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Директорці Київського фахового коледжу прикладних наук 
Ганні ЩУЦЬКІЙ 

Педагогічному колективу, перекладачам жестової мови, 
педагогам-ветеранам і студентам Київського фахового  
коледжу прикладних наук

Вельмишановна Ганно Володимирівно!
Шановні педагоги, перекладачі, ветерани 

та студенти Київського фахового коледжу прикладних наук!

Сторічний ювілей — це красива і знаменна да-

та у славетній біографії вашого унікального закла-

ду освіти, який відомий далеко за межами нашої 

країни особливими традиціями у наданні якісної і 

ґрунтовної фахової освіти для осіб з порушення-

ми слуху. 

Вже понад 64 роки двері вашого закладу освіти 

гостинно відчинені для студентів з особливими по-

требами, які тут не лише навчаються і працюють, а 

й розвиваються духовно і фізично, а також знахо-

дять серед однокурсників друзів на все життя і 

рідну душу, з якою йдуть далі життєвими доро-

гами. Всі вони щиро, з усього серця за 

все це вдячні своїй альма-ма-

тер — Київському фаховому 

коледжу прикладних наук!

Передаючи молодому по-

колінню цінні знання та дос-

від, ви не забуваєте і про 

розвиток особистості й 

примноження талантів, 

про створення атмосфери доброзичливості й то-

лерантності, про повноцінну безперешкодну кому-

нікацію між всіма учасниками навчального проце-

су, про вивчення і популяризацію рідної для глухих 

студентів української жестової мови.

Хочемо окремо відзначити, що Київський фахо-

вий коледж прикладних наук разом з усім укра-

їнським народом наразі героїчно долає всі нега-

разди воєнного часу і попри труднощі сьогодення 

продовжує жити, працювати, навчати і навчатися 

в умовах ворожих обстрілів і повітряних тривог, 

надає допомогу тим, хто потребує особливої під-

тримки і з оптимізмом дивиться у завтрашній день. 

Дорогі друзі! Прийміть з нагоди славного 100-річ-

ного ювілею вашого закладу наші сердечні вітання 

і щирі побажання якнайшвидшої перемоги, миру, 

нових успіхів у праці, навчанні, творчості та спорті, 

здоров’я і міцності духу, сил і віри у краще майбут-

нє для нашої країни та кожного з нас! 

Слава Україні! Героям слава!

З повагою голова Центрального правління УТОГ
Ірина ЧЕПЧИНА
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Наші ювіляри

Коледжу — 100 років!

Київський фаховий коледж прикладних наук — 

один із найстаріших навчальних закладів столиці 

України. Його засновано 20 жовтня 1922 року як 

Київський шкіряний технікум. У 1930 році він отри-

мав назву Київського державного технікуму легкої 

промисловості.

Під час Другої світової війни технікум було ева-

куйовано до міста Новосибірськ, а вже з 1 жовт-

ня 1944 року його колектив відновив свою ді-

яльність у Києві, у довоєнному приміщенні на 

вул. Кловській, 16, де зараз знаходиться будів-

ля КНУТД.

З 1952 року розпочалось навчання за новою 

спеціальністю «Швейне виробництво». 

З 1961 до 1994 року технікум готував національні 

кадри спеціалістів для Монголії, Куби, Афганістану, 

Лаосу, В`єтнаму, Перу, Болівії, Анголи, Конго, Йор-

данії, Пакистану, Сан-Томе і Принсипі.

У 1955 році технікум перейшов у нову, ще недо-

будовану споруду по вулиці Івана Кудрі, 29. Повні-

стю будівництво було закінчено в 1963 році.

У п’ятдесяті-шістдесяті роки у навчальному за-

кладі значно розширився профіль підготовки спе-

ціалістів. 

З 1958 року, першим в Україні, технікум розпо-

чав роботу з підготовки студентів з порушеннями 

слуху для легкої промисловості.

Перший випуск спеціальних груп відбувся у 1962 

році і складав 32 особи. За ці роки більше тисячі 

студентів з порушеннями слуху, завдяки співпра-

ці коледжу з УТОГ, отримали якісні фахові знання.

У 2007 році Київський державний технікум легкої 

промисловості був перейменований у Державний 

вищий навчальний заклад «Київський коледж лег-

кої промисловості».

Особлива увага тут наразі приділяється інклю-

зивному навчанню. 

З 2016 року викладачі Коледжу опановували 

українську жестову мову на спеціальних курсах, 

щоб мати більше можливостей безпосередньо 

спілкуватися зі студентами з порушеннями слуху.

З 2017 року у Коледжі запроваджено нові на-

вчальні дисципліни «Українська жестова мова» та 

«Українська жестова мова за професійним спря-

муванням» для студентів з порушеннями слуху, а 

також авторський курс «Культура глухих» для  сту-

дентів усіх груп задля формування толерантності 

і взаєморозуміння.

З 2018 року розпочато підготовку студентів за 

освітньо-професійними програмами «Виставко-

вий бізнес», «Комерційна діяльність та реклама», 

«Організація та управління підприємствами», «Фі-

нанси і кредит». 

У вересні 2019 року Київський коледж легкої 

промисловості рішенням загальних зборів трудо-

вого колективу отримав нову назву — Київський 

фаховий коледж прикладних наук. Це стало по-

тужним кроком до визнання його одним із найкра-

щих навчальних закладів нашої країни. 

Плідна і творча робота всього колективу Колед-

жу дала можливість вперше в його історії започат-

кувати з січня 2020 року підготовку фахівців про-

мисловості вищої кваліфікації — бакалаврів за на-

прямом технології фешн-бізнесу. 

За 100 років свого існування Коледж довів свою 

здатність бути драйвером змін в освіті. Тут докла-

дають всіх зусиль, щоб його випускники будували 

сильну, амбітну та успішну Україну!

За матеріалами 
з сайту КФКПН
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Підготувала
Наталія КАМЕНСЬКА

Минуле, сьогодні, майбутнє…
З нагоди ювілею ми звернулися до людей, які тісно пов’яза-
ні з Київським фаховим коледжем прикладних наук, з про-
ханням відповісти на два запитання:

1. Сьогодні, коли життя кожного з нас докорінно змінилося че
рез страшні випробування, що саме у житті і діяльності Колед
жу Ви цінуєте найбільше?

2. Яким Ви бачите майбутнє Коледжу?

Ганна ЩУЦЬКА, д.т.н., директорка Київського 

фахового коледжу прикладних наук

1. Сторічна історія Коледжу показує, що голов-

на цінність нашого закладу — це талановита укра-

їнська молодь, яка надихає на розвиток, самовдо-

сконалення, пошук нових рішень для формуван-

ня лідерів нової формації, а також команда дос-

відчених фахівців, які інтереси української молоді 

й закладу освіти завжди ставлять на перше міс-

це, вміють перетворювати виклики на можливо-

сті, сумлінно й самовіддано передають свою май-

стерність майбутнім поколінням. Надзвичайно ці-

нується у ці нелегкі часи злагоджена робота всіх 

служб Коледжу, адже вони є надійним форпостом 

для керівника, запорукою успішної діяльності. На-

буває значущості й такий аспект у роботі, як мож-

ливість приносити користь своїй державі, реалі-

зовувати важливі соціальні, громадські та волон-

терські ініціативи, які наближають українську Пе-

ремогу. 

2. З перших днів роботи в Коледжі разом з ко-

мандою ми обрали стратегію інновацій, розвит-

ку інклюзивного середовища, активної взаємо-

дії з роботодавцями та міжнародного партнер-

ства задля забезпечення покращення якості жит-

тя людей із порушеннями слуху. За цей час ми 

зробили чимало: зібрали потужну команду пере-

кладачів української жестової мови, забезпечи-

ли підготовку осіб з порушеннями слуху за всі-

ма освітніми напрямами, відкрили бакалаврат з 

технологій фешн-бізнесу, реалізували кілька між-

народних освітніх грантів, відкрили спеціальність 

231 Соціальна робота. У майбутньому плануємо 

ще більш активно рухатися обраним шляхом, до-

лучатися до освітньо-соціальних ініціатив Євро-

пейського Союзу, розвивати престижність про-

фесійної освіти, підвищувати компетенції фахів-

ців Коледжу до світового рівня, створювати й на-

далі умови для вільного доступу до спілкування в 

міжнародному просторі.

4 Жовтень, 2022 — Наше життя



Наталія ІВАНЮШЕВА, перекладачка жестової 

мови, ветеранка праці, Заслужена працівниця 

соціальної сфери України

1. Я найбільше ціную те, що у моєму житті був 

досить тривалий, довжиною в 11 років, сповне-

ний позитивних емоцій період роботи в тодішньо-

му технікумі легкої промисловості. Ще як здійс-

нювався набір перших спецгруп, я допомагала з 

їх організацією, проведенням вступних іспитів, а 

пізніше працювала перекладачкою і керівницею 

групи, очолювала роботу групи перекладачів і  

викладала російську мову і літературу.

Студенти завжди мені були як діти, я завж-

ди близько до серця приймала всі їхні проблеми, 

успіхи і подальші кроки після закінчення навчання, 

прагнула допомогти і підтримати.

2. Вірю в те, що у Коледжу — світле майбутнє і 

його випускники матимуть ще більше можливостей 

для розвитку, навчання, творчості й праці. Бачу, як 

креативно підходять до організації навчання, прак-

тики і дозвілля студентів нинішні викладачі і пере-

кладачі Коледжу. Перш за все мене радує те, що 

викладачі вивчають жестову мову, прагнуть мати 

Наталія ДАВИДЕНКО, к.т.н., завідувачка відділення 

технологій Київського фахового коледжу прикладних наук

1. Найбільше цінується час та ефективність створення нових 

командних проєктів, які спрямовані на полегшення та оптиміза-

цію освітнього процесу для наших здобувачів освіти. Велику цін-

ність також має змога своєю працею долучитися до реалізації 

практичних ініціатив для підтримки та розвитку армії та економі-

ки України. Дуже важливими стають миті спілкування з нашими 

щирими й по-дитячому безпосередніми студентами, їхні малень-

кі й великі перемоги в навчанні. 

2. Майбутнє Коледжу бачу в яскравому творчому зростанні в 

мирній незалежній Україні, де кожний студент без тривог і небез-

пек здобуває знання за найновішими методиками в сучасних ауди-

торіях, має можливість відчути справжнє студентське життя, пов-

не нових відкриттів, злетів і професійних здобутків. Життя закладу 

освіти наповнене плідною співпрацею з фахівцями з усього світу, 

випускники Коледжу вільно працевлаштовуються як в Україні, так і 

за кордоном, а технологічна база відповідає світовим стандартам.

Н. Дмитрук і Н. Іванюшева приймають іспит з літератури у І. Стомаченко. Фото з архіву
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Оксана ТЕРЕЩЕНКО, перекладачка жестової мови Київського фахового 

коледжу прикладних наук

1. Війна вмить змінила кожного з нас, принесла біль і втрати. Але разом з тим 

ці жахливі вісім місяців дали змогу переосмислити наші цінності та пріоритети, 

навчили ще більше цінувати кожну мить свого життя і життя близьких. Я пра-

цюю перекладачкою жестової мови в Коледжі 10 років. За цей час заклад осві-

ти став для мене другою домівкою, а колеги — майже членами родини. Кожна 

нова група студентів з порушеннями слуху ставала частинкою мене, спонука-

ла професійно самовдосконалюватися, завжди бути «в тренді». Тепер як ніко-

ли стає зрозуміло, що спілкування й атмосферу студентського життя нічим не 

можна замінити! Найцінніше в житті — це люди, наші студенти, наші рідні, все 

те, що робить нас щасливими: приємні спогади, щирі друзі, теплі зустрічі! Ці-

нуймо життя кожного українця, бо це найдорожчий скарб, який дається Богом!

2. Вірю в найкраще майбутнє Коледжу, в якому є «завтра». Мрію, щоб наш заклад освіти досяг рівня 

всесвітньо відомого Галлодетського університету, який спеціалізується на освіті осіб з порушеннями 

слуху, де глуха людина володіє кількома іноземними мовами, має можливість реалізуватися в будь-

якій сфері суспільного життя. У моєму баченні Коледж стане найрейтинговішим закладом освіти, у 

якому готуватимуть перекладачів жестової мови найвищого рівня, які вільно володіють не лише укра-

їнською жестовою мовою, а й англійською мовою та міжнародною жестовою мовою. Завдяки діяль-

ності Коледжу професія перекладача жестової мови здобуде визнання і стане однією з найпрестиж-

ніших в Україні та світі.

Михайло КРАЙНИК, студент відділення бізнесу групи ОБ-1-21

1. У нашому непростому сьогоденні найціннішою для мене стала підтримка й 

розуміння викладачів Коледжу, а також щоденна невтомна праця в режимі 24/7 

кураторки групи й перекладачки жестової мови Наталії Яцоли. Саме завдяки 

чуйності, толерантності й професіоналізму фахівців Коледжу я остаточно пе-

реконався, що не помилився з вибором закладу освіти, який колись мені поре-

комендували друзі й знайомі з порушеннями слуху. Свою спеціальність «Облік 

і оподаткування» я обрав, щоб стати успішною людиною, вправно й ефективно 

управляти грошима, накопичувати їх та інвестувати. Тепер точно знаю, що на-

віть в умовах карантину, війни, дистанційного формату роботи, викладачі й пе-

рекладачі Коледжу докладуть максимум зусиль, щоб надати якісні освітні по-

слуги й допомогти в реалізації моїх планів і мрій. 

2. У майбутньому я бачу наш Коледж модернізованим, технологічно розвиненим, з потужною матері-

ально-технічною базою та стабільною фінансовою підтримкою. Для зручності студентів з інвалідністю в 

закладі освіти буде створено безбар’єрне середовище з усіма необхідними атрибутами: спеціальними 

меблями, пандусами, ліфтами, тактильною плиткою, відповідними написами, пристроями для обслуго-

вування людей з порушеннями слуху. У Коледжі майбутнього будуватимуть життя під мирним небом, без 

вибухів і сирен, а ще там обов’язково буде такий же чудовий і висококваліфікований колектив виклада-

чів і перекладачів жестової мови.

повну комунікацію з глухими студентами і переда-

вати їм свої цінні знання і досвід.

Бажаю колективу Коледжу і надалі бути взірцем 

для всіх у створенні інклюзивного середовища, 

особливо у забезпеченні належних умов отриман-

ня знань для студентів, які мають порушення слу-

ху. Звичайно ж, дуже переймаюся за своїх моло-

дих колег — перекладачів, які працюють сьогодні 

в Коледжі, і зичу їм нових успіхів, терпіння і натх-

нення. А юному поколінню студентів хочу побажа-

ти успішного життєвого шляху і фахового зростан-

ня під мирним небом рідної країни!

6 Жовтень, 2022 — Наше життя



Міжнародна співпраця

Робота за проєктом 
«Жестова мова для 
початківців в Європі»

Українська делегація у складі голови УТОГ Ірини 

Чепчиної, Уповноваженої Київської міської ради з 

прав осіб з інвалідністю Лесі Петрівської, першої 

заступниці голови УТОГ Тетяни Кривко, директор-

ки Київського фахового коледжу прикладних на-

ук Ганни Щуцької, фахівчині з англійської філології 

Анни Сокол взяла участь у черговій зустрічі учас-

ників шведського проєкту «Spreadthesign!» («По-

ширюймо жест!») під керівництвом Томаса Лідела, 

засновника і координатора Європейського центру 

жестової мови (Королівство Швеція).

Під час зустрічі команди з 16 країн Європи обго-

ворили подальші кроки у посиленні змісту «Слов-

ника жестових мов» та продовженні роботи над 

проєктом з включення нових тем з врахуванням 

пропозицій команд.

У рамках участі в міжнародному освітньому про-

єкті з вивчення національних жестових мов від 

програми «Erasmus+» українська делегація при-

була до міста Салоніки (Греція). Поїздка до Греції 

стала одним із етапів роботи 16 країн Європи над 

освітнім проєктом «Жестова мова для початків-

ців в Європі», який є продовженням міжнародно-

го проєкту «Spreadthesign!» («Поширюймо жест!») 

2006 року. 

Протягом візиту команда українських фахівців 

разом із учасниками з 16 країн-партнерів програ-

ми «Erasmus+» і членів ЄС розробляла та презен-

тувала пропозиції до контенту сучасного мобіль-

ного додатка для вивчення національних жесто-

вих мов, визначала подальші кроки в роботі над 

змістом онлайн-словника жестової мови. Робо-

та делегацій була дуже відповідальною і творчою, 

здійснювалася за трьома напрямами: формуван-

ня бази слів і речень, розроблення географічного 

й адміністративного опису, створення вікторин для 

перевірки засвоєних знань.

Учасники проєкту доклали максимум зусиль у 

процесі своєї роботи, адже основними їхніми орі-

єнтирами була соціальна складова та користь до-

датка для суспільства. Проєкт «Жестова мова для 

початківців в Європі» є життєво необхідним для 

мільйонів людей. Особливої актуальності він на-

буває для України, де внаслідок поранень під час 

бойових дій багато військовослужбовців втрати-

ли слух. Створення такого ресурсу значно полег-

шить їм процес адаптації до нових умов життя й 

допоможе налагодити комунікацію з родиною та 

оточенням. 

Робоча поїздка стала важливим кроком у реалі-

зації масштабного міжнародного освітнього про-

єкту, серйозним внеском у розвиток національних 

жестових мов, а також символом того, що Украї-

на має всебічну підтримку від країн ЄС і є рівно-

правним учасником європейських освітньо-соці-

альних ініціатив. 

За інформацією
з соціальних мереж
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У президії ЦП УТОГ

Про питання, які розглядалися  
на засіданні президії ЦП УТОГ у вересні

Вашій увазі пропонується короткий огляд питань, 
які розглядалися на засіданні президії 21 вересня поточного року.

Як вже зазначалося раніше, 22 листопада 2021 

року у встановленому порядку було зареєстрова-

не повне найменування ГО «Українське товари-

ство глухих». У зв’язку з уточненням окремих ас-

пектів діяльності УВП виникла необхідність при-

ведення статутів підприємств УТОГ у відповідність 

до оновленого та зміненого повного найменування 

нашої організації.

Відповідно до цього було заслухано проєкт по-

станови про затвердження у новій редакції стату-

тів 3 підприємств УТОГ, а саме: Вінницького УВП, 

Житомирського УВП, а також Чернівецького ВП 

«Черемош» УТОГ.

Директорам цих підприємств доручено забезпе-

чити державну реєстрацію у новій редакції стату-

тів підприємств та зміну відомостей про заснов-

ника підприємства (а саме повного найменуван-

ня Українського товариства глухих — Громадська 

організація «Всеукраїнська організація осіб з інва-

лідністю зі слуху «Українське товариство глухих»).

 Аналогічно було винесено питання про затвер-

дження у новій редакції положень про регіональні 

організації Громадської організації «Всеукраїнська 

організація осіб з інвалідністю зі слуху «Українське 

товариство глухих». Головам РО УТОГ також до-

ручено забезпечити державну реєстрацію у новій 

редакції положення відповідної організації та змі-

ну відомостей про засновника.

На розгляд президії винесено також постано-

ву про укладання контрактів про найм на робо-

ту директорів УВП УТОГ. У зв’язку з закінченням 

строків дії контрактів деяких керівників та керу-

ючись Статутом УТОГ, а також для забезпечен-

ня стабільної роботи підприємств та соціального 

захисту трудових колективів, президія ЦП ухва-

лила рішення укласти контракти про найм на ро-

боту з директорами Чернівецького УВП — Фур-

чаком Петром Степановичем та Білоцерківського 

ВП «Весна» — Тюхтою Людмилою Миколаївною 

терміном на один рік, а саме: з 01 жовтня 2022 

року по 30 вересня 2023 року включно.

З метою вирішення питань, що пов’язані з ефек-

тивним використанням пошкодженого нерухомо-

го майна УТОГ в результаті військової агресії ро-

сійської федерації, а також для відновлення його 

технічного стану затверджено план з капітальних 

ремонтів нерухомого майна за рахунок бюджету  

УТОГ на 2022 рік в умовах воєнного стану. 

Розглянуто постанову президії про узгодження у 

третьому читанні проєкту бюджету УТОГ на 2022 

рік, який формується за рахунок власних коштів 

Товариства, в якій доручено головному бухгалте-

ру ВА ЦП УТОГ Бутенко О.Ю. винести проєкт бю-

джету УТОГ на 2022 рік на затвердження ІІ плену-

му ЦП УТОГ.

Відділом економіки ВА ЦП УТОГ винесено на 

розгляд президії проєкт постанови про укладен-

ня Галузевої угоди між Центральним правлінням 

Громадської організації «Всеукраїнська організа-

ція осіб з інвалідністю зі слуху «Українське товари-

ство глухих» та ЦК профспілки на 2022–2025 роки. 

Президія постановила:

— укласти Галузеву угоду між Центральним прав-

лінням ГО «УТОГ» та ЦК профспілки на цей пе-

ріод;

— директорам УВП, керівникам непромислових 

організацій та підприємницьких структур ГО 

«УТОГ», не наділених статусом учбово-вироб-

ничих підприємств, разом з профспілковими 

комітетами забезпечити застосування поло-

жень Галузевої угоди під час ведення колек-

тивних переговорів і укладення колективних 

договорів на 2022–2025 роки.

Усі прийняті та затверджені постанови президії 

контролюються відповідальними працівниками ВА 

ЦП УТОГ.

Чергове засідання президії заплановане на 

26 жовтня поточного року. Про його проведення 

читайте у наступній статті.

Світлана ВІСКУШЕНКО,
секретарка президії ЦП УТОГ
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Про питання, які розглядалися  
на засіданні президії ЦП УТОГ у жовтні

Відділом економіки ВА ЦП УТОГ винесено на роз-

гляд президії проєкт постанови про затвердження 

виробничим підприємствам УТОГ попередніх завдань 

з основних показників діяльності на 2023 рік. 

Президія ухвалила рішення:

— затвердити на наступний рік такі нормативи від-

рахувань до бюджету УТОГ:

— з доходу від виробництва;

— з доходу від надання майна УТОГ в оренду;

— затвердити також попередні завдання і плано-

ві показники діяльності для УВП, ВП та СПКТБ 

УТОГ:

— по обсягах виробництва продукції у діючих цінах;

— по доходах від надання майна УТОГ в оренду;

— по мінімальних сумах щомісячних відрахувань до 

бюджету УТОГ від виробничої та іншої діяльності.

Планові завдання і показники діяльності на 2023 рік 

для Бахмутського та Херсонського підприємств УТОГ 

затвердити після припинення бойових дій на відпо-

відних територіях.

Розглянуто постанову президії про результати ви-

конання виробничими підприємствами ГО «УТОГ» 

завдань по доходах від надання нерухомого майна 

УТОГ в оренду за 9 місяців 2022 року. Позитивно від-

мічена робота керівників Вінницького, Конотопсько-

го, Ужгородського №2, Рівненського та Чернівець-

кого УВП УТОГ, які за 9 місяців 2022 року забезпечи-

ли виконання затверджених президією ЦП  УТОГ за-

вдань з отримання доходів від надання нерухомого 

майна УТОГ в оренду і з мінімальних сум щомісячних 

відрахувань до бюджету ГО «УТОГ». 

Зобов’язано керівників ВП УТОГ:

— посилити роботу з надання нерухомого майна 

УТОГ в оренду; 

— не укладати без погодження з ЦП УТОГ догово-

рів оренди та не вносити до них змін;

— щомісячно перераховувати до бюджету УТОГ 

мінімальні щомісячні відрахування.

Начальниці відділу управління майном УТОГ ВА ЦП 

УТОГ Ларисі Д’ЯЧЕНКО доручено підготувати та ви-

нести на розгляд президії у січні 2023 р. проєкт поста-

нови про результати виконання підприємствами УТОГ 

завдань з отримання доходів від надання нерухомого 

майна УТОГ в оренду за 2022 р.

До ЦП УТОГ звернулися Чернігівське підприємство 

УТОГ та Закарпатська обласна організація УТОГ з 

проханням надати дозвіл на списання основних за-

собів, які непридатні для подальшого використання 

через фізичну та технічну зношеність і не можуть ви-

користовуватися за призначенням. 

Президія постановила: затвердити постанови пре-

зидії з цього питання та дозволити списання зноше-

них основних засобів. 

Для забезпечення ефективного використання ко-

штів бюджету УТОГ були внесені зміни до плану фі-

нансування видатків на проведення ремонтів неру-

хомого майна УТОГ на 2022 рік за кошти централі-

зованого бюджету УТОГ і прийнята відповідна поста-

нова президії. 

На розгляд президії було винесено питання про 

внесення змін до постанови президії ЦП УТОГ 

від 18.05.2022 р. № 69/2022, а саме: відновити з 

01.10.2022 р. дію Положення про порядок виплати 

разової грошової допомоги першим керівникам не-

промислових організацій УТОГ для вирішення соці-

ально-побутових питань, яке було затверджене по-

становою президії від 21.06.2018 р. № 157/2018. 

Цього року Київському фаховому коледжу при-

кладних наук, відомому всій спільноті глухих України   

як Київський коледж легкої промисловості, виповни-

лося 100 років від дня заснування. 

З 1958 року та до сьогодні коледжем здійснюється 

фахова підготовка спеціалістів з порушеннями слу-

ху і забезпечено одні з кращих умов для отримання 

спеціальності та базової вищої освіти особами з ін-

валідністю зі слуху. 

Враховуючи тривалу співпрацю Київського фахово-

го коледжу прикладних наук з УТОГ та з метою спри-

яння створенню належних умов для дистанційного 

навчання та комунікації студентів коледжу, президія 

ЦП  УТОГ ухвалила постанову про передачу у пода-

рунок коледжу маршрутизатора.

Усі прийняті та затверджені постанови президії кон-

тролюються відповідальними працівниками ВА ЦП УТОГ.

Наступне засідання президії відбудеться 22 листо-

пада, а ІІ пленум Центрального правління УТОГ — 

23 листопада поточного року у режимі відеоконфе-

ренції за програмою ZOOM.

Світлана ВІСКУШЕНКО,
секретарка президії ЦП УТОГ
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Багатий подіями вересень…
Інформація про роботу обласних організацій УТОГ за вересень 2022 року

В організаціях УТОГ

Волинська обласна організація УТОГ

Дніпропетровська обласна організація УТОГ

У Луцькому обласному будинку культури УТОГ з 

нагоди Міжнародного дня глухих відбулась зустріч 

ветеранів та молоді з головою Луцької територі-

альної організації УТОГ Наталією Морозюк та пра-

цівниками ОБК УТОГ. Зустріч пройшла в приємній 

та родинній атмосфері.

У Луцькій гімназії № 15 до Між-

народного дня глухих відбулась 

бесіда «Безбар’єрна комунікація 

дітей з порушеннями слуху в уч-

нівському колективі ліцею № 15». 

Також відбулась зустріч зі сту-

дентами Луцького педагогічного 

коледжу, які навчаються за спе-

ціальністю «Сурдопедагогіка», та 

їхньою викладачкою — Оксаною 

Мельничук.

На прохання голови Ні-

копольської територіаль-

ної організації УТОГ гума-

нітарний штаб Нікополь-

ської районної ради під 

керівництвом в.о. голови 

районної ради Д.О. Бичко-

ва надав продуктову допо-

могу 25 членам УТОГ.

Гуманітарний штаб глухих 

при Хмельницькій загально-

освітній школі № 33 під ке-

рівництвом Галини Воробель 

допоміг 35 продуктовими на-

борами, засобами особистої 

гігієни та одягом. Все це бу-

ло розподілено серед глу-

хих мешканців міст Дніпро 

та Новомосковськ. 
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Житомирська обласна організація УТОГ

7 вересня у приміщенні Житомирського обласного будинку культу-

ри УТОГ відбувся цікавий інформаційний захід, який тривав 3 годи-

ни. Люди з порушеннями слуху із задоволенням слухали голову Жи-

томирської ради ветеранів УТОГ Н.В. Середу і голову Житомирської 

обласної організації УТОГ В.С. Дем’янчука, які змістовно й цікаво 

розповідали про новини України, наших героїв, воєнний стан, життя 

членів нашої організації, надану їм соціальну допомогу тощо.

Отримала допомогу Світлана 

Портяніна, яка мешкає у Звя-

гелі Житомирської області та у 

якої сім’я складається з осіб з 

інвалідністю. Допомога нада-

на завдяки Галині Кострикіній 

— волонтеру, педагогу, чарів-

ній жінці.

У Житомирському обласному будинку куль-

тури УТОГ триває ремонт кімнати для тре-

нувань

Знову перемога! Вихованці Березівської спеціаль-

ної школи Житомирської обласної ради — учасни-

ки самодіяльності Житомирського обласного бу-

динку культури УТОГ під керівництвом Мішеля Тка-

чука здобули нагороди у Всеукраїнському багато-

жанровому конкурсі мистецтв «Мова єднання».

Колектив художньої самодіяльності Житомирського обласного бу-

динку культури УТОГ виступив у Івано-Франківському ОБК УТОГ на 

заході з нагоди Міжнародного дня глухих.
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Закарпатська обласна організація УТОГ

Тиждень заходів, присвячених Міжнародному дню 

жестових мов та Міжнародному дню глухих, від-

бувся у Хустській територіальній організації УТОГ: 

— зустріч зі старшокласниками Хустськоі спец-

школи-інтернату для дітей зі зниженим слу-

хом, тема зустрічі — «Вивчаємо історію», 

«Статут УТОГ»; 

— зустріч з 11-класниками загальноосвітньої шко-

ли м. Хуст на тему «Жестова мова — державна 

мова людей з порушеннями слуху та мови»; 

— зустріч з особами з порушеннями слуху за те-

мою «Соціальне та пенсійне забезпечення осіб 

з інвалідністю та пенсіонерів під час воєнного 

стану».

Крім того, до Міжнародного дня глухих Хустська 

ОТГ виділила 20 000 грн на матеріальну допомогу 

особам з порушеннями слуху.

23 вересня з нагоди відзначення Міжнародно-

го тижня глухих людей на Ужгородському учбо-

во-виробничому підприємстві УТОГ № 2 відбулись 

урочистості за участю директорки підприємства 

Н. Марценюк, адміністрації підприємства та голови 

Закарпатської обласної організації УТОГ Н. Буле-

ци. Всі працівники були нагороджені приємними 

презентами та поласували смаколиками за солод-

ким столом.

25 вересня, відзначаючи Міжнародний тиждень 

глухих людей, члени Мукачівської територіальної 

організації УТОГ разом з головою О. Роженцовою 

зібрались на мальовничому березі річки Латориця, 

де розкинувся затишний парк «Перемога». Приєм-

не спілкування, багато інформації про УТОГ, нови-

ни з фронту, події в Україні, запитання і вичерпні 

відповіді голови — це все було під час зустрічі. По-

тім всі відвідали Мукачівський зоопарк, де побачи-

ли екзотичних тварин.
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Запорізька обласна організація УТОГ

Івано-Франківська обласна організація УТОГ

Правління Запорізької територіальної організації 

УТОГ домовилося з благодійною організацією «100 

відсотків життя» про надання продуктових наборів 

людям з порушеннями слуху. 28 вересня видано 

15 наборів, а 29 вересня — 200 наборів.

Є такі ветерани УТОГ, які не можуть ходити до За-

порізького обласного будинку культури УТОГ, тому 

вони часто збираються у дворі свого будинку, де 

є стіл та лавочки, і слухають тут новини. Така зу-

стріч відбулася 14 вересня 2022 року, новини роз-

повідала активістка Раїса Яланська.

Бердянська територіальна організація УТОГ звітує 

про свою роботу з обслуговування членів УТОГ: 

надано гуманітарну допомогу 23 особам, зокрема 

здійснено переклади жестовою мовою.

20 вересня відбулася зустріч в.о. голови Івано-Фран-

ківської обласної організації УТОГ Г. Лівенси з праців-

никами Івано-Франківського УВП УТОГ.

Директор Івано-Франківського обласного будинку культури УТОГ Р. Рубанов надав допомогу особі з ін-

валідністю зі слуху зі статусом ВПО з Краматорська Е. Демчук у влаштуванні її дочки Рити Демчук до 

Калуської спецшколи для дітей з порушеннями слуху.
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Київська організація УТОГ

Міжнародний тиждень глухих людей у Коломийській тери-

торіальній організації УТОГ розпочали з виставки творчих 

робіт, а у вівторок тут відбулися спортивні змагання з ша-

шок, шахів, більярду і дартсу.

23 вересня, у Міжнародний день жестових мов, до тери-

торіальної організації УТОГ завітали мер міста Б. Станіс-

лавський та директор Єдиного центру надання соціальних 

послуг І. Трачук. 

Завдяки підтримці Уповноваженої Київської міської ради з прав осіб з інвалідністю Лесі Петрівської та 

Штабу глухих біженців під керівництвом директорки Хмельницької спеціальної школи № 33 Галини Во-

робель надана гуманітарна допомога для членів Київської організації УТОГ похилого віку та зі статусом 

ВПО. 
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Кіровоградська обласна організація УТОГЛьвівська обласна організація УТОГ

Миколаївська обласна організація УТОГ

Кіровоградська обласна організація УТОГ продов-

жує надавати свої послуги членам УТОГ. За вере-

сень було надано допомогу 248 особам.

Робота Львівської обласної організації УТОГ за період 1-30 вересня: нада-

но соціальні послуги глухим 497 разів, з них онлайн — 165 разів та офлайн 

— 332 рази; переклад жестовою мовою — 239 разів; працевлаштування 

— 12 разів; подвірний обхід — 7 разів.

14 вересня члени клубу «Ветеран» зібрались на своє планове засідання.

29 вересня в Миколаївському будинку культури УТОГ відбувся захід, присвячений Дню людей похилого 

віку. В рамках заходу проведено конкурс-спогад «Моє життя і діяльність в УТОГ» шляхом демонстрації 

архівних фотоальбомів. На завершення всіх пригостили ласощами, кавою та чаєм.
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Полтавська обласна організація УТОГ

В.о. голови Миколаївської обласної організації УТОГ Ігор 

Ревенко 22 вересня взяв участь у робочій зустрічі з гро-

мадськими організаціями та волонтерами Миколаївської 

області щодо взаємодії з виконавчими органами влади й 

органами місцевого самоврядування в умовах воєнно-

го стану. Це був перший круглий стіл такого формату, де 

кожний поділився проблемами та станом справ у своїй 

організації. Результатом заходу були домовленості про 

подальшу співпрацю та взаємодопомогу.

Здійснено підготовку Миколаїв-

ського будинку культури УТОГ 

до осінньо-зимового періоду:

— зробили косметичний ре-

монт тамбура;

— відремонтували електро-

проводку, замінили лам-

почки;

— здійснили ремонт покрівлі 

та вентиляції.

За вересень 2022 року Полтавська облорганіза-

ція УТОГ має наступні підсумкові показники діяль-

ності:

— надано допомогу 540 особам;

— надано соціальних послуг — 1532;

— видано безплатні слухові апарати від ЦП УТОГ 

— 2 шт.;

— роздано хліба — 1126 шт.;

— видано продуктові набори — 8 шт.;

— взяли участь у спортивних заходах — 76 осіб.
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Одеська обласна організація УТОГ

Рівненська обласна організація УТОГ

У неділю, 4 вересня, з нагоди Міжнародного дня 

глухих, членкиня правління Одеської міської тери-

торіальної організації УТОГ Валентина Гросул ор-

ганізувала екскурсію для глухих до меморіалу 411 

батареї, де була виставка трофеїв техніки рашист-

ських окупантів.

7 вересня в приміщенні Одеського центру культу-

ри і відпочинку УТОГ Станіслав Печерський, який 

тимчасово виконує обов’язки голови Одеської 

міської ТО УТОГ, провів інформаційну годину на 

тему «Новини тижня».

9 вересня організовані сезонні роботи з метою 

доб роустрою подвір’я та прилеглої території По-

дільської територіальної організації УТОГ.

29 вересня у Рівненському обласному будинку 

культури УТОГ відбувся інформаційний захід на те-

му «Наслідки військових дій на Харківщині», а та-

кож відбулася зустріч ветеранів «За чашкою чаю», 

де ветерани обговорили наболілі для кожної люди-

ни питання: ситуація в Україні, наслідки військових 

дій на визволених територіях та питання допомоги 

нашим військовослужбовцям.

30 вересня у м. Костопіль серед осіб з інвалідні-

стю відбулись змагання з таких видів спорту, як 

метання ядра, списа, диска та легка атлетика на 

коротких дистанціях. У змаганнях взяли участь 

особи з порушеннями слуху Сарненської та Рів-

ненської територіальних організацій УТОГ та здо-

були призові місця.

5 вересня головою Подільської територіальної ор-

ганізації УТОГ Наталією Поневаж була проведена 

організаційна робота у групі Вайбер.
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Сумська обласна організація УТОГ

Черкаська обласна організація УТОГ Чернівецька обласна організація УТОГ

Харківська обласна організація УТОГ

За період з 12  до 19 вересня головою Шо-

сткинської територіальної організації УТОГ 

Світланою Авіленко надано 51 послугу за різ-

номанітними зверненнями.

З 16 до 30 вересня було зафіксовано 72 звернення 

на «Сервіс УТОГ» від членів Товариства. 

Було вирішено питання різного характеру.

З 19 до 25 вересня в Чернівецькій обласній орга-

нізації УТОГ: на підприємствах, ТО УТОГ, в облас-

ному будинку культури проведено низку заходів з 

нагоди Міжнародного дня глухих. В обласному на-

вчально-реабілітаційному центрі № 1 відбулася де-

када української жестової мови, під час якої про-

ведено як інформаційні заходи, так і онлайн уро-

ки, тренінги та виставки малюнків. На завершення 

Міжнародного тижня глухих людей відбувся тема-

тичний вечір «В єдності наша сила».

З метою відзначення Міжнародного тижня глухих 

людей та Міжнародного дня жестових мов голова 

Уманської ТО УТОГ Віра Левченко провела онлайн 

заняття із вивчення жестової мови зі студентами 

Уманського педагогічного університету на факуль-

теті соціальної та психологічної освіти.

4 вересня голова Харківської обласної організації УТОГ 

Олена Яковлєва відвідала родину Слота для вирішен-

ня проблеми навчання їх доньки, яка в цьому році піш-

ла в перший клас. Дівчинка чуюча і добре володіє жесто-

вою мовою. В м. Харкові цьогоріч навчання в школах є 

дистанційним. Для навчання дитині потрібен ноутбук або 

комп’ютер, яких в родині немає. Тому обговорювали шля-

хи вирішення проблеми, де знайти або придбати ноутбук.
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Чернігівська обласна організація УТОГ

Хмельницька обласна організація УТОГ

З 19 до 27 вересня за спри-

яння працівників Чернігів-

ської обласної організації 

УТОГ проводився збір зая-

вок на отримання фінансо-

вої допомоги від УВКБ ООН 

спеціалістами Чернігівсько-

го офісу Благодійного фон-

ду «Право на захист». Про-

тягом цього періоду подали 

та зареєстрували заявки на 

допомогу 76 осіб з порушен-

нями слуху.

22 вересня в Хмельницькому  обласно-

му будинку культури УТОГ організовано 

виставку книг,  журналів та газети «На-

ше життя», публікацій про відомих глу-

хих людей, керівників системи УТОГ. За-

хід присвячено Міжнародному дню глу-

хих та Міжнародному дню жестових мов, 

також проведено флешмоб і вікторину 

«Що ти знаєш про УТОГ?»

14 вересня в приміщенні Чернігівського обласного будинку культури УТОГ директорка Тетяна Бистрев-

ська  провела лекцію для пенсіонерів «Курси користування смартфоном», в ході якої слухачі дізнались 

про мобільний застосунок Medcard24, нові онлайн-сервіси «Єчерга» для перетину кордону, «ДроваЄ», 

про електронне пенсійне посвідчення в Дії тощо. Цього дня, а також в інші дні була проведена індивіду-

альна робота серед тих ветеранів, хто звертався за допомогою до обласної організації УТОГ.

21 вересня в Хмельницькому 

проводився міжвишівський 

науково-практичний семінар 

«Жестова мова як засіб спіл-

кування» серед студентів 

місцевого інституту МАУП, 

також у ньому брали участь 

працівники Хмельницької об-

ласної організації УТОГ.

До Міжнародного дня глу-

хих, Дня жестових мов та 

до Дня людей похилого ві-

ку в Шепетівській терито-

ріальній організації УТОГ 

відбулася зустріч глухих зі 

спілкуванням за чашкою 

чаю. З ними були біженці з 

Харкова.
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Тепло друзів допомагає жити
У сонячний і теплий день колектив Чернігівсько-

го УВП УТОГ зібрався на загальні збори у швейно-

му цеху, де на них чекав приємний та несподіваний 

сюрприз. На столі красувався шестикілограмовий  

торт кольору прапору нашої країни, прикрашений 

тризубом і квітучими голівками соняшників. Це 

наші замовники з відомого бренду дитячого одя-

гу ПП «ДЖОІКС» таким чином вирішили відзначи-

ти закінчення пошиття колекції одягу нашими пра-

цівниками. 

Замовник цінує злагоджену працю нашого ко-

лективу, вміння та бажання вирішувати всі питан-

ня, що виникають при виконанні замовлень, почи-

наючи з логістики, розкрою, технології пошиття та 

закінчуючи відвантаженням продукції. 

Так склалось, що на момент початку війни під-

приємство виготовляло для них дитячі куртки. До 

відвантаження залишалось 3 дні, більшу части-

ну продукції було вже спаковано, залишки крою 

та напівфабрикати знаходились на робочих міс-

цях швачок. Але коли 24 лютого наші працівники 

вийшли зранку на роботу, через обстріли вимуше-

ні були швидко розійтись по домівках. Підприєм-

ство було відключено від газо- та електропоста-

чання, залишилась тільки охорона. 

Вночі 11 березня за 120 м від підприємства во-

рог скинув 500-кілограмову бомбу. Від вибухової 

хвилі у будівлі підприємства більша частина вікон 

(75 шт.) та двері вилетіли й розбились, все перемі-

шалось зі склом. Неабияких зусиль довелося до-

класти, щоб під обстрілами забити вікна та двері 

першого поверху, а потім і другого.

Лише в середині квітня, коли стало тепліше, ми 

змогли організувати прибирання на підприємстві. 

А з середини травня, коли більша частина колек-

тиву повернулась у місто, ми продовжили роботу, 

закінчили попередню модель дитячих курток та, за 

узгодженням із замовником, розпочали виготовля-

ти наступну. Відвантажити продукцію змогли після 

побудови понтонного мосту взамін пошкодженого 

мосту через річку Десна.

На підприємстві з вдячністю згадують, що наші 

замовники ще до відвантаження продукції опла-

чували послуги пошиття. Це дало змогу підтрима-

ти колектив, виплатити зарплату та зробити пла-

тежі за послуги, необхідні для функціонування ви-

робництва. А ще вдячні за теплі слова підтримки 

протягом півтора місяця обстрілів, за співчуття у 

тяжких наших обставинах і за фінансову допомогу. 

Незважаючи на те, що зараз постійної підтрим-

ки потребують наші військові, Олег і Катерина 

Середа у вересні знайшли можливість перераху-

вати 10 тис. грн нашому підприємству на ремонт 

вікон. Вони були єдині, хто це зробив, і це дуже 

зворушливо.

На завершення хочу сказати слова вдячності своє-

му колективу й окремо кожному працівнику Чер-

нігівського УВП, починаючи від охорони підприєм-

ства і закінчуючи моїми заступниками. Ми пережили 

складний і страшний період життя для кожного з нас 

і для підприємства. Було все — розпач, страх, зневі-

ра, але ми підтримували один одного, брали приклад 

з тих, хто воює на фронті — вставали і йшли вперед. 

Ми розпочинали працювати весною в холоді, та, 

на жаль, і досі ми працюємо без вікон. Але у нас є 

надія, що Господь не залишить нас ніколи й пошле 

допомогу через добрих людей.

Людмила ЗУБРИЦЬКА, директор Чернігівського УВП УТОГ

На підприємствах УТОГ
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Актуальна тема

Допомога глухим має бути дієвою!
У порятунку глухих людей в умовах надзвичайних 

ситуацій дуже важливим є вміння комунікації з глу-

хою людиною та знання особливостей сприйняття 

нею інформації. Саме тому, з метою закріплення 

отриманих навичок, начальник відділу організацій-

ної та видавничої роботи виконавчого апарату ЦП 

УТОГ Наталія Адамюк провела практичне заняття з 

представниками Медичного центру ДСНС України. 

Державна служба України з надзвичайних си-

туацій — це центральний орган виконавчої вла-

ди, функціями якого є цивільний захист, захист 

населення і територій від надзвичайних ситуацій 

та запобігання їх виникненню, ліквідація надзви-

чайних ситуацій, організація рятувальної спра-

ви тощо. Отже, тут наявні різні фахівці, для яких 

поняття ДОПОМОГА є основою їхньої роботи.

…На тихій вуличці Києва (вул. Генерала Наумо-

ва, 13) розмістився Медичний центр ДСНС, який 

було відвідано 13 жовтня 2022 року з метою нала-

годження співпраці у частині розуміння: як нада-

ти допомогу глухій особі? Що для цього потрібно?

На такий мінікурс прийшло 20 осіб, із них 4 чо-

ловіки і 16 жінок, які у своєму графіку змогли ви-

ділити для цього віконечко розміром у 2 години. 

Це було жваве обговорення різних можливих си-

туацій, де об’єктом порятунку є глуха людина; зна-

йомство з культурою глухих людей і, особливо, їх-

ньою мовою — жестовою; практичне вивчення до 

двох десятків жестів, які має знати рятувальник 

медичної служби.
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Залишила наш буремний, змучений жорстокою 

війною світ невтомна трудівниця, якою пишалося 

не лише рідне підприємство, а й усе наше Товари-

ство... 21 жовтня 2022 року, після тяжкої тривалої 

хвороби, обірвався 80-річний земний шлях колиш-

ньої головної інженерки Кам’янець-Подільського 

УВП УТОГ ПОЗИНЮК Ганни Олексіївни.

Народилася Ганна Олексіївна 10 грудня 1941 ро-

ку на Хмельниччині, тут все життя жила і працюва-

ла. Розпочала вона свій трудовий шлях на Кам’я-

нець-Подільській швейній фабриці у 1959 ро-

ці, після закінчення Львівського технікуму легкої 

промисловості. Була контролеркою ВТК, згодом 

працювала там же майстринею дільниці, інженер-

кою відділу праці та заробітної плати.

У 1967 році перейшла на Кам’янець-Подільське 

УВП УТОГ, де працювала головною інженеркою 51 

рік. Недаремно її визначне досягнення — абсолют-

ний рекорд перебування на цій нелегкій і відпові-

дальній посаді — увійшло до Книги рекордів УТОГ!

Для підвищення рівня знань у 1978 році Ган-

на Олексіївна здобула вищу освіту, закінчивши 

Хмельницький технологічний інститут побутово-

го обслуговування. Вона вміло керувала роботою 

з освоєння збудованих на УВП нових виробничих 

площ і потужностей, проводила технічне пере-

оснащення підприємства, підбирала кадри, роз-

ширювала асортимент продукції, впроваджувала 

виготовлення нових виробів і моделей одягу.

За роки праці з глухими людьми Ганна Олексіїв-

на добре вивчила жестову мову і спілкувалася з 

робітниками підприємства без перекладача, постійно 

обиралася членом бюро первинної організації УТОГ.

Незважаючи на пенсійний вік, вона продовжу-

вала невтомно працювати на підприємстві та піш-

ла на заслужений відпочинок, вже відзначивши 

75-річний ювілей.

За свою багаторічну сумлінну працю нагоро-

джена орденом «Знак Пошани», медалями «За до-

блесну працю», «Ветеран праці», нагрудним зна-

ком «Почесний член УТОГ», почесними грамота-

ми президії Центрального правління Товариства та 

Хмельницької обласної організації УТОГ. 

На жаль, в останні роки життя Ганна Олексіївна 

тяжко хворіла… До того ж довелося їй, дитині вій-

ни, яка відшуміла над рідним краєм вже 80 років 

тому, знову слухати сирени та вибухи нової нава-

ли, від якої потерпає сьогодні багатостраждальна 

українська земля та її талановитий народ…

Нехай ніщо не порушує вічний спокій Ганни 

Олексіївни, а в нашій вдячній пам’яті вона назавж-

ди залишиться як приклад невтомної праці і чуй-

ного ставлення до людей.

Висловлюємо слова скорботи та щирі співчуття 

рідним та близьким Ганни Олексіївни у зв’язку з ці-

єю тяжкою непоправною втратою. 

Президія ЦП УТОГ, Всеукраїнська рада ве-

теранів УТОГ, керівництво і колектив Кам’я-

нець-Подільського УВП УТОГ, президія прав-

ління Хмельницької обласної організації УТОГ, 

Кам’янець-Подільська ТО УТОГ.

Щоб пам’ятали

22 Жовтень, 2022 — Наше життя



6 листопада 2022 року, на 91 році 

життя, після тривалої важкої хво-

роби завершила свій земний шлях 

РАДОМСЬКА Людмила Яківна.

Наполегливість, з якою вона здо-

бувала освіту і доводила, що глу-

хі можуть все, була взірцем для ін-

ших людей, які втратили слух. 

Народилася Людмила Яківна 

6 березня 1932 року в м. Сталіно 

(нині — Донецьк), в родині активіс-

тів УТОГ — Марії Дмитрівни та Яко-

ва Григоровича Радомських. Коли 

дочка у ранньому дитинстві втра-

тила слух, батьки постійно займа-

лися з нею і завдяки цьому вона змогла успішно 

навчатися в масовій школі.

У роки воєнного лихоліття Людмила разом з 

батьками виїхала в евакуацію: спочатку в Казах-

стан, а потім у м. Уральськ. Виконувала посильну 

роботу в колгоспі, в госпіталі.

Після повернення з евакуації Людмила продовжи-

ла навчання в масовій школі, де закінчила 7 класів.

Трудову діяльність розпочала в 1946 році уче-

ницею зубного техніка на Луганському УВК УТОГ.

У 1948 році Людмила Яківна разом з батьками 

переїхала до Вінниці. Здібна дівчина, ще не маючи 

повної освіти, працювала вчителькою математики 

вечірньої школи робітничої молоді для глухих, по-

тім — завучкою цієї школи.

У 1956 році вона закінчила Вінницьку заочну се-

редню школу і повернулася до рідного міста, де 

почала працювати обліковницею багетного цеху 

Донецького УВП УТОГ. Пізніше вона була призна-

чена заступницею директора з навчально-вихов-

ної роботи цього ж підприємства.

У 1965 році Людмила Яківна вступила до Мос-

ковського державного університету, який закін-

чила у 1971 році. Тоді вона була однією з перших 

у колишньому Союзі глухих випускників Москов-

ського державного університету.

Після закінчення навчання їй пропонували зали-

шитись працювати в Москві, але Людмила Яків-

на дуже любила Донецьк і своє підприємство, тож 

повернулася на батьківщину.

У 1967 році за власної ініціативи очолила робо-

ту інструментального цеху, який у той час ніяк не 

міг виконати вчасно роботу з під-

готовки і випуску нових штампів та 

пресформ, що були вкрай необхід-

ні для ритмічної діяльності підпри-

ємства. Своєю успішною працею 

Л.Я. Радомська довела, що глухі 

дипломовані спеціалісти можуть 

працювати на керівних посадах. 

Пізніше вона однією з перших се-

ред глухих перейшла на посаду ін-

женера з наукової організації праці 

на УВП УТОГ. Вона розробила нові 

концепції розвитку підприємства, 

очолила роботу з реабілітації глу-

хих та впровадження комплексної 

системи керування якістю виробів на УВП.

Людмила Яківна сама постійно навчалась усього 

нового і на власному прикладі агітувала глухих на 

здобуття освіти. Так, коли у 1971 році керівницт-

во Донецького політехнічного інституту відмови-

ло в прийнятті групи глухих на навчання, Людми-

ла Яківна сама зустрілась з ректором інституту, 

пред’явивши свій диплом, і переконала його, що 

глухі можуть навчатися нарівні з чуючими. Всі ро-

ки навчання глухих студентів в інституті Людмила 

Яківна консультувала їх і морально підтримувала.

У 1987 році Л.Я. Радомська вийшла на пенсію за 

віком, але продовжувала працювати в Донецькому 

обласному будинку культури УТОГ методисткою і 

проводила активну громадську роботу як постійна 

лекторка-пропагандистка на підприємстві і в Бу-

динку культури глухих, була членкинею правління 

Донецької обласної організації УТОГ.

За сумлінну працю і громадську діяльність Люд-

мила Яківна нагороджена званням «Почесний член 

УТОГ», почесними грамотами президії Централь-

ного правління і президії Донецької облорганіза-

ції УТОГ.

Для всіх, хто знав Людмилу Яківну, її відхід у віч-

ність став тяжкою, непоправною втратою, особли-

во для її рідних і близьких. Висловлюємо їм наші 

щирі співчуття. 

Світла пам’ять Людмилі Яківні.

Президія ЦП УТОГ, Всеукраїнська рада 

ветеранів УТОГ, колеги, друзі 

Вона була взірцем для інших
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Літературна сторінка 

Ми — нація героїв
…Відроджувати славу!

Присвячується світлій пам’яті

справжньої патріотки України

Єрмакової (Ніколаєнко) Таїсії Петрівни

Ні, наш порив до волі салом не заріс!

До неї пам’ять про дідів уперто кличе!

Можливо, встали б ми уже на повний зріст, 

Та перешкода є — нам вітер дме в обличчя.

Червоні постаті нам застять горизонт —

Кривавим стягом хочуть сонце затулити…

Ми — діти й внуки мешканців гулагських зон —

Їм не дозволим кров’ю більш його полити.

На нашім стязі розливається блакить,

Там наше майбуття тріпоче золотаво…

І ми мільйонно промовляєм: — Будем жить!

І наших пращурів відроджувати славу!

Устами дитяти

Чи чули ви, як дівчинка співає,

якої вік — приблизно лиш п’ять років?

Як душу янгельську в той спів вкладає,

а ще — який там оптимізм глибокий.

Вона співає, звісно, про калину,

яка у лузі похилилася,

як наша мила, славна Україна 

від горя, схоже, зажурилася.

Від того співу біль у мене в серці,

та разом з ним — і радість, і надія,

що переможем ми москву у герці,

і Україна знов замолодіє.

Мала бере високі надто ноти,

і слухачеві, думаю, доводить,

що той, хто щось задумав злеє проти

Украйни нашої, собі зашкодить...

Незайве приказку тут нагадати, 

яку з нас кожен чув не раз, і знає...

Так-так, устами юного дитяти

глаголить істина. А тут — співає... 

 

Нація героїв

Та ми ж бо, українці, — нація героїв!

Проте були такі, хто іншу думку мав.

У нас герої всі, хоча не в однострої — 

усім і кожному Майдан це показав.

Та що Майдан... Хмельницького згадаймо,

чи Сагайдачного, при цьому і Сірка!

Ми тисячі імен героїв наших знаємо,

Тож, недруги, затямте:

Ми — нація така.

Імперія орди любила воювати,

І щоб не згасла її могутності зоря,

За неї українські гинули солдати — 

Не за превічну Неньку — за «батюшку-царя». 

Сьогодні ми воюємо за неї,

Яка у давнину носила назву «Русь» — 

Їй відданість свою доводимо борнею,

Хоч наша вірність їй не до душі комусь.

Ми вояків своїх звемо любовно — «хлопці»,

На «передку» вони, чи глибше у тилу,

Усюди, там і там, вони у нас — молодці,

Бо ворога доводять до стану утилю.

То як таких людей героями не звати,

Якщо вони за Неньку на смерть усі стоять,

Якщо для них країна, наче рідна мати,

І за її свободу готові все віддать!

Тож приймем тезу цю: ми — нація героїв,

І бережем своє — культуру, мову, честь...

І хоч ти, українцю, не в формі однострою,

Якщо ти все це любиш, то ти герой і єсть.

Анатолій ЯРИНОВСЬКИЙ
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То кров полеглих патріотів

Настійно стукала в серця,

То піднімав народ на спротив

Тягар тернового вінця.

Між двох вогнів, між двох імперій

Набатом дужим загримів,

Звіщаючи новітню еру,

Народу змученого гнів.

Хай насміхалися заброди,

Хай лютували вороги —

Відлуння грозових походів

Таки роз’їло ланцюги.

У незалежній Україні

Геройський чин буремних літ

Згадаймо з почестю хоч нині, —

Вшануймо славний родовід.

Те, що сьогодні ми на волі,

Що є Держава і Закон,

Не примха лагідної долі —

За це боровся кожен схрон.

Пам’ятай, ординцю-враже...

Хмарки в небі, як пір’їни,

Вітер рве на друзки.

Внизу землі України

Гвалтуються руським.

Втім, не руським, а ординцем

З пихою на морді,

Самовпевнений по вінця,

Сповнений погорди.

Ця порода людожерів

В історії знана —

Досі тягнеться із ери 

Злого Чінгісхана.

Внук його тут був, та вияв

Був в місцян ворожий.

Розлютило це Батия —

Він тоді спалив так Київ,

Що на пил став схожий.

...На минуле осів порох,

Стерлись певні дати,

Та ординський вражий норов

Дає себе знати.

— Як це так — сидіти тихо?

Це не по-ординськи...

Хай зазнає горя-лиха

Люд весь український! —

Помилились же ординці,

Сповнені погорди.

Їм щодень дають гостинці,

Ті, що б’ють по морді.

Попервах їм так хотілось

Україну взяти, 

А тепер — спасти б хоч тіло,

Бо душа вже в п’ятах.

Пам’ятай, ординцю-враже,

Ти, московський гноме:

Ми козацький рід покажем —

В світі він відомий.

Тож облиш всі дикі мрії,

Начувайся краще —

Ти не візьмеш нині Київ,

Як колись твій працур.

До українців

Українко! Українцю!

Про нас слава лине.

Ми ніяк не наодинці

В ці важкі хвилини.

В тої слави довгі крила,

Про нас всякий знає,

І усяк, що в його силах,

Нам допомагає.

Є у цім широкім світі

Благородні люди —

Наших внуків їхні діти

Цього не забудуть.

Тут вирішується доля

Всієї Європи,

Вищих сил то, певно, воля

Кинуть нам цей клопіт.

Подвиг нашого народу —

На тисячоліття.

Нашу пізнають породу

Всі, і навіть діти.

Тож мужаймось, друзі-браття,

Сестри нам в підмогу.

Множим сили і завзяття,

І — до перемоги!

25



Осінь Незламності
Фотогалерея робіт Віктора КОРОТОВСЬКОГО

Харків




