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Разом до перемоги!
Звернення голови Українського товариства глухих Ірини Чепчиної

Дорогі члени УТОГ!

Разом з усім українським народом ми вже понад 

50 днів стримуємо натиск ворога, який віроломно 

напав на нашу багатостраждальну землю.

Ці дні ще раз яскраво засвідчили міцність і згур-

тованість нашого Українського товариства глухих. 

Попри складну обстановку в столиці, керівниц-

тво УТОГ залишається на місці, скеровує та ко-

ординує всю роботу, яка проводиться на місцях, 

підтримує тісний зв’язок з українською владою 

і нашими зарубіжними друзями та партнерами з 

надання допомоги тим, хто цього найбільше по-

требує.

Працюють більшість наших організацій в об-

ласних центрах України і на місцях. Вони займа-

ються не лише наданням допомоги тим глухим, 

які є у них на обліку, а й взяли на себе турбо-

ту про людей з інших областей, які вимушені бу-

ли покинути свої домівки. Працівники обласних і 

територіальних організацій УТОГ, члени нашого 

Товариства також беруть участь у роботі із за-

безпечення гуманітарною допомогою, облашту-

вання блок-постів і оборонних споруд, плетення 

маскувальних сіток, приготування їжі для наших 

захисників тощо.

Не полишає свій пост в оточеному ворогом Ми-

колаєві голова облорганізації Ігор Ревенко, який 

продовжує виконувати свою роботу.

Підприємства УТОГ, розташовані там, де немає 

активних бойових дій, продовжують працювати, 

виконуючи вкрай важливі на сьогодні завдання.

З перших хвилин військової агресії активно пра-

цює наш утогівський інформаційний фронт, нада-

ючи глухим громадянам України вкрай важливу ін-

формацію про все, що відбувається в Україні, і про 

допомогу, яку можна отримати як у нас, так і за 

кордоном.

У вирішенні багатьох нагальних проблем і під-

тримці морального духу членів УТОГ велике зна-

чення мають інформаційні канали, зокрема ВЗГ 

ЖМ та чати організацій глухих на місцях. Важли-

ва інформація оперативно подається у супроводі 

жестовою мовою.

Неоціненною І вкрай важливою є робота пере-

кладачів жестової мови на «Сервісі УТОГ», які ці-

лодобово, в режимі 24/7, працюють онлайн, опе-

ративно надаючи допомогу членам УТОГ у вирі-

шенні багатьох складних проблем.

В обстановці воєнних дій і вимушеної евакуації 

виникла нагальна потреба у створенні нового на-

пряму роботи — з пошуку глухих, з якими втраче-

но зв’язок у вирі війни. Для цього створено спеці-

альний ресурс офіційного сайту УТОГ, який днями 

розпочав свою роботу.

Ми щиро вдячні представникам влади України, 

зокрема Урядовій уповноваженій з прав осіб з ін-

валідністю Тетяні Баранцовій, Уповноваженій Ки-

ївської міськради з прав людей з інвалідністю Ле-

сі Петрівській та іншим офіційним особам, а також 

керівництву Всесвітньої федерації глухих, Євро-

пейського союзу глухих, товариств глухих Поль-

щі, Угорщини, Канади, Литви, Німеччини та інших 

країн за надану допомогу і підтримку.

Незважаючи на всі найскладніші виклики, ми 

впевнені у нашій спільній перемозі над ворогом і 

будемо робити все, щоб наблизити її якнайшвид-

ше.

Разом до перемоги!

Слава Україні!

Героям слава!
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Актуальне інтерв’ю

Ми віримо в перемогу!

— За нинішніх умов у прифронтовому місті 

на Вас зараз лежить велика відповідальність. 

Який зараз стан справ у місті й у підпорядкова-

них Вам структурах?

— Стан справ на 22 березня 2022 року у Микола-

єві напружений, йде оборона міста силами нашої 

армії, територіальної оборони та містян. Щодня по 

декілька разів лунає сигнал тривоги, є жертви як 

серед дорослих, так і дітей, відбувається бомбар-

дування цивільної інфраструктури. Серед членів 

УТОГ в нашій організації немає втрат, всі живі та 

здорові. Майно УТОГ в місті та області не зазнало 

руйнувань. Місцева влада робить все, щоб якось 

допомогти населенню, котре залишилося у місті. 

Щодо області стан справ гірший, бо там ідуть 

бої, а деякі глухі не змогли вибратися з навколи-

шніх сіл, немає можливості їх звідти евакуювати. 

Голови місцевих осередків м. Вознесенськ Окса-

на Романенко та м. Первомайськ Олена Латишева 

допомогають глухим від’їжджати в більш безпечні 

регіони України та за кордон, дають притулок тим, 

хто втратив житло, допомагають їм з інших питань.

Миколаївська обласна організація УТОГ зараз 

працює як дозволяє ситуація. Перекладач жесто-

вої мови Наталія Шойко з початку війни постійно 

працює на «Сервісі УТОГ»: навіть коли ми не чер-

гуємо по Україні, глухі, які зберегли номер телефо-

на Наталії, продовжують телефонувати їй та вирі-

шувати свої питання в евакуації. Інша перекладач 

— Тетяна Місникова, зараз евакуювалася до Мол-

дови, до м. Кишинів, але все одно продовжує пра-

цювати та дістанційно обслуговувати нечуючих ми-

колаївців. 

В.о. голови Миколаївської територіальної органі-

зації УТОГ Ігор Порхун проводить роз’яснювальну 

роботу серед глухої спільноти. Голова Миколаїв-

ської ради ветеранів Валентина Зібарева опікуєть-

ся членами УТОГ похилого віку, займається пошу-

ком гуманітарної допомоги та ліків. Зараз головне 

питання — продовольче. Дякуючи голові Микола-

ївського департаменту соціального захисту насе-

лення та праці Сергію Василенку було надано про-

дуктові набори для глухих мешканців гуртожитку 

та тих, хто живе поруч. Продовжується робота з 

волонтерами з питань надання гуманітарної допо-

моги.

Чорною датою стало для нас 24 лютого 2022 року, коли життя у всіх 
поділилося на «до» і «після»... 
Для родини Ревенків це стало особливо відчутно, бо Ігор і Юлія не-
щодавно закінчили заочне навчання, отримали дипломи і переїхали зі 
своїми трьома дітьми за новим місцем роботи тата. Раніше він працю-
вав у Кам’янському на Дніпропетровщині, де посідав посаду заступ-
ника директора Кам’янського ПОГ «Парус-Метиз» УТОГ й одночасно 
очолював роботу місцевої територіальної організації УТОГ. Але нещо-
давно він з сім’єю переїхав до Миколаєва. Тільки-но почали звикати 
на новому місціі, як мирне південне місто корабелів опинилося під за-
грозою захоплення ордою, яка посунула з Криму... 
Вже понад місяць разом з усіма Ревенки та інші глухі мешканці міста й 
області долають труднощі у цій надзвичайно складній ситуації, про яку 
ми раніше знали лише з книг та фільмів. Про те, як живуть і працюють 
глухі люди в таких небезпечних умовах, наша розмова з Ігорем Ревен-
ком, який наразі очолює роботу Миколаївської обласної організації і 
підприємства УТОГ.
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— Перш ніж прийняти рішення про переїзд до 

Миколаєва, Ви проходили стажування, знайо-

милися зі станом справ. Знайшли спільну мову 

з місцевим активом? Встигли провести вибор-

чі збори?

— Так, у квітні 2021 року я один місяць прохо-

див стажування в Миколаївській обласній органі-

зації УТОГ. За цей період стало зрозуміло, що стан 

справ тут дуже незадовільний та вимагає ради-

кальних змін. Труднощі мене ніколи не лякали, я 

пройшов дуже добру школу під час роботи на під-

приємстві в Кам’янському, адже саме такі ситуа-

ції дають змогу людині рости та загартовуватися. 

ЦП УТОГ після стажування запропонувало мені 

очолити Миколаївську обласну організацію УТОГ, 

я дав згоду і сподіваюся, що знання та вміння, які 

я отримав від роботи з директором підприємства 

ПОГ «Парус-Метиз» УТОГ О.В. Субботою та голо-

вою Дніпропетровської обласної організації УТОГ 

І.В.Троян, допоможуть мені навести лад у справах 

та працювати на благо УТОГ.

З моменту призначення мене в.о. голови Мико-

лаївської обласної організації УТОГ у серпні 2021 

року і до початку війни було важко з різних при-

чин — працювати на двох посадах завжди склад-

но, багато часу пішло на аналіз стану справ, пошук 

шляхів вирішення проблем. Не завжди все вихо-

дило швидко. Зараз період адаптації вже минув, я 

познайомився з місцевими активістами та іншими 

членами УТОГ, на черзі — керівники місцевої вла-

ди та області, з деякими я вже мав зустрічі, з інши-

ми вони ще плануються.

Звітно-виборча конференція мала відбутися в 

кінці осені, але виникли карантинні обмеження, а 

зараз — війна і ці плани відклали на спокійніший 

час.

— У Миколаєві Вам знову доводиться поєдну-

вати роботу на двох посадах — голови облор-

ганізації і директора підприємства. Як це Вам 

вдається за нинішніх дуже важких умов?

— Роботу виконую не я один, а разом з коман-

дою, кожен працівник Миколаївської організації 

вносить свій вклад у загальний результат, з ура-

хуванням ситуації в місті та області. Це дуже важ-

ко як в моральному, так і в фізичному плані, але 

я хочу всім подякувати за розуміння ситуації. Ми 

завжди допомагаємо один одному чим можемо, не 

завжди виходить на 100%, але ми не зупиняємося.

— Хоча виробництво на УВП зараз зупинено, 

надається якась допомога обороні міста?

— Підприємство вже 3 роки нічого не випускає, 

головна його діяльність — це здача приміщень в 

оренду. У нас є орендар, який активно займаєть-

ся волонтерством і він мені запропонував разом 

допомогти армії, а саме виготовити протитанкові 

«їжаки». На підприємстві саме були металеві сте-

лажі в одному з приміщень. Зроблені з них «їжаки» 

пішли на оборону міста. Це не багато, але буде-

мо сподіватися, що вони хоч трошки допоможуть 

стримати натиск ворога. Все буде Україна! Ми ві-

римо в перемогу.

— Так, надзвичайно важливо зберігати спо-

кій і оптимізм. Дозвольте побажати Вам і Ва-

шій родині стійкості у подоланні цих нелегких 

випробувань, перемоги над ворогом и МИРУ 

всім нам!

Більше фото — на 2 сторінці обкладинки

Руслан Рубанов привіз гуманітарну допомогу в Миколаїв
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Актуальна тема

Інший відлік життя
Хроніка подій за місяць

Одне з перших повідомлень керівництва ЦП УТОГ 

вранці 24 лютого:

«Усім головам облорганізацій УТОГ потрібно 

терміново зв’язатися з обласними штабами і 

попередити їх про те, що через вас буде нада-

на інформація для глухих. Вимагайте, щоб під 

час брифінгів був переклад жестовою мовою».

З офіційного звернення голови УТОГ Ірини Чепчи-

ної 24.02.2022 р.:

«Тримаємо зв’язок і зберігаємо спокій. 

Віримо в свої сили і в свою згуртованість!»

Підписано розпорядження ЦП УТОГ’ № 14 від 

24.02.2022 р. «Про заходи з забезпечення робо-

ти та збереження майна ГО «УТОГ» в умовах вій-

ськового стану».

Президент Всесвітньої федерації глухих Джозеф 

Мюррей звернувся до глухих українців, висловив 

їм підтримку і запропонував допомогу Українсько-

му товариству глухих із втручанням на міжнарод-

ному рівні та іншими формами підтримки.

1 березня 2022 року, за ініціативи Почесного пре-

зидента Всесвітньої асоціації перекладачів же-

стових мов, доктора Дебри Рассел та професо-

ра Романа Петришина проведена міжнародна 

онлайн-нарада. У ній також взяли участь керівни-

ки асоціацій глухих: Литви — Кестутіс Вайснора, 

Молдови — Руслан Лопатюк, Польщі — Криши-

стоф Котюниєшич, Угорщини — Адам Коса, Украї-

ни — Ірина Чепчина. Обговорювалися питання на-

дання допомоги глухим України, які постраждали 

від військових дій.

Понад 500 глухих України взяли участь в оголоше-

ному Українським товариством глухих флешмобі 

«Стоп війні!».
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Європейський Союз глухих висловив підтримку 

Українському товариству глухих і закликав спіль-

ноти глухих Європи надавати підтримку УТОГ і її 

членам.

 Разом з усіма українцями, які опинилися в окупації, глухі беруть участь в акціях протесту.

Керівництво ЦП УТОГ працює в Києві і координує 

роботу Товариства у найскладніших умовах.

Слова підтримки від Урядової уповноваженої з 

прав осіб з інвалідністю Тетяни Баранцової:

«Тримайтеся! Бачу вашу активність у всіх мож-

ливих регіонах! Низький уклін та бережи усіх 

нас, Боженько!»

Президент Європейського союзу глухої молоді 

Алессандро Аббате звернувся до молодих глухих 

українців зі словами підтримки і пропозицією про 

надання допомоги.
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Снаряди потрапили у спальний та навчальний кор-

пуси Кам’янської спецшколи Запорізької області.

Триває роз’яснювальна робота в організаціях УТОГ.

На фото: Працівники Стрийської ТО УТОГ провіду-

ють одиноких членів УТОГ, інформують про ситуацію 

в Україні, повідомляють, як поводитися під час пові-

тряних тривог, і з’ясовують, яка потрібна допомога.

Голова УТОГ Ірина Чепчина 6 березня взяла участь 

у засіданні з регіональними представниками Ні-

мецької асоціації глухих, де коротко розповіла про 

заходи, які вживає УТОГ задля забезпечення за-

хисту глухих під час війни. Домовилися, що УТОГ 

і Німецька асоціація глухих будуть співпрацювати, 

щоб допомогти глухим біженцям з України, які при-

бувають на територію Німеччини.

Серед членів УТОГ поширюється волонтерський 

рух. Глухий із Литви Emils Krams доставляє гума-

нітарну допомогу до кордону України, а директор 

Івано-Франківського ОБК УТОГ Руслан Рубанов 

разом з помічниками забирають і перевозять її на 

склад. Пізніше гуманітарна допомога доставляєть-

ся до постраждалих регіонів України для надання 

особам з інвалідністю зі слуху.

Член УТОГ Світлана Олешко, яка раніше працю-

вала на Полтавському УВП «Універсал» УТОГ, пе-

че пиріжки для захисників міста та територіаль-

ної оборони. Продуктами і фінансово допомагають 

Ада і Світлана Лук’янови, Світлана Ікорська, Ксе-

нія Пирогова, Валентина Сибір.

4 березня 2022 року Українське товариство глухих 

провело перемовини з представниками канадської 

громадської організації «Мережа допомоги глухим та 

слабочуючим в Україні» Angela Maria Nardolillo і Dawn 

Jani Birley. Участь брали також керівники асоціацій 

глухих Литви, Молдови, Німеччини, Польщі, Словач-

чини, Угорщини. Обговорювалося питання надання 

гуманітарної допомоги глухим в Україні та біженцям, 

які тимчасово перебувають у сусідніх країнах.
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Організації УТОГ, де немає бойових дій, допома-

гають тим, хто потрапив під ворожу навалу: при-

ймають глухих біженців, працюють на гуманітарних 

складах, відправляють одяг та продукти харчуван-

ня у райони, які постраждали. Перекладачі з цен-

тральних і західних областей взяли на себе чергу-

вання в «Сервісі УТОГ» замість колег з областей на 

півночі і сході країни.

9 березня перша група глухих мешканців міста Су-

ми у кількості 36 осіб «зеленим коридором» змог-

ла евакуюватися із оточеного ворогом міста за 

маршрутом Суми — Полтава. Працівники Полтав-

ської обласної організації УТОГ на чолі з головою 

Леонідом Усенком забезпечили їх проживанням у 

гуртожитку підприємства УТОГ і харчуванням. Ви-

словлюємо подяку Урядовій уповноваженій з прав 

осіб з інвалідністю Тетяні Баранцовій та очільнику 

Сумщини Дмитру Живицькому за сприяння у цій 

гуманітарній місії.

21 березня 2022 року за ініціативи Урядової упов-

новаженої з прав осіб з інвалідністю Тетяни Баран-

цової на платформі ZOOM відбулася нарада що-

до перетину кордону особами з інвалідністю. Від 

Українського товариства глухих участь у нараді 

взяли Ірина Чепчина, Віктор Шевчук та перекла-

дач жестової мови Світлана Баклицька. 

Ураховуючи актуальність вищезазначеного питання 

Міністерством соціальної політики України розро-

блено законопроект про спрощений перетин дер-

жавного кордону особами з інвалідністю 3 групи.

11 березня до Білогородки прибули перші автобу-

си та автівки з евакуйованими з Бучі. Серед них — 

член УТОГ, глухий блогер Володимир Неткач.

19 березня вибуховою хвилею пошкоджено будівлю 

Київського навчально-реабілітаційного центру № 6.

Більше фото — на 4 сторінці обкладинки.
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Глухі люди з Одеси і Харкова зупинилися у гур-

тожитку меблевого підприємства УТОГ у місті 

Дрогобичі. Їм надається допомога і підтримка. 

25 березня 2022 року, в центральному офісі УТОГ відбулася зустріч голови УТОГ Ірини Чепчиної і заступ-

ника голови УТОГ Віктора Шевчука з глухими волонтерами: 

Крісом Стейсі Маккензі (США), Беном Карнеком (Литва), Русланом Рубановим і Володимиром Карбів-

ським (Україна). Керівництво УТОГ висловило вдячність хлопцям за їхню діяльність. Гуманітарна допо-

мога передана Київській організації УТОГ для розподілу між членами УТОГ міста Києва і області.

23 березня відбулася координаційна рада для зви-

чайних європейських членів ВФГ та регіональних 

секретаріатів у роботі з підтримки глухих з Украї-

ни. Всесвітня федерація глухих і зокрема президент 

Джозеф Мюррей дуже схвально ставляться до ро-

боти Українського товариства глухих під час воєн-

них дій. УТОГ висловив щиру вдячність ВФГ за фі-

нансову підтримку роботи регіональних організацій.

УТОГ створив ресурс для допомоги у пошуку зни-

клих глухих українців.
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Офіційна інформація

Відбувся ll пленум правління 
Тернопільської обласної 
організації УТОГ

15 лютого 2022 року відбувся ll пленум правління Тернопільської об-
ласної організації УТОГ

Усього на пленумі були присутні 80 відсотків 

членів правління. 

Голова обласної організації Н.Д. Коцовська зві-

тувала про роботу, виконану за 2021 рік.

Обговорюючи доповідь, виступили члени облас-

ної ревізійної комісії і члени правління, вони нада-

ли свої пропозиції.

На пленумі були присутні гості: В.О. Росолов-

ський, заступник директора департаменту соці-

ального захисту населення ОДА та С.Д. Мурато-

ва, начальник відділу Тернопільського обласного 

відділення фонду соціального захисту осіб з ін-

валідністю. Вони виступили з пропозиціями щодо 

розв’язання соціальних проблем глухих області. 

Пленумом правління визнано роботу обласної 

організації УТОГ задовільною. 

Затверджена постанова, яка накреслює напря-

ми для подальшої роботи.

Інформація Тернопільської 
обласної організації УТОГ
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Глухе братство 
не знає кордонів

З перших днів активної фази російсько-україн-

ської війни дуже багато глухих виїхало з Києва: 

хто з сім’єю, хто сам. У Києві залишилося при-

близно 400 глухих. З них більшість є люди похи-

лого віку, жінки, діти та хворі. Але у важкі часи 

вони не залишилися один на один зі своїми про-

блемами. Вони отримують допомогу, необхідні лі-

ки, гуманітарку завдяки глухим активістам-волон-

терам. У перші дні війни голова столичної ТО Ки-

ївської організації УТОГ Наталія Величко спільно 

з киянами-активістами Ростиславом Чарнов-

ським та Олексієм Нашивочніковим створили 

координаційний центр глухих волонтерів Києва, 

котрі вирішили залишитися в рідному місті. 

Днями зі Львова до Києва своїми машинами при-

везли гуманітарну допомогу відомий глухий акти-

вист Руслан Рубанов зі своїми однодумцями. Цю 

допомогу зібрали нечуючі поляки, на польсько- 

український кордон її доставив нечуючий водій з 

Литви. Доставлену зі Львова до Києва допомогу  

для нужденних глухих розвозили глухі волонтери 

— Андрій Єгер, Сергій Цегельник, Андрій Булах, 

Денис Бистревський, Андрій Морозов, Марина 

Паниван, Дмитро Ткаченко, Зінаїда Козаченко 

та інші. Глухе братерство не знає кордонів. Разом 

ми сила!

Олексій НАШИВОЧНІКОВ

Олексій Нашивочніков Андрій ЄгерНаталія Величко Ростислав Чарновський
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На підприємствах УТОГ

Внесок підприємств УТОГ
в оборону країни

Чернівецьке виробниче підприємство «Черемош» 

УТОГ надало гуманітарну допомогу для захисників 

України у вигляді теплого одягу і зараз виготовляє 

спальні мішки.

Чернівецьке УВП УТОГ виробляє ліжка для вій-

ськових та шафи для зберігання зброї.

Ужгородське УВП-2 УТОГ на складах і в гуртожит-

ку підприємства організувало 89 місць для біжен-

ців.Також із своїми партнерами надає допомогу 

українській армії.

Для захисту вулиць наших міст від ворожих тан-

ків і бронетранспортерів працівники Рівненсько-

го УВП УТОГ виготовляють «їжаки».

Кам’янець-Подільське УВП УТОГ в даний час ви-

готовляє теплі куртки. Тканиною і фурнітурою за-

безпечили волонтери. Продукція відвантажуєть-

ся безкоштовно.

https://www.facebook.com/groups/usddeaf/permalink/5145006985549421/
https://www.facebook.com/groups/usddeaf/permalink/5145006985549421/
https://www.facebook.com/groups/usddeaf/permalink/5138135059569947/
https://www.facebook.com/100000658210083/posts/5199828930048996/
https://www.facebook.com/groups/usddeaf/permalink/5135709256479194/
https://www.facebook.com/groups/usddeaf/permalink/5135709256479194/
https://www.facebook.com/groups/usddeaf/permalink/5135685189814934/
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Новий проєкт

15 хвилин про....
Про проєкт

Мене звати Марія Антипенко.

Я з України, з міста Полтава, останні роки жила у Ми-

колаєві. 

З 2008 року працювала журналістом в газеті «Наше 

життя» УТОГ. За цей час написала багато статей, нарисів, 

інтерв’ю, працювала з книгами про глухих людей. 

Моя сила — це слово.

Правдиве та перевірене.

Зараз в Україні — війна. І ця війна є й в інформаційному 

просторі, у соцсережах та ЗМІ. 

Я не можу залишатись осторонь, бо мені важливо пода-

вати достовірну інформацію глухим. 

Тому і прийняла рішення створити цей проєкт «15 хви-

лин про…», у якому ми говоритимемо на важливі теми во-

єнного часу. Юридичні, психологічні, інформаційні. Це бу-

дуть розмови з реальними людьми.

— Що для тебе волонтерство?

— Це найскладніша робота, бо вона не має ви-

хідних днів і певного рівня графіку. Не всі можуть 

на себе взяти волонтерську діяльність, бо вона ви-

магає дуже великого терпіння, багато сил, енер-

гії… Багато хто вважає волонтерство легкою ро-

ботою, що приносить гроші та дохід, але це не так. 

І у більшості випадків люди не витримують наван-

таження, працюючи волонтерами, бо відповідаль-

ність величезна.

— Так, з власного досвіду скажу, що волон-

терська робота вимагає повної віддачі, бо ти 

вкладаєш не тільки свій час, а й свою душу. 

І тим не менш, ти все одно вирішила займа-

тись цим і відкрила Фонд «Sapega Foundation». 

Як виникла ідея створення Фонду?

— Відверто кажучи, я не планувала найближчим 

часом відкривати Фонд. Коли почалася війна, коли 

росія напала на Україну, я не могла спати, бо мої 

думки були в Україні, з моїми рідними, близькими 

та друзями. Я допомагала в міру своїх можливо-

стей, збираючи матеріальну та гуманітарну допо-

могу, яку потім британські організації надсилали 

в Україну. Але в якийсь момент моя подруга спи-

тала, чи потрапить ця допомога саме до глухих? 

Потім до мене звернулася французька організа-

ція «EGALITE POUR TOUS» з проханням дати ін-

терв’ю з наступним відкриттям збору грошей на 

підтримку глухих українців. І я зрозуміла, що не-

обхідно створити фонд, який би займався підтрим-

кою саме глухих, оскільки я маю знайомих не ли-

ше в Україні, а й у різних куточках світу, тож мо-

жу більш масштабно організувати благодійні вне-

ски для підтримки глухих та слабкочуючих осіб з 

України.

— Чи складно було офіційно зареєструвати 

Фонд в Британії?

— Так, складно було першою чергою через брак 

часу, оскільки він весь був спрямований саме на 

допомогу людям. Чекати папери та офіційні під-

твердження — означало втрачати час та залиша-

ти глухих в Україні без підтримки. Створити сайт та 

15 хвилин про волонтерство 
з Лаурою Сапегою, засновницею 
благодійного Фонду «Sapega Foundation»
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зареєструвати всі необхідні документи мені допо-

міг мій чоловік Ігор. Не буду приховувати, ми мали 

помилки в оформленні заяви для реєстрації Фон-

ду, але це все виправлено і найближчим часом ми 

отримаємо реєстраційний номер Фонду. Головне — 

що робота продовжується. Фонд діє офіційно, в на-

шій команді також є і бухгалтери, тож все прозоро.

— Чи був у тебе досвід волонтерської діяль-

ності та роботи у фондах до створення власно-

го Фонду?

— Коли я жила в Києві, то була дуже активною 

і волонтерила в багатьох напрямах. Усі й не зга-

даю. Пам`ятаю, що проводила збори коштів для 

онкохворих діток в організації «Таблеточки», для 

собачого притулку в Бородянці тощо. Переїхав-

ши до Лондона, почала працювати в Благодійно-

му фонді для глухих лондонців. Тож знаю механіз-

ми роботи Фонду та володію інформацією, що сто-

сується законодавчих моментів.

— Зараз Фонд займається підтримкою глухих 

українців, які постраждали під час війни. А які 

загалом напрями роботи Фонду в планах?

— Пріоритет зараз — евакуація та фінансова 

підтримка вагітних глухих жінок та родин глухих, 

які мають дітей. Але робота Фонду запланована в 

різних напрямах. Про це ми розповімо в майбут-

ньому.

— Багато українців мешкають за кордоном, 

також багато виїхало. Як вони можуть волонте-

рити та допомагати Україні?

— Є кілька способів. Перший — можна допома-

гати фінансово, переказувати на рахунки фондів 

гроші. Створювати певні вироби та продавати їх, а 

виручені кошти передавати на благодійність. Дру-

гий — якщо ви маєте психологічну освіту, то мо-

жете надавати психологічну підтримку тим людям, 

які її потребують. Третій спосіб: якщо ви експерт 

із законодавчих питань, знаєте, як можна офор-

мити допомогу за кордоном чи в Україні — інфор-

муйте про це, консультуйте. Четвертий — волон-

тер-перекладач жестової мови, який допомагає з 

перекладом з міжнародних жестів на українську 

жестову мову. 

І найважливіше — розповсюджуйте інформацію. 

Не мовчіть! Йдіть на мітинги, говоріть про війну у 

соцмережах. Ми маємо це робити!

Кожна людина може знайти те, що їй ближче, та 

внести свій вклад. 

— Варто пам’ятати, що будь-яка маленька 

справа наближає час великої перемоги.

Лауро, дякую за те, що ти робиш, і за сьогод-

нішню нашу розмову.

Якщо ви хочете підтрима-

ти благодійну справу Фонду 

«Sapega Foundation» — пере-

ходьте за посиланням 

www.sapegafoundation.com 

Сторінка фонду в інстаграм 

@sapega_foundation

https://www.sapegafoundation.com/
https://www.instagram.com/sapega_foundation/
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Інтерв’ю з В.Є. Сакуном

У час, коли вирішується доля рідної країни і її незалежності, особливе значення 
мають звернення до її славної історії і героїчних прикладів наших національних 
героїв. Ця тема є основною у дослідженнях Валентина Євгеновича САКУНА, 
ім’я якого добре відоме читачам нашої газети завдяки численним публікаціям 
на різні теми, особливо популярними є його нариси про славетних глухих осо-
бистостей. Ці публікації педагога, історика і краєзнавця — результат його ко-
піткої дослідницької праці з документами, багатоденної роботи в архівах, зу-
стрічей з людьми.
28 грудня 2021 року Валентин Євгенович відзначив ювілейну дату — 80-річчя 
з дня народження, але попри поважний вік, продовжує свою титанічну дослід-
ницьку діяльність, видає книжки. Про це та інше — наша розмова з цією неор-
динарною людиною.

Наталія КАМЕНСЬКА

— Валентине Євгеновичу, Ви народилися в бу-

ремному 1941 році на Чернігівщині, але живете 

й працюєте в Полтаві. Ви приїхали до цього мі-

ста за направленням після інституту?

— Перед вступом до педагогічного інституту я 

навчався у Житомирському механічному технікумі, 

цьому посприяв Олександр Углач — голова Черні-

гівської обласної організації УТОГ. 

Навчання в технікумі — це знакова подія у мо-

єму житті, тому що мені пощастило навчатися 

у групі разом з глухими студентами і саме вони 

дали мені можливість пройти початковий курс 

жестової мови, що знадобилося у майбутньому. 

Я запитував у однокурсників, як сказати те чи ін-

ше слово жестами, вони бачили, що я цікавлюся 

— показували, роз’яснювали, якщо не так — ви-

правляли. Спочатку вони мене навчили дактиль-

ної азбуки, а згодом я поринув у світ жестів. За 

це я безмежно і щиро дякую О. Карпову, В. Пан-

ченку, В. Заворотницькому, М. Олександрюку, 

М. Цимбалу. 

Коли у 1964 році закінчив технікум, мені довело-

ся працювати у Крюківському технічному училищі 

для глухих і ким ви думали — перекладачем-дак-

тилологом!

Після технікуму дорога привела до Київ-

ського педагогічного інституту на відділення 

сурдопедагогіки. Закінчивши інститут, був направ-

лений Міністерством освіти на роботу до Полтав-

ської спеціальної школи-інтернату для глухих дітей.

— Під час роботи в Полтавській спецшколі 

на яких посадах Ви працювали і якими прин-

ципами керувалися у своїй педагогічній діяль-

ності?

— Оскільки я непогано володів жестовою мо-

вою, мені легко було працювати в Полтавській 

спецшколі. Глухі учні радо сприйняли, що я з ни-

ми можу спілкуватись. Взагалі скажу, що тих лю-

дей, котрі володіють жестовою мовою, глухі вва-

жають своїми. 

У школі довелося вести уроки української мо-

ви і літератури, географії, образотворчого мис-

тецтва. 

Я усвідомив, що сурдопедагог повинен знати же-

стову мову, тим більше, що це рідна мова глухих. 

Без знання цієї мови неможливо провести вдало 

будь-який урок. Жестова мова — це підмога до 

засвоєння знань глухими учнями. Мені адміністра-

ція школи неодноразово робила зауваження що-

до застосування її під час проведення уроків, але 

я робив своє, бо усвідомлював, що глухим учням 

треба пояснити матеріал уроку так, щоб вони зро-

зуміли його, а для цього треба застосовувати же-

стову мову. 

З думою про Україну

https://youtu.be/O_uI4dxOXEM


16 Лютий-березень, 2022 — Наше життя

У школі були свої світочі педагогічної науки, на 

яких мені пощастило рівнятись. Це Галина Юхимів-

на Татарко, що володіла своєю методикою, якою 

досягала успіхів. Про неї її вихованці до цього часу 

згадують добрим словом за науку. Це була фана-

тично віддана педагогічній справі людина.

 Слід згадати і нинішнього педагога — Олену 

Миколаївну Яковенко, котра знається на нюансах 

сурдопедагогіки, знає, як слід підійти до засвоєн-

ня знань глухими учнями. 

— Як у Вас виник інтерес до краєзнавства і 

до історії?

— Краєзнавство — це цікаве захоплення і во-

но притаманне тим, хто любить історію. Першим 

джерелом цієї науки, як вважається, є люди — во-

ни є носіями всіх подій і фактів. Саме цим джере-

лом користувався Володимир Вікторович Скур-

чинський. Дякуючи людям, з якими він зустрічав-

ся, з’явився музей, для якого він зібрав унікальні 

експонати. 

Щоб займатись краєзнавством, треба до цього 

мати зацікавленість, яку викликає оточення — лю-

ди. Мене до цього спонукав батько, який розпо-

відав про події, цікавих людей, які були причетні 

до історії нашого рідного містечка Короп. У В.В. 

Скурчинського також батько заохотив сина до 

створення музею. Спілкування з глухими України, 

з якими Володимиру Вікторовичу довелося зустрі-

чатися, посприяло у зборі матеріалів. 

Джерелом для написання краєзнавчих статей і 

книг мені слугували газети, журнали, різноманітні 

видання — саме звідти я збирав інформацію, яка 

оброблялася, групувалася в одне ціле. Це копітка 

робота. Для того, щоб серйозно займатися крає-

знавством, треба мати свою власну невеличку бі-

бліотеку, де б були зосереджені довідники, одно-

томні енциклопедичні видання, які б були орієнти-

рами в пошуках матеріалів. 

Ще треба спілкуватися з науковцями музеїв, уні-

верситетів і звертатись до працівників бібліотек, 

на допомогу стають любителі-книголюби, у них 

зосереджена багата інформація. Разом з тим слід 

вчитися у Скурчинського, Володимир Вікторович 

— він для всіх нас дороговказ.

— На жаль, його вже понад рік немає з нами… 

Чим саме Ви особисто завдячуєте йому?

— Володимир Вікторович Скурчинський — ори-

гінальна особистість, світла постать в системі 

УТОГ. Мені випало велике щастя з ним спілкува-

тись. Він був наділений бажанням якнайбільше 

З думою про Україну
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принести користі УТОГ. І цього він досягав: чо-

го тільки варте його дітище — музей УТОГ, це був 

перший такий музей в СРСР, в якому на докумен-

тальних фактах висвітлена діяльність глухої люди-

ни в Україні. Свого часу Володимир Вікторович за-

снував і картинну галерею, яка діяла при Київсько-

му будинку культури УТОГ, де експонували мис-

тецькі роботи глухих художників. 

В.В. Скурчинський займався не лише збором 

матеріалів для музею, але й розробкою дидактич-

ного матеріалу для дитячих садочків і шкіл, щоб 

полегшити вивчення жестової мови глухим дітям 

і їхнім батькам. 

Для мене Володимир Вікторович був взірцем, 

прикладом того, як треба любити історичне мину-

ле в різних проявах. До кожної людини він мав свій 

підхід і люди йшли до нього. А які цікаві екскурсії 

він проводив у музеї! 

У нього були великі плани, але здійснити все не 

вдалося, бо останні роки життя він погано почу-

вався. Боляче, що я з ним вже не зможу вести роз-

мови, від чого раніше ставав духовно багатим. Він 

любив людей і вони тягнулись до нього як до світ-

ла, з яким він ніс духовність, що випромінювала 

Божу іскру.

— Особлива сторінка Ваших досліджень сто-

сується Івана Соколянського, про якого Ви не 

раз друкували статті в нашій газеті. Коли Ви 

вперше звернули увагу на життя та діяльність 

цього всесвітньо відомого сурдопедагога і над-

звичайно цікавої особистості?

— Якось випадково до моїх рук потрапила книга 

1931 року видання «Очерки особенностей поведе-

ния и воспитания глухонемого ребенка» Я.К. Цвей-

феля, де багато сторінок відводиться І.П. Соколян-

ському. Особливо привернула увагу цитата з ці-

єї книги: «Глухонемые перестают только говорить 

мимикой в присутствии тех, кто запрещает, между 

собой же они другого языка, как мимика (в лучшем 

случае дактилологии) не знают и не употребля-

ют, потому что потребность употреблять мимику 

сильнее, чем потребность употреблять звуковую 

речь». Ось такий висновок зробив І.П. Соколян-

ський, і цим привернув мою увагу. Цей висновок 

дав мені зрозуміти, що міміка — це рідна мова глу-

хих. І це мене привернуло до Соколянського як до 

видатної особистості. 

Я був добре ознайомлений з книгою М.Д. Ярма-

ченка «Виховання і навчання глухих дітей в УРСР» 

1968 року видання, де чільне місце відводиться 

І.П. Соколянському. Ось ці книги змусили мене за-

йнятись дослідженнями про всесвітньо відомого 

сурдопедагога. Разом з тим я усвідомив, що І.П. 

Соколянський був справжнім українцем по духу, 

більшість його наукових робіт були написані укра-

їнською мовою, і він був незручний комуністичній 

системі, тому зазнавав утисків. 

Все це спонукало мене до створення музейної 

кімнати його імені на факультеті в педагогічному 

інституті в Києві. Кафедра сурдопедагогіки мене 

благословила на цю справу. Зав’язалося листу-

вання з особами, котрі знали І.П. Соколянського 

і зокрема з вдовою вченого — Н.С. Марголіс-Со-

колянською, котра передала багатий матеріал для 

майбутнього музею, який був відкритий на факуль-

теті. Про це писала газета «Вечірній Київ». Проіс-

нувала кімната-музей І. П. Соколянського десь два 

роки. А потім без мого відома вся експозиція ці-

єї кімнати була передана до Педагогічного музею 

України. Я особисто не знаю, що саме передали до 

Педагогічного музею…

— Вам належать цікаві публікації про Марію 

Башкирцеву, Григорія Ксьонза та інших видат-

них глухих особистостей. Як Вам вдалося знай-

ти ці факти з історії і культури глухих? 

— Солідні публікації про видатних глухих людей 

Полтавщини з’явились у 1980 роках. До цього про 
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них можна було прочитати у словниках куці ма-

теріали, які не розкривали їхню особистість. Тіль-

ки, зокрема, у науковому збірнику «Наука і культу-

ра. Україна» були надруковані статті про Григорія 

Ксьонза, а у 2005 році побачив світ альбом з тек-

стом «Григорій Ксьонз» у видавництві «Родовід», 

що у Києві. Художню спадщину Г. Ксьонза кому-

ністична система не визнавала, вона його твори 

вважала «кустарщиною». До написання статей про 

Г. Ксьонза слугували наукові праці Г. Скалацько-

го і Л. Розсохи, які з’явились у 1980 роках і на по-

чатку 1900-х. 

Ім’я Марії Башкирцевої в радянський час було 

викинуте з обігу, її художні роботи не визнавалась, 

бо, бачте, вона належала до стану дворян. Тільки у 

1991 році у Москві вийшла книга «Дневник Марии 

Башкирцевой». Саме це видання дало мені пош-

товх до написання книжечки «Марія Башкирцева 

— у полоні глухоти». 

У дослідженнях про засновників першої школи 

для глухих на Полтавщині Михайла Варду і Миколу 

Варду мені допоміг Лохвицький краєзнавчий му-

зей, де зберігаються матеріали про них. Ось так у 

пошуках мені вдалося опублікувати нариси з ціка-

вими фактами про видатних глухих, які внесли ва-

гомий внесок у культуру і науку.

— Ви не лише досліджуєте, працюєте в архі-

вах, а й систематизуєте знайдену інформацію, 

пишете книжки й друкуєте їх. Як Вам це вдаєть-

ся, адже видання книжок коштує чимало?

— Видати книгу — це не дешеве задоволення. 

Щоб вона дійшла до читача, треба визначити ко-

ло читачів, котрим би сподобалась книга. Так, нав-

мання не пишеться, бо не матиме попиту. Слід пи-

сати та видавати щось цікаве, серйозне, а не так 

просто. Це не віршики писати, від яких в Книжко-

вій палаті України полиці гнуться. Щоб видати кни-

гу, треба володіти бібліографією, знатися на пер-

шоджерелах. 

Перша моя книга була «Марія Башкирцева — 

у полоні глухоти», читачі радо зустріли її. Про це дав 

знати на своїх сторінках журнал «Кур’єр Кривба-

су». Я відчув, що такі книги знаходять своїх читачів. 

Книгу пише той, хто в цьому зацікавлений. Вида-

вав свої книги за свій кошт, викроюючи зі своїх за-

ощаджень. Краще за ці кошти видати щось цікаве, 

аніж щоб вони пішли в макулатуру. До спонсорів 

не звертався, для мене це принизливо: ходити до 

них з простягнутою рукою.

— Нещодавно у Вас вийшла ще одна книга. 

Про що вона?

— Ця книга про Північну війну (1700–1741 рр.) 

Швеції і Росії, але вона охоплює події на чернігів-

ській Коропщині, на моїй рідній землі, звідки я ро-

дом. До написання книги мене спонукали розпові-

ді тата про те, що гетьман Мазепа йшов до Карла 

ХІІ через Короп, де провів нараду з генералітетом, 

переночував у Коропі, перейшов Десну і попряму-

вав до короля з козацьким військом. 

Роботи було багато. Ця книга вимріяна, до неї 

йшов довго. Треба було перелопатити безліч лі-

тератури. Бувало таке: зайшов в один музей за 

збором матеріалів, а мені кажуть: «Ви у нас хліб 

забираєте». Ось така неочікувана відповідь… 

Прикро... 

А книга вийшла гарна. Особливо я вдячний уто-

гівцям, які привітали мене з появою цього істори-

ко-краєзнавчого видання. У книзі висвітлені події 

на території мого рідного Придесення з 24 жовт-

ня 1708 року до 11 листопада 1708 року, просте-

жується маршрут гетьмана І. Мазепи з козацьким 

військом від Батурина до Карла ХІІ, розповідаєть-

ся про форсування Десни між Мезином і Псарів-

кою (Деснянським) шведськими і російськими вій-

ськами, описано проходження армії Карла ХІІ те-

риторією Коропщини від Гірок до Батурина, йду-

чи до Полтави.

— Над якими матеріалами Ви працюєте за-

раз? Що у Ваших планах на майбутнє?

— Нині готую книгу, яка буде мати назву «Оль-

га — сестра великого Гоголя», в ній мовитиметь-

ся про життєвий шлях молодшої сестри письмен-

ника — Ольги Василівни Гоголь-Головні. Матеріал 

більш-менш зібраний, його треба тільки привести 

до хронології. Роботи багато. 

Ольга Василівна була цікавою людиною свого 

часу, попри свою глухоту, вона вела подвижниць-

ке життя, уславила себе як народна цілителька та 

авторка книги «Из семейной хроники Гоголей». На-

магаюся подати на сторінках книги цікаві факти з 

життя Ольги Василівни. Ось такі мої плани на май-

бутнє.

— Дякуємо Вам, шановний Валентине Євге-

новичу, за це інтерв’ю і щиро бажаємо Вам по-

дальших успіхів і реалізації всіх задумів! Нехай 

багате історичне минуле України, яке Ви так 

ретельно досліджуєте, стане для всіх нас у цей 

важкий час справжньою підтримкою, надихаю-

чим прикладом героїзму і нескореності! Слава 

Україні! Героям слава!

Більше фото на 3 стор. обкладинки
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Наші ювіляри

Перш за все —  
допомога людям

У цей нелегкий час не полишаємо наші світлі традиції привітання 

ювілярів, яким судилося відзначати ювілейні дати під час війни... 

Нещодавно відзначила своє 85-річчя Житомирська обласна організація 

УТОГ.  Наші щирі вітання! Відзначив свій молодий ювілей і її очільник.

Президія Центрального правління УТОГ, Рада голів обласних організацій 

УТОГ, колективи Житомирської обласної організації, ОБК, ТО і УВП УТОГ 

щиро вітають з ювілейним днем народження очільника Житомирської 

обласної організації УТОГ Валерія Станіславовича ДЕМ’ЯНЧУКА! 

Шановний ювіляре! Залишайтеся таким же привітним, життєрадісним і 

чуйним! Навколишні цінують Вас за вміння знайти вихід з будь-якої ситуації, 

за творчий підхід до життя, за працьовитість і хазяйновитість! Нехай Вас в 

усьому супроводжує удача і якнайшвидше прийдуть мирні дні!

У нинішній складний час зберегти життя лю-

дям, надати їм необхідну допомогу — це першо-

чергове питання, яким опікується голова Жито-

мирської облорганізації УТОГ Валерій Станіславо-

вич Дем’янчук. Він разом зі своїми колегами надає 

допомогу ветеранам УТОГ та малозабезпеченим 

сім’ям глухих. Нещодавно передав їм гуманітарну 

допомогу — продуктові набори, ліки. Перекладачі 

Житомирської облорганізації УТОГ постійно допо-

магають глухим людям у вирішенні нагальних по-

бутових проблем.

А тих, кого війна вигнала з власних домівок, Ва-

лерій Станіславович разом зі своїми працівника-

ми доправив до кордону з метою переселення їх у 

безпечні місця.

Усі ці люди, які тимчасово змушені були виїхати, 

обов’язково повернуться до своїх домівок, до рід-

ної України. Як і Валерій Станіславович, вони щи-

ро вірять у нашу перемогу, дякують Збройним Си-

лам України і жестовою мовою щоденно повторю-

ють: «Все буде Україна!»
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Наші ювіляри

«Співати» жестовою мовою

Як донести до людини, котра не чує, 

красу пісні? Як передати настрій, ритм, 

глибину пісні інакше — не звуком? 

Ужгородська співачка жестовою мовою 

Тетяна Нірі майстерно володіє цим 

умінням, регулярно виступаючи 

на концертах для людей із по-

рушеннями слуху. Сама Те-

тяна має слабкий слух із 

раннього дитинства, але 

співати любить: як голосом, 

так і жестами.

— Тетяно, Ви не народилися з 

порушенням слуху, були цілком 

здоровою дитиною. Через що ж 

потім втратили повноцінну мож-

ливість чути?

— Так, я була здоровою дитиною, 

прекрасно чула. Але в трирічному 

віці захворіла на запалення легень і 

в лікарні мені зробили укол антибіо-

тика в голову. Тоді я повністю втрати-

ла слух, він почав повертатися до ме-

не з віком, дуже поступово. Що тіль-

ки не робили мої батьки, до яких лише 

лікарів мене не водили! А допомогло 

мені море. Саме на морі слух почав 

повертатися. І навіть тепер, у дорос-

лому віці, я помічаю, що під час від-

починку на морі не користуюся слу-

ховим апаратом. Він мені там про-

сто не потрібен, бо слух сам собою загострюється.

— Пам’ятаєте, коли Ви вперше спробували 

заспівати пісню жестовою мовою?

— Це було у школі, пісню «Катюша» я вивчила 

для шкільного концерту. Знаєте, перші 4 класи я 

навчалася у звичайній школі. Але мені там було 

дуже важко, я погано чула вчителів, хоча сиділа 

за першою партою. Тоді батьки віддали мене до 

спеціального навчального закладу — Березівської 

спеціальної школи-інтернату для дітей зі зниженим 

слухом (ми з батьками проживали тоді у Новогра-

ді-Волинському). Там мене навчили жестової мо-

ви і там я вперше спробувала «заспівати» жеста-

ми пісню. Це був десь 1983 рік.

— Отже, Ви — родом із Житомирщини. А коли 

переїхали на Закар-

паття?

— У 1988 році. Після 

школи я навчалася у Хар-

ківському обліково-еконо-

мічному технікумі ім. Ф. Анан-

ченка, отримала фах бухгалте-

ра. Але за спеціальністю майже не 

працювала. Після закінчення навчання ме-

не відправили до Ужгорода на практику. Тут 

я зустріла свого першого чоловіка (він також 

мав порушення слуху), вийшла заміж, народи-

ла доньку Альону. Почала працювати художнім 

керівником Будинку культури УТОГ. І саме то-

ді знову спробувала виконувати пісні жесто-

вою мовою.

— Чи є в Україні якісь конкурси на краще 

виконання пісень жестовою мовою?

— Так, я неодноразово брала в них участь. 

Вперше — ще у 1996 році. Пам’ятаю, тоді ду-

же переживала, руки трусилися на сцені. Ви-

ступила тоді, вважаю, доволі погано, але по-

бачила багатьох чудових виконавців, які мене 

надихнули. Наприклад, виконавця з Чернів-

ців Жана Тарнавського, котрий не лише сам 

співає, а і навчає цього дітей у Чернівецькій 

спецшколі. Жан Тарнавський не раз вигра-

вав пісенні конкурси, нині він є, мабуть, най-

відомішим виконавцем в Україні.

— Скільки Вам треба часу, аби вивчи-

ти і підготувати для виступу одну пісню?

— По-різному буває, але щонайменше 

тиждень. Спочатку маю вивчити слова, а вже по-

тім починаю підбирати жести, які можуть найкра-

ще передати зміст пісні. Обов’язково раджуся з 

цього приводу з професійною перекладачкою, во-

на переглядає пісню і дає мені поради стосовно 

того, яким жестом краще передати суть певного 

речення чи виразу.

— Що найважче у жестовому виконанні пісні?

— Передати пісню емоціями. Тут не просто тре-

ба руками показати, про що співається, а всім ті-

лом треба показати, виразом обличчя. Є такі піс-

ні, які я відмовляюся співати, бо вони не лягають 

мені до серця. Пісню треба відчувати - тоді її мож-

на гарно показати.

Тетяна ЛІТЕРАТІ, 
«Про Захід» (Закарпатська народна газета «РІО»)
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Голова, колектив та члени Закарпатської 

облорганізації УТОГ вітають з ювілеєм ак-

тивістку, учасницю художньої самодіяль-

ності БК УТОГ Тетяну Сергіївну НІРІ! 

Шановна Тетяно, вітаємо Вас з днем 

народження! Бажаємо від усього нашо-

го дружного колективу — здоров’я, 

успіху у всіх життєвих сферах, гар-

монійних стосунків у сім’ї, особи-

стого жіночого щастя, здійснення 

найзаповітніших бажань і відсутно-

сті перешкод на шляху до намічених 

цілей, невичерпної енергії і наснаги в 

усіх справах.

— На концерті до Міжнародного дня глухих 

людей Ви дуже гарно заспівали жестами пісню 

про війну на Донбасі. У кінці навіть заплакали. 

Ця тема Вам близька?

— Мій нинішній чоловік є учасником АТО, три ро-

ки воював, тому мені ця тема дуже близька. Вер-

нувся, дякувати Богу, живий-здоровий, але коли 

воював, я кожного дня не могла собі місця знайти, 

лягала спати — і не могла заснути, думаючи, як він 

там. Цю пісню я вперше почула ще тоді, першого 

разу на концерті я не змогла нормально виступи-

ти — посеред пісні розплакалася і втекла зі сцени. 

Бачите, навіть тепер не стрималася, хоча на сцені 

нині я себе вже почуваю упевнено.

— Як часто виступаєте?

— Щоразу, коли просять. На всіх святах в УТОГ, 

у жовтні, наприклад, виступала на святі для літніх 

людей біля драмтеатру. А нещодавно у моєму се-

лі (зараз я живу в Ярку) побачили у «Фейсбуці» мій 

виступ і запропонували взяти участь у концерті в 

Будинку культури.

— Ваші односельці не знали, що Ви займаєте-

ся співом жестовою мовою?

— Ні, я якось нікому про це не розповідала. Тому 

вони так здивувалися, коли побачили мене на сцені! 

Кажуть, що не очікували, і що їм дуже сподобалося.

— Тетяно, я знаю, що Ви працюєте у кафе, але 

не знаю ким.

— Зараз працюю кондитером, печу тістечка. До 

того я ніколи кондитерською справою не займала-

ся, хіба що могла вдома спекти щось нескладне. 

А зараз вже печу дуже смачні штруделі, заходь-

те якось, покуштуєте. Спершу мені ця робота да-

валася дуже важко, але з часом я звикла і почала 

отримувати від неї задоволення. Майже таке са-

ме, як від співу.

Щиро вітаємо Галину Йосипівну КУМЕЧКО з ювілеєм — 80-річчям з 
дня народження!

Міцного здоров’я, наснаги, любові, 
Нехай у родині всі будуть здорові,
Нехай до 100 років життя процвітає,
Нехай чоловік Ваш Вас ніжно кохає,
Нехай у житті буде мирно й затишно,
Квітує душа, як травневая вишня,
Що мріялось Вам — неодмінно хай вдасться,
Добро ювілей хай несе Вам і щастя!

З повагою голова Житомирської обласної організації УТОГ В.С. Дем’янчук, 
голова Житомирської ради ветеранів УТОГ Н.В. Середа, актори Народного 

театру БК УТОГ, рідні, внучка, правнуки, друзі

Нехай у житті буде 
мирно й затишно!
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Літературна сторінка

Нас, незламних, 
вам не здолати!

Автори цих віршів — наші дав-

ні автори: відома глуха поетеса 

Валерія ЯРЕМКО і колишній 

працівник ЦП УТОГ Анатолій 

ЯРИНОВСЬКИЙ. Як і всі ми, 

вони у ці буремні, доленосні дні 

глибоко переживають все, що 

доводиться витримувати Україні 

та українцям під час навали ро-

сійської орди.

Слава Україні! Героям слава!

Валерія ЯРЕМКО

* * *

Все біжать проводи в нікуди, 

Лютий місяць палає в закаті.

Палахтить Україна в біді, 

Вже ви стали з нами не браттями!

Це задимлене горе втрат, 

Будьте ви всі навіки прокляті! 

І усюди хати горять, 

Нас, незламних, вам не здолати! 

У двох кроках нічого не бачимо, 

І летять до хати снаряди. 

Ми ніколи вам не пробачимо,

Будьте ви навіки прокляті!

Це задимлене горе втрат, 

Будьте ви навіки прокляті! 

І повсюди хати горять, 

Нас, незламних, вам не здолати!

* * *

Стихи не пишутся и нет в душе весны —

Который день живу я в зареве войны. 

И смолкли нежности сердечные струны, 

Под бомбами рушатся все мечты. 

Который день стучится к нам весна, 

Но молим мы,чтоб не ушла зима. 

Несутся в неизвестность поезда, 

Снаряды рушат теплые дома. 

В мою обыденную жизнь вошла война, 

В мою счастливую мечту вошла беда. 

За жизнь свободную сейчас идет борьба, 

Чтоб мы не были под игом никогда! 

Пропали все слова о нежности, любви, 

Творец, на подвиг ты людей благослови! 

И хрупкий мир для нас ты сохрани, 

Врагов с земли ты нашей изгони! 

Опять проснулся гиблый страх войны, 

И в небо синее нам страшно поглядеть. 

На помощь спешат к нам полстраны, 

Чтоб мы смогли сатану одолеть! 

И верьте люди, вновь улыбнется нам весна, 

И засияет неба чистота! 

И сгинет, как роса на солнце, сатана, 

И возликует в радости страна!

Валерія Яремко Анатолій Яриновський
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Анатолій ЯРИНОВСЬКИЙ

Пам’ятатиме вічно...

Я страждав, як дививсь на це місто вогненне.

Хоч не в ньому родивсь, воно рідне для мене.

Тут панує орда — уточню: тимчасово.

Розлилась тут біда, втім, біда — не те слово.

Маріуполе, ти під вогнем окупантів.

Ти ще будеш цвісти — і це без варіантів.

Тобі боляче так — (телевізор жахає), —

Яка ж підла мета в того, хто зазіхає

На свободу твою, на все те, чим ти славний...

Не впадеш ти в бою, вірю — дух твій незламний.

Знаю — ти оживеш, залікуєш всі рани.

Твоя воля без меж чинить спротив тирану.

Мав я сльози в очах, як зчепивсь він з тобою.

Ти не впав, не зачах — а став містом-героєм.

Ти — титан в боротьбі, ти героїку множиш!

Слава, слава тобі, велет наш, переможець.

Ти у тім же ряду, що й Херсон, Миколаїв —

Хто про їхню біду нині в світі не знає...

Хто сьогодні не чув про Чернігів і Харків —

Це від них враг відчув ті пекельні припарки.

Суми — ще один біль, і страждання народу:

Тут вогонь звідусіль — а в огні нема броду.

Це не стільки війна, скільки масові вбивства,

Ціль в рашистів одна: стерти в прах кожне місто.

В порох — кожне село, і вбивати без міри.

— А людське щось було у нападників-звірів?

— Ні, звірячий лиш крик, а в очах повно люті,

Бо не стався бліцкриг й маніяком забуті...

Бо в великих містах, у середніх й маленьких

Без вагань народ встав боронить свою Неньку,

Рідну землю свою, що його є по праву,

Захистить у бою Україну-державу.

Всі рашистів клянуть — для народу це звично,

Він народну війну пам’ятатиме вічно.
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До кремлівського  
гнома-потвори

Кремлівська потворо, 

московська приблудо,

Ну що ти забув у нас, 

що загубив?

І чим тобі, гноме, 

завадили люди?

І що я, і кожен з нас, 

злеє зробив?

У дзеркалі в себе вдивись, 

чуперадло, —

Ти ж звик любуватись собою, 

чи ні?

Ти погань, ти покидьок, 

просто ти падло,

Горіть тобі вічно 

в пекельнім вогні.

Ти знаєш, звичайно, 

що ти — дітовбивця.

Ти просто нікчема у колі нікчем.

Паскудо, не пнись — 

наш народ не скориться,

І підеш ти вслід за своїм 

кораблем.

До суду готуйся, кремлівська 

потворо, —

Вже гнівний здійнявсь 

серед нас буревій.

Не тільки для нас ти 

вчинив таке горе,

Але й всьому світу, й росії своїй.

Війну вже програв ти, 

каліко-стратеге,

Пора пускать кулю у лоб 

або в рот.

Те ж саме хай зроблять 

твої всі колеги,

Інакше порве вас на шмаття 

народ.

Небо закрийте!

Ноу флай зоун!

No-fly zone!

Європо, Америко, НАТО!

Вслухайтесь в крик 

наших дзвонів!

Ми, українці, не хочем вмирати.

Небо закрийте! No-fly zone!

Вожді, королі, президенти!

Не зваляться ваші корони...

Якого ви ждете моменту?

Небо закрийте! No-fly zone!

В нас вже життя вигорає,

Мало в повітрі озону.

Просимо, ні, вимагаєм:

Небо закрийте! No-fly zone!

В усіх областях України

Тулиться люд в тісних схронах.

Досить смертей і руїни!

Небо закрийте! No-fly zone!

Господи милосердний!

Глянь же з небесного лона!

Благослови і примусь їх, упертих,

Небо закрити.

Небо закрийте!

No-fly zone!

No-fly zone!

No-fly zone!

Моя хата — Ні! —  
Не скраю

Чуєм ми, бува, відверте:

«Моя хата, хлопці, скраю».

Ну а я скажу вам твердо:

«До всього я діло маю.

До нас лава йде рашистів,

До усіх нас і до мене.

Нам від них слід край наш 

чистить,

Щоб він цвів і був зелений.

Це ж бо витопчуть до друзки,

Владу хутко хвать у руки,

Щоб командувать... А дзуськи!

Є у нас гірка наука.

І беру я в руки зброю, 

Хата ж моя — ні! — не скраю,

Тож готовий стать до бою —

До всього я діло маю.

Онде біженців потоки,

Всі запружені дороги,

І туди я правлю стопи,

Де потрібна допомога.

Чим я можу — допоможу,

Моя ж хата бо не скраю,

Радий бути на сторожі,

До всього я діло маю.

Все готовий я робити, 

Так, не скраю моя хата,

Цю навалу слід розбити,

Й покарати вбивцю-ката.

У нас нині спільна справа,

Будьмо разом — заклинаю!

На байдужість нема права,

До всього я діло маю».

Ми поспішаєм до вас...

Ми поспішаєм до вас,

Ой швидше, швидше, скоріше...

Туди ми мчимо в цей час, 

Де грози землю колишуть.

Ми поспішаєм до вас,

Де полум’я й дим стіною,

Де смрад, а отруйний газ

Простір покрив пеленою.

Ми поспішаєм до вас,

Бо інші відтіль утікають...

Нам не потрібен наказ,

Те, що нас жде, не лякає.

Ми поспішаєм до вас,

Хоч розум кричить: «вернися!»

Ми з цим вже стикались не раз —

Тож уперед, не барися!

Ми поспішаєм до вас,

Де плач і крик людини,

Втрачаєм в борні, бува, сил запас,

І дехто трапляється гине.

Ми поспішаєм до вас —

Як хутко біжать хвилини...

Ми знову покажемо клас —

В нашім труді є перлини.

Кожен між нас — рятівник,

Воїн важливої служби.

Кожен до неї вже звик,

Узи між нас — більше дружби.
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Усім негараздам наперекір!
Народилася героїня цього нари-

су — Катерина ЧУХОВА у берез-

ні 1978 року на Харківщині, в сім’ї 

робітників заводу «Комунар». У два 

роки, після захворювання на кір, у 

дівчинки різко погіршився слух.

Завдяки зусиллям батьків Катя в 

дитинстві ходила в дитячий садок 

для чуючих дітей, потім навчалася 

у масовій школі до 11 класу. Але зі 

слухом стало зовсім погано і вона 

перевелася до вечірньої школи ро-

бочої глухої молоді № 23 м. Харкова. 

Чіпка від природи, за короткий час 

освоїла жестову мову та азбуку глухих. Невдовзі по-

знайомилася з глухими з обласного Будинку культу-

ри глухих.

В архіві обласного Будинку культури глухих збе-

рігається багато записів з її виконання пісень же-

стами та танцювальних номерів — це все було ве-

чорами, а днями навчалася в ПТУ-2 (на майстра 

народного рукоділля) і ПТУ-3 (крій та пошив одягу).

Також вона грала у виставі «Трикутний капелюх» ра-

зом з ветеранами сцени Іваном Левіним і Анатолієм 

Лимаренком. Глядачі любили нашу Катю і з нетерпін-

ням чекали її виступу на сцені. Заслужений успіх був 

у неї на конкурсі художньої самодіяльності в м. Києві 

за виконання пісні «Вишневий рай». А такого гарного 

сценічного костюма, який Катя пошила сама, не бу-

ло навіть у професійних акторів з театру «Райдуга». 

Але у 2002 році Катя перенесла невдалу опе-

рацію, яка призвела до часткового паралічу но-

ги та руки. Це було тяжке випробування — і воно 

показало, що наша Катя справжній 

боєць. За допомогою батьків, не-

зважаючи на біль, виконувала всі 

вправи, розробляючи м’язи.

А режисер НСТ «Аріадна» Н.Л. Мі-

гунова, розуміючи як важлива для 

Каті в цій ситуації підтримка дру-

зів, поставила виставу за її участю 

в головній ролі. Вистава мала назву 

«Гей, хто-небудь!». Незважаючи на 

біль в руці, Катя чудово вишиває бі-

сером, хрестиком, гладдю. 

Вона брала участь у багатьох 

конкурсах. Нечуючі глядачі могли 

її бачити в онлайн-конкурсі жестової пісні, де во-

на разом з Олександром Морозом виконала «Ти ж 

мене підманула, ти ж мене підвела».

Вже 14 років Катя працює в соціальній допомозі 

Харківського благодійного фонду керівником гурт-

ка рукоділля для чуючих дітей. Розповідаючи про 

свою роботу, Катя каже, що любить дітей — вони 

такі милі фантазери! І ця любов взаємна. 

На жаль, вже пішов з життя батько, зараз хво-

ріє матір, а маленький Катін синок потребує уваги. 

Наша Катя — дбайлива дочка та матір. Вона каже: 

«Це моя сім’я, дуже їх люблю». 

І хоча біль часто турбує її, вона не скаржиться 

ані родині, ані своїм учням.

Закінчуючи свій нарис, я хочу побажати Каті й 

усім нам стійкості у сьогоднішніх випробуваннях, 

щоб тоді, коли прийде перемога, збулася її мрія — 

одержати диплом сурдопедагога та працювати з 

глухими дітьми.

Ніна БЄЛОВА

«Оскар» — у глухого актора!
Щоб трохи відволікти вас від війни, нагадаємо 

про визначний факт з недавньої церемонії вру-

чення кінопремії «Оскар», яка відбулася 28 бе-

резня цього року.

Трой Котсар став другим у світі глухим акто-

ром, який отримав премію «Оскар» за його при-

голомшливу гру у фільмі «CODA: У ритмі серця». 

Першою глухою акторкою, яка одержала цю 

престижну нагороду стала Марлі Матлін у 1987 

році за фільм «Діти меншого бога».

За повідомленнями ЗМІ
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Щоб пам’ятали

Вічна пам’ять Кушакову В.П.
13 березня 2022 року надійшло сумне повідом-
лення: минулої ночі, на 74 році життя відійшов у 
вічність голова Чернівецької обласної ради вете-
ранів УТОГ КУШАКОВ Віктор Петрович

Від імені Всеукраїнської ради ветеранів УТОГ та керівництва 

УТОГ висловлюємо співчуття родині та Чернівецькій облорганіза-

ції УТОГ з приводу цієї тяжкої втрати... 

Віктор Петрович закінчив Курсову базу УТОГ, був активістом на-

шого Товариства, талановитим учасником художньої самодіяль-

ності Чернівецького ОБК УТОГ і самодіяльного народного театру.

Вічна пам’ять залишиться в нас про Віктора Петровича. Нехай 

земля буде йому пухом...

На допомогу у пошуку 
зниклих глухих людей

У зв’язку з військовою агресією на території України глухі люди вимушені були шукати захисту та ви-

їжджати в інші міста і за кордон. Така надзвичайна ситуація — велика тривога і нещастя для всіх україн-

ців, під час якої люди та діти втрачали зв’язок один з одним і губилися. 

У зв’язку з цим УТОГ вирішив створити ресурс для допомоги у пошуку зниклих глухих українців.

Якщо Ви хочете знайти загублених рідних, друзів — заповніть заявку, а ми зробимо все можливе, щоб 

допомогти Вам знайтися. Інформація про пошук зниклих буде розміщуватися на спеціальному ресурсі 

офіційного сайту УТОГ та інших пошукових ресурсах. Як тільки буде отримано інформацію, яка допомо-

же знайти глуху людину, яка загубилася — її буде передано особі, яка зробила заявку.

Для оформлення заявки з пошуку загублених 

рідних, друзів чи знайомих глухих Вам потрібно 

заповнити анкету за посиланням під відео. В анке-

ті Вам потрібно вказати:

• Ім’я та прізвище зниклої людини.

• Інформацію про дату чи рік народження 

зник лої людини.

• Завантажити фото зниклої людини.

• За бажанням описати текстом або розпо-

вісти у відео про обставини, за яких зникла 

людина, яку Ви розшукуєте. При цьому файл 

відео можна завантажити в анкеті. Опис об-

ставин може допомогти у пошуках.

• Вказати, коли був останній зв’язок із зни-

клою людиною.

• Контактний телефон зниклої людини, який 

Ви знаєте.

• Прізвище та ім’я заявника, який робить за-

явку на розшук та Ваші контакти для зв’язку.

• Додаткова інформація, яку Ви хочете нам 

сказати у відео, файл якого також потрібно 

завантажити в анкеті.

Всі заявки надходять до відповідальних праців-

ників УТОГ, які, використовуючи отримані дані, ор-

ганізують пошук зниклих глухих людей.

Разом об’єднуємося та прямуємо до перемо-

ги!

Інформація з сайту УТОГ

https://utog.org/poshuk-zniklih-gluhih-ukraini/


З думою про Україну 14-18 стор.

З рідними

Обговорення інститутської газети «За педагогічні кадри»

З випускниками З випускниками

З профессором Ляпідевським С.С., який знав Соколянського І.П.З профессором Ляпідевським С.С., який знав Соколянського І.П. Екскурсія в музейній кімнаті Соколянського І.П.Екскурсія в музейній кімнаті Соколянського І.П.

В Полтавській школі на уроці

Таким був, коли працював 

у Крюківському училищі 

для глухих

Сакун 

Валентин Євгенович



Інший відлік життя Інший відлік життя 4-8 стор.4-8 стор.

м. Сумим. Сумим. Шосткам. Шостка


