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Робота з ветеранами
не припинялася

У зв’язку з пандемією коронавірусної інфекції 

минулий рік став для людей старшого покоління 

роком складних випробувань в умовах вимушеної 

соціальної ізоляції. Робота Всеукраїнської ради ве

теранів УТОГ у 2020 році була значно ускладнена, 

а деякі заходи довелося взагалі скасувати. Зокре

ма, не проводилося традиційне оздоровлення ве

теранів на базі НВЦ УТОГ, була значно зменшена 

кількість зустрічей в клубах «Ветеран» при культ

закладах УТОГ і кількість культмасових заходів.

Але в цілому робота не припинялася. Голови об

ласних рад ветеранів УТОГ спільно з обласними 

організаціями УТОГ протягом 2020 року надава

ли допомогу ветеранам УТОГ у розв’язанні різ

них питань, соціальнопобутовому обслуговуван

ні, наданні інформації стосовно запобігання захво

рюванню на СОVID19, видачі масок і засобів де

зінфекції тощо.

На місцях постійно проводилась робота з вете

ранами, здійснювалися подвірні обходи (зокрема, 

під час надання гуманітарної допомоги від місцевої 

влади та благодійників), про це є інформація разом 

з фотографіями на сторінках обласних організацій 

УТОГ в соціальній мережі Фейсбук. 

Здебільшого здійснювалися інформаційні заходи 

онлайн (на жаль, не всім ветеранам вони доступні 

через слабке володіння сучасними комп’ютерними 

технологіями). Під час зняття суворого карантину 

в деяких областях вдалося провести окремі захо

ди, наприклад, екскурсії для ветеранів УТОГ з до

триманням карантинних обмежень.

Проте у зв’язку з оголошенням карантину на те

риторії України довелося скасувати більшість зу

стрічей ветеранів УТОГ з учнями закладів спеці

альної освіти та низку інших заходів. 

У зв’язку з необхідністю внесення змін до Поло

ження про проведення щорічного Всеукраїнсько

го оглядуконкурсу «Краща організація роботи се

ред обласних рад ветеранів УТОГ» було розробле

но нове Положення, яке затвердили постановою 

президії ЦП УТОГ від 23.12.2020 № 254.

В 2020 році у Всеукраїнському оглядіконкурсі  

на кращу постановку роботи обласної ради вете

ранів УТОГ взяли участь 22 ОРВ УТОГ, які надіс

лали звіти про свою роботу і заповнили відповід

ну таблицю. 

Згідно з новим Положенням, 21 лютого 2021 ро

ку комісія розглянула звіти обласних рад ветера

нів УТОГ про роботу з надання всебічної допомоги 

ветеранам УТОГ, які її потребують. За підсумками 

обговорення комісія прийняла рішення:

—  у першій групі — присудити диплом прези

дії ЦП УТОГ і ВРВ УТОГ та грошову премію 

Дніпропетровській обласній раді ветеранів 

УТОГ (голова — А.І. Братко); 

—  у другій групі — присудити диплом президії 

ЦП УТОГ і ВРВ УТОГ та грошову премію Жи

томирській обласній раді ветеранів УТОГ (го

лова — Н.В. Середа);

—  у третій групі — Волинській обласній раді ве

теранів УТОГ (голова — Н.І. Хмель). 

23 березня 2021 року на засіданні президії ЦП 

УТОГ була затверджена відповідна постанова. 

Щиро вітаємо переможців і бажаємо ветеранам 

та ветеранським організаціям УТОГ нових успіхів!
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Від будинку культури  
УТОГ — до світового рівня

Інтерв’ю з Анатолієм Андрійовичем Резником

Підготовлено Т. Корнієнко на основі відеозапису інтерв’ю 
Д.Стрельченка з А. Резником та автобіографії А. Резника 

Ім’я Анатолія Андрійовича Резника доб
ре відоме не лише членам УТОГ, а й глу
хим шанувальникам оригінального жан
ру далеко за межами України. І все це — 
завдяки його талановитим виступам в 
незабутніх шоу, коли він творить чудеса 
прямо на очах у здивованої публіки. За 
старих часів ілюзіоністів вважали чарів
никами, але сьогодні багато хто прихо
дить на концерти з однією лише метою 
— розгадати, як артистам вдається ви
конувати свої трюки. Проте навіть ті, хто 
налаштований скептично, часто йдуть з 
таких шоу в повному захваті від побаче
ного, і зізнаються, що знімають капелюх 
перед талантом фокусника. 
Народився Анатолій Андрійович 
28 липня 1949 року в Запоріжжі. Спо
чатку навчався в школіінтернаті для 
глухих дітей в с. Благодатне (Донецька 
обл.), а з 1965 року — в такій же школі 
в Запоріжжі.
Після закінчення навчання почав пра
цювати на виробництві. Вільний від ро
боти час присвячував улюбленому хобі, 
виступаючи у жанрі ілюзії і магії у скла

ді Народного цирку «Калейдоскоп», який сам же і створив.
Згодом прийшло й міжнародне визнання: А.А. Резник з 1990 був членом комітету 
Міжнародної організації глухих магів, а з 1994 до 2016 року обіймав в цій органі
зації керівні посади — віцепрезидента і президента. 
Анатолій Андрійович неодноразово виступав на міжнародних і всеукраїнських 
фестивалях глухих фокусників, де здобував найвищі нагороди, а в рідному Запо
ріжжі його виступи в цьому оригінальному жанрі — найулюбленіші серед глядачів.
Про це та багато іншого читайте в інтерв’ю з А.А. Резником, яке підготував акти
віст Запорізької обласної організації УТОГ Дмитро Стрельченко.
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— Ми в гостях у А.А. Резника, керівника на-

родного цирку «Калейдоскоп» Запорізького об-

ласного будинку культури УТОГ. 

Анатолію Андрійовичу, скажіть, будь ласка, 

звідки у Вас сила-силенна реквізиту (вся Ваша 

кімната заставлена ним)?

— Реквізити почав виготовляти з 1970 року і 

продовжую це робити до сьогодні, тобто займаю

ся цією справою вже близько 50 років. Все робив 

власними руками: і шив, і на токарному верстаті 

виточував, і малював. Так і назбирав безліч зраз

ків найрізноманітнішого реквізиту.

Звідки брав ідеї? З книжок, з телепередач або 

самостійно придумував. Робити матеріали для фо

кусів цікаво, але це великий труд. І це моє улюбле

не хобі. 

— Ви знаєте, скільки у вас реквізиту?

— Ну, порахувати складно, бо його дуже багато. 

За моїми підрахунками, близько 1000 різних пред

метів, а може й більше. Вони зберігаються не ли

ше в цій кімнаті вдома, а й в обласному будинку 

культури УТОГ.

— Розкажіть, звідки взялось це хобі? Коли й з 

чого Ви розпочали свій творчий шлях?

— Бажання займатись фокусами виникло у ме

не ще в шкільні роки — завдяки книжці «Реперту

ар ілюзіоніста», де було багато описів фокусів і по

рад, як їх робити, як виготовити реквізит. Прочи

тав я цю книжку і собі захотів цим займатись, але 

потрібно було виготовляти матеріали для фокусів. 

Коли був школярем, для мене це було складно, не 

вистачало інструментів, навичок тощо. А коли піс

ля школи влаштувався слюсарем на завод «Ра

діоприлад» — згадав про книжку, яка надихнула 

мене в шкільні роки, почав пробувати виготовля

ти реквізити для магії. І цих реквізитів потихеньку 

ставало більше і більше.

— А як був створений Народний самодіяльний 

цирк «Калейдоскоп»?

— До Запорізького обласного будинку культури 

УТОГ я влаштувався в 1970 році. Тоді я був весь 

час сам: сам робив реквізит, сам виступав спільно 

з іншими самодіяльними групами. Пізніше дізнався, 

що в Краматорську створили колектив фокусників, 

вирішив завітати до них, перейняти їх досвід. А по

тім почав у себе в Запоріжжі шукати талановитих 

людей, залучати їх до участі в художній самодіяль

ності і в 1973 році створив колектив оригінально

го жанру «Калейдоскоп» при Запорізькому будин

ку культури УТОГ. Ми почали виїжджати, виступа

ти в селах та містах, наша майстерність поступово 

зростала. В 1990 році Центральне правління УТОГ 

присвоїло колективу звання «Народний», а в 1996 

році він отримав свою назву — «Калейдоскоп».
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— А згодом прийшло й міжнародне визнання...

— Так, у 1990 році наш колектив у складі 8 осіб ви

їхав до Німеччини, де у м. Лейпциг відбувся ІІІ Між

народний фестиваль глухих магів. Саме там ми 

вперше здобули престижні нагороди за І та ІІ міс

ця. З того часу кожні два роки брали участь у між

народних фестивалях глухих магів в різних куточ

ках світу — Німеччині, США, Англії, Іспанії тощо. 

Це стало можливим завдяки матеріальній та ор

ганізаційній підтримці Центрального правління 

УТОГ, без неї нам було б неможливо представля

ти Україну на міжнародних заходах. Тому колектив 

щиро дякує за допомогу і підтримку керівництву 

Українського товариства глухих, а також Запорізь

кій облорганізації УТОГ та ОБК УТОГ.

— Скільки всього артистів пройшло через 

«Калейдоскоп»?

— Це складно порахувати, але думаю, що протя

гом всього існування «Калейдоскопу» до нього до

лучилися не менше 50 учасників. 

У міжнародних фестивалях разом зі мною бра

ли участь і здобували нагороди Анатолій Немиров

ченко, Олена Кім, Дмитро Пєтєлін. В нашому ко

лективі виступали також Галина Воротнікова, Ма

рія Панкеєва та багато інших талановитих самоді

яльних артистів. 

На жаль, зараз в колективі мало учасників. Ті, 

хто раніше активно брав участь у його діяльності, 

з часом з різних причин вимушені були приділяти 

більше уваги сім’ям, дітям, внукам, а деякі з ко

лишніх наших артистів вже не живуть у нашому 

місті. Тому склад учасників постійно змінювався. 

Всі вони були хорошими, талановитими акторами. 

До складу колективу входили також танцівниці, які 

вміли створити на сцені гарний хореографічний 

супровід ілюзіону та інших номерів. Були в нашо

му цирку й артисти, які виступали в жанрі клоуна

ди. Ще є двоє дітей — майбутні актори «Калейдос

копу», які змалечку виступають на сцені.

— Ви вже 48 років виходите на сцену, щоб ди-

вувати глядачів своїм мистецтвом. Ніщо так не 

надихає артиста, як схвальний відгук, апло-

дисменти, захоплення глядачів. У вас є нагоро-

ди й відзнаки?

— Як при СРСР, так і за час незалежності Украї

ни я отримав від Українського товариства чимало 

відзнак, серед них звання «Відмінник УТОГ», «За 

заслуги», а в 2014 році — «Почесний член УТОГ».

— Ви багато їздили на міжнародні фестива-

лі, можете сказати загальну кількість нагород, 

отриманих за межами України?

— Їх дуже багато! Грамоти, медалі, кубки… Пе

рерахувати всі просто неможливо. 

— А що робить оранжевий кролик на Вашому 

робочому столі?

— Цей кролик — символ фокусника, саме він 

асоціюється з мистецтвом ілюзіону, тому що най

популярніша ілюзія — це діставання кролика з по

рожнього капелюха, що свідчить про справжню 

майстерність артиста. Цей кролик у мене на столі 

як сувенір, але буває, що я його беру для участі в 

ілюзійних номерах.

Раніше я виступав на сцені з двома живими го

лубами, вони були дуже гарні, білосніжні, а номер 

завдяки їхній участі дуже подобався глядачам і ви

кликав цілий шквал аплодисментів. Але перевози

ти птахів було складно, особливо за межі України, 

бо для цього потрібні спеціальні ветеринарні до

відки. Тому я з живими тваринами та птахами не 

виступаю, лише з такими іграшковими, як мій та

лісман — кролик.

— Хочу висловити Вам, Анатолію Андрійови-

чу, велику подяку за участь в інтерв’ю! Було ду-

же приємно з Вами поспілкуватися та цікаво 

дізнатися про Ваш шлях у мистецтві, про «Ка-

лейдоскоп»… Ви по-справжньому, всією душею 

любите свою справу і я хочу Вам побажати на 

майбутнє успішно продовжувати її. 

— Дякую. Мене непокоїть, що в Україні зменши

лася кількість глухих магів. Розумію, що це пов’я

зано з економічною ситуацією в країні, але живу 

надією, що все зміниться на краще і глухі маги ма

тимуть гідну підтримку для розвитку своїх талантів 

і свого чудового виду мистецтва.

Редакція висловлює вдячність Дмитру Стрельчен-

ку за консультативну підтримку та надання фото- і 

відеоматеріалів.
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Твоє майбутнє, УТОГ!

Дороги, які ми обираємо

Нещодавно відділ організаційної та видавничої роботи виконавчого апарату 

ЦП УТОГ проаналізував інформацію, яку надіслали обласні організації УТОГ про 

фактичний вибір життєвого шляху випускниками загальноосвітніх навчальних за

кладів для дітей з порушеннями слуху за 2019/2020 навчальний рік.

Щороку працівники обласних організацій УТОГ 

спільно з представниками підприємств УТОГ про

водять у спеціальних школах для дітей з порушен

нями слуху заходи з професійної орієнтації серед 

учнів з метою популяризації подальшого навчання і 

надання молоді інформації про працевлаштування. 

Але, на жаль, минулого року через карантин не 

вдалося провести ці заходи у повному обсязі. Проте 

працівники деяких організацій УТОГ змогли зустріти

ся зі старшокласниками і розповісти, який вибір вони 

можуть зробити, які для цього є зараз можливості, 

а також поцікавитися планами молоді на майбутнє. 

У будьякому разі, погодьтеся, що попри всі 

складні умови життя організації УТОГ не повинні 

втрачати зв’язок з випускниками шкіл, а навпаки 

— допомагати їм. А як насправді виходить? Поди

вімося на цифри й проаналізуємо їх. Адже вони 

красномовніші за будьякі слова. 

Перш за все, інформація 2020 року у порівнянні з 

попередніми роками свідчить про певну позитивну 

динаміку. Більше випускників, більше тих, хто всту

пив на подальше навчання тощо. Проте є й нега

тивні фактори, які ми не збираємося замовчувати.

Отже, минулого року випускників нараховувалося 

481 особа, що на 57 осіб більше, аніж у 2018/2019 

навчальному році. З них 171 учень отримав атестат 

про повню середню освіту, тобто закінчив 12 класів, 

307 учнів здобули базову середню освіту, тобто за

кінчили 10 класів, і 3 учні отримали свідоцтво спе

ціального зразка (це випускники допоміжних кла

сів та класів для дітей зі складними комбінованими 

порушеннями).

З випускників, які здобули базову середню осві

ту, 177 учнів перейшли в 11 клас з метою отриман

ня повної середньої освіти.

210 випускників з порушеннями слуху вступили до 

різних навчальних закладів, а саме: 35 осіб стали сту

дентами вищих навчальних закладів ІІІІV рівня акре

дитації (інститути, університети тощо), 66 осіб вступи

ли у вищі навчальні заклади ІІ рівня акредитації (коле

джі та інші прирівняні до них заклади), 109 осіб — у 

вищі навчальні заклади І рівня акредитації (технікуми, 

училища та інші прирівняні до них заклади).

Працевлаштовано 32 випускники з порушеннями 

слуху, які не виявили бажання продовжувати нав

чання. З них 4 особи прийшли працювати на під

приємства УТОГ, 24 — на підприємства та в органі

зації різних форм власності, а 4 випускники виїха

ли на постійні або тимчасові заробітки в інші краї

ни. Можливо, за кордон подалося б більше молоді, 

але, як відомо, через карантин таке працевлашту

вання було утруднене.

Крім того, з різних причин (ускладнена інвалід

ність, у зв’язку зі станом здоров’я, залученням до 

сільського господарства або сімейного бізнесу то

що) ще 62 випускники не визначились з подаль

шим життєвим шляхом. 

Як складеться подальша доля випускників, за

лежить і від них самих, і від кожного з нас: від на

шої небайдужості, вміння знаходити спільну мову 

з молоддю і подавати їм приклад своїм життям і 

працею. Отже, продовжуємо працювати далі. Як

що карантин не дозволяє побувати в школі і зу

стрітися з молоддю, не забуваймо про можливо

сті інтернетспілкування і надання інформації в со

ціальних мережах.

Тетяна КОРНІЄНКО

Якщо хоч один ветеран і хоч 
один успішний випускник 
минулих років в кожній з 
обласних організацій УТОГ 
розповість історію свого 
життя і подасть таким чином 
приклад молоді — ми матимемо 
значну відеотеку на цю тему. 
Долучайтеся!
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З життя славетних

Коломійченко, 
інститут, УТОГ…

Члени Українського товариства 

глухих добре знають Київський 

інс титут отоларингології, який но

сить ім’я О.С. Коломійченка. Але 

чи знають, що сам Олексій Си

дорович Коломійченко мав пору

шення слуху?

Олексій Сидорович Коломійченко народився 30 

березня 1898 р. в містечку Шпола на Черкащи

ні, у великій, багатодітній селянській сім’ї. Бать

ко його, Сидір Лук’янович, був відносно грамот

ним на той час чоловіком. Він закінчив двоклас

не училище (це прирівнювалося до п’ятикласного 

навчання), умів читати, писати, знав і виконував 

роботу рахівника. Мати — Олена Авксентіївна — 

була неписьменною селянкою, дуже доброю, ро

ботящою жінкою. 

В сім’ї було 18 чоловік. З 13 дітей троє померли. 

Виросло 10, із них п’ятеро хлопчиків і стільки ж 

дів чаток. Олексій був найменшим. 

Дитинство Олексія Сидоровича минуло серед 

прекрасної природи. Ріс він міцним, допитливим, 

дуже товариським і веселим хлопчиком, майже 

весь вільний час проводив у лісі чи на риболовлі 

(інтерес до неї він зберіг на все життя). Шполяни 

казали, що Олексій «народився в сорочці» — був 

щасливим, розумним, добрим до людей і рідних...

Батьки розуміли, що без навчання дітям зі злид

нів не вибитись. Згадуючи цей період, Олексій Си

дорович говорив: «Ніколи не забуду, як мати моя, 

Олена Авксентіївна, проста, неграмотна селян

ка й разом з тим дбайлива, розумна, чуйна жін

ка, завжди твердила, а головне — розуміла, що 

нам треба вчитися, і постійно нас на це напучува

ла. Слова матері: «хвилина час береже», «учення 

світ, а невчення — тьма» — не в тоні докору, а в то

ні ласкавого слова і поради глибоко западали в ду

шу, і ми слухали порад матері — вчилися».

Батько й мати Коломійченка доклали багато зу

силь, щоб виховати дітей, дати їм освіту. Середню 

освіту дістали всі дівчата, крім Клавдії, яка заміни

ла по господарству матір, що втратила зір. Хлоп

чики здобули вищу освіту, і згодом Конон став на

чальником залізничної станції, Лаврентій — інжене

ром, Іван — ветеринарним лікарем, професором, 

Михайло — відомим хірургом, також професором, 

а Олексій — видатним ученимотоларингологом.

Старшого сина — Михайла, що здавна мріяв ста

ти лікарем, спочатку не прийняли на медичний фа

культет Київського університету: сім’я мала пріз

вище Коломієць, що означало тоді належність до 

нижчого стану. Наполегливий і цілеспрямований, 

Сидір Лук’янович знайшов вихід. Він звернувся до 

священика, який видав нові метричні довідки всім 

синам з прізвищем, що мало означати належність 

до вищого стану («із козачества»), — Коломійчен

ко. Ця обставина допомогла всім хлопцям вступи

ти до вищих навчальних закладів. 

Після навчання у Залізничному училищі у 1919 

За інформацією на  
http://www.iol.com.ua/kolomyichenko.shtml
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році Олексій Коломійченко вступив до 

юридичного факультету Київського уні

верситету і вже через місяць навчання 

перейшов на медичний факультет того 

самого університету, згодом перетворе

ного на Київський медичний інститут (за

раз — Національний медичний інститут 

імені академіка О.О. Богомольця).

Багато часу проводив студент Коло

мійченко на кафедрі отоларингології, 

якою керував професор О.М. Пучків

ський. 

І треба ж такому статися, щоб перед 

самим закінченням інституту Олексій 

Сидорович застудився і в нього знизив

ся слух. Консультації у відомих спеціаліс

тів та лікування виявились неефективни

ми. Слух не поліпшувався, хоча залишав

ся достатнім для продовження навчання. 

Ця обставина значною мірою прислужи

лася до того, що Коломійченко вирішив 

обрати своєю спеціальністю отоларинго

логію і присвятити життя боротьбі з глу

хотою.

Лікарська діяльність О.С. Коломійчен

ка почалася 1924 р. в Ізяславській діль

ничній лікарні, де він працював ліка

ремстажистом. Потім Олексія Сидоро

вича відрядили на курси вдосконалення 

лікарів у Київ, де його згодом запросили 

до клініки вуха, горла, носа Київського 

інституту вдосконалення лікарів на по

В 70ті роки Коломійченко поставив за ме

ту створення республіканського слуховіднов

ного центру на базі інституту. Це зробило б 

доступнішою висококваліфіковану допомогу 

людям, які страждають на глухоту й приглу

хуватість. Центр було збудовано на кош

ти Українського товариства глухих і відкрито 

вже після смерті вченого.

У центрі: О.С. Коломійченко, заступник голови УТОГ М.І. Неплюй та голова УТОГ К.В. Філонок з групою 

співробітників інституту

саду асистента, де він і почав свою наукову діяльність.

О.С. Коломійченко працював молодшим асистентом, стар

шим приватдоцентом, а з 1936 р. — доцентом клініки. 

У 1936 р. Коломійченка було призначено завідуючим ве

ликим дитячим отоларингологічним відділенням, яке він ор

ганізував уперше в Україні в районній лікарні № 23 м. Києва. 

Клініка стала центром розвитку нового на той час напряму 

отоларингології — дитячої хірургії вуха, горла, носа.
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Олексій Сидорович уперше в Києві й в Украї

ні застосував видалення сторонніх тіл з гортані, 

трахеї та бронхів без трахеотомії і широко запро

вадив у практику метод прямої ларингоскопії у ді

тей.

До 1936 р. вчений опублікував 14 статей з ото

риноларингології, і за сукупністю праць йому було 

присвоєно ступінь кандидата медичних наук (без 

захисту дисертації). У 1938 р. після прочитання 

пробної лекції на тему «Радикальна трепанація та 

її ускладнення» Олексій Сидорович отримав зван

ня професора.

Наукові інтереси О.С. Коломійченка весь час 

розширювалися: травми вуха, горла, носа, вну

трішньочерепні ускладнення хронічних гнійних 

запалень середнього вуха, абсцеси мозку, лабі

ринтити. Особливу увагу приділяв він лікуванню 

хворих з абсцесами мозку, що стало основою для 

оформлення його клінічного досвіду і численних 

спостережень у вигляді докторської дисертації, 

яку він успішно захистив у 1940 р.

Під час Великої Вітчизняної війни, коли поранені 

надходили безперервно, особливо під час героїч

ної оборони Києва, Олексій Сидорович розробляв 

нові види операцій, адже новітні типи зброї викли

кали особливо тяжкі, комбіновані травми, зокре

ма голови й шиї. Ця діяльність в подальшому була 

високо оцінена урядовими нагородами. 

В окупованому Києві Коломійченко працював у 

ряді отоларингологічних закладів, здебільшого на 

території лікарні № 23. 

З 1943 р. Коломійченко завідує кафедрою отола

рингології стоматологічного факультету Київсько

го медичного інституту, а в 1944 р. його обирають 

завідуючим кафедрою такого ж самого профілю 

Київського інституту вдосконалення лікарів. Одно

часно О.С. Коломійченка призначили заступником 

директора з науковонавчальної роботи. 

Особливо великі заслуги О.С. Коломійченка в 

галузі розробки нових операцій при отосклерозі 

для поліпшення слуху. Першу операцію при ото

склерозі за методом Розена Олексій Сидорович 

успішно провів у 1957 р. Операція повертала слух 

більш як 70 % хворих, і він залишався стабільним 

навіть у віддалений час. Це досягнення услави

ло українську отоларингологію та її видатного ке

рівника.

Влітку 1960 р. було прийнято рішення про органі

зацію в Києві науководослідного інституту отола

рингології МОЗ УРСР, директором якого було при

значено Коломійченка. 

Наукові інтереси Олексія Сидоровича були різ

номанітними — вони виходили далеко за межі спе

ціальності і стосувались найновіших досягнень бі

ології, біохімії, фізики, кібернетики. З самого по

чатку організації інституту в його структурі були 

передбачені теоретичні лабораторії — біохімії, фі

зіології, мікробіології, патоморфології, гістології.

З ініціативи й за безпосередньої участі Олексія 

Сидоровича був розроблений й широко впрова

джений в практику метод ультразвукової терапії, 

створено спеціальну апаратуру, вивчався вплив 

низьких температур і лазерного опромінення на 

живі тканини, а потім (після клінічної апробації 

сконструйованої апаратури) ці методи з успіхом 

застосовувалися при лікуванні пацієнтів з різними 

отолариногологічними захворюваннями. Під йо

го керівництвом були написані роботи по впрова

дженню кібернетичних методів в оториноларинго

логію, що стали одними з перших у цій галузі.

Олексій Сидорович — автор ряду винаходів, йо

му належить понад 200 наукових статей і моногра

фій. Праці вченого широко відомі в нашій країні і 

за її межами.

Пішов з життя видатний вчений 17 вересня 1974 

року, похований на Байковому кладовищі. 

З червня 1978 р. ім’я О.С. Коломійченка при

своєно Київському інституту отоларингології. Біля 

входу до інституту встановлено меморіальну дош

ку з барельєфом вченого. 

Зараз справу О.С. Коломійченка гідно продов

жують його учні — вчені Інституту отоларинголо

гії, успішно розвиваючи накреслені Олексієм Си

доровичем напрями наукових пошуків.
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Професія — перекладач

Віддане служіння
глухим людям
На початку березня свій ювілей відзначила перекладач жестової мови вищої катего

рії, Почесний член УТОГ Є.М. Зуєва. Євдокія Михайлівна — це легенда з когорти ве

теранівперекладачів жестової мови в УТОГ. Адже вона є не лише перекладачем, а й 

незмінним, протягом тривалого часу, викладачем жестової мови на курсах підготов

ки перекладачів жестової мови, присвятивши 55 років роботі в нашому Товаристві.

З нагоди ювілейного дня народження президія ЦП УТОГ відзначила Є.М. Зуєву 

Почесною грамотою, яку урочисто вручили ювілярці під час привітання в Цент

ральному правлінні УТОГ.

За інформацією з соціальних мереж та 
зі збірки «З вершин досвіду і зрілості» 

Спостерігаючи сьогодні за її плавними, артистич

ними, впевненими рухами, важко повірити, що до 

14 років вона навіть і не підозрювала, що є жесто

ва мова й існує Товариство глухих.

Після переїзду у будинок на площі Космонавтів у 

Києві, де її родина отримала квартиру, Дуся позна

йомилася з дівчатками з дому, де жило багато глу

хих людей. Дружні відносини зав’язалися у неї зі 

Світланою Холіною. Саме в цій родині Євдокія от

римала свої перші уроки жестової мови. Частень

ко в цей будинок по вулиці Культури, 20 навідува

лася Єлизавета Володимирівна Сапожникова. 
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Саме вона і помітила бажання Євдокії допома

гати глухим у перекладі жестовою мовою й одно

го разу запитала її: «Хочеш бути перекладачем?». 

Дуся, не роздумуючи, погодилася.

А далі було, як у казці! Ісаак Аронович Сапожни

ков, Єлизавета Володимирівна Сапожникова, Ган

на Іванівна Набоченко, Раїса Іванівна Шелест, Во

лодимир Вікторович Скурчинський і Тетяна Геор

гіївна Філяніна повели її у казковий світ жестової 

мови.

Євдокія вчилася дуже натхненно, запам’ятову

вала кожний жест, кожне нове слово. Її батьки бу

ли дуже вражені: «Навіщо тобі це все?» Але Єв

докія розуміла: «Ось воно — МОЄ!, без чого жити 

вже не можна!»

Саме в професії перекладача Євдокія Михайлів

на самостверджувалася і відчувала душевну по

требу допомагати глухим людям.

 Її трудовий і творчий шлях в УТОГ розпочався 

у 1965 році: Курсова база, курси підготовки клуб

них працівників, викладання на курсах підготовки 

перекладачів дактилологів, потім робота в Палаці 

культури імені А.В. Луначарського, Київській орга

нізації УТОГ, школі інтернаті для глухих дітей № 6 

м. Києва, де вела гурток жестової пісні. Незабут

нім був період роботи на телебаченні — сурдопе

реклад на каналі «Київська панорама». 

У Культурному центрі УТОГ Євдокія Михайлівна 

працювала в народному самодіяльному театрі та у 

відділі художньої самодіяльності, вела гурток жес

тової пісні. З 2015 року Євдокія Михайлівна пра

цює викладачем у Центрі української жестової мо

ви при КЦ УТОГ.

На її долю випало багато цікавої й водночас 

складної роботи з підвищення рівня культури жес

тової мови. Євдокія Михайлівна — один з авторів 

відеокурсу «Українська жестова мова», посібників 

та книжок. 

 І це не тільки її робота — це віддане служіння 

глухим людям, це її життя!

Вельмишановна  
Євдокіє Михайлівно! 

Ваш календар життя знову подарував Вам чудо

ву ювілейну дату! У цей особливий день для Вас 

прозвучали  найщиріші побажання радості, пози

тиву, сонячних днів! Нехай життя Ваше буде на

повнене приємними дрібницями, щасливими мо

ментами і зустрічами з добрими людьми! 

Нехай у Вас буде все те, до чого Ви 

прагнете, про що мрієте! Енергії Вам 

на це, сил, успіху і нових здобут

ків! Бажаємо Вселенської любові, 

впевненості у прийдешньому дні, 

матеріального достатку і міцно

гоміцного здоров’я!

Президія ЦП УТОГ, Рада перекладачів 
жестової мови УТОГ, колектив Культур-

ного центру УТОГ і Центру української 
жестової мови, колеги, друзі, учні 
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Юрій Данилович народився 9 серпня 1947 ро

ку в сім’ї військових, місце його народження — 

м. Брянськ (Росія). Слідом за батьком сім’я часто 

переїжджала з місця на місце. Юрій у ранньому 

дитинстві втратив слух і тому навчався в шко

лі для глухих дітей у Харкові. Там і зустрів свою 

майбутню дружину — Людмилу, що молодша від 

нього на рік. 

Перший запис в трудовій книжці Юрія — Харків

ське УВП № 1 УТОГ. Із вдячністю він згадує сво

їх друзів по роботі — М.Г. Рижкіна, А.С. Бровка та 

інших. Освіту хлопець продовжив у вечірній школі 

для робочої молоді, пізніше до нього приєдналася 

й майбутня дружина. 

З усіх шкільних предметів найбільше йому подо

балась історія, яку викладала глуха вчителька О.С. 

Смирнова. 

Юрій також дуже любив слухати лекції ветерана 

УТОГ А.І. Росинського. 

Пізніше Гуреєва запросили працювати на про

мисловий гігант «Турбінний завод», а згодом він пе

рейшов на Харківський електромеханічний завод.

Він завжди був і є активістом УТОГ, входив до 

складу бюро первинної організації Товариства, 

грав у складі футбольної команди підприємства і 

УТОГ.

Його дружина, Людмила Іванівна, навчилась ши

ти на уроках праці в школі для глухих дітей і після 

закінчення 12 класів вступила на швейне держав

не підприємство «Харків», де і працювала швач

кою до виходу на пенсію в 55 років.

У березні 1971 року Юрій і Людмила одружили

ся. З того часу минуло вже 50 років... 

Їхня донька працює в одній із лікарень міста Хар

кова. Є внук, який закінчив військове училище, та 

внучка — учениця 10 класу. 

Все життя подружжя Гуреєвих пов’язане з Това

риством глухих. Юрій Данилович у 1993 році був 

обраний головою міської ради ветеранів, заступ

ником голови обласної ради ветеранів, проводить 

бесіди «Світ сьогодні» в Будинку культури УТОГ, 

а також зустрічі ветеранів в парку «Жасминовий 

бульвар», бере участь у художній самодіяльності 

Будинку культури УТОГ. 

Гуреєв обирався делегатом XV і XVI з’їздів УТОГ. 

Щоб бути в курсі подій, щороку витрачає поло

вину пенсії на передплату газет та журналів, осво

їв комп’ютер.

Юрій Данилович в сім’ї головний постачальник, а 

Людмила Іванівна — головний кухар. Живуть наші 

ювіляри дуже дружно, активним і цікавим життям.

Наші ювіляри

Півстоліття разом
Відзначають знаменну дату золотого весілля Юрій Данилович та Люд

мила Іванівна Гуреєви з Харкова.

Дорогі наші Юрію Даниловичу  
та Людмило Іванівно!

Вітаємо вас із золотим весіллям!

Житом достиглим нехай доля грає,

Сиплеться миром, здоров’ям, добром,

Ні втоми, ні болю хай серце не знає,

А повниться щастям, як стиглим зерном.

Щоб помисли гарні і плани збувались,

Хай Всевишній дарує вам сотню літ,

А матінка Божа охороняє від всяких бід!

Президія Харківської обласної організації УТОГ, 
клуб «Ветеран», друзі та колеги, 

Народний самодіяльний театр «Аріадна», 
клуб «Огонек» Слобідського району м. Харкова
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Твої таланти, УТОГ!

Чотири корони 
Олени Бобирєвої
Погодьтеся, що будьякий захід, що створює святковий настрій і геть прога

няє «думи сумні», зараз на вагу золота! Тому такий щирий інтерес і позитивні 

відгуки отримав конкурс, який відбувся нещодавно в нашій «першій столи

ці» — Харкові. Це був фінал «Місіс Харків — 2020», у якому разом зі своїми 

чуючими землячками взяла участь й добре відома у спільноті глухих Оле

на Бобирєва — успішна підприємниця, блогерка, актриса і просто чарівна 

жінка. До її численних нагород і відзнак у різних сферах, де вона натхнен

но працює і творить, додалася ще одна шляхетна нагорода — звання Пер

шої віцемісіс Харкова. 

Щиро привітавши Олену з перемогою, ми звернулися до неї з проханням 

розповісти про цей конкурс і свою участь у ньому.

Підготувала 
Наталія КАЛИНИЧЕНКО
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— Олено, Ви не вперше берете участь у кон-

курсах краси?

— Як це не дивно, але це справді мій перший 

конкурс краси, де я взяла участь. В юності якось 

не склалося, та й не було особливого бажання 

змагатися за право бути першою красунею, я реа

лізовувала себе в інших сферах життя.

Але цей конкурс — особливий. Це конкурс кра

си та успіху, фіналістки якого реалізують свої 

благодійні проєкти й справді підтверджують, що 

краса врятує світ. І саме тому я вирішила взяти 

участь, бо прагнула показати світові силу, кра

су і талант людей з так званими особливими по

требами. 

— Хто виступив організатором цього конкур-

су? Він тривав рік через карантин чи так було 

передбачено? 

— Організатор та власник конкурсу краси і бла

годійності «Місіс Харків» — Яна Левандовська.

Конкурс розпочався ще в лютому 2020 року та 

повинен був завершитися у листопаді 2020 ро

ку, але через карантин фінал дозволили провести 

тільки зараз, отже тому цей захід тривав цілий рік. 

І це в якомусь сенсі добре, бо за цей час фіна

лістки конкурсу змогли реалізувати багато добрих 

справ та благодійних проєктів.

— Хто брав участь у конкурсі? Як проходили 

відбіркові етапи й фінал? 

— У конкурсі брали участь успішні бізнеследі ві

ком від 25 до 60 років. Перший півфінал відбув

ся навесні 2020 року, другий — влітку (у серпні). 

Я брала участь у другому півфіналі. Всі учасниці 

півфіналу озвучували свої ідеї щодо реалізації бла

годійних проєктів, а ті з них, що вийшли у фінал, 

отримали право їх реалізувати.

Головною умовою участі в фіналі була саме реа

лізація свого благодійного проєкту та демонстра

ція відеоролика про це. У фінал вийшло 8 жінок, 

проте до участі було допущено лише 6, бо решта 

не виконала вищезазначені умови.

— Розкажіть, будь ласка, про Ваш благодій-

ний проєкт на конкурсі. Хто допомагав Вам у 

його реалізації? 

— Мій благодійний проєкт, звичайно ж, був 

пов’язаний з моєю власною долею та мав на меті 

об`єднати два світи: світ чуючих та світ нечуючих, 

подолати перешкоди та бар’єри у їхньому спілку

ванні, показати таланти та красу людей з порушен

нями слуху.

І головний свій проєкт я реалізувала ще у верес

ні 2020 року на Міжнародний день глухих. Це бу

ла масштабна акція за участі як чуючих, так і не

чуючих людей.

Артисти нашого Народного театру «Аріадна» ви

ступали на майданчику біля Харківського оперного 

театру, наші дівчата разом з народним шоутеат

ром «Діти майбутнього» при ГУ Нацполіції Харко

ва танцювали на майдані Свободи, а потім у парку 

імені Т.Г. Шевченка відбувся флешмоб з виконання 

пісні жестовою мовою. А також відбувся шоупо

каз колекцій нашої deafдизайнерки Світлани Лу

ковицької на подіумі отелю 5* «Харків Палас». 

У цьому проєкті мені допомагало багато людей, 

і я глибоко вдячна всім за це. А особливо вдяч

на оператору Віктору Коротовському, який зняв 

ролик за проєктом, та моїй подрузі Світлані Луко

вицькій, яка завжди підтримує мене в усіх моїх по

чинаннях. До речі, Віктор та Світлана були відзна

чені подяками на фіналі конкурсу.

Але за цей рік підготовки до фіналу мені вдалося 

реалізувати ще цілу низку інших благодійних проєк

тів, що спрямовані на інтеграцію та об`єднання сві

ту чуючих і світу нечуючих. Зокрема, це міжнарод

ний проєкт в Інстаграм з навчання блогерів жестової 

мови, цикл передач про нечуючих на моєму каналі в 

Youtube, допомога deafдізайнеру в придбанні швей

ного обладнання. Також у зв`язку з загрозою закрит

тя нашого Народного театру «Аріадна», були підго

товлені та направлені колективні звернення наших 

артистів до Президента України та деяких народних 

депутатів, і зараз ми очікуємо на відповідь.
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— Переглядаючи світлини, не можна не помі-

тити Вашу сукню синього кольору з оригіналь-

ною вишивкою. Це нова творча знахідка Вашої 

подруги — нечуючої дизайнерки Світлани Лу-

ковицької?

— У фіналі конкурсу я була у двох сукнях, які 

пошиті Світланою. На презентацію проєкту я вдя

гала дуже красиву сукню рожевого кольору, що 

прикрашена квітами ручної роботи. А сукня на 

фінальний вихід — справді, це розкішне вбран

ня кольору «синій електрик», прикрашене гіпю

ром та пір`ям. Ця сукня — повністю творча зна

хідка Світлани, та до того ж пошита дуже якісно 

й ретельно.

— Які саме етапи конкурсу «Місіс Харків» най-

більше Вам запам’яталися?

— У фіналі конкурсу в усіх учасниць було три ви

ходи: перший — дефіле в дуже гарних норкових 

шубах від бренду «Чарівні хутра», другий — ви

хід з презентацією свого благодійного проєкту та 

демонстрацією відеоролика на великому екрані, і 

третій — фінальний вихід, дефіле та нагороджен

ня. Творчого конкурсу не було. 

Проте мене попросили разом з артистами БК 

УТОГ підготувати пісню в жестовому виконанні ра

зом із танцем на трек «Хуторянка». І цей номер був 

підготовлений та виконаний на «ура» в фіналі кон

курсу. 

Користуючись нагодою, висловлюю щиру подя

ку учасникам, які виступили зі мною в цьому номе

рі: Віктору Коротовському, Олені Білій, Діані Білоус, 

Анастасії Биковій, Тетяні Сільченко, Ользі Школь

ній. 

Також висловлюю велику подяку голові Харків

ської облорганізації УТОГ Олені Яковлєвій, а також 

працівникам  ОДК УТОГ Норис Свачіновій та  Віта

ліні Кудрявцевій, та всім тим, хто підтримував ме

не, зокрема моїй подрузі Світлані Луковицькій та 

Уляні Франковській за допомогу в реалізації бла

годійного проекту.

— Які відчуття були, коли промениста коро-

на увінчала Вас? Були ще якісь відзнаки й по-

дарунки?

— Так склалося, що я отримала не одну, а цілих 

чотири корони. Одна корона — за титул «Перша 

віцемісіс Харків–2020». Друга корона — за найкра

щий благодійний проєкт. Третю корону я отримала 

особисто від переможниці «Місіс Харків–2019», це 

шикарна коштовна корона. А четверту, маленьку 

золоту корону на каблучці, я отримала в подару

нок від спонсорів конкурсу. 

Також були й інші, дуже цінні особисто для ме

не подарунки. Та головне — не це, а фактичне ви

знання мене переможницею, добрі слова та щира 

подяка людей.

— Ви — людина творча, тому завжди радуєте 

своїх шанувальників новими ідеями. Не секрет, 

якими саме творчими знахідками і життєвими 

планами сповнені Ви сьогодні?

— У мене дуже багато планів, я ніколи не за

спокоювалася на досягнутому. У найближчих 

планах — це взяти участь у зйомках фільму за 

п’єсою А.  Чехова «Медведь», де я виконую го

ловну роль. 

Також мені надійшли пропозиції щодо участі у 

деяких міських проєктах. Але головне — я буду 

робити все для того, щоб показати світу безмежні 

можливості людей з так званими особливими по

требами, їх силу, красу і таланти.

—  Такій благородній меті ми бажаємо успіш-

ної реалізації й щиро вдячні Вам за інтерв’ю!
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Культура глухих

Пишаємося нашими 
учасницями!
З 1 до 8 березня Пол

тавським міським цент

ром соціальних служб 

для дітей, сім’ї та мо

лоді було проведе

но міський творчий 

онлайнконкурс для 

людей з інвалідністю 

«Жінка наче те весняне 

сонце, нам дарує світло 

і тепло».

У цьому творчому змаганні успішно виступили 

від Полтавської обласної організації УТОГ Наталія 

Адамюк, Світлана Лук’янова і Сара Лук’янова.

 Наталія Адамюк підготувала вірш жестовою мо

вою «Пісня про матір» Бориса Олійника, а Світлана 

Лук’янова з нагоди дня народження Тараса Шев

ченка виконала жестами його «Заповіт». Наймо

лодша наша учасниця — 11річна Сарочка — не 

просто розповіла жестовою мовою вірш Лесі Укра

їнки «Колискова», а зіграла цілий мініспектакль! 

На своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук 

Полтавський міський центр соціальних служб для 

дітей, сім’ї та молоді запросив усіх переглянути ви

ступи учасників та залишити під відео свої відгуки, 

які братиме до уваги журі під час підбиття резуль

татів конкурсу.

У своїй нозології наші учасниці посіли призові 

місця: на першому — Наталія Адамюк, на другому 

– Світлана і Сара Лук’янови.

 10 березня відбулося підбиття підсумків кон

курсу та нагородження учасників. Усі конкурсан

ти отримали подарунки від міської влади, квіти та 

грамоти. А головне – це осяяні радістю очі, щирі 

усмішки та позитивні емоції від участі у конкурсі, 

бажання розвивати свої таланти і демонструвати 

свої досягнення громаді.

Пишаємося нашими учасницями, які гідно пред

ставили Полтавську обласну організацію УТОГ на 

цьому онлайнконкурсі!

Інформація Полтавської облорганізації УТОГ
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Щоб пам’ятали

Спасибі, що пам’ятаєте ...
Попри всі проблеми нинішнього нашого 

життя, коли пандемія знову набирає обер

тів, люди намагаються пам’ятати ті добрі 

традиції, що були закладені раніше. Звичай

но, з дотриманням карантинних заходів, ма

сок, безпечної відстані і інших вимог. 

Ось і в Запорізькому ДК УТОГ зібралися ветера

ни, щоб вшанувати пам’ять Віктора Миколайовича 

Дюкова (1911 – 1994). Вечір, присвячений 110річчю 

першого голови Запорізького облвідділу УТОГ, від

бувся напередодні дня його народження — 20 бе

резня. 

Хоча захід був орієнтований на людей старшо

го віку, ініціатором його проведення стала люди

на молода — художній керівник Запорізького ОБК 

УТОГ Дмитро Петелін: «Мені завжди говорили, що 

Дюков — велика людина. Тому я теж поважаю йо

го, навіть не дивлячись на те, що не був знайомий 

з ним особисто. Він помер у 1994 році, а я тоді був 

учнем 4 класу. Коли став працювати в БК, часто 

чув від наших ветеранів про Дюкова. Тому 5 років 

тому організував спільно з облорганізацією і ТО 

захід, присвячений його ювілею, і діти і внуки Дю

кова прийшли на цей захід. Завдяки спонсору бу

ло виділено автобус, і ми всі їздили на кладовище. 

Навіть меморіальну дошку в його пам’ять відкри

ли на фасаді нашого клубу ... ». 

А в цьому році через карантин захід пройшов 

скромно. На могилу не їздили через погодні умови 

і карантинні обмеження. Хоча можливо, пізніше ще 

вдасться це зробити. 

На ювілейному заході виступили Олена Семе

нютенко, Анатолій Резник, Марія Панкеєва, Іван 

Сітко, Валентина Єрмохіна, які поділилися спога

дами про Віктора Миколайовича Дюкова. 

Президія Цен-
трального прав-
ління УТОГ, 
президія прав-
ління Львівської 
організації УТОГ і 
Рада директорів 
підприємств 
УТОГ з глибоким 
сумом повідом-
ляють, що від 
тяжкої хворо-
би передчасно 
пішов з життя 
колишній керів-

ник Дрогобицького МП «Карпати» УТОГ

ЛЮБУСЬКА Левко Теодорович
(20.06.1960 — 08.03.2021),

який протягом десяти років очолював ро-
боту цього підприємства, і висловлюють 
щирі співчуття рідним і близьким покійно-
го. 

У зв’язку з цим через газету хочеться звернути

ся до наших обласних організацій та обласних рад 

ветеранів із закликом брати приклад із запорожців 

і не забувати тих, хто багато років тому чимало ро

бив для організації, становлення та розвитку нашого 

Товариства, створення його матеріальної бази, зав

дяки якій ми можемо зараз жити й працювати, за

лишаючись на плаву в такий складний час. Сподіва

ємося, що в кожній раді ветеранів знайдуть можли

вість згадати наших першопрохідців і всіх, хто довгі 

роки працював в УТОГ. Надати допомогу і підтрим

ку живим, віддати данину поваги спочилим (по мож

ливості, з відвідуванням могил у поминальні дні) — 

це теж повинно стати частиною роботи. І нехай вам 

скажуть з вдячністю рідні та близькі тих людей, що 

вже пішли від нас: «Спасибі, що пам’ятаєте ...»
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«Масниця йде,  
8 Березня за руку веде»

В Одеському культзакладі УТОГ 13 березня від

святкували 8 березня та Масницю, дотримую

чись усіх правил карантинних обмежень. Невели

ка кількість людей — від малого до старого — зі

брались біля обласного Центру культури та відпо

чинку УТОГ. Організатори свята доклали чимало 

зусиль, щоб проводи зими та 8 березня пораду

вали їх усіх. 

На самому початку гуляння виступили учасни

ці танцювального колективу з піснею «Масниця». 

Протягом всього свята самодіяльні артисти не

впинно розважали народ і проводили веселі кон

курси для дітей та дорослих. Підтримував святко

ву атмосферу й автор цих рядків в образі весело

го козачка. Порадували своїми виступами Дар’я 

Кострова, Юлія Дінник, Валентина Зборовщук та 

їх керівниця — Т.А. Гайшун.

Активна «торгівля» розвернулася в залі Центру 

культури УТОГ, де всім пропонувалися чай, кава і, 

звичайно ж, млинці, але не просто млинці, а зі згу

щеним молоком, які спонсори виділили нам без

коштовно на свято. Тож наші гості могли зігрітися 

гарячим чаєм і поласувати смаколиками, які при

готували наші активісти.

А яке найяскравіше дійство на Масниці? Звичай

но ж, підпалювання опудала Зими! Але хоча через 

погодні умови нам не вдалося цього зробити, все 

одно свято запам’яталося тим, що жоден гість не 

залишився поза увагою: всі брали активну участь 

у конкурсах, чоловіки робили для жінок букети, 

учасники конкурсу отримали призи, їли млинці та 

запивали чаєм. 

Отже, відсвяткували два свята разом. Недаремно 

кажуть, що «Масниця йде, 8 Березня за руку веде». 

Більше фото — на 3 сторінці обкладинки.

Павло БАБІН,
голова Одеської обласної

молодіжної організації УТОГ

У культзакладах УТОГ
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Для вас, абітурієнти!

Куди піти навчатися
До вашої уваги пропонуємо перелік навчальних 

закладів, які забезпечені відповідними умовами 

навчання, а саме перекладом навчального проце

су жестовою мовою.

Більш детальну інформацію можна дізнатися на 

сайті УТОГ за посиланням або QRкодом.

Вінницька область

Вінницький інститут та коледж 
Університету «Україна»

Спеціальності: 

• Фізична терапія та ерготерапія;

• Психологія;

• Менеджмент;

• Соціальна робота;

• Право;

• Фінанси, банківська справа та страхування.

Адреса:  21036, м. Вінниця, 

 вул. Хмельницьке шосе, 23А.

Контакти: (096) 3891272, (063) 5078826.

Дніпропетровська область

Національна металургійна академія 
України

Спеціальності: 

• Інформаційні управляючі системи та техно

логії;

• Машинобудування;

• Інженерна механіка.

Адреса: 49600, м. Дніпро, пр. Гагаріна, буд. 4.

Контакти: (0562) 474400.

Державний навчальний заклад 
«Дніпровський коледж технологій та 
дизайну»

Спеціальності:

• Технологія легкої промисловості: швейні 

вироби, трикотажні вироби, взуттєві виро

би, аксесуари;

• Галузеве машинобудування: ремонт побуто

вої техніки та швейного обладнання;

• Дизайн: дизайн одягу, графічний дизайн, ди

зайн середовища.

Адреса:  49600, м. Дніпро, провулок Ушин

ського, 3 (біля стадіону «Дніпро 

Арена»).

Контакти:  (068) 2300397, (066) 2475885,

 (097) 3627349 — приймальна комі

сія; email:dvnz_dktd@ukr.net

Міжрегіональний Центр професійної 
перепідготовки звільнених в запас 
військовослужбовців

Спеціальності:

• Токар. Слюсар з ремонту колісних тран

спортних засобів;

• Кухар. Виробник м’ясних напівфабрикатів.

Адреса:  50025, Дніпропетровська обл.,        

м. Кривий Ріг, вул. Ушакова, 4.

Контакти:  (0564) 271822; 272400;  

272532 (факс);

 (069) 5703207 (приймальна комі

сія);

 (068) 9742292 (SMS).

Житомирська область

Житомирський професійний ліцей 
Житомирської обласної ради

Спеціальності:

• Кухар. Кондитер;

https://utog.org/osvita/dlia-abiturientiv-2021
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• Слюсарелектрик з ремонту електроустатку

вання;

• Оператор комп’ютерного набору.

Адреса:  10029, м. Житомир, 

 вул. Небесної Сотні, 43.

Контакти:  тел.: (0412) 473271, 

 473274 (приймальна комісія);

 моб. тел.: (068) 6776203, 

 (073) 0189269;

 email: ztvpui@gmail.com

Закарпатська область

Закарпатська академія мистецтв

Спеціальності:

• Дизайн;

• Образотворче мистецтво;

• Декоративноприкладне мистецтво (худож

ня обробка дерева, металу та художня кера

міка).

Адреса:  88015, м. Ужгород,  

вул. А. Волошина, 37  

(адреса ректорату).

Контакти:  (0312) 613033 — 

 приймальна комісія.

Запорізька область

ДНЗ «Запорізьке машинобудівне 
вище професійне училище» (ВПУ27)

Спеціальності:  

• Слюсар з механоскладальних робіт;

• Контролер слюсарних та верстатних робіт 

(слюсарні роботи);

• Розмітник.

Адреса:  69084, м. Запоріжжя, 

 вул. Виробнича, 15. 

Контакти:  (061) 2782831, (063) 9766808.

Київська область

Відкритий міжнародний університет 
розвитку людини «Україна» та 
Коледж «Освіта»

Спеціальності:

• Соціальна робота;

• Фізична терапія;

• Комп’ютерна інженерія.

Адреса:  м. Київ. вул. Львівська, 23 

 (ст. м. «Житомирська»).

Контакти:  (044) 4092762, 4247008.

Київський фаховий коледж 
прикладних наук (Київський коледж 
легкої промисловості)

Спеціальності:

Освітній рівень бакалавр (вступ на основі 12 

класів)

• 182 Технології легкої промисловості (Техно

логії фешнбізнесу);

Освітній рівень: фаховий молодший бакалавр 

(вступ на основі 10 класів)

• 182 Технології легкої промисловості (Швейні 

вироби, Трикотажні вироби, Взуттєві вироби, 

Аксесуари, Шкіра та хутро, Обслуговування 

виробництва, Експертиза матеріалів);

• 071 Облік і оподаткування (Облік і оподатку

вання; Фінанси та кредит);

• 022 Дизайн (Дизайн одягу; Дизайн трикотаж

них виробів; Дизайн взуття; Дизайн аксесуа

рів; Графічний дизайн).

Адреса:  01042, м. Київ, вул. Джона Маккей

на (Івана Кудрі), 29.

Контакти:  +38 (044) 529 2448, 

 +38 (095) 355 0068 приймаль

на комісія, Вікторія Коваль (Viber, 

Telegram).

Державний навчальний заклад 
«Київське регіональне вище 
професійне училище будівництва»

Спеціальності: 

• Лицювальникплиточник, штукатур, маляр.

(Навчання здійснюється за наявності 8 осіб 

в групі)

Адреса:  м. Київ, вул. Бастіонна, 9.

Контакти:  (044) 2854741.
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Державна реабілітаційна установа 
«Всеукраїнський центр комплексної 
реабілітації для осіб з інвалідністю»

Спеціальності:

• Бджоляр; 

• Взуттьовик з ремонту взуття;

• Вишивальник;

• Манікюрник;

• Обліковець з реєстрації бухгалтерських да

них;

• Оператор комп’ютерного набору;

• Перукар (перукармодельєр);

• Слюсар з ремонту автомобілів;

• Швачка.

(Навчання здійснюється у міру комплектування 

групи).

Адреса:  07352, Київська обл., 

 Вишгородський рн, с. Лютіж, 

 урочище «Туровча лісова» 2.

Контакти:  тел.: (04596) 40010, 40011.

 моб. тел. 0683540135, 

 0955319386.

Львівська область

Львівська медична академія імені 
Андрея Крупинського

Спеціальності: 

• Технології медичної діагностики та лікуван

ня за освітньою програмою Лабораторна ді

агностика

Адреса:  79052, м. Львів, 

 вул. П. Дорошенка, 70.

Контакти:  (068) 0056804, (093) 7795979, 

(067) 6761174 (приймальна комі

сія);

  (063) 4921216 (перекладач жесто

вої мови Наталія).

Львівське вище професійне художнє 
училище

Спеціальності:

• Штукатур, лицювальникплиточник;

• Реставратор декоративнохудожніх фарбу

вань, маляр;

• Флорист.

Адреса:  79052, м. Львів, Левандівка, 

 вул. Широка, 79.

Контакти: (032) 2676816, (032) 2675611.

Миколаївська область

Миколаївський професійний ліцей 
торгівлі та ресторанного сервісу

Спеціальності: 

• Кондитер.

Адреса:  54003, м. Миколаїв, вул. Маршала 

Василевського, 40/1.

Контакти: (0512) 240386, 249069.

Одеська область

Одеський професійний ліцей 
технологій та дизайну № 5

Спеціальності: 

Вступ на базі неповної середньої освіти

• Кравець;

• Перукар (перукармодельєр), манікюрник;

• Оператор комп’ютерного набору, офісний 

службовець;

• Оператор комп’ютерного набору, фотограф;

• Швачка;

Вступ на базі повної середньої освіти

• Фотограф (фотороботи); 

• Перукар (перукармодельєр);

• Кравець, вишивальник;

• Швачка.

Адреса:  65000, м. Одеса, вул. Олександра 

Невського, 39.

Контакти: (0482) 374227.

Полтавська область

ДНЗ «Полтавське вище 
міжрегіональне професійне 
училище»

Спеціальності:

• Лицювальникплиточник. Монтажник гіпсо

картонних конструкцій;

• Кухар. Кондитер;

• Квітникар. Робітник зеленого будівництва.



21

Адреса:  м. Полтава, вул. Маршала Бірюзо

ва, 64а (зупинка «11 школа»).

Контакти:  (068) 9226366 

 (Світлана Василівна);

 (095) 1597226 (Леся Леонідівна).

Рівненська область

Радивилівський професійний ліцей

Спеціальності:

• Швачка;

• Муляр;

• Штукатур.

Адреса:  35500, м. Радивилів, 

 вул. Паркова, 26.

Контакти:  (03633) 41370 (директор Колесник 

Василь Миколайович).

Харківська область

Державний навчальний заклад 
«Регіональний центр професійної 
освіти будівельних технологій 
Харківської області» (ЦПТО №2)

Спеціальності:

• Монтажник гіпсокартоних конструкцій, сто

ляр;

• Перукар (модельєр), манікюрник, візажист. 

(Навчання за вказаними спеціальностями буде 

здійснюватися у разі комплектації груп від 12 осіб 

з порушеннями слуху)

Адреса:  м. Харків, 

 вул. Владислава Зубенка, 39.

Контакти:  (057) 7527589, 7527586, 

 7527584.

Державний навчальний заклад 
«Харківський регіональний центр 
професійної освіти поліграфічних 
технологій та машинобудування»

Спеціальності:

• Оператор комп’ютерного набору, палітур

ник.

Адреса:  м. Харків, вул. Івана Камишева, 37.

Контакти:  (057) 7384263, (057) 7380604, 

 (057) 7007378

Херсонська область

Херсонський базовий медичний 
коледж Херсонської обласної ради

Спеціальності: 

• Стоматологія. Стоматологія ортопедична. 

Технік зубний.

Адреса:  м. Херсон, вул. Перекопська, 164А.

Контакти:  (0552) 354949, 516484 

 (066) 2845533, (068) 2919774 

 (для осіб з порушеннями слуху).

Хмельницька область

Хмельницький інститут соціальних 
технологій та фаховий коледж 
Університету «Україна»

Спеціальності: 

• Соціальна робота. 

• Фізична терапія, ерготерапія. 

• Право.

• Психологія.

• Фізична культура і спорт.

• Інформаційна, бібліотечна та архівна справа.

Адреса:  29009, м. Хмельницький, 

 вул. Ярослава Мудрого, 2А. 

Контакти:  моб. (0382) 704556, 

 (096) 3993700, 0961677938, 

 (Viber) (066)1681282.

Подільський спеціальний навчально
реабілітаційний соціально
економічний коледж

Спеціальності: 

• Економіка (на базі неповної середньої осві

ти).

• Економічна кібернетика (на базі повної се

редньої освіти).

Адреса:  Хмельницька обл., м. Кам’янецьПо

дільський, вул. Годованця, 13.

Контакти:  (068) 1769617 (Viber).



22 Березень, 2021 — Наше життя

Дитячий конкурс у Тернополі

Образотворче мистецтво як професія та як хо

бі ідеально підходить для людини з порушеннями 

слуху. Глухі люди люблять і вміють малювати: це 

ще один спосіб їх спілкування зі світом. Це мисте

цтво, створене в мовчанні наодинці з оточенням і 

з природою.

Цікаво було спостерігати, як діти реалізовують  

досить непросту ідею, втілюючи її у поєднання 

ліній і фарб. Адже передати на папері руки, які 

весь вас рухаються, злітають у повітря, символі

зуючи людські думки і почуття, — не так просто, 

як здається. Навіть найдосвідченіші художники 

(маємо на увазі глухих художників) дуже рідко 

звертаються до цієї теми. А шкода, що так! Адже 

є за кордоном представники цього цікавого на

прямку у живописі, зокрема у так званому deaf

art — мистецтві глухих. І вони у великій пошані. 

Попри всі ці обставини й новизну теми, юні ху

дожники з Тернополя не злякалися труднощів і 

старанно взялися до роботи. Всього в конкурсі 

взяло участь 8 діток. Учасники були двох вікових 

категорій — молодшої й середньої, а от охочих від 

14 років і старше, на жаль, не було.

Переможцями стали: Соломія Сидорчук, Матвій 

Колодійчик і Лола Соловей. Молодці! 

У подарунок переможці місцевого конкурсу отри

мали кольоровий папір і альбоми для малювання.

 До речі, ми спеціально не друкуємо роботи тер

нопільських діток, тому що ІІІ Всеукраїнський кон

курс дитячого малюнка на тему «Українська жес

това мова — моя рідна мова» тільки розпочався і 

на адресу його організаторів вже почали надходи

ти перші роботи. Для тих, хто ще не знає про йо

го умови, знову друкуємо оголошення, а більш де

тальну інформацію ви можете дізнатися на сайті 

УТОГ.

Власна інформація

Конкурси

Приємно, що ідея УТОГ і Київської спілки нечуючих художників «Натх

нення» про проведення ІІІ Всеукраїнського конкурсу дитячого малюн

ка на тему «Українська жестова мова — моя рідна мова» отримала діє

ву підтримку в Тернопільському обласному будинку культури УТОГ. Тут 

14 березня 2021 року відбувся свій, місцевий конкурс дитячого малюн

ка на зазначену вище тему. 



«Масниця йде, 
8 Березня 
за руку веде» 

17 стор.
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