначення розквіту спільнот глухих». 

Тема Міжнародного дня жестової мови: «Ми жестомовимо за права людини!».

Підтеми Міжнародного тижня глухих людей:

• 20 вересня, понеділок — «Цінуймо історію глухих», 

• 21 вересня, вівторок — «Стале лідерство глухих», 

• 22 вересня, середа — «Жестова мова для глухих, які вчаться»,

• 23 вересня, четвер — «Ми жестомовимо за права людини!», 

• 24 вересня, п’ятниця — «Переплетені спільноти глухих», 

• 25 вересня, субота — «Культура і мистецтво глухих», 

• 26 вересня, неділя — «Права людини в часи кризи». 

З урахуванням цих тем і підтем всім структурним підрозділам УТОГ доручено провести низку захо-

дів, присвячену Міжнародному тижню глухих людей, Міжнародному дню жестових мов та Міжнародно-

му дню глухих.

Долучайтеся! Будьте активними і креативними!Долучайтеся! Будьте активними і креативними!
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Інтерв’ю з Галиною Гаріповою

Дуже важливо, коли  
один за всіх і всі за одного

У липні ми вшановуємо у зв’язку з ювілеєм Почесного члена УТОГ, ди-

ректора Одеського центру культури і відпочинку УТОГ Галину Яківну 

Гаріпову. Вона з’явилася на світ і виросла в унікальній сім’ї: її батьки та 

сестри — люди неординарні. Але не тільки про них згадаємо ми сьо-

годні. Адже в біографії самої Галини Яківни багато яскравих сторінок.

Підготувала Наталія КАМЕНСЬКА

— Галино Яківно, у Вашому житті було чима-

ло переїздів і різких поворотів долі, а в остан-

ні роки Ваш дім — в Одесі. З чим це пов’язано? 

— Коли розпався СРСР, я жила на Магадані. 

Пішли розмови, що треба терміново їхати, а то по-

тім не зможеш повернутися в Україну. І я захвилю-

валася, адже в Донецьку залишилися всі мої рідні, 

тому довелося терміново пакувати валізи. 

Мій чоловік — родом з Мелітополя, і він напо-

ліг, щоб ми жили там. Це маленьке місто, і я була 

впевнена, що в тамтешній організації УТОГ не-

має вакантних місць. Тому ми жили в сільській 

місцевості, де чоловік влаштувався в інтернаті і 

де йому дали службову квартиру. 

Я дружила з головинею Одеської облорганізації 

УТОГ Валентиною Іванівною Семеновою, листува-

лася з нею ще бувши на Магадані, і вона знала про 

всі мої перипетії. Валентина Іванівна написала про 

мене лист своїй колезі із Запорізької облорганіза-

ції УТОГ С.І. Антонік. І одного разу я, сидячи в селі, 

де від нудьги перечитала всі книжки в шкільній біб-

ліотеці і латала всякі речі, отримала лист від Світ-

лани Іванівни з пропозицією зустрітися в Меліто-

польській ТО УТОГ. На диво, там якраз багато ро-

ків не могли знайти людину на посаду голови ТО. 

Так я почала працювати в Мелітополі... 

Це були лихі роки перебудови, глухі не могли знай-

ти роботу, виплату пенсій затримували. Тоді ми ви-

рішили відкрити мале підприємство, щоб дати глу-

хим професію і можливість заробити на хліб. Завдя-

ки роботі на цьому підприємстві багато хто отримав 

професію столяра і зараз працює за фахом. Так ми 

подружилися з Миколою Топчієвим із Запоріжжя, 

який навчав хлопців столярної справи. 

А в Одесі я колись навчалася в школі № 97... І ко-

ли мене обрали до Центральної ревізійної комісії 

УТОГ, я через 30 років після закінчення школи при-

їхала до Одеси на ревізію. Там познайомилася і по-

дружилася з Олександром Бабіним. Коли не стало 

директорки Одеського ЦКіВ Лариси Галатонової, 

Бабін запропонував мені працювати на цій посаді. 

Звичайно, Одеса — не Мелітополь, і я погодилася. 

— Батьки Ваші — Яків Григорович і Марія 

Дмитрівна Радомські — особистості легендар-

ні для нашого Товариства. І батько, і мати бага-

то сил віддали становленню та розвитку УТОГ. 

А з ким вони дружили, з ким працювали? Кого 

Ви особисто зараз можете пригадати? 
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— Скільки себе пам’ятаю, я все життя була в се-

редовищі глухих. Ми жили у Вінниці в гуртожитку, 

яке знаходилося саме на території учбово-вироб-

ничого комбінату (УВК) УТОГ, і я постійно заходила 

в цех, знала весь виробничий процес. 

До війни батьки жили в Сталіно (зараз це До-

нецьк). У 30-ті роки вони з Павлом Сутягіним, який 

пізніше став головою Всеросійського товариства 

глухих, Арсенієм Москаленком, Степаном Каба-

новим (він пізніше був головою організації глухих 

в Казані) об’їжджали далекі села, збирали людей, 

створювали комуну глухих, а моя мама вчила їх 

грамоті при лікнепі. Пам’ятаю, коли відзначали 40 

років Донецької організації УТОГ, Сутягін і Кабанов 

приїжджали на урочистості. 

Мама, бувши головинею Вінницької облорганіза-

ції УТОГ, часто брала мене з собою в Київ. У мене 

залишилося яскраве враження від фестивалю ху-

дожньої самодіяльності 1954 року, який проходив 

в Києві десять днів і де були представлені всі жан-

ри мистецтва. Тоді ми з мамою зупинялися у Набо-

ченків. Хто такі Петро Карпович і Ганна Іванівна На-

боченки, думаю, говорити зайве. Ще мама мене по-

знайомила з директором Чернівецької школи для 

глухих Валентином Лозінським. Я запам’ятала, що 

він мені купив в ларьку дві величезні шоколадки. 

Мама дружила з Марією Неплюй, заступницею 

голови УТОГ, і весь час у неї зупинялася, коли бу-

ла в Києві у відрядженні. 

Тато мій мав нагороду «Відмінник народної осві-

ти України». Він побудував багато шкіл для глухих 

і організував їх роботу, бувши директором. 

Коли я у 2,5 року втратила слух, тато щовечора 

садив мене на коліна і вчив читати, говорити го-

лосом. У 5 років я вже вільно читала великі книж-

ки. Моєю першою книгою був тритомник «Вась-

ко Трубачов і його товариші». А коли ми жили в 

гуртожитку, я допомагала глухим дівчатам писати 

лис ти їхнім кавалерам.

 — Ваші сестри, Людмила й Олена, також зали-

шили свій слід в історії УТОГ. Особливо хотілося 

б згадати Людмилу Яківну, яка й сама отрима-

ла блискучу освіту, і стала прикладом для інших 

глухих людей, зокрема і для Вас. Як все це було? 

— Старша сестра Люся працювала у Вінниць-

кій вечірній школі викладачем математики, хоча у 

неї була всього лише середня освіта. Коли вона 

переїхала в Сталіно, де працювала обліковницею 

на УВК (пізніше — Донецьке ВО «Електромагніт» 

УТОГ), директор підприємства Олександр Фудім 

запропонував їй посаду своєї заступниці. 

Люся все життя мріяла про вищу освіту, але то-

ді не було спеціальних груп для глухих. Сестра на-

важилася поїхати вступати до Московського дер-

жавного університету і, хоча вона склала всі іспи-

ти вище прохідного балу, її так і не взяли — через 

глухоту. Тоді Павло Сутягін виділив Люсі перекла-

дача і вона звернулася до ректора МДУ. В універ-

ситеті створили комісію і влаштували сестрі пере-

хресний іспит, який вона блискуче склала. Так Лю-

ся вступила до університету і навіть захистила ди-

плом з відзнакою. На той час вона була єдиною 

глухою людиною, яка мала диплом МДУ. 

Коли я закінчила Гомельський машинобудівний 

технікум, мене взяли майстринею складальної 

дільниці на Донецький УВК. Тут працювало бага-

то глухих випускників різних технікумів — 16 осіб, 

і ми вирішили продовжити навчання в Донецькому 

політехнічному інституті. Але знову сталася та ж 

історія, що й з сестрою в МДУ. Керівництво інсти-

туту відмовлялося допустити нас до іспитів. То-

ді сестра пішла в ректорат, показала свій диплом 

МДУ, принесла купу журналів «В едином строю», 

де було багато публікацій про глухих, які закінчи-

ли Бауманське училище і працюють в конструк-

торському бюро у Сергія Корольова над програ-

мою космічних польотів. Після цієї розмови нас 

допустили до іспитів, але все одно змусили про-

йти ретельний медогляд. На жаль, з 16 осіб всту-

пили тільки 5, але ми вчилися краще за всіх і за-

хистили дипломи на «відмінно», нам навіть запро-

понували аспірантуру... 

Середня сестра Олена працювала перекладачем 

на нашому УВК, і коли ми вступили до Донецького 

політехнічного інституту, голова Донецької облор-

ганізації УТОГ Микола Калініченко виділив для нас 

пів ставки перекладача. Олена тоді вступила до 

ДПІ, а після цього працювала в обкомі профспілок. 

— Багато років Ви берете активну участь в ді-

яльності УТОГ, особливо у культурному житті 

глухих. В останні роки, а особливо в нинішні ко-

відні часи доводиться пристосовуватися до но-

вих умов, вчитися працювати з людьми дистан-

ційно і не втрачати того, що було накопичено за 

багато років діяльності. Які нововведення в ро-

боті одеситів і УТОГ в цілому Ви могли б відзна-

чити? На що ще варто звернути особливу увагу? 

— Я ще в школі виступала в художній самоді-

яльності. Коли після закінчення школи приїхала в 

Сталіно і почала вчитися на токаря на УВК УТОГ, 

активно брала участь в художній самодіяльності 

клубу глухих. 
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Ну, а в Одесі завжди була сильна самодіяль-

ність, талановиті артисти й режисери. Намага-

ємося продовжувати і підтримувати ці традиції. 

Зараз, в умовах пандемії та суворого карантину, 

доводиться знаходити нові форми роботи. Про-

водимо онлайн-концерти, знімаємо кліпи, органі-

зовуємо в ZOOM звітно-виборчі збори первинних 

організацій УТОГ. Звичайно, більше часу витрача-

ється на підготовку, монтаж, субтитри... Намага-

ємося більше проводити екскурсій, походів, роз-

важальних програм.

У нас дуже хороша, згуртована команда, немає 

такого — «це не моя робота, це не мій обов’язок». 

Молодь бере активну участь разом з ветеранами, 

молодіжний лідер Павло Бабін-Ткач допомагає ор-

ганізовувати екскурсії і проводити заходи. 

— УТОГ славиться своїм ветеранським рухом 

і хоча через епідемію і карантин стався пев-

ний спад у цій роботі, саме одесити намагають-

ся тримати планку на колишній висоті. Завдяки 

чому це вдається? 

— Голова обласної Ради ветеранів УТОГ Любов 

Денисова так опікується і плекає своїх ветеранів! 

Вона з кожним має мобільний зв’язок. Особливо 

хочу підкреслити, що дуже важливо, коли один за 

всіх і всі за одного, починаючи від голови, пере-

кладача облорганізації і закінчуючи ветеранським  

та молодіжним активом. 

— Дякуємо Вам за інтерв’ю, дорога Галино 

Яківно, й у зв’язку з ювілейною датою бажаємо 

Вам ще довго залишатися в строю, бути такою 

ж активною і діяльною! Нехай здоров’я Ваше 

дозволяє реалізувати все, що задумано, і до-

сягти нових успіхів!

Дорога наша Галино Яківно!
З нагоди чудового ювілею хочемо побажати Вам, щоб життя 

Ваше складалося з прекрасних моментів: усмішок рідних, сміху 

дітей, позитивних новин; щоб в очах Ваших мерехтіло щастя, а сльо-

зи були лише від радості; щоб серце Ваше хвилювалося від очікування 

приємних зустрічей, гарних віршів і талановитих виступів. 

Це тільки здається, що Вам багато років. Насправді Ви молодші за всіх нас 

разом узятих. Ваша світла душа, життєвий досвід і оптимізм, без якого просто неможливо уяви-

ти Вас, щедрість і доброта — все це те, що дуже і дуже нам потрібно. 

З ювілеєм Вас! Щастя, успіхів і міцного-міцного здоров’я Вам, дорога наша людино!

Президія Центрального правління УТОГ, президії і колективи Одеської та Запорізької облорганізацій УТОГ, Все
українська і Одеська обласна ради ветеранів УТОГ, Одеський ЦКіВ УТОГ, Одеська молодіжна організація УТОГ
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Наші ювіляри

З днем народження, 
ювіляре!

Нещодавно свій поважний ювілей відсвяткував Почесний 

член УТОГ Григорій Парфенович ЛЮЛЬЧЕНКО — невтом-

ний трудівник, успішний спортсмен, керівник клубу «Здо-

ров’я», фахівець своєї справи, людина, яка тривалий час 

працювала на посту голови Житомирської об-

ласної організації УТОГ, очолювала Жито-

мирську обласну раду ветеранів УТОГ. Йо-

му виповнилося 85 років!

Багато доброго можна розповісти про 

цю гарну людину і про те, що він чудо-

вий чоловік, батько, дідусь, але най-

більше ми пишаємося його велики-

ми заслугами перед УТОГ і Житомир-

ською обласною організацією УТОГ, 

спортом глухих і щиро зичимо йому:

Щиро вітаємо з ювілейним Днем народження головиню Одесь-

кої обласної Ради ветеранів УТОГ Любов Денисову! 

Працювати разом із Вами в одному колективі — це справ-

жня радість! Тому прийміть найщиріші привітання та побажання 

всього найкращого: здоров’я міцного, щастя безкрайнього, ко-

хання неймовірного та грошей шалених! 

Нехай здійсниться все найкраще, а життя дарує тільки приєм-

ні сюрпризи. 

Вітаємо!
Президія Одеської обласної організації УТОГ,  

Всеукраїнська і Одеська обласна ради ветеранів УТОГ,  
Одеський ЦКіВ УТОГ, Одеська молодіжна організація УТОГ

Здоров’я міцного, прекрасної долі,

Наснаги, любові та щастя доволі,

Родинного затишку, сили, кохання,

Щоб кращі здійснились надалі бажання!

Нехай до 100 років  проляже дорога,

І впевнено ходять по ній бистрі ноги,

Хай кожне завдання Вам буде під силу,

Життя буде мирним, заможним, красивим!

З ювілеєм Вас, шановний 
Григорію Парфеновичу!

Процвітання!

З повагою президія ЦП УТОГ,  
Всеукраїнська рада ветеранів УТОГ,  

Рада голів обласних організацій УТОГ, СФГУ,  
голова Житомирської обласної організації УТОГ В.С. Дем’янчук,  

голова Житомирської обласної ради ветеранів Н.В. Середа,  
колектив Житомирського будинку культури УТОГ  

і всі члени Житомирської обласної організації УТОГ

Прийміть найщиріші 
привітання!
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Актуальна тема

Депутати Верховної Ради України 
відвідали підприємства УТОГ
та УТОС у Білій Церкві

Чим запам’ятається день 8 липня 2021 року? Не ли-

ше спекотною погодою, а й напруженою програмою 

поїздки до Білої Церкви Київської області, де відбу-

лося виїзне засідання круглого столу Комітету ВРУ з 

питань соціальної політики і захисту прав ветеранів 

на тему: «Діяльність структурних підрозділів УТОС та 

УТОГ, їх підприємств, організацій та установ».

Серед його учасників: народні депутати Украї-

ни, члени Комітету Верховної Ради України з пи-

тань соціальної політики та захисту прав ветера-

нів Микола Бабенко, Сергій Гривко, Анатолій Оста-

пенко, Олег Арсенюк, перший заступник Міністра 

соціальної політики України Євген Котик, голови-

ня УТОГ Ірина Чепчина, голова УТОС Владислав 

Більчич, заступник голови УТОГ Віктор Шевчук, 

представники міської влади та громадських орга-

нізацій глухих і сліпих.

Під час заходу кожен із присутніх мав змогу оз-

найомитись з виробничою базою ПОГ «Білоцер-

ківське УВП УТОС», директором якого є Анатолій 

Савчук, і Білоцерківського ВП «Весна» УТОГ, ди-

ректоркою якого є Людмила Тюхта.

Білоцерківське УВП УТОС — підприємство, яке 

справді є потужним і дає змогу працювати людям 

з інвалідністю — не лише з порушеннями зору.

В складних економічних умовах, спричинених 

пандемією, підприємство продовжує працювати, і 

за словами керівництва, тут працює 600 осіб.

Попри успішні показники роботи цього підпри-

ємства, залишається чимало питань, які потребу-

ють вирішення й підтримки з боку держави.

Учасники заходу відвідали також Білоцерківське 

ВП «Весна» УТОГ. Його директорка Людмила Тюх-

та розповіла присутнім про досягнення і проблем-

ні питання діяльності підприємства. Основна проб-

лема – пошук замовлень. На ВП «Весна» УТОГ от-

римують їх не лише від українських замовників 

(наприклад, саме тут виготовляються суддівські 

мантії для суддів Києва та Київщини), а й від країн 

Європи. Щоправда, кількість замовлень з-за кор-

дону значно зменшилася через їхню переорієнта-

цію на дешеву робочу силу з Китаю.

Під час відвідання підприємств УТОГ і УТОС, а 

також під час засідання круглого столу пролунало 

чимало пропозицій, запитань, суперечок.

Як зазначали учасники заходу, не секрет, що на 

ринку праці треба бути конкурентоспроможним, 

а це залежить від налагодженої системи якісно-

го менеджменту.

Підкреслювалося, що як державі, так і особам 

з інвалідністю і громадським організаціям, які їх 

об’єднують, потрібно згуртуватись та працювати 

всім і кожному з метою створення й забезпечення 

належних умов для успішної діяльності.

Підготовлено за матеріалами ЗМІ
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Оздоровчо-реабілітаційному 
центру «Одіссей» — 20 років!

Добре відомий більшості членів нашого Товари-

ства Оздоровчо-реабілітаційний центр «Одіссей» 

цього року відзначив своє славне 20-річчя. 

За даними з «Енциклопедичного довідника Укра-

їнського товариства глухих», цю оздоровчу базу 

створено згідно з постановою президії ЦП УТОГ 

від 16 червня 2001 року № 128 у складі Одеського 

виробничого об’єднання «Електрик» УТОГ. 

За цей час адреса ОРЦ «Одіссей» стала добре 

відома багатьом відпочивальникам, адже розта-

шована ця зелена оаза на березі Чорного моря, 

на Кароліно-Бугазькій косі, поблизу селища місь-

кого типу Затока. Місце це, безумовно, благодатне 

для відпочинку й оздоровлення. А ще не раз ОРЦ 

«Одіссей» гостинно відчиняв двері перед учасни-

ками важливих заходів: нарад, семінарів, літніх та-

борів тощо, дозволяючи поєднати приємне з ко-

рисним — працю, навчання і відпочинок. 

Беззмінним директором бази протягом усіх цих 

20 років є Михайло Олександрович Завойчин-

ський. Тож ювілей «Одіссею» збігається з його 

особистим святом.

Ювілейний захід відбувся 6 липня, коли у зна-

менитому місцевому центрі дозвілля — «Колізеї» 

зібралися не лише працівники «Одіссею» і відпо-

чивальники, а й почесні гості: голова Одеської 

обласної організації УТОГ О.В. Бабін, голова Ка-

роліно-Бугазької ОТГ А.В. Апанасенко та інші ви-

сокоповажні особи.

А родзинкою вечора став виступ глухих артис-

тів з Житомира! Святковий концерт від Житомир-

ського центру культури та відпочинку УТОГ підтри-

мали своїми виступами й земляки-одесити, які за-

вітали в «Одіссей» на ювілейний захід. Про виступ 

житомирських артистів хочеться сказати зі слова-

ми особливої вдячності за створену ними атмос-

феру радості й краси. Адже цей колектив славить-

ся особливою технікою виконання і неповторним 

національним колоритом.

Була й сумна нотка у цьому святковому настрої, 

коли згадали про тих, хто не дожив до славного 

ювілею, але залишив про себе світлу пам’ять… 

Але не будемо про сумне, адже перш за все 

«Одіссей» — це чудовий настрій, зустрічі з друзя-

ми та гарний відпочинок, про який дбають праців-

ники ОРЦ, що створюють комфортні умови відпо-

чивальникам з усіх куточків України й навіть з ін-

ших країн. Саме працівників ОРЦ «Одіссей» на чолі 

з М.О. Завойчинським вшановували того святко-

вого вечора, зачитавши привітання президії ЦП 

УТОГ з нагоди ювілею і побажання подальших 

успіхів й добробуту.

Більше фото — на 4 сторінці обкладинки

Павло БАБІН-ТКАЧ

Наші ювіляри
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Освіта глухих

Відбулися знакові події 
у Київському фаховому 
коледжі прикладних наук

Червень приніс студентам і викладачам Київсько-

го фахового коледжу прикладних наук довгоочікува-

ну і найважливішу подію навчального року — захист 

дип ломних проєктів студентів 4 курсу. Незважаючи 

на складні умови навчання в умовах пандемії, студен-

ти змогли задіяти всі свої ресурси, допомогу й під-

тримку викладачів і перекладачів Коледжу та пре-

зентували на захисті професійні дипломні проєкти, а 

що найголовніше — показали реальні вироби, які во-

ни виготовили власноруч у майстернях Коледжу. Ви-

пускники-швейники представили комісії чудові виро-

би костюмно-пальтового асортименту на підкладці, а 

випускники освітньої програми «Аксесуари» проде-

монстрували високоякісні шкіргалантерейні вироби. 

З метою прозорого і незалежного оцінювання 

практичних умінь випускників Коледжу держав-

ні екзаменаційні комісії традиційно очолили пред-

ставники провідних підприємств легкої промисло-

вості та фешн-бізнесу України. Члени комісій від-

значили високий рівень підготовки і потужний про-

фесійний потенціал випускників, цікавий дизайн і 

якість виготовлених виробів. 

Ще однією важливою подією навчального року 

став захист дипломного проєкту першої випускни-

ці зі зниженим слухом з відділення дизайну Олени 

Бєлкіної, яка навчалася за освітньо-професійною 

програмою «Комп’ютерний дизайн виробів легкої 

промисловості». На захисті випускниця презен-

тувала професійне портфоліо зі своїми роботами 

та розроблену колекцію одягу для спорту. Оцінка 

«відмінно», схвальні відгуки членів Державної ек-

заменаційної комісії — ось такі результати напо-

легливої роботи випускниці та її наставників. 

Прекрасним завершенням тижня захистів ста-

ла урочиста церемонія вручення дипломів молод-

ших спеціалістів в актовій залі Коледжу. Дипломи 

випускникам вручали директорка Коледжу Ган-

на Щуцька разом із представниками УТОГ: Сер-

гієм Котельянцем — заступником голови з питань 

управління майном апарату ЦП УТОГ і Тамарою 

Котовою — в.о. голови Київської організації УТОГ. 

На період захисту дипломних проєктів і випуск-

них випала ще одна важлива подія — початок 

вступної кампанії 2021 року. Вже її перші дні по-

казали, що Коледж впевнено тримає курс на за-

безпечення широкого доступу всіх громадян до 

якісної освіти. Цьогоріч абітурієнти з порушення-

ми слуху активно подають заяви не тільки на від-

ділення технологій, але й обирають освітньо-про-

фесійні програми «Облік і оподаткування» та «Ди-

зайн». Наголошуємо, що завдяки співпраці з УТОГ 

вступ до Коледжу здійснюється без ЗНО, за ре-

зультатами вступних випробувань у Коледжі. 

Підсумком цієї низки знакових подій стало те, що 

випускники за спеціальностями 022 «Дизайн» та 182 

«Технології легкої промисловості» згідно з останніми 

змінами в стандартах вищої освіти отримали змогу 

вступити в Коледж для здобуття вищої освіти за пер-

шим (бакалаврським) ступенем одразу на 3 курс. На-

разі молодші спеціалісти Коледжу вже стали студен-

тами бакалаврату денної та заочної форм навчання 

за освітньою програмою «Технології фешн-бізнесу». 

Всього за 2 роки вони отримають вищу освіту в сті-

нах рідного закладу та дипломи бакалаврів європей-

ського зразка українською та англійською мовами, 

де вже буде зазначено нову назву Коледжу — Київ-

ський фаховий коледж прикладних наук. 

Коледж виконав головне призначення — дав 

випускникам путівку в доросле професійне жит-

тя, ґрунтовні знання, якісну практичну підготовку, 

цікавий і різноформатний досвід. Двері Коледжу 

завжди будуть відчинені для випускників, а рідна 

alma mater щиро привітає й підтримає. Нині ж на-

стає час для нових зустрічей. Спільнота Коледжу 

радо запрошує абітурієнтів стати частиною згур-

тованої команди, щоб разом опановувати нове, 

відкривати невідоме і досягати вершин.

Чекаємо на Вас, шановні вступники! 

Більше інформації про Київський фаховий ко-

ледж прикладних наук за посиланням: http://kklp.

kiev.ua/

Інформація Київського фахового коледжу прикладних наук

Більше фото — на 3 сторінці обкладинки
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Через систему «Сервіс УТОГ» —
безперешкодний доступ для глухих 
у медичних закладах м. Києва

У Києві запроваджено нову послугу для глухих 

мешканців столиці, яка дозволить за допомогою 

звернень через систему відеозв’язку з переклада-

чем жестової мови «Сервіс УТОГ» вирішити питан-

ня, які виникають у медичній сфері. 

З цією метою Департаментом охорони здоров’я 

Виконавчого органу Київської міської ради (Ки-

ївської міської державної адміністрації) спільно з 

Уповноваженою з прав людей з інвалідністю Лесею 

Петрівською та ВГОІ «Українське товариство глу-

хих» запроваджується створення безперешкодного 

доступу у всіх медичних закладах м. Києва для осіб 

з інвалідністю зі слуху через систему відеозв’язку з 

перекладачем жестової мови «Сервіс УТОГ», який 

буде здійснюватися за двома напрямами:

1. Прийом звернень жестомовних осіб з пору-

шеннями слуху з питань надання медичної 

допомоги через кнопку зв’язку з перекла-

дачем жестової мови на сайті Департаменту 

охорони здоров’я та передача їх оператив-

ному черговому Урядової інформаційно-ана-

літичної системи з питань надзвичайних си-

туацій територіального вузла Департаменту 

охорони здоров’я.

2. Забезпечення в усіх медичних установах міс-

та Києва механізму взаємодії медичних пра-

цівників з перекладачем жестової мови для 

с пілкування з особами з порушеннями слуху.

Стосовно першого напряму: кожен глухий ки-

янин може зробити звернення на «Гарячу лінію» 

Департаменту охорони здоров’я (https://health.

kyivcity.gov.ua/), використавши кноп ку «Сервіс 

УТОГ. Послуга перекладу жестовою мовою».

 З якими питаннями можна звертатися на цю «Га-

рячу лінію»? Це виключно питання, які стосуються 

медичної сфери і медичних установ м. Києва: скар-

ги на незадовільне надання допомоги в лікарнях і 

поліклініках, проблеми з отриманням консультацій 

та лікування у лікарів, пропозиції щодо поліпшення 

обслуговування осіб з порушеннями слуху тощо.

Відповідно до наказу директорки Департамен-

ту охорони здоров’я В.Г. Гінзбург такі звернен-

ня будуть оперативно опрацьовуватися, а заяв-

никам надаватимуться письмові відповіді на їх-

ню адресу.

Отримавши таку відповідь на звернення, у разі як-

що зміст написаного не є зрозумілим, глухі можуть 

звернутися на ту ж «Гарячу лінію» і за допомогою 

перекладача жестової мови, який працює на  «Сер-

вісі УТОГ»,  отримати роз’яснення змісту листа.

На «Гарячу лінію» Департаменту охорони здо-

ров’я, використавши кнопку «Сервіс УТОГ. Послу-

га перекладу жестовою мовою», можна звертати-

ся вже зараз.

Наступним етапом створення безперешкодно-

го доступу для глухих до медичних послуг у Києві 

планується забезпечення в усіх медичних устано-

вах міста механізму взаємодії медичних працівни-

ків з перекладачем жестової мови для спілкування 

з особами з порушеннями слуху. Йдеться про ви-

користання планшетів, смартфонів і стаціонарних 

комп’ютерів для вільного спілкування під час при-

йому у лікаря за допомогою системи відеозв’яз-

ку з перекладачем жестової мови «Сервіс УТОГ».

З цією метою медичні заклади столиці необхід-

но обладнати якісним інтернет-зв’язком і ноутбу-

ками, що дозволить без проблем спілкуватися з 

перекладачем жестової мови, який надасть допо-

могу у перекладі бесіди з лікарем чи іншим медич-

ним працівником. 

Дивіться відео на сайті УТОГ —

https://cutt.ly/wQeL4QO

За матеріалами сайту УТОГ 

Актуальна тема



10 Липень, 2021 — Наше життя

Наші ювіляри

Щаслива тим, що приносить 
щастя людям

За 11 днів до війни, у червні 1941 

року, в селі Черемошне на Біл-

городщині, в сім’ї колгоспників, 

народилась Катерина Федорів-

на ШАПОВАЛОВА, про яку наша 

сьогоднішня розповідь.

Почалася війна і 

батька забрали на фронт, а мати зали-

шилася сама, з трьома маленькими дітьми. У 1943 

році важкопоранений батько повернувся додому 

і невдовзі помер від ран. А в сім’ї народилась чет-

верта дитина — хворобливий хлопчик, який част-

ково втратив слух.

Війна закінчилась, життя налагоджувалося. Діти 

вчилися, радували матір успіхами, особливо Ка-

тя — вона була здібною, відмінно вчилась і мала 

енергійний характер. Після закінчення школи зо-

сталась працювати там старшою піонервожатою.

Коли менший брат поїхав до Харкова, де йо-

го взяли на роботу на учбово-виробниче підпри-

ємство № 1 УТОГ, разом з братом поїхала і Ка-

тя. У Будинку культури УТОГ вони побачили захід, 

який перекладала Ніна Павлівна Тиховська, у якої 

були красиві плавні жести. Катю вразило, що зав-

дяки жестовій мові глухі чудово розуміли, про що 

йшлося під час заходу. Саме тоді вона вирішила 

вивчити мову глухих і допомагати їм.

Першим її вчителем був брат, який навчив прос-

тих жестів: будинок, сім’я, хліб, діти тощо. Голо-

виня обласного відділу УТОГ Бронислава Воло-

димирівна Керцман порадила Каті частіше при-

їжджати до Будинку культури УТОГ в Харкові, де 

вона матиме змогу навчатися жестів у таких ко-

рифейок, як З.Д. Плісс та А.Н. Росинська.

Згодом головиня Ізюмського міжрайонного 

відділу УТОГ З.В. Стужко запропонувала Ка-

ті працювати в цій організації перекладачкою. 

Доб рим словом згадує вона Зінаїду Василівну: 

«Це моя друга мама».

Катя була наполегливою, вміла досягати мети. 

Навчалася в інституті на філолога, а коли облас-

ний відділ УТОГ направив її на курси підвищення 

кваліфікації перекладачів в Київ — вона вдень вчи-

лась на курсах, а ввечері працювала в Республі-

канському будинку культури УТОГ ім. А.В. Луна-

чарського. Після закінчення курсів повернулась 

в Ізюм, де організувала при клубі вечірню школу 

для глухих, а також драматичний колектив, який 

успішно виступав не лише в місті.

В Ізюмі вона зустріла майбутнього чоловіка — 

красивого й ставного нечуючого парубка Володи-

мира. В сім’ї народилося двійко дітей — син Олег 

та дочка Олена. Але чоловік захворів і лікарі реко-

мендували йому змінити місце проживання. Так він 

опинився в Норильську, працював там і матеріаль-

но допомагав своїй родині. Діти виросли чудові, от-

римали вищу освіту. Зокрема, син Олег працював в 

Ніна БЄЛОВА,
Почесний член УТОГ
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банківській сфері, а згодом — в адміністрації міста 

Харкова і дуже активно допомагав глухим. 

Після 35 років життя в Ізюмі Катерина Федорів-

на вирішила переїхати до Харкова, ближче до си-

на. Невдовзі до Харкова переїхав і чоловік. Сім’я 

з’єдналася.

Катерина Федорівна — визнана фахівчиня своєї 

справи. У 1987 році вона здобула 2 місце на кон-

курсі перекладачів жестової мови в Києві. Двічі на 

«відмінно» закінчувала курси підвищення кваліфі-

кації перекладачів. Її цінували і дуже поважали в 

колективі, а члени УТОГ зверталися до неї, як до 

вірного товариша і надійного друга. 

Довгі роки Катерина Федорівна безплатно пра-

цювала дикторкою-перекладачкою в Народному 

самодіяльному театрі «Аріадна».

Її енергія й ентузіазм не дозволяють почивати 

на лаврах. Зараз Катерина Федорівна продовжує 

працювати перекладачкою Церкви Християн та Ві-

ри Євангельської, де є 45 глухих парафіян. Служ-

би для них перекладає ціла команда переклада-

чів, яких навчила та виховала Катерина Федорівна.

Вітаючи з ювілеєм шановну ювілярку, 
від щирого серця бажаємо:

Хай Матір Божа Вас охороняє,

Сіяє втіхи зірка золота,

Ісус Христос благословляє

На щедрі щастям многії літа!

Президія Харківської обласної організації 
УТОГ, Харківська обласна рада ветеранів 
УТОГ, друзі, колеги, артисти 
народного самодіяльного 

театру «Аріадна»

У 1987 році К.Ф. Шаповалова здобула 2 місце на 

конкурсі перекладачів жестової мови в Києві

Довгі роки Катерина Федорівна (перший ряд, друга зліва) безплатно працювала дикторкою-перекладач-

кою в Народному самодіяльному театрі «Аріадна» Харківського ОБК УТОГ
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Наші діти

Волонтерство 
в МДЦ «Артек» — це драйв! 
Закінчення. Початок у № 6

Доступність до інформації та організація зміс-

товного дозвілля дітей з порушеннями слуху — 

одна із найважливіших чинників роботи МДЦ «Ар-

тек», який втретє взяв під своє крило глухих та 

слабкочуючих дітей.

Продовжуємо представляти волонтерів з пору-

шеннями слуху, які не пошкодували власного часу 

для проведення заходів з глухими дітьми.

В суботу, 12 червня Міжнародний дитячий центр «Артек» відвідав творчий колектив театру міміки та жес-

ту «Райдуга» Культурного центру УТОГ, який подарував юним глядачам виставу «Рейс 13-13».

А перед виставою відо-

мий серед глухих балет-

мейстер народного само-

діяльного ансамблю тан-

цю «Блакитна стрічка» 

Культурного центру УТОГ, 

учитель ритміки столичної 

спецшколи № 9 для дітей 

з порушеннями слуху Гри-

горій Гук провів майстер-

клас, показуючи артеків-

цям елементи хіпхопу.

Тетяна КОРНІЄНКО
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У середу до «Артеку» завітав представник громадської організації «Київська міська федерація фізичної 

культури і спорту глухих» Олег Ковальчук, який показав майстерклас з гольфу, а потім за дорученням 

СФГУ проводили майстерклас з бадмінтону Богдана Губаньова і Олександр Поплавський. Діти ознайо-

мились з правилами та технікою гри.

Пізніше до дітей з порушеннями слуху приїхав Андрій Лайло, технічний представник СФГУ з волейболу, 

який провів з ними піонербол.

Крім того, на території «Артеку» вдруге було проведено дитячі змагання з орієнтування (перші відбули-

ся в 2019 році), їх організувала група активу з клубу «Київська Русь» громадської організації «Київська 

міська федерація фізичної культури і спорту глухих».
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Наші діти

Не залишились осторонь і співробітники проєкту «Дивись як чутно» компанії «Мегого», які двічі органі-

зували дітям показ мультфільмів із субтитрами та перекладом жестовою мовою.

Крім того, в «Артеку» проводились власні захопливі заходи, в яких брали участь всі артеківці, незалеж-

но від стану слуху.

Це відвідування різних гуртків та спортивних майданчиків, зокрема басейну, мотузкового парку, скале-

дрому, поїздка на екскурсію тощо.
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А ще для артеківців провели навчальну пожежну евакуацію спільно з фахівцями ДНС. Дітям трапилася 

щаслива нагода відчути себе справжніми рятувальниками, вони із задоволенням одягали захисний одяг, 

гасили умовну пожежу вогнегасником та пожежним стволом, а також отримали не лише необхідні тео-

ретичні навички, але й практичні, що дуже важливо.

Саме в цей період «Артек» святкував чергову 

річницю з дня свого створення. Керівники УТОГ 

Ірина Чепчина, Тетяна Кривко та Віктор Шевчук 

на запрошення МДЦ «Артек» 16 червня 2021 ро-

ку взяли участь в урочистих заходах у зв’язку із 

святкуванням 96-річниці від дня заснування табо-

ру. Серед гостей на урочистостях, крім керівників 

УТОГ, були присутні й інші почесні гості, наприклад 

Ігор Жовква — заступник Керівника Офісу Пре-

зидента України, Валерій Борзов — дворазовий 

олімпійський чемпіон, член Міжнародного олім-

пійського комітету, почесний артеківець, Сергій 

Бабак та Ольга Коваль — народні депутати Укра-

їни, Павло Костенко — голова Київського місько-

го відділення НОК України, Євген Баженков — ди-

ректор ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти», 

представники посольства Франції в Україні, Київ-

ської міської державної адміністрації, Київської об-

ласної державної адміністрації, Національного пе-

дагогічного університету імені М. Драгоманова, БО 

«Фонд Ріната Ахметова». Під час офіційної частини 

керівництво ЦП УТОГ висловило щиру вдячність 

і вручило подяки керівництву та вожатим Міжна-

родного дитячого центру «Артек», а також педаго-

гам із спеціальних навчальних закладів для дітей 

з порушеннями слуху, які були в таборі як вожаті 

із знанням жестової мови, — за їхню самовіддану 

працю, активну участь в організації оздоровлен-

ня та змістовного відпочинку дітей з порушеннями 

слуху під час ІV тематичної зміни «Артек — місто 

рівних можливостей».

Зміна закінчилась 20 червня 2021 року.

Хочемо висловити вдячність всім причет-

ним до організації, проведення оздоровлення 

та цікавого дозвілля дітей з порушеннями слу-

ху під час ІV тематичної зміни «Артек — місто 

рівних можливостей»:

• директорам та педагогам шкіл, які ор-

ганізовували відпочинок дітей, співпра-

цювали з батьками та з органами місце-

вої влади (на хвилинку, це 23 спеціальні 

заклади освіти для дітей з порушення-

ми слуху);

• 21 педагогу, які працювали у МДЦ «Ар-

тек» як вожаті;

•  волонтерам з порушеннями слуху;

•  Спортивній федерації глухих України;

•  проєкту «Дивись як чутно».

До нових зустрічей та нових вражень!
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Запрошуємо членів УТОГ до участі 
у конкурсі відеокоментаторів!

Тема конкурсу: 

«Бути членом УТОГ — круто!».

Терміни прийому робіт: 

з 1 вересня до 22 жовтня 2021 року.

Як взяти участь? Дуже просто!

1. Уважно прочитати Положення про ІІ Все-

український конкурс відеокоментаторів УТОГ 

на сайті УТОГ (https://utog.org/documents/

polozhennia-pro-ii-vseukrainskij-konkurs-

videokomentoriv-utog).

2. Відзняти короткий відеоролик з розповіддю 

жестовою мовою на тему «Бути членом УТОГ— 

круто!», тривалістю від 2 до 10 хвилин. 

3. Накласти українські субтитри. Це можна зро-

бити самому або звернутися за допомогою 

до своєї регіональної організації УТОГ.

4. Завантажити відеоролик на файлообмінник 

fex.net та заповнити онлайн-заявку. Альтер-

нативний спосіб зв’язку — через електронну 

пошту konkurs.utog@gmail.com.

У разі виникнення складнощів просимо зверта-

тись до регіональних організацій УТОГ.

Більш детальна інформація — на сайті УТОГ в 

розділі «Культура».

Роботи належної якості, які не суперечать пра-

вилам конкурсу, будуть брати участь в онлайн-го-

лосуванні на сайті УТОГ www.utog.org.

Натхнення і успіху вам!

Чекаємо на навчання до Харкова

Державний навчальний заклад «Регіональний 

центр професійної освіти будівельних техноло-

гій Харківської області» (колишній ЦПТО № 2) за-

прошує на навчання випускників з порушення-

ми слуху, які отримали базову середню освіту 

(10 класів), за спеціальностями:

— монтажник гіпсокартонних конструкцій, сто-

ляр;

— перукар (модельєр), манікюрник, візажист.

Термін навчання — 2 роки.

Студенти за потребою забезпечуються гур-

тожитком.

Інформація Харківської обласної організації УТОГ

Центральне правління УТОГ оголошує про проведення ІІ Все-
українського конкурсу відеокоментаторів УТОГ, який стартує  
з 1 вересня 2021 року. 

Оголошення

Перелік необхідних документів:

— паспорт або свідоцтво про народження (ксе-

рокопій — 5 шт.);

— ідентифікаційний код (ксерокопій — 5 шт.);

— документ про освіту;

— витяг з Єдиного державного демографічно-

го реєстру (при наявності паспорта з безкон-

тактним електронним носієм) або довідка про 

реєстрацію місця проживання особи;

— довідка про стан здоров’я (форма 086-У та ще-

плення, довідка про професійну придатність 

25-Ю — оформлюється сімейним лікарем);

— фото для документів 3х4 см — 6 шт.;

— учнівський зошит.

Центр знаходиться за адресою: 

м. Харків, вул. Владислава Зубенка, 39. 

Контакти перекладачів жестової мови:

(093) 537-87-25 Світлана Вікторівна;

(063) 495-92-54 Оксана Олександрівна.

Навчання за вказаними спеціальностями буде 

здійснюватися у разі комплектації груп у кількості 

понад 12 осіб, які мають порушення слуху. 



Відбулися знакові події у Київському фаховому 
коледжі прикладних наук 8 стор.



Оздоровчо-
реабілітаційному центру 
«Одіссей» — 20 років!

7 стор.


