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Відзначайте Міжнародний 
тиждень глухих людей – 2021!

Міжнародний тиждень глухих людей (IWDР) — іні-

ціатива Всесвітньої федерації глухих (WFD), яка бу-

ла започаткована в 1958 році в Римі, Італія. Світова 

спільнота глухих відзначає його щороку протягом 

останнього повного тижня вересня, щоб згадати 

той день, коли відбувся перший Всесвітній конгрес 

ВФГ. Міжнародний тиждень глухих людей відзнача-

ється організаціями глухих у всьому світі шляхом 

проведення різних заходів. Ці заходи передбачають 

участь усіх членів спільнот глухих, до яких належать 

сім’ї глухих людей, професійні та акредитовані пе-

рекладачі жестової мови, а також представники різ-

них зацікавлених сторін, таких як національні уряди, 

національні та міжнародні правозахисні організації, 

організації осіб з інвалідністю.

Тема Міжнародного тижня глухих людей у 2021 році:

 «Відзначення розквіту спільнот глухих»

Тема Міжнародного дня жестових мов у 2021 році:

 «Ми жестомовимо за права людини»

Додаткова інформація, а також офіційний переклад міжнародним жестом знаходиться на вебсторінці 

ВФГ: http://wfdeaf.org/iwdeaf2021/

Щоденні теми

У рамках відзначення Міжнародного тижня глухих людей 2021 року пропонуються такі щоденні теми:

Понеділок, 20 вересня — Цінуймо історію глухих

Спільноти глухих та жестові мови існують кілька століть. Сьогодні ми маємо цінувати величну історію 

глухих людей і розквіт спільнот глухих, а також багатьох людей — глухих, CODA, помічників — які спіль-

но працювали, щоб забезпечити процвітання спільнот глухих, що існують сьогодні у всьому світі.

Продовження на 5 стор.
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Інтерв’ю з Олександром Полторацьким

Емоції від перемоги  
ні з чим не зрівняти!

У серпні весь світ спостерігав за перебігом подій на спортивних аре-

нах Олімпіади в Токіо, але для спортсменів з порушеннями слуху най-

вагоміші змагання під назвою Дефлімпіада ще попереду. Адже XXIV 

літні Дефлімпійські ігри, які мали відбутися у грудні 2021 року, у зв’яз-

ку з пандемією коронавірусу було перенесено на 1–15 травня 2022 ро-

ку. Місце проведення, як і планувалось,— м. Кашіас-ду-Сул, Бразилія 

(читайте додаткову інформацію на 3 стор. «У Бразилії дефлімпійці ви-

ступатимуть у 18 видах спорту»).

Підготовка до цієї важливої спортивної події — одна з тем нашої роз-

мови з Олександром Полторацьким — відомим спортсменом, гравцем 

з пляжного та класичного волейболу, дворазовим чемпіоном Дефлім-

пійських ігор 2009, 2013 року, бронзовим призером Дефлімпійських 

ігор 2005 року, срібним призером Дефлімпіади — 2017.

Підготувала Тетяна КОРНІЄНКО

— Олександре, де пройшли Ваші дитячі і 

шкільні роки?

— Я народився в Криму, у Феодосії. У дитинстві 

втратив слух. Мама спочатку водила мене до зви-

чайного дитячого садочка, а потім дізналась, що у 

нашому місті є садок для дітей зі зниженим слухом 

і перевела мене туди. Потім до 9 класу я навчав-

ся у спеціальній школі у Феодосії, а далі, у зв’язку 

зі спортивною діяльністю, мене перевели до Київ-

ської спецшколи № 9, де я й закінчив 12 класів. Піс-

ля школи заочно навчався в Інституті фізкультури.

— Чому з усіх видів спорту Ви обрали саме во-

лейбол? Хто став Вашим першим наставником? 

 — Моїм першим тренером був учитель фізкуль-

тури школи у Феодосії Потрихалко Володимир Ва-

сильович, заслужений тренер України. На жаль, 

його вже немає з нами... 

Спочатку мама водила мене на різні гуртки — на 

малювання, музику, але саме вчитель фізкультури 

переконав її, що мені потрібно займатись спортом, 

бо в мене є здібності. 

Володимир Васильович був справжнім фанатом 

волейболу і займався ним не тільки на уроках, а 

й після занять. Завдяки йому в нашій школі учні з 

першого класу активно займалися спортом, у віль-

ний час грали у футбол, волейбол, теніс. Тому і я 

ходив на різні спортивні гуртки, а завдяки Потри-

халку В.В. найбільше полюбив волейбол.

Був ще один момент: у Криму активно діяла 

Кримська федерація спорту глухих, президентом 

якої був Леонід Федорович Касіцький. Він віднов-

лював спорт, згуртовував у Криму сильних спорт-

сменів, зокрема з волейболу. Тому Касіцький часто 

приїжджав у Феодосію, в нашу школу, цікавився, 

як ростуть і розвиваються діти, давав доручення й 

завдання. Це також позитивно вплинуло на мій ви-

бір. Отже, так мені пощастило, що у житті зустрі-

лися такі люди, як президент Кримської федерації 

спорту глухих Л.Ф. Касіцький і вчитель фізкульту-

ри Потрихалко В.В.

— Тобто Ви вже в школі зрозуміли, що будете 

займатись волейболом?

 — Спочатку я просто грав, ходив на тренування. 

Займався з м’ячем як любитель, мені це подобалось 
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— міг грати щодня, цілий день. Я не знав, що є такі 

речі як збірна, Дефлімпійські ігри, чемпіонати світу. 

Про це дізнався вже потім, коли поїхав на Всеу-

країнську спартакіаду «Повір в себе», яка тоді про-

ходила в «Артеку», в Криму. Мене тоді відібрали 

серед дітей для участі в цих змаганнях.

— Це були Ваші перші всеукраїнські змаган-

ня? 

 — Ні, я ще до того брав участь у змаганнях в 

Житомирі, Одесі, а фінальні змагання були в «Ар-

теку», куди потрапляли кращі команди. 

Саме там, в «Артеці», я дізнався, що проводить-

ся чемпіонат України серед дорослих, що є збір-

на України, і зацікавився цим. Ще в «Артеці» був 

перегляд відеокасети про Дефлімпійські ігри, 

про змагання з волейболу на світовому рівні. Тоді 

Україна посіла у фіналі перше місце, і ця гра мене 

так вразила, що з’явилось бажання й собі потра-

пити на такі змагання. Так вже у 7-8 класі я вирі-

шив для себе, що буду спортсменом.

— Класичний волейбол — це командна гра. 

Зараз Ви граєте в пляжний волейбол — висту-

паєте в тандемі, у парі. Є великі відмінності у 

цих двох видах гри?

 — Так, є багато відмінностей. У класичному во-

лейболі — 12 гравців, потрібно зі всіма знаходи-

ти спільну мову, налагоджувати взаємодію у грі, 

а в пляжному в команді грають лише двоє — там 

швидше знаходиться взаєморозуміння. Тому, на-

приклад, у пляжному волейболі вистачить місяця 

тренувань, щоб прийти у форму, а в класичному 

виді це складніше. Проте в пляжному волейболі є 

свої додаткові труднощі — це фізичне навантажен-

ня через пекуче сонце і сипкий пісок під ногами, а 

буває, що погода погана — вітер, дощ. Це потре-

бує чималої витримки, але ми все одно граємо за 

будь-якої погоди. Проте в самій грі, в переході від 

одного її виду до другого, великих складнощів не-

має, особливо якщо спортсмен — універсал. 

(Читайте додаткову інформацію на вставці до 

тексту «Відмінності між пляжним і класичним во-

лейболом» — на 4 стор.).

— Влітку тренувальний та ігровий процес з 

пляжного волейболу, здавалось би, організу-

вати легко, а як вдається тренуватися взимку?

— Давно було так, що сезон з пляжного волей-

болу тривав всього 3 літніх місяці, а вже у вересні 

ми переходили на класичний волейбол до наступ-

ного літа. 

У Бразилії дефлімпійці виступатимуть 

у 18 видах спорту

Національна дефлімпійська збірна коман-

да України планує на XXIV літніх Дефлімпій-

ських іграх взяти участь у 18 видах спорту 

(бадмінтон, баскетбол (чоловіки/жінки), бо-

ротьба вільна та греко-римська, боулінг, ве-

лосипедний спорт, волейбол (чоловіки/ жінки), 

гольф, дзюдо, карате, стрільба кульова, лег-

ка атлетика, плавання, пляжний волейбол (чо-

ловіки/ жінки), спортивне орієнтування, теніс 

настільний, тхеквондо, футбол (чоловіки) з 21 

виду спорту, представленого на Іграх (до ре-

чі, у XXIІІ літніх Дефлімпійських іграх 2017 ро-

ку українські спортсмени брали участь у 16 

видах спорту). Зазначимо, що на XXIV літніх 

Дефлімпійських іграх в Бразилії дебютувати-

муть два види спорту — гольф та велосипед-

ний спорт.

Орієнтовний склад делегації на участь націо-

нальної дефлімпійської збірної команди Укра-

їни у XXIV літніх Дефлімпійських іграх стано-

витиме 256 спортсменів з порушеннями слу-

ху, а також тренери, лікарі, масажисти, чле-

ни штабу. 



4 Серпень, 2021 — Наше життя

Але зараз відбулися позитивні зміни: минулого 

року в Києві побудували критий майданчик для 

гри в пляжний волейбол (до речі, перший в Укра-

їні такого масштабу та рівня). Там дуже гарні умо-

ви, просто шикарна споруда. Вже можна цілоріч-

но займатись пляжним волейболом. 

— Пляжний волейбол — це перш за все тан-

дем, виступ у парі, злагодженість з партнером 

по команді. З ким Ви зараз виступаєте?

— Раніше грав з різними партнерами — першим 

з них був Олексій Куник. Потім багато років грав у 

парі з Сергієм Тарасовим. Зараз ось вже протягом 

двох років виступаю разом з Миколою Цапкален-

ком з Одеси. З ним зараз готуємось до Дефлімпій-

ських ігор в Бразилії.

— Якщо Ви згадали Бразилію, то розкажіть, 

будь ласка, чи є якісь особливі умови підготов-

ки до Дефлімпіади? Як проходитиме аклімати-

зація перед змаганнями? 

— Акліматизація обов’язково потрібна, тому що 

клімат на різних континентах відрізняється, напри-

клад, може бути висока вологість. На адаптацію до 

місцевих умов потрібно десь 2 тижні, як мінімум 10 

днів, під час яких ми тренуємося, а організм зви-

кає до інших кліматичних умов. 

— Які найцікавіші моменти згадуються Вам з 

багатої подіями спортивної біографії?

— Це, безумовно, найперше золото, здобуте на 

Дефлімпійських іграх! Це було в Тайбеї, у 2009 ро-

ці. Самі ці Дефлімпійські ігри були просто чудови-

ми, рівень їх проведення був дуже високим. Це ме-

не також дуже вразило. 

— Ви вже тоді були досвідченим гравцем, ад-

же брали участь у попередніх Дефлімпійських 

іграх у 2005 році.

— Так, в Австралії. Тоді мені було 17 років. Це та-

кож було дуже вражаюче, але ні з чим не зрівняти 

емоції від здобуття золотої медалі!

— Завдяки участі у спортивних змаганнях у 

Вас була можливість побувати у багатьох кра-

їнах світу. Яка з них справила найбільше вра-

ження і де б Ви хотіли побувати ще раз? 

Відмінності між пляжним і класичним волейболом:

1. Сам по собі пляжний волейбол набагато складніше класичного, починаючи від підлаштування 

до умов навколишнього середовища і закінчуючи тим, що кожен гравець — універсал, який вміє 

грати і в захисті, і в нападі, вміє правильно поставити блок і дати хороший пас напарнику.

2. Як правило, розмір площадки для класичного волейболу більше і становить 18х9, поле має па-

ралельні лінії атаки, які знаходяться в метрах трьох від сітки, гравці займають задні позиції при 

подачі і не мають права їх перетинати. Пляжна ж має майданчик — 16х8, гравці можуть здійсню-

вати подачу з якої завгодно точки поля, тому що на ньому немає ліній атак.

3. У м’яча, використовуваного в пляжному волейболі, нижчий тиск для тривалішого утримання в 

повітрі.

4. У класичному волейболі на кожному майданчику перебуває по 6 гравців, кожен з яких має свою 

позицію. У пляжному — на кожній частині поля присутні 2 гравців, які не мають своєї позиції — 

є лише права і ліва сторона.

5. Гра в класичний волейбол складається з 5 сетів. Перемогу в сеті здобуває команда, яка перша 

набрала 25 очок, у разі здобуття перемоги в трьох сетах поспіль команда автоматично стає пе-

реможцем. У разі рахунку 2-2 проводиться 5-й тайм-брейк, рахунок ведеться до 15 очок. Зміна 

майданчика відбувається після кожного сету. 

 У пляжному волейболі — 3 сети, для здобуття перемоги в сеті команда повинна набрати 21 оч-

ко, у разі необхідності проведення третього тайм-брейку рахунок ведеться до 15 очок.
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Вівторок, 21 вересня —  

Стале лідерство глухих 

Спільноти глухих у всьому світі об’єдналися в 

представницькі асоціації для просування своїх 

прав людини. Ці організації потребують фінансу-

вання, нарощення потенціалу та розширення мож-

ливостей для дій за принципом «Нічого про нас 

без нас». 

Підтримайте ВФГ у нашій діяльності, зробив-

ши пожертви для нашої роботи з прав людини 

та підписавши нашу Хартію про права жестової 

мови!

Середа, 22 вересня —  

Жестова мова для глухих, що вчаться

Опановування жестовою мовою з народження за 

допомогою вільного спілкування нею має вирішаль-

не значення для когнітивного та соціального роз-

витку глухих дітей. Адже для вивчення інших мов не-

обхідна міцна фундаментальна базова мова. Оскіль-

ки багато глухих дітей народжуються в сім’ях, які не 

використовують жестову мову, їм повинні надавати-

ся послуги, що забезпечують її вивчення та підтрим-

ку сімей, щоб вони могли вивчати та користуватися 

своїми національними жестовими мовами.

— Мені подобається в США, я б ще раз туди по-

вернувся. Вразила й Італія, там тепло, зими немає, 

цікаві міста, багато старовинної архітектури. Особ-

ливо сподобалося у Венеції, Мілані...

— Підготовка до наступної Дефлімпіади у 

Бразилії та до інших змагань забирає багато 

сил і часу. Вдається знаходити час для себе, 

для сім’ї?

— Стараюсь приділяти увагу дружині, сину й 

доньці, але це дуже важко, бо постійно в збірній, 

багато тренувань. Але завжди шукаю можливість 

знайти час для дітей. Проте ще раз підкреслю — це 

дуже важко.

— Які у Вас плани після закінчення спортивної 

кар’єри? Ви про це ще не думали?

— Думаю передавати власний досвід молодому 

поколінню. 

— Тренером? Чи думаєте про подальшу спор-

тивну кар’єру?

— Куди вже, по-перше — вік у мене, а по-друге 

— здоров’я. Якщо здоров’я дозволяє — можна да-

лі грати, але якщо здоров’я вже не дуже — це кі-

нець спортивній кар’єрі. За цей час, що я в спор-

ті, накопичив чималий досвід — хочу передати йо-

го молодим.

— Дякую за розмову, Олександре. Від усіх 

читачів газети хочу побажати Вам подальших 

успіхів і обов’язково привезти в Україну ще не 

одну золоту нагороду!

Від редакції: Наші побажання щодо золота 

справдилися. Вже після нашої розмови Олександр 

Полторацький за кілька днів після інтерв’ю виле-

тів до Польщі, де в м. Сулеюв 9 –14 серпня відбув-

ся ІІІ чемпіонат світу з пляжного волейболу серед 

спортсменів з порушеннями слуху. З цих змагань 

Олександр привіз золоту медаль, виборовши її в 

парі з Миколою Цапкаленком. У фіналі вони здола-

ли команду Сурдлімпійського комітету Росії (СКР) 

з рахунком 2–0 (21–15, 21–18). Тренує наших пере-

можців заслужений тренер України Аскольд Коша-

ров (на фото він зі своїми вихованцями). 

Крім них, в змаганнях серед жінок 1 і 2 місця та-

кож посіли українки: Анна Затилкіна в парі з Юлі-

єю Черненко та Юлія Ярошевська в парі з Софі-

єю Яцковою.

Наші вітання! Так тримати!

Відзначайте Міжнародний 
тиждень глухих людей — 2021!
Продовження. Початок на 1 стор.
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Четвер, 23 вересня —  

Ми жестомовимо за права людини

Ми підтримуємо права людини! У цей Міжнарод-

ний день жестових мов ми відзначаємо наші ко-

лективні зусилля спільнот глухих, урядів та пред-

ставників громадянського суспільства для визнан-

ня та популяризації понад 200 різних національних 

жестових мов у всьому світі. Разом ми підписуємо 

Декларацію про підтримку жестових мов для за-

безпечення основного права глухих людей!

У Міжнародний день жестових мов ми разом 

працюємо над підтримкою та захистом мовної 

ідентичності та культурного різноманіття всіх глу-

хих та інших людей, які користуються національ-

ними жестовими мовами.

Цей день затверджений Резолюцією A/RES/72/161 

Організації Об’єднаних Націй, прийнятою у 2017 ро-

ці, яка визначає 23 вересня Міжнародним днем же-

стових мов.

ВФГ з гордістю оголошує всесвітню акцію ліде-

рів, яка має бути здійснена в ході Міжнародного 

дня жестових мов 2021 року. Цей виклик має на 

меті сприяти використанню національних жестових 

мов національними та світовими лідерами у парт-

нерстві з їх національними асоціаціями глухих осіб.

Лідери вашої країни — це можуть бути прем’єр-

міністри, президенти, інші урядовці, депутати пар-

ламентів, депутати міських рад — мають звернути-

сь на вашій національній жестовій мові з фразою: 

«Ми жестомовимо за права людини».

Всесвітня акція лідерів — це можливість для на-

ціональних асоціацій глухих людей налагоджува-

ти та підтримувати стійку співпрацю зі своїми дер-

жавними лідерами шляхом використання націо-

нальних жестових мов.

Національні асоціації глухих людей можуть 

зв’язатися зі своїми керівниками та попроси-

ти їх зняти відеоролик на національній жестовій 

мові за їх технічної підтримки. Відео слід публі-

кувати в соціальних мережах з хештегом #IDSL 

#GlobalLeadersChallenge з тегами @Wfdeaf. 

Дивіться нашу попередню всесвітню акцію ліде-

рів 2020 Global Leaders Challenge 2020 webpage 

для отримання додаткової інформації.

П’ятниця, 24 вересня —  

Переплетені спільноти глухих

Перетин, переплетення є основою для розумін-

ня того, як людина визнає себе як особистість не 

лише за соціальними та політичними ознаками. Її 

можна розглядати цілісно, у переплетенні різних 

аспектів, таких як раса, стать, інвалідність, сексу-

альність, релігія та мова. Кожна особистість має 

такий досвід спілкування в різних групах, досвід 

дискримінації та привілеїв. Адже громади глухих 

є одночасно культурно-мовною групою та пред-

ставниками різних груп осіб з інвалідністю. Така 

перехрещеність підкреслюється у Конвенції ООН 

про права осіб з інвалідністю, яка окреслює пра-

ва осіб з інвалідністю і мовні та культурні права 

для глухих людей. 

Субота, 25 вересня —  

Культура і мистецтво глухих

Глухі люди регулярно збираються разом, щоб 

спілкуватися своєю мовою та ділитися надбання-

ми своєї культури. Культура глухих включає особ-

ливості спілкування, традиції, вірування, цінності, 

історію, гумор, мистецтво, що існують у спільно-

тах глухих. Громади глухих пишаються своєю мов-

ною та культурною ідентичністю і відзначають ці 

ідентичності за допомогою культурного та худож-

нього самовираження у різних мистецьких серед-

овищах.

Неділя, 26 вересня —  

Права людини в часи кризи

Минулий рік показав нам нові потреби та но-

ві способи гарантувати добробут глухих людей у 

кризових ситуаціях. В умовах різних криз, вклю-

чаючи інфекційні хвороби, зміну клімату, стихійні 

лиха та збройні конфлікти, глухі люди у всьому сві-

ті відчувають мовну депривацію, соціально-еконо-

мічні труднощі та аудизм. Сьогодні ми підкреслю-

ємо важливість забезпечення та збереження прав 

всіх глухих людей під час різних, множинних і ча-

стково збіжних криз, з якими ми стикаємося сьо-

годні.
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В організаціях УТОГ

Звітно-виборчу кампанію 
в організаціях УТОГ завершено, 
попереду — ХХ з’їзд УТОГ

Через поширення на території України гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої ко-

ронавірусною інфекцією, наше Товариство вперше 

за весь час свого існування вимушене було прово-

дити звітно-виборчу кампанію в умовах встанов-

лення карантину та запровадження обмежуваль-

них протиепідемічних заходів. 

Крім того, виникли проблеми у зв’язку з прий-

нятою Верховною Радою України постановою від 

17 липня 2020 року № 807-ІХ «Про утворення та 

ліквідацію районів». З метою оптимізації мережі 

УТОГ, президія ЦП УТОГ прийняла постанову від 

21 жовтня 2020 року № 189/2020 «Про затвер-

дження нової структури територіальних організа-

цій УТОГ», якою з 01.01.2021 р. затверджено нову 

мережу територіальних організацій УТОГ. 

Згідно з цими рішеннями, кількість територіаль-

них організацій УТОГ зменшена на 35 одиниць і ста-

ном на 01.01.2021 р. складала 63 одиниці, а кіль-

кість первинних організацій УТОГ нараховувала 593 

одиниці, що на 16 одиниць менше, аніж у 2019 році. 

Всі ці обставини значно ускладнили проведен-

ня звітно-виборчої кампанії в УТОГ, яка стартува-

ла у 2020 році. У зв’язку з ситуацією, яка скла-

лася, було внесено зміни у графік її проведення і 

здійснено перенесення частини заходів на наступ-

ний рік. Про це була прийнята відповідна постано-

ва (№ 47/2021 від 24.02.2021 р.) і затверджені но-

ві терміни, зокрема, звітно-виборчі конференції в 

обласних організаціях УТОГ було заплановано за-

вершити до 1 серпня 2021 р. 

Попри всі труднощі, робота з проведення вибо-

рів у первинних, територіальних та обласних орга-

нізаціях УТОГ здійснювалася в гнучкому та дистан-

ційному режимі з дотриманням усіх вимог. Лише 

деякі збори у низових ланках у першому кварта-

лі 2021 року довелося проводити онлайн — лю-

дям практично неможливо було приїхати на збори 

під час карантинних обмежень і труднощів з тран-

спортом. Наступним етапом стали звітно-виборчі 

конференції в територіальних організаціях УТОГ, 

які вдалося навесні провести офлайн, тобто ре-

ально зібрати людей у той період, коли карантин 

був послаблений.

У червні-липні 2021 року, також скориставшись 

послабленням карантинних обмежень, провели 

звітно-виборчі конференції в обласних організа-

ціях УТОГ. Всі вони пройшли у встановлені термі-

ни із дотриманням усіх вимог, але прикрий виняток 

стався у Миколаївській облорганізації УТОГ, де об-

ласна звітно-виборча конференція визнана такою, 

що не відбулася, через відсутність кворуму. Вико-

нувачем обов’язків голови цієї організації рішен-

ням президії ЦП УТОГ призначено Ревенка Ігоря 

Леонідовича, який до цього часу працював заступ-

ником директора Кам’янського ПОГ «ПАРУС-МЕ-

ТІЗ» УТОГ і в.о. голови Кам’янської ТО УТОГ. Йо-

му доручено у найближчі два місяці організувати 

й провести нову звітно-виборчу конференцію Ми-

колаївської облорганізації УТОГ. Він же обіймати-

ме посаду директора Миколаївського УВП УТОГ.

За рішеннями конференцій в інших обласних ор-

ганізаціях УТОГ їх керівники залишилися на своїх 

посадах, а О.В. Ковтун з Сум, О.Л. Петрова з Чер-

кас, Д.О. Шенеленко з Івано-Франківська, О.В. Ба-

бін з Одеси, які були виконувачами обов’язків, об-

рані головами обласних організацій УТОГ. У Києві 

Т.І. Котова залишилася на посаді в.о. голови.

Таким чином, на обласних звітно-виборчих кон-

ференціях у 21 обласній організації УТОГ (без Ми-

колаєва) обрано 100 делегатів на ХХ з’їзд УТОГ. 

Дата проведення з’їзду — 23 вересня 2021 року. 

Зараз повним ходом йде підготовка до його про-

ведення згідно з планом заходів, затвердженим на 

президії ЦП УТОГ 30 червня 2021 року. Щотижня 

у виконавчому апараті ЦП УТОГ проводяться ро-

бочі наради з підготовки до з’їзду, на яких відді-

ли апарату та структурні підрозділи УТОГ, залуче-

ні до цієї роботи, звітують про неї і координують 

подальшу підготовку до головного форуму нашо-

го Товариства.

Інформація «НЖ»

Добірку фото дивіться на 4 сторінці обкладинки
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Наші вітання

Напередодні великого національ-

ного свята — ювілейної річниці на-

шої держави Президент підписав 

Указ про відзначення держав-

ними нагородами України 

з нагоди Дня Незалежності 

України. Серед нагородже-

них — і Г.М. Воробель.

За значний особистий внесок у державне будів-

ництво, соціально-економічний, науково-технічний, 

культурно-освітній розвиток Української держави, 

вагомі трудові досягнення, багаторічну сумлінну 

працю та з нагоди 30-ї річниці незалежності Укра-

їни постановлено нагородити орденом княгині 

Ольги ІІІ ступеня Галину Миколаївну ВОРОБЕЛЬ 

— директорку Хмельницької спеціальної загально-

освітньої школи № 33. Вона є першою і єдиною не-

чуючою професійною керівницею навчального за-

кладу такого типу, кандидаткою педагогічних наук.

Уже понад 20 років цей навчальний заклад успішно 

працює і розвивається — можна лише низько вкло-

нитися його директорці і колективу педагогів-одно-

думців за їх справді життєвий подвиг.

Навчаючись у Кам’янець-Подільській школі-ін-

тернаті для слабочуючих дітей та Київському тех-

нікумі легкої промисловості, Г.М. Воробель на 

власному досвіді переконалася, як важко нечую-

чій дитині здобувати освіту і вже тоді у неї виника-

ло питання: що слід зробити, або поліпшити і вдо-

сконалити процес навчання та реабілітації дітей з 

порушеннями слуху?

Тверде переконання, що і як змінювати у цьо-

му процесі, остаточно утвердилось під час роботи 

на посаді голови Хмельницької обласної організа-

ції УТОГ, коли разом з іншими питаннями доводи-

лось вирішувати і проблеми освіти.

Тому у 1995 році Галина Миколаївна закінчила 

Київський національний педагогічний університет 

ім. М.П. Драгоманова і вже дипломованою спеці-

алісткою створила у 1996 році перший в Україні 

«Клуб реабілітації глухих дітей» і була призначена 

його керівницею.

А вже у 1999 році, за підтримки міської влади, у 

м. Хмельницькому було створено першу в Україні 

загальноосвітню школу–дитячий садок, директор-

кою якої призначили Г.М. Воробель.

Сьогодні вже ні в кого не виникає сумнівів у 

справедливості новаторських підходів директора 

до процесу навчання і виховання, загального куль-

турного і професійного розвитку, інтеграції дітей з 

порушеннями слуху у суспільство.

Г.М. Воробель є авторкою з навчальних програм 

для спецшкіл України, має багато наукових публікацій.

Її нагороджено почесними грамотами та нагруд-

ними знаками, такими як «Відмінник освіти» МОН, 

нагородою Міністерства праці та соціальної політи-

ки України, Почесною грамотою Міністерства освіти 

та науки України, Почесною грамотою Хмельницької 

обласної ради, нагородами УТОГ.

2009 року прізвище Г.М. Воробель занесене до 

Книги рекордів Українського товариства глухих у 

номінації «Освіта», оскільки вона є першим і єди-

ним нечуючим професійним керівником першої в 

Україні спеціальної загальноосвітньої школи–дит-

садка неінтернатного типу для дітей з порушення-

ми слуху, чим встановлено абсолютне досягнення 

серед членів УТОГ.

І ось чергова відзнака її непересічних здобут-

ків — тепер на високому державному рівні! На-

ші щирі вітання з високою нагородою — орде-

ном княгині Ольги ІІІ ступеня і побажання по-

дальших успіхів!

Висока державна нагорода —
директорці школи!
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Наші ювіляри

З ювілеєм шлем 
свої вітання!
20 серпня відзначила свій ювілейний день на-

родження ветеран УТОГ Валентина Макси-

мівна ГРИЦЕНКО, яка 39 років працювала в 

нашому Товаристві, з них 36 років — в апараті 

ЦП УТОГ на інженерно-економічних посадах.

Шановна Валентино Максимівно!

З ювілеєм шлем свої вітання:

Здоров’я Вам міцного, як граніт,

А ще — усі найкращі побажання

Добра й безхмарних довгих літ!

Хай доля буде щедра і ласкава,

Хай щастя буде справжнім і рясним!

Земля щоб гарні квіти дарувала,

А небо було мирним і ясним!

З повагою
керівництво і колектив 

виконавчого апарату 
ЦП УТОГ, первинна 

організація УТОГ 
і профспілкова 

організація ВА ЦП УТОГ

Вітаємо з 75-річчям!
25 серпня 2021 року виповнилося 

75 років ветерану праці Дрогобиць-

кого меблевого підприємства «Кар-

пати» УТОГ, наставнику молоді, роз-

крійнику пластів — Івану Васильови-

чу МАТВІЇВУ. Майже 59 років він про-

працював на нашому підприємстві, 

прийшовши зовсім молодим хлопчи-

ною на тодішнє УВП УТОГ.Шановний Іване Васильовичу!

В достатку і в здоров`ї,

У мирі і в любові

Всміхається Вам світ!

А ми у день святковий

Бажаємо Вам знову

Щасливих довгих літ!

Адміністрація, первинна 
організація  УТОГ та 

колектив Дрогобицького 
меблевого підприємства 

«Карпати» УТОГ
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Актуальна тема

Інвалідність не повинна 
впливати на якість життя
Знайомтесь: Діана Білоус та Зінаїда Логвинченко, які попри пору-

шення слуху стали слухачками Школи лідерства для жінок з інвалідні-

стю «Лідерка». Цей проєкт реалізовується громадською організацією 

«Fight For Right/Боротьба за права», головою якою є Юлія Сачук.

Після успішного закінчення навчання Діана і Зінаїда пройшли стажу-

вання у різних органах влади.

27 червня Діана БІЛОУС завітала до Централь-

ного правління УТОГ, і ми скористалися цією чу-

довою нагодою, щоб розпитати її про навчання і 

стажування.

— Діано, будь ласка, розкажіть про себе.

— Живу я в Харкові. УТОГ завжди був для мене 

другим домом, адже мама працювала в БК УТОГ і 

часто брала мене з собою на свята та інші події. З 

6 років я почала виступати в маленьких сценках, 

потім співала пісні жестами, грала в спектаклях і 

до сьогодні беру участь у художній самодіяльнос-

ті. У шкільні роки ще й займалася спортивним орі-

єнтуванням. Після школи вступила до обліково-

еко номічного технікуму й отримала спеціальність 

молодшого бухгалтера. Але коли почала шукати 

роботу, мене ніде не брали через відсутність дос-

віду і стан слуху. Тому вступила до Національного 

педагогічного університету імені М.П. Драгомано-

ва, на факультет спеціальної освіти й зараз пра-

цюю у спецшколі № 5 м. Харкова.

— Що спонукало Вас подати заявку на участь у 

Школі лідерства, як проходили заняття в Школі? 

— У соціальних мережах побачила оголошення 

і вирішила спробувати подати заявку на участь, 

щоб розширити свої знання про політичну діяль-

ність. Далі було 4 насичених дні навчання, коли 

нам розповідали про права людини, права жінок, 

недискримінацію, приватне життя, участь жінок в 

політиці, домашнє насильство. На заняття в Шко-

лі лідерства для жінок запрошували представників 

Верховної Ради України, ООН, депутатів, які не ли-

ше висвітлювали важливі питання, а й ділилися до-

свідом. Також запрошували жінок з інвалідністю, 

які вже стали успішними і незалежними.

— Як проходило Ваше стажування в команді 

Уповноваженої ВР України з прав людини?

— Я ознайомлювалася з обов’язками в команді, 

з чим вони працюють. Для мене все було нове  й 

цікаве. Допомагала їм виконувати роботу з моні-

торингу, пресрелізів та з пошуку матеріалів в ме-

режах. Цікаво спробувати себе в новій справі та 

зруйнувати стереотипи, котрі раніше стверджува-

ли, що для мене через стан слуху це неможливо.

— Де саме, на Вашу думку, найбільше порушу-

ються права глухої людини? 

— Так, особливо важко розв’язувати проблеми 

комунікації. Особи з порушеннями слуху отриму-

ють мало інформації в соціумі. А також вони стика-

ються з проблемами у працевлаштуванні, їм часто 

доводиться працювати не за спеціальністю. Не ви-

стачає спеціалістів, котрі зрозуміють глухих.



11

Зінаїда ЛОГВИНЧЕНКО відповіла так:

— Будь ласка, коротко про себе.

— Родом я з Херсона. У 2012 році закінчила 

НПУ імені М.П. Драгоманова. З 2011 року пра-

цюю в Херсонській спеціальній школі. Беру актив-

ну участь у житті школи для покращення навчаль-

но-виховного процесу учнів з порушеннями слуху. 

— Що спонукало подати заявку на участь у 

Школі лідерства, як проходили заняття?

— Я ніколи раніше не брала участі у правових та 

політичних організаціях або школах. Це для мене бу-

ло щось нове. Маю ідеї та досвід, який необхідний у 

створенні безбар’єрного простору України, зацікав-

леність і підтримку колег та рідних — це й стало по-

штовхом до подачі заявки у Школу «Лідерка».

Після відбору на конкурс ній основі  я потрапила 

у п’ятнадцятку учениць ІІ Всеукраїнської школи 

«Лідерка». Але це був лише перший крок. У трав-

ні в Києві проходила 4-денна школа. Нам, учасни-

цям, випала нагода вчитися у найвпливовіших (за 

версією журналу «Фокус») жінок України. Серед 

них: Марина Лазебна — міністерка соціальної по-

літики України, Іванна Климпуш-Цинцадзе — на-

родна депутатка («Європейська солідарність»), 

глава Комітету ВРУ з питань інтеграції України 

в Євросоюз та Ольга Айвазовська — очільниця 

правління Громадської мережі «ОПОРА». На зу-

стріч з нами приходили активістки, підприємни-

ці та багато інших успішних жінок, які ділилися 

своїм професійним та життєвим досвідом, дава-

ли корисні поради, які будуть важливими та акту-

альними протягом усього життя. У програмі шко-

ли були також бізнес-вечері, тренінги з фасіліта-

торкою «Театру пригноблених». Навчання було за  

насиченим графіком, у присутності перекладачок 

жестової мови, що покращило сприйняття інфор-

мації. Після закінчення школи організаційна комі-

сія обрала п’ятірку випускниць, які отримали сти-

пендію на стажування у різних органах влади.

— Де саме Ви проходили стажування? 

— З 26 липня до 3 серпня 2021 року я стажува-

лася три тижні в управлінні консультативного за-

безпечення секретаріату Центральної виборчої ко-

місії. Працюючи за індивідуальним планом, прово-

дила тестування офлайн програми «Конструктор 

документів для місцевих виборів»; брала участь в 

опрацюванні звернень з питань, пов’язаних з ор-

ганізацією навчання та підвищення правової куль-

тури учасників виборчого та референдумного про-

цесів та підготовки проєктів відповідей на них; у 

підготовці проєктів актів щодо організації підго-

товки та проведення загальнодержавних виборів; 

у розробці заходів, спрямованих на підвищення 

правової культури учасників виборчого процесу.

— Де найбільше порушуються права глухих?

— На жаль, в Україні ущемлення прав людей з 

інвалідністю зі слуху можна виявити будь-де. По-

чинаючи від перегляду вдома передач без субти-

трів чи сурдоперекладу і до спроби працевлаш-

туватися. Дуже шкода, що талановита вчителька 

вимушена працювати касиром в «Ашані», або са-

дівник-ландшафтник — на таксі. Я не маю на ува-

зі, що одна професія гірше іншої, ні! Усі професії 

важливі. Але не мати можливості працювати або 

вчитися за покликанням — це для мене одна з най-

грубіших дискримінацій!

Я дуже люблю дітей і працюю в школі понад 10 ро-

ків. Власним прикладом та підтримкою намагаюся до-

нести їм, що не треба зраджувати мріям, а йти тим 

шляхом, яким було задумано. Як приклад: я дуже пи-

шаюся своєю ученицею з Херсонської спецшколи, яка 

пройшла конкурсний відбір за Американською про-

грамою FLEX. Тепер вона рік житиме в американській 

родині та навчатиметься в спецшколі, поглиблено ви-

вчаючи англійську мову. Вона єдина глуха дитина від 

України. Це приклад для всіх, що люди з порушеннями 

слуху можуть все, і потрібно позбавлятися будь-яких 

ущемлень у ставленні до людей з інвалідністю. 

— Які Ваші подальші кроки після стажування?

— Робити все можливе, аби інвалідність не вва-

жалася обмеженням, а її наявність не впливала на 

якість життя.
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Наші ювіляри

Низький уклін Вам,  
Тамаро Миколаївно!
У серпні свій ювілей відзначила ветеран 

УТОГ, колишня голова Миколаївської об-

ласної організації нашого Товариства  

Тамара Миколаївна ГОРОДНИЧА.

Історія її приходу в наше Товариство і вивчення 

жес тової мови вирізняється з-поміж інших. У 1974 

році чоловік Тамари Миколаївни прийшов працювати 

на Миколаївське УВП УТОГ і отримав кімнату в гур-

тожитку. Завдяки доброзичливості й комунікабель-

ності Тамари глухі мешканці прийняли її, як давню 

знайому. Вони постійно звертались до неї за допо-

могою, просили комусь зателефонувати, викликати 

лікаря, написати заяву тощо. Вона працювала на по-

саді виховательки гуртожитку, а через рік вже вільно 

спілкувалась жестовою мовою і перейшла перекла-

дачкою до обласного Будинку культури УТОГ.

Згодом Тамара Миколаївна поїхала до Києва, на 

курси перекладачів і закінчила їх з відзнакою. Коли 

в 1982 році у Миколаївському ОБК УТОГ звільни-

лась бібліотекарка, директор Б.І. Пархоменко за-

пропонував їй цю посаду. Тамара Миколаївна дуже 

любила читати, мала багато своїх книжок і з задо-

воленням погодилася на цю пропозицію. Вона на-

віть вступила до культурно-освітнього училища на 

заочне навчання й отримала освіту бібліотекаря. 

А ще вона постійно брала участь у всіх заходах 

Будинку культури УТОГ, вчила молодь співати же-

стовою мовою, організовувала голубі вогники за 

своїми сценаріями. 

І не лише це. Разом з художньою керівницею 

ОБК Г.К. Ісакіною займалася обміном членських 

квитків. Ходили по домівках, проводили роз’яс-

нення серед глухих про необхідність вступу до 

УТОГ і завдяки цьому кількість членів Товариства 

у Миколаєві збільшилася більш як на сто осіб. За 

відмінну роботу із залучення нових членів УТОГ Та-

мару Миколаївну було відзначено нагородою.

 Коли у 1986 році пішов на заслужений відпочи-

нок директор ОБК, голова облорганізації УТОГ М.Д. 

Сіренко запропонував Тамарі Миколаївні очолити 

цю ділянку роботи. Вона не одразу погодилася, але 

все ж взялася працювати. І розпочалась робота з 

колективом художньої самодіяльності — готували-

ся нові сценки, пісні, вечори відпочинку. На захо-

ди в ОБК почали приходити чуючі відвідувачі, діз-

навшись про цікаві вечори, які проводяться тут. На 

День Перемоги Тамара Миколаївна організувала го-

лубий вогник на зразок того, що показували по те-

лебаченню. Запросила ветеранів, у подарунок кож-

ному з них підготували номер художньої самодіяль-

ності, розповіли про фронтові дороги кожного, а 

також вручили подарунки й квіти. Це був незабутній 

вечір! А голова облорганізації сказав: «Дякую! Мо-

лодець! Я знав, що ти справишся!»

Коли у 2000 році головою Миколаївської об-

лорганізації УТОГ обрали Наталю Миколаївну 

Найдьонкову, вона запропонувала Городничій пе-

рейти на посаду провідного спеціаліста облорга-

нізації. Почали працювати разом: одна — молода 

й завзята, а друга — працелюбна, наполеглива й 

досвідчена. Почали активну роботу з пошуку спон-

сорів. Ще коли Тамара Миколаївна була перекла-

дачем, вона часто перекладала збори чи заходи 

в компактних групах глухих робітників на заводах 

міста. На заводі імені 61 комунара така група була 

в цеху № 15, де працював Володимир Дмитрович 

Колектив Миколаївської 
облорганізації УТОГ і обласна 

Рада ветеранів УТОГ 
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Чайка, майбутній мер міста. Він приязно ставився до 

глухих, часто запитував, як показати те чи інше сло-

во жес товою мовою. Пізніше він вже на посаді очіль-

ника міста неодноразово допомагав обласній орга-

нізації УТОГ у різних питаннях. Наприклад, він знай-

шов кошти, коли глухі вперше проводили конкурс 

«Міс нечуюча красуня», а також допоміг безплатно 

облаштувати театральні підмостки для нього.

Мер допоміг також передати у власність УТОГ 

орендоване приміщення облорганізації. Займа-

лась цим складним питанням Тамара Миколаївна, 

і коли приміщення стало власністю УТОГ, Наталя 

Миколаївна дуже дякувала їй за цю роботу і спри-

яла нагородженню її відзнакою «Відмінник УТОГ».

Одного разу до облорганізації УТОГ звернулася 

мама глухої дівчинки, яка висловила незадоволен-

ня, що через проблеми зі слухом діти не можуть 

отримати вищу освіту, не навчаються в інститутах. 

І знову за справу взялася Городнича. Вона домо-

вилася у вечірній школі про організацію групи глу-

хих для навчання. Так завдяки її ініціативі молодь з 

порушеннями слуху отримувала середню освіту у 

вечірній школі й мала можливість навчатися далі.

Турбуючись про це, Тамара Миколаївна домо-

вилась про зустріч з ректором Інституту розвит-

ку людини у складі Університету «Україна». На цій 

зустрічі вони разом з Наталею Миколаївною за-

пропонували організувати групу глухих студентів. 

У першій групі перекладачем стала Нонна Михай-

лівна Соколова. А з другою групою працювала Та-

мара Миколаївна, яка весь тиждень була на основ-

ній роботі, а у вихідні дні — в інституті. А яка група 

була у неї, на заздрість іншим! 

Домовилися також з директорами кулінарного і 

будівельного училищ (зараз це ліцеї), де відкрили 

групи для навчання глухих випускників шкіл.

Мріяла Тамара Миколаївна і про переклад на те-

лебаченні, а коли ця мрія здійснилася — радості 

не було меж. Наталя Миколаївна пропонувала са-

ме Городничій працювати на телебаченні, але во-

на залучила до цієї роботи молоду перекладачку 

Тетяну Миснікову. 

Була здійснена ще одна ідея: навчати чуючих 

людей жестової мови для спілкування з глухими. 

Якось на нараді в управлінні соціального захисту 

Найдьонкова і Городнича розповіли про цю мрію і 

організували на базі інституту підвищення кваліфі-

кації таке навчання. Викладала на цих курсах Та-

мара Миколаївна.

До 65-річчя Миколаївської облорганізації УТОГ 

треба було випустити збірник про її створення. 

Знову за це доручення взялася Городнича. Вона 

знаходила ветеранів, які стояли на початку ство-

рення організації, записувала їх спогади. Коли 

збірка була готова до випуску, Наталя Миколаївна 

прочитала і сказала, що Городничій треба було йти 

в письменники, а не в перекладачі, хоча без неї во-

на не уявляє свою роботу.

У 2008 році Наталя Миколаївна після важкої 

хвороби пішла з життя. Ця була тяжка втрата 

для всіх, а особливо для Тамари Миколаївни, для 

якої Найдьонкова була не лише начальницею, а й 

близькою людиною. Керівництво ЦП УТОГ призна-

чило Городничу виконувачкою обов`язків голови, а 

у 2011 році її одностайно обрали на посаду голови 

Миколаївської облорганізації УТОГ.

Вона продовжувала розпочату разом з Найдьон-

ковою справу — пошуки спонсорів, ремонт примі-

щення облорганізації й ОБК.

У зв’язку з погіршенням стану здоров’я Тамара 

Миколаївна не стала знову висувати свою канди-

датуру на виборах голови, проте ще рік працюва-

ла інструкторкою-методисткою для допомоги но-

вому голові. У 66 років вона пішла на заслужений 

відпочинок, пропрацювавши з глухими 41 рік. На-

городжена знаком «За заслуги» УТОГ.

Людина творча і завзята, вона має багато ціка-

вих захоплень: співає, робить різні прикраси, ви-

роби з бісеру, шиє м’які іграшки. Щорічно бере 

участь у Спартакіаді серед людей з інвалідністю, 

має декілька медалей за свої перемоги у цих зма-

ганнях. 

А ще вона пише вірші... Коли був мером міста 

В.Д. Чайка, обіцяв їй допомогти видати збірку, як-

що набереться 100 віршів. Але він раптово пішов 

з життя, коли їх у неї було 75... 

Через багато років син В.Д. Чайки, якому вона 

подарувала вірш про батька, допоміг Тамарі Мико-

лаївні випустити збірку «На крилах життя», в якій є 

вірші, пісні, оповідання, гуморески.

Зараз Тамара Миколаївна бере участь у худож-

ній самодіяльності, співає в народному хорі та в 

оперно-вокальній студії імені Н. Западинської, 

грає невеличкі ролі в спектаклях. А ще займаєть-

ся своєю старенькою дачею, садить городину, тож 

нудьгувати ніколи. Інколи звертаються глухі за до-

помогою і вона їм не відмовляє, адже присвятила 

цьому все своє життя.

Тож побажаємо їй довгих років життя, гарно-

го здоров’я і подякуємо за довголітню працю. 

Низький уклін Вам, Тамаро Миколаївно!
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Справи духовні

Шлях до віри
(про глухого муляра, ветерана УТОГ та спорту Билинського Миколу Опанасовича)

Є на Харківщині невеличке село Озеряна, що не-

далеко від міста Мерефа. За легендою, ще в XVII 

столітті в ущелині Нижньої Озеряни селянин косив 

траву, але раптом коса на щось наткнулася і по-

чувся плач. Розгрібаючи траву, селянин побачив 

ікону Божої Матері з дитиною на руках. Дерев’яна 

ікона була розрублена навпіл, а на другій полови-

ні ікони загорілась свічка. А згодом на цьому місці 

забило джерело лікувальної води — цілющої, про-

зорої та завжди холодної. Це місце було оголоше-

но святим, тут побудували скит для монахів, а іко-

ну назвали Озерянською Божою Матір’ю.

Зі спогадів дитинства. Мені 5 років, в гості до нас 

приїхала бабуся із села Соколово, вона і повела 

мене до Озерянської церкви. Всі жінки, переваж-

но похилого віку, були в білих хустинах і кофтинах. 

Це був Яблучний Спас. Мелодійно дзвонили дзво-

ни. Одна жінка пригостила мене чудовим яблуком 

— білим наливом. Для мене це було диво, бо я ні-

коли не бачила яблук, в саду у нас росли переваж-

но вишні, сливи та груша-дичка. 

Згодом, коли я гралася з дітьми, до нас підійшла 

сусідка і мовила: «З Ніною гратись не можна, вона 

не хрещена». Тоді я сама вибрала собі хрещених  

батька й матір і мене похрестили. На згадку про 

цю подію мій рідний батько подарував мені пате-

фон. Годинами могла слухати «Розпрягайте, хлоп-

ці, коней» та інші пісні. Весь час сама чи з дівчата-

ми ходила на свята до церкви. А в 7 років захворі-

ла на кір. Діагноз «глухота 4 ступеня з недорозвит-

ком мовлення» залишився зі мною на все життя...

Проте повернемося до розповіді про Озерянську 

церкву. Пізніше, вже після 1953 року, храм при-

йшов у запустіння. Але в 2001 році віряни на сіль-

ському сході вирішили відновити його. Довірили 

цю відповідальну роботу глухому землякові — Би-

линському Миколі Опанасовичу, 1947 року народ-

ження, випускнику школи для глухих м. Харкова. 

Будівельній справі він навчився, працюючи на до-

мобудівному комбінаті № 2, в столярному цеху, а 

також у будівельному управлінні м. Мерефа. 

Він був гарним муляром і саме завдяки йому 

храм був відбудований, а також поруч споруджено 

колодязь для джерельної води та купальню. Є ле-

генда, що якщо хтось покупається в цій джерель-

ній воді 10 жовтня — на день свята Озерянської 

Божої Матері, то весь рік не буде хворіти. 

Ікона Озерянської Божої Матері є оберегом Хар-

кова. До храму їдуть віряни з усієї Харківської об-

ласті. Тут завжди багатолюдно. 

Дивлячись на храм, люди згадують добрим сло-

вом свого глухого земляка, який відродив його. 

До речі, Микола Билинський, крім будівельного 

Ніна БЄЛОВА,
м. Харків
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таланту, прославився також спортивними досяг-

неннями. Він активно займався спортом, з 1967 до 

1975 року брав участь у Республіканських змаган-

нях серед глухих з греко-римської боротьби у ва-

зі до 105 кг. Змагався він з такими прославлени-

ми спортсменами, як Василь Панін та Валерій Рух-

лядєв. Посідав 2–3 місця. Був ветераном УТОГ.

На жаль, Билинський пішов з життя дуже рано. 

Він разом з меншим сином хворів на спадковий 

атеросклероз. Обидва поховані на сільському кла-

довищі станції Селекційної.

 У день святкування прийняття християнства на 

Київській Русі громадською організацією «Креаві-

та» була організована екскурсія. Віряни, зокрема й 

Билинський М.О.

глухі, побували в семи храмах в Ізюмі, Куп’янську, 

Мерефі. Відвідали вони й купальню Озерянської 

Божої Матері. Екскурсія була надзвичайно пізна-

вальною і всім дуже сподобалась.
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Фестивалі, конкурси, концерти

Колектив «Сузір’я» 
з Чернігова виступив у Батумі
На початку липня наш народний самодіяльний художній колектив «Су-

зір’я» Чернігівського БК УТОГ відвідав м. Батумі (Грузія), де разом з 

двома колективами своїх чуючих земляків взяв участь у Міжнародно-

му багатожанровому фестивалі «Зірка дружби».

У цьому фестивалі взяли участь колективи з різ-

них країн, виступи яких на нас справили сильне 

враження. Жанрів було дуже багато. Наш колек-

тив максимально яскраво показав свої таланти з 

трьома кращими номерами: танцем «Гуцульський», 

танцювальною композицією «Чашечки» та панто-

мімою «Квіти». Треба відзначити, що на фестива-

лі наш колектив був єдиним, учасники якого не чу-

ють, чим викликав захват та подив у глядачів.

Серед завдань, які поставили собі організато-

ри й блискуче їх виконали, була не лише органі-

зація виступів запрошених на фестиваль колекти-

вів художньої самодіяльності, а й підготовка для 

них культурної програми та змістовного відпочин-

ку. Лише за один тиждень перебування в Грузії ми 

відвідали канатну дорогу Арго, арковий міст часів 

цариці Тамари, водоспад Махунцеті, Національний 

парк Мачахелі, Алфавітну вежу, побачили краси-

ві пейзажі гірської Аджарії, статую Алі та Ніно то-

що. Побували ми також на вечірній прогулянці на-

бережною Батумі, на морській прогулянці на яхті.

Приємною подією для нашого колективу стала зу-

стріч з представником Товариства глухих в Аджар-

ській автономній республіці — Гіві Ахвледіані та йо-

го дружиною. Ми обмінялися новинами про глухих 

Грузії та України. Було цікаво слухати їх розповіді 

про життя глухих Батумі, яких налічується 80 осіб.

Подорож до Грузії та участь у фестивалі відбу-

лись завдяки запрошенню від його головних ор-

ганізаторів, з якими наша дружба зав’язалася два 

роки тому на фестивалі в Туреччині, а також мене-

джеру фестивалю в Грузії Світлані Койстрик. Вели-

чезне спасибі їм усім за увагу і вміння розв’язува-

ти різні питання, за цікаві екскурсії, за гостинність. 

Цей фестиваль подарував нам безліч неймовір-

них вражень, масу позитивних емоцій. Гарне місто, 

тепле море, зелені гори, запальні грузинські танці, 

доб розичливі жителі Грузії — все це нас надзвичай-

но надихало!

Тетяна БИСТРЕВСЬКА, 
Наталія НІКОЛАЄНКО

Більше фото — на 3 сторінці обкладинки
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На дозвіллі

Дивовижна подорож  
в африканську савану  
та в епоху динозаврів

Похід до реконструйованого зоопарку «РОШЕН» 

і недавно відкритого «ДиноПарку» подарував чер-

каським ветеранам УТОГ багато цікавих миттєво-

стей, до того ж вхід був абсолютно безплатним — 

за пенсійними посвідченнями.

В оновленому зоопарку пенсіонери були при-

ємно здивовані тим, що старі вольєри замінені на 

більш комфортні для життя тварин. Також в озна-

йомлювальних цілях в зоопарку розміщені посте-

ри з інформацією про браконьєрство і про загроз-

ливе зменшення популяції багатьох видів фауни. 

Про це дуже важливо знати і дітям, і дорослим. 

Спорудили в зоопарку і спеціальні містки, з яких 

добре можна розглянути тварин і їхній спосіб жит-

тя. Решітки замінили склом і зімітували дику при-

роду у великих вольєрах (там є й пагорби, і дере-

ва, і трава, і басейни). Виглядає все охайно, в сти-

лі африканської савани. 

Хоча тварин з кожним роком в зоопарку стає все 

менше і менше, це й на краще: їм все ж таки місце 

не в зоопарку, а в рідній дикій природі.

Приємно здивував ветеранів і недавно відкритий 

«ДиноПарк». Атмосфера доісторичних часів не по-

кидала їх до кінця екскурсії. Викликали інтерес і 

спеціально облаштовані тематичні фотозони та пі-

сочниці з археологічними знахідками — кістками 

динозаврів. 

Найбільше враження справили, звичайно ж, ро-

ботизовані динозаври в натуральну величину, які 

рухаються і видають звуки, створюючи ілюзію, що 

вони живі. Інформаційні банери допомагали кра-

ще дізнатися про те, як вони виглядали, чим хар-

чувалися, які були їхні розміри і місця проживання. 

Безумовно, такі пізнавальні екскурсії дуже спо-

добалися всім.

Інформація 
Черкаської ТО УТОГ
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Оголошення

Абонент № 771 (769)
Слабкочуючий, 45 років, з сім’ї чуючих, володіє жес  товою мо-

вою. Проживає в селі, житлом забезпечений. Спортивної зовніш-

ності, взагалі не вживає алкоголь, веде здоровий спосіб життя, 

працьовитий.

Хотів би познайомитися з жінкою або дівчиною, бажано без ді-

тей, яка згодна на переїзд у село.

Йому можна писати СМС за мобільним номером: 050 650 78 76. 

Тим, хто відгукнеться, вишле фото і повну домашню адресу.

Запорізька обл.

Абонент № 772
Нечуючий, 36 років, володіє 

жестовою мовою. Має спортив-

ну статуру, є прихильником здо-

рового способу життя й взага-

лі не вживає алкоголь, працьо-

витий.

Для створення міцної і друж-

ної сім’ї хотів би познайомитися 

з жінкою віком до 30 років, яка 

може бути з дитиною.

Телефонувати за мобільним 

номером: 099 10 62 80 19, кра-

ще на Вайбер з відеозв’язком. 

м. Дрогобич Львівської обл.

Клуб знайомств
«ВЕСЕЛКА»

Запрошуємо членів УТОГ  
до участі у конкурсі 
відеокоментаторів!

Як взяти участь? Дуже просто!
1. Уважно прочитати Положення про ІІ Все-

український конкурс відеокоментато-

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

documents/polozhennia-pro-ii-vseukrainskij-

konkurs-videokomentoriv-utog).

2. Відзняти короткий відеоролик з розповід-

дю жестовою мовою на тему «Бути членом 

УТОГ— круто!», тривалістю від 2 до 10 хви-

лин. 

3. Накласти українські субтитри. Це мож-

на зробити самому або звернутися за до-

помогою до своєї регіональної організації 

УТОГ.

4. Завантажити відеоролик на файлообмін-

ник fex.net та заповнити онлайн-заявку. 

Альтернативний спосіб зв’язку — через 

електронну пошту konkurs.utog@gmail.com.

У разі виникнення складнощів просимо звер-

татись до регіональних організацій УТОГ.

Більш детальна інформація — на сайті УТОГ в 

розділі «Культура».

Роботи належної якості, які не суперечать 

правилам конкурсу, будуть брати участь в 

онлайн-голосуванні на сайті УТОГ www.utog.org.

Натхнення й успіху вам!

Центральне правління УТОГ оголошує про проведення 

ІІ Всеукраїнського конкурсу відеокоментаторів УТОГ, 

який стартує з 1 вересня 2021 року.

Тема конкурсу: «Бути членом УТОГ — круто!».

Терміни прийому робіт: з 1 вересня до 22 жовтня 2021 року.



Колектив «Сузір’я» з Чернігова виступив у Батумі 16 стор.



Звітно-виборчу кампанію 
в організаціях УТОГ завершено, 
попереду — ХХ з’їзд УТОГ

7 стор.

Звітно-виборча конференція Маріупольської ТО УТОГ

Звітно-виборча конференція Запорізької обласної ор-
ганізації УТОГ

Звітно-виборча конференція Харківської облас-
ної організації УТОГ

Звітно-виборча конференція Мелітопольської ТО УТОГ Звітно-виборча конференція Київської ТО УТОГ


