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спілкуватися
communicate

Ми допомагаємо
We help to

навчатися
learn

дружити
make friends

гратися
play

вигадувати історії
create stories

мріяти
dream

читати
read

малювати
color
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Про «ДивоГра»
«ДивоГра» — це українське соціальне підприємство.
З 2015 року ми створюємо видання для розвитку мовлен-
ня та навичок комунікації.
Наша місія — забезпечити доступ до знань та літератури
для людей з порушеннями мовлення, щоб допомогти їм 
в інтеграції у суспільне життя.
Ми розробляємо продукцію з візуальною підтримкою: 
дидактичні ігри; адаптовані книжки, де слова супроводжу-
ються малюнками-піктограмами тощо.
Команда «ДивоГра» залучає найкращих практиків для 
розробки доступних книжок зі спеціальним текстом для 
людей з порушеннями мовлення або слуху, розладами 
спектра аутизму, зниженим інтелектом тощо. Наші про-
дукти також використовують для промоції читання серед 
дітей або вивчення мови як іноземної.
Не менше 20 % прибутку «ДивоГра» спрямовує на соці-
альні цілі:
∞ розробку книжок та піктограм для дітей з діагнозом аутизму;
∞ безкоштовні лекції для батьків дітей та фахівців про 

розвиток мовлення;
∞ кампанії з підвищення обізнаності щодо прав людей 

з інвалідністю тощо.
Ми дотримуємося Глобальних цілей сталого розвитку, роблячи 
навчання та спілкування доступними для людей з інвалідністю.

About Dyvogra
DyvoGra is a Ukrainian social enterprise. Since 2015 we pro-
duce literature for speech and communication development.
Our mission is to provide access to knowledge and literature 
for people with speech disabilities in order to help them to be 
integrated into social life.
We create products with visual support: didactic games, 
adapted books with piсtograms to words etc.
DyvoGra team invites best practitioners to create easy to un-
derstand books with a specially designed text for people with
speech delay or hearing loss, autism spectrum disorders, intellec-
tual disabilities etc. Our products are also used for reading pro-
motion in children and for studying a language as a foreign one.
At least 20 % of DyvoGra income is put towards social issues:
∞ producing books and pictograms for children with autism;
∞ making free lectures for parents and specialists about 

speech development;
∞ raising awareness through advocacy campaigns for the 

rights of people with disabilities etc.
We keep Sustainable Development Goals making learning
and communication accessible for people with disabilities.
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Книга «Білосніжка»  
з піктограмами для навчання читанню  
та комунікації дітей з аутизмом 

Адаптована казка, що має спрощений текст, 
доступний маленьким читачам-початківцям, а 
також дітям, які мають особливості сприймання 
тексту. Кожне слово або словосполучення су-
проводжується піктограмою PCS by Tobii Dynavox

Snowwhite 
a tale with pictograms fof children with autism. 
Reading and communication skills 

A tale has a simplified text for those hildren who only 
starts reading. It is also recomended for children with 
speech disorders, autism spectrum disorder, dyslexia 
etc. Every word is accompanied with PCS symbol  
by Tobii Dynavox

25х25х3 cm, 450 g

 «Білосніжка» — це перша в Україні дитяча книга з піктограмами, які пояс-
нюють значення слів. Книга була розроблена італійським видавництвом 
Uovonero, що очолює педагог, який працює з дітьми з діагнозом аутизму. 
Кожне слово супроводжується піктограмою системи альтернативної 
комунікації Picture Communication Symbols (PCS®), що є власністю Tobii 
Dynavox LLC і була розроблена, щоб допомогти дітям з розладами спек-
тра аутизму навчитися комунікувати. 
Ця чудова казка з виразними ілюстраціями відкриє світ казок для дітей, які 
тільки починають читати, а також тих, хто має труднощі розуміння тексту: 
дислексію, розлади спектра аутизму, труднощі з навчанням та концентра-
цією уваги, розлади слуху тощо. Видання надруковано на цупкому кар-
тоні. Особлива форма сторінок sfogliafacile®, розроблена видавництвом 
Uovonero для того, щоб дітям з руховими порушеннями було зручно 
гортати книжку, не «перестрибуючи» сторінки.

 «Snow White» is the first book with pictograms in Ukraine, that explains 
meaning of words.The book was created by Italian publishing house Uovone-
ro headed by a specialist who works with children with autism diagnoses. 
Each word accompanied with by a pictogram of alternative communication 
system Picture Communication Symbols (PCS®), owned by Tobii Dynavox LLC 
and created to help children with autism spectrum learn to communicate. 
This wonderful story with emotional illustrations will open the world of fairy 
tales for children who learn to read as well as for those who have difficulties 
with reading comprehension: dyslexia, autism spectrum disorders, difficulties 
with learning and concentration, hearing disability etc. The book is pub-
lished on a thick cardboard. A special page form sfogliafacile® was created by 
Uovonero to allow children with motor disabilities flip page easier and don’t 
«jump» from page to page.

Чудове видання, якого давно не вистачало 
в Україні. Книга, яка поєднує кожне слово з 
його зображенням — це справжня знахідка!

A wonderful edition that has long been lacking 
in Ukraine. A book that combines every word 
with its image is a real find!

Алла Бут, соціальний педагог

Alla Boot, social educator
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Альтернативна та допоміжна  
комунікація (AДК)

Комунікація — це універсальний спосіб передати інфор-
мацію один одному. Вона є ефективною, коли одержувач 
розуміє намір та значення повідомлення. 

Альтернативна та допоміжна комунікація (АДК) 
включає в себе низку прийомів для підтрим-
ки або заміни розмовного спілкування, 
допомагаючи людям із мовленнєвими 
порушеннями бути на зв’язку, навча-
тися та орієнтуватися в повсякден-
ному житті.

Сюди входять жести та жестова 
мова, символи, таблиці слів або 
комунікаційні дошки та книжки 
з піктограмами, а також комп’ю-
терні технології та пристрої, що 
генерують мовлення. 

Ми забезпечуємо так звану 
низькотехнологічну візуальну 
підтримку на паперових носіях. Це 
картонні картки, книжки з піктограма-
ми, постери та настільні ігри. Підтрим-
ка комунікації допомагає людині більш 
ефективно взаємодіяти з оточенням, коли 
вона не може розраховувати на власне мовлення. 
І це легко. Ось фраза, побудована з піктограм The Picture 
Communication Symbols.

Візуалізація змісту допомагає вивчити нові слова, точно 
передати інформацію, розуміти інших та будувати зв’язки. 
АДК допомагає людям з порушеннями мовлення спілкува-
тися якнайкраще та у більшості можливих ситуацій.

Picture Communication Symbols ©1981-2019 компанії Tobii 
Dynavox. Усі права захищені в усьому світі. Використано 
за дозволом правовласника. Boardmaker® — торговий знак 
компанії Tobii Dynavox.

Alternative and Augmentative 
Communication

Communication is a universal way to transfer information 
from one person to another. It is effective when the intent 
and meaning of a message is understood by another 

person.

AAC covers a huge range of techniques 
that support or replace spoken 

communication helping people 
with speech disabilities get along, 

learn and orient in everyday 
life. These include gestures, 
signing, symbols, word or 
communication boards and 
books with pictograms, 
as well as computer 
technologies and speech 
generating devices.

We provide so called low tech 
visual support on paper based 

sources: cartoon cards, books 
with pictograms, posters and desk 

games. Communication support 
enables a person to interact more 

effectively with people around them 
when one cannot rely on his own speech. 

And it is easy. Here is a phrase made by pictograms 
of The Picture Communication Symbols.

Visualization of the content helps to learn new words, 
express information correctly, understand others better and 
build relationships. AAC helps people with speech disabilities 
to communicate as effectively as possible in as many 
situations as possible.

Picture Communication Symbols ©1981-2019 by Tobii 
Dynavox. All rights reserved worldwide. Used with 
permission. Boardmaker® is a trademark of Tobii Dynavox. 
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Серія «Пікто» 
Соціальні історії для дітей. Кожне слово супроводжується піктограмою, яка 
пояснює читачеві значення слова, міжнародної системи символів The Picture 
Communication Symbols ©1981–2019 компанії Tobii Dynavox. Використано за 
дозволом правовласника. 
Видання з піктограмами розроблені для дітей з особливими освітніми потре-
бами, порушеннями мовлення, розладами спектра аутизму, а також призначені 
для малечі, яка тільки навчається читати. Текст супроводжується реалістичними 
ілюстраціями, що допомагають дітям зрозуміти сюжет.
Наслідуючи приклад героїв історії, діти вчаться спілкуванню та поведінці в різних 
соціальних ситуаціях. Адаптований матеріал робить читання доступним для дітей, 
які мають труднощі з вивченням літер або розумінням тексту.

Picto Series 
Social stories for children. Each word is accompanied with pictograms of The Picture Communica-
tion Symbols ©1981–2019 by Tobii Dynavox that show meaning of words. Used with permission. 
Books with pictograms are created for children with special educational needs, speech 
delay, autism spectrum disorders. Also they work for children who start reading. The 
text is followed by realistic illustrations that help to understand the plot of the story.
Following main heroes, children learn to communicate and behave in different social 
situations. The adapted material make reading accessible for children with reading and 
learning difficulties.

Книги з піктограмами допомагають 
навчити дитину читати і розуміти 
прочитане... Спочатку ми просто 
розглядали картинки, потім читали, 
відповідали на питання  
і переказували.

Books with pictograms help 
teach your child how to read and 
understand what is read... First, we 
just looked at the pictures, then read, 
answered questions, and retold.

Катерина Михайленко, 
мама

Catherine Mikhailenko, 
mother
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Книга «Марійка захворіла»
Про повсякденне життя дівчинки  
та візит до лікаря. Розвиває мовлення 
та навички спілкування.

Mary's got sick
About the everyday life of a girl Mary 
and a visit to a doctor. Develops 
speaking and communication skills.

22х22х1 cm, 350 g

Книга «Професії»
Допоможе вивчити назви професій, 
предметів і дій, які їм відповідають,  
і навчитись рахувати до 15.

Professions
Helps to remember names of the 
professions, subjects and actions that 
match them, and to count up to 15.

22х22х1 cm, 350 g

Книга «Сашко іде до школи»
Допоможе підготувати дитину до 
школи. Познайомить зі шкільними 
предметами та ситуаціями. 

Alex goes to school
Helps to prepare a child to school 
life. Due to this book, one learns what 
lessons and situations will be at school.

22х22х1 cm, 350 g

Книга «Зоопарк»
Соціальна історія про правила по-
ведінки. Навчає правильній вимові 
звуків та навичкам комунікації.

Zoo
A social story about behaviour rules. 
Helps to teach correct pronunciation  
of sounds and communication skills.

22х22х1 cm, 350 g
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Набір карток 
візуальної 
підтримки навчання 

Набір карток із зображеннями 
та назвами уроків, шкільних дій, 
емоцій, корисних фраз, дієслів, 
а також планшет з липучками 
«Розпорядок дня» («спочатку», 
«потім», «після»). Показує учням послі-
довність дій, допомагає організува-
ти навчальний день. 

Visual Support Card 
Set for Education
Card set with pictures and titles of 
lessons, school actions, emotions, 
useful phrases, verbs, as well as a board 
«Schedule» («first», «then», «after»).  
Shows students the sequence of actions,  
helps organize the school day.

25х15х4 cm, 550 g

Вихованці працюють з картками візуальної 
підтримки процесу навчання, які допома-
гають їм успішно почати навчання, адапту-
ватися у школі, розуміти послідовність 
занять, зосередити увагу. 

Students work with visual support card set, 
that help successfully start education, adapt 
at school, understand the sequence of 
classes, concentrate.

Інна Дмитрук, директорка  
Нетішинського центру соціаль-
ної реабілітації дітей-інвалідів

Inna Dmytruk, director of the 
Netishyn Center for Social 
Rehabilitation of Disabled Children

A set of 100 cards and a schedule showing 
the sequence of actions «first-then-after». 
Cards help students determine their daily 
routine and the classes chain; show the 
sequence; help to understand the concept 
of time and periodic intervals; create a 
to-do list and check what has already 
been done; explain clearly the permit or 
prohibition, for example: «run» — «cannot 
run»; to communicate with children 
who do not speak or have speech 
impairment. They will be useful for 
educators, teachers, assistants 
of inclusive classes. There are 
laminated cards with velcro tape and 
an instruction in a cardboard box.
Picture Communication Symbols ©1981–2019 by 
Tobii Dynavox. All rights reserved worldwide. Used with 
permission. Boardmaker® is a trademark of Tobii Dynavox. 

Набір зі 100 карток і розкладу, який показує послідовність дій «спочатку — 
потім — після». Картки допомагають учням визначити розпорядок дня та 
черговість занять; показати послідовність виконання; допомогти зрозуміти 
поняття часу і часових проміжків; створити перелік завдань і відмітити, що 
вже виконано; пояснити наочно дозвіл або заборону, наприклад: «біга-
ти» — «не можна бігати»; спілкуватися з тими дітьми, які не розмовляють 
або мають порушення мовлення. Будуть корисні для вихователів, учителів, 
асистентів інклюзивних класів. Ламіновані картки з липучкою та інструкція 
в картонній коробці. 
Picture Communication Symbols ©1981–2019 компанії Tobii Dynavox. 
Усі права захищені в усьому світі. Використано за дозволом 
правовласника. Boardmaker® — торговий знак компанії 
Tobii Dynavox.
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Набір карток  
«Будуємо прості речення». 
Серія «Конструктор фраз» 

Набір для побудови 36 і більше фраз. Спря-
мований на формування у дітей навички 
складати речення з трьох слів, розвиток 
мовлення, мислення.

Phrases Constructor Series. 
«Build simple sentences» Game
Set for building 36 or more phrases. Designed to 
develop skills of writing sentences of three words, 
speech, and thinking process.

29х21х3,5 cm, 350 g

Набір зі 126 карток для побудови 36 і більше фраз. Діти вчаться 
складати речення за схемою: «хто — робить — що». Гра з картками 
допоможе навчитися будувати прості фрази і об’єднувати їх в історію, 
відповідати на запитання до тексту.
Набір буде корисний для дітей, які вчаться говорити або читати,  
із сенсорною і моторною алалією, з розладами спектра аутизму,  
з порушеннями мовлення, із затримкою психічного розвитку,  
зі зниженим слухом, з іншими особливими освітніми потребами. 
Також буде незамінним у роботі з дітьми-білінгвами і з тими, хто 
вивчає мову як іноземну. 
В наборі ламіновані картонні картки та детальна інструкція для педагогів.
 
Set of 126 cards for building 36 and more phrases. Children learn to 
make sentences according to the scheme: «who — does — what». A card 
game will help them learn how to make simple phrases and integrate 
them into a story, answer questions about a text.
The set will be useful for children who are learning to speak or read, 
with sensory and motor alalia, with autism spectrum disorders, speech 
impairment, mental retardation, hearing disability, and other special 
educational needs. It will also be indispensable in working with bilingual 
children and those who are studying a foreign language.
The set consists of laminated cardboard cards and detailed manual  
for educators.

Я просто в захваті від його змістовності, про-
думаності та якості виконання! Працювати з 
таким матеріалом — щастя! Дякую всім причет-
ним до створення! Це колосальна праця.

I’m just excited about its content, thoughtfulness 
and quality of performance! Working with this kind 
of material is happiness! Thank you to everyone 
involved in the creation! This is a tremendous work.

Олеся Синча-Рудик, мама

Olesya Syncha-Rudyk, mother
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Набір карток «Почуття. Емоції»  
для індивідуальної роботи
Вміст набору: 1 постер А3; 2 постери А4; 20 карток 

«Emotions. Feelings».  
Individual set
Consists of: 1 A3 poster; 2 A4 posters; 20 cards

20Х30х1 cm, 300 g

Набір карток «Почуття. Емоції» 
для групової роботи
Вміст набору: 1 постер А3; 10 постерів А4; 20 карток 

«Emotions. Feelings». Group set
Consists of: 1 A3 poster; 10 A4 posters; 20 cards

20Х30х1 cm, 400 g

 «Емоції. Почуття» — це набір карток і постерів, на яких зображено фото 
дітей у різних емоційних станах, з виразною мімікою та поглядом, які 
належать до різних культур і рас, тому кожна дитина зможе ідентифікува-
ти себе та визначати власний настрій 
за допомогою цих образів.
Це дієвий інструмент для 
психологів, педагогів, ло-
гопедів та корекційних пе-
дагогів, а також цікава гра 
для занять з дітьми вдома, 
щоб навчитися розрізняти 
емоції, краще розуміти себе 
та інших людей.
Інструкція з детальним 
описом групових та 
індивідуальних завдань, 
20 карток (8,5х9,5 см) і 
постери формату А3 і А4. Про-
дукція надрукована на щільному 
якісному картоні й заламінована.

A set of cards and posters with photos of children in different emotional 
states, with clear facial expressions of people that belong to different cultures 
and races, so that each child will be able to identify and determine their own 
mood with the help of these images. It is an effective tool for psychologists, 
educators, speech therapists and for special education, as well as a fun game 
to play with your children at home to learn to differentiate emotions, better 
understand oneself and others. 
A manual with detailed description of group and individual tasks, 20 card 
(9x11 cm) and posters of A3 and A4 format. Products are printed on high 
quality cardboard and laminated.

Вся продукція компанії «ДивоГра» дуже ви-
сокої якості, створена спеціально для роботи 
з дітьми молодшого віку, а також для розви-
вальних корекційних занять з дітьми з особ-
ливими освітніми потребами.

All products of DyvoGra company are of very 
high quality, created especially for work with 
young children, as well as for developmental 
and corrective classes with children with special 
educational needs.

Лариса Рибченко,  
педагог, громадський діяч

Larisa Rybchenko, educator, 
public figure
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«Підлітки. Архетипи». 
Метафоричні картки 
для психотерапії
88 зображень соціальних ролей-архетипів із 
підписами російською та англійською, а також ре-
комендації з використання. Картки допомагають 
підліткам та дорослим людям краще пізнати себе. 

«Teenage Archetype». 
Therapeutic cards
88 images of social roles-archetypes with 
Russian and English signatures, as well as 
recommendations for use. Cards help teens and 
adults learn more about themselves.

11х16х3,5 cm, 450 g

Колода з 88 метафоричних асоціативних карток для роботи з підліт-
ками та дорослими — дієвий інструмент самопізнання та створення 
історій. Це традиційні та сучасні соціальні ролі, моделі поведінки які 
властиві всім людям. Роздивляючись картки, можна краще зрозуміти 
себе, свої сильні сторони та можливості для саморозвитку.
Роялті від продажу карток іде на фінансування громадської організа-
ції Bessie Coleman Fly Girl and Boy Summer Camp (США), де дівчата- 
біженці з Сирії навчаються авіаційній справі та пілотуванню літаків.

A deck of 88 metaphorical asso-
ciative cards for work with 
teens and adults is an ef-
fective tool for self-discov-
ery and storytelling. These 
are traditional and contem-
porary social roles, behaviors 
that are common to 
all people. Explor-
ing the cards, you 
can understand 
yourself better, 
your strengths and 
opportunities for 
self-development.
Author royalty are put towards 
funding the Bessie Coleman Fly Girl 
and Boy Summer Camp (USA), that al-
low underprivileged teens at risk in Den-
ver Colorado to become airline pilots, 
a field underrepresented by minorities.  

Незвичайна колода карт, яку можна вико-
ристовувати з підлітками і дорослими. Це 
допомагає вести бесіду з клієнтом про те, як 
він проявляє себе в житті... Цінний інструмент 
для проєктивної роботи.

An unusual deck of cards that can be used with 
teens and adults. It helps to keep a conversation 
with a client about how he or she expresses 
himself in life... A valuable tool for projective work.

Яна Манастирна, психотерапевт

Jana Manastyrna, psychotherapist
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Великі розмальовки для маленьких діточок
Вели-и-и-чезні розмальовки — чудові забави для компанії дітей.  
Адже спільна творчість розвиває уяву та навички співпраці у команді.  
А малювання тренує руку до письма, сприяє розвитку відчуття кольо-
ру, посидючості, уваги й уміння досягати своєї мети. Наші розма-
льовки додадуть святкового настрою дитячому дозвіллю та надовго 
привернуть увагу добрими та веселими ілюстраціями. Це чудовий 
подарунок до свят і днів народження, а також хороша ідея для ор-
ганізації розвивального дозвілля дітей у садочках, дитячих центрах 
та вдома. Розмір постера у розкладеному вигляді — А1. Розмальовки 
надруковані на якісному цупкому папері для малювання, який не про-
сочується фарбами. Кожна розмальовка містить завдання на уваж-
ність. Як чудово зібратися разом з друзями та гарно провести час!

Big coloring pages for little kids 
B-i-i-i-i-g coloring posters are great fun for kids. Joined creativity 
tasks develop imagination and skills of teamwork. And coloring trains 
hand to writing, contributes to the development of a sense of color, 
perseverance, attention and ability to achieve goals. Our coloring pages 
will add a holiday mood to children’s leisure and will for long attract 
attention with nice and fun illustrations. It is a great gift for holidays and 
birthdays, as well as a great idea for organizing children’s activities in 
kindergartens, day care centers and at home. The size of the poster is A1 
in the open form. Each coloring poster has a task for attention training. 
What a great time to get together with your friends and have fun!

Різдвяне місто
Cristmas town
20х30х1 cm, 50 g

Парк атракціонів
Amusement park
20х30х1 cm, 50 g

На відпочинку 
On vacations
20х30х1 cm, 50 g

Школа чарівників 
School of magicians
20х30х1 cm, 50 g

Космічні пригоди 
Space adventures
20х30х1 cm, 50 g

З днем
народження,  
Принцесо! 
Happy birthday,  
Little Princess!
20х30х1 cm, 50 g

Аквапарк 
Aquapark
20х30х1 cm, 50 g
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Ляльки Puppets
Ляльки на допомогу педагогам та мовним терапевтам.
Використовуючи різних ляльок із наборів Puppets, можна фантазу-
вати, розігрувати сценки, пробувати себе в різних ролях, вчитися 
спілкуватися та створювати історії про улюблених персонажів.  
У групі дітей кожен може обрати собі ляльку та від її імені розповісти 
про себе, подолати сором’язливість і знайти нових друзів.
У дизайні ляльок враховано особливості дитячого сприйняття: ви-
разні обличчя, ротики, що відкриваються. Для логопедичних занять 
дуже цінно, що лялька має яскравий ротик, може «говорити»,  
спонукаючи дитину до гри та діалогу. Puppets допомагають встано-
вити контакт із дитиною, запросити її до гри або домовитись.
Puppets — необхідний інструмент у роботі фахівця — психолога,  
педагога, логопеда та цікава іграшка для ігор вдома.

Puppets Dolls 
Dolls for work of educators and speech therapists.
Using a variety of Puppets dolls, you can fantasize, play scenes, try 
different roles, learn to communicate and create stories of your favorite 
characters. In the group of children everyone can choose a doll and to 
talk about themselves, overcome shyness and make new friends.
The puppets design take into account the peculiarities of children’s 
perception: expressive faces, mouths that open. For speech therapy it 
is very helpful that each doll has a bright mouth, can «speak», nudging 
a child to play and dialogue. Puppets help you make contact with your 
child, invite to play or get an agreement.
Puppets are necessary tools for specialists: psychologists, teachers, 
speech therapists and an interesting toy to play at home.

Ляльки Puppets 
Ляльки-рукавички, виготовлені з яскравих  
натуральних матеріалів, мають рухомий рот, 
руки та язик, м’які та приємні на дотик,  
ідеально підходять для дитячої руки.

Puppets Dolls
Gloves made of bright natural materials, dolls 
have a movable mouth, hands and tongue, soft 
and pleasant to touch, perfect for a child’s hand.

Puppets Dolls 35 cm, 200 g
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Приємно дізнатися, що продукти, які ми створюємо, змінюють життя 
людей. Порушення мовлення часто обмежує людину у її взаємодії 
з оточенням. 
Адаптовані книжки, ігри або навчальні посібники – це місточок 
в автономне життя для людей, які мають порушення мовлення та 
комунікації, зниження інтелекту, розлади спектра аутизму тощо.
Візуальна підтримка потрібна як дітям, щоб навчитися розуміти інших 
та керувати своїми діями, так і дорослим, які втратили мовлення 
внаслідок травми або інвалідності.
З проєктом «ДивоГра» співпрацюють автори – логопеди та філологи. 
У середньому над виданням працюють 6 людей протягом півроку. 
Ми ретельно добираємо тексти і малюнки, а наші продукти проходять 
тестування в дитячих центрах для дітей з інвалідністю. Таким чином, 
кожна книжка відповідає потребам людей з порушеннями мовлення.

It’s great to know that our products change people’s lives. Speech 
disruption often limits a person’s interaction with people and the world.
Adapted books, games or educational materials are a bridge to 

autonomous life for those who have impaired speech and 
communication, intellectual disability, autism spectrum 

disorder, etc.
Visual support allows children to learn how to 

understand others and manage their actions, as well 
as for adults who have lost their speech because of 
trauma or disability.
Speech therapists and philologists cooperate with the 
project «DivoGra» as authors. On average, 6 people 

work upon every publication for six months. We 
carefully select texts and pictures. Our products are 
tested in developmental centers for children with 
disabilities. This makes each book corresponding to 

educational needs of people with impaired speech.

Я – практичний психолог і знаю, як важливо 
правильно підібрати матеріали і підхід до лю-
дини. Я створила це підприємство у 2015 році, 
щоб зібрати найкращі практики з розвитку мов-
лення і розробити доступні видання для дітей 
та дорослих. Вже понад 2000 сімей і фахівців 
користуються розробками нашої команди. 
Запрошуємо до співпраці авторів, громадські 
організації, які підтримують людей з інвалідні-
стю, відповідальні бізнеси. 

I am a psychologist and I know how important 
it is to choose the right materials approach to a 
person. I founded this social enterprise in 2015 to 
show best practices in speech development and 
to create easy to read editions for children and 
adults. There are more than 2000 families and 
specialists who now use products 
designed by our team. We invite 
authors, public organizations 
that support people with 
disabilities, respon-
sible businesses 
to cooperate to 
spread alternative 
and augmentative 
communication 
in Ukraine 
and abroad 
helping 
people stay 
connected.

Ганна Усатенко, керівниця соціального 
видавничого проєкту «ДивоГра»

Hanna Usatenko, head of social publishing  
project «DyvoGra»
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Давайте
зробимо
разом:

Let’s do it 
together:

Адаптуємо ваші тексти пікто-
грамами і зробимо ваш простір 
дружнім для людей з інвалідністю.

Provide your texts with icons and 
make your space friendly to 
people with disabilities.

Підтримаємо розробку 
українських піктограм до слів.

Support the development of 
Ukrainian pictograms to words.

Підтримаємо дітей з мовни-
ми порушеннями – подаруємо 
продукцію або сертифікат.

Support children with language 
impairments – present a product 
or a gift certificate.

Замовимо майстер-
клас «ДивоГра» про 
альтернативну комунікацію.

Order «DyvoGra» workshop on 
alternative communication.

Надамо права на видання 
або використання символів 
за роялті.
Buy rights or signs 
for royalty.
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Підтримати проєкт
Support a project

©ДивоГра
соціальне підприємство

©DyvoGra
social enterprise

 +38 093 792 6232

 +38 067 135 7166

 info@dyvogra.com

 www.dyvogra.com

 @dyvogra

 facebook.com/dyvogra


