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ПУБЛІЧНИЙ ЗВІТ 

ПРО РОБОТУ КУЛЬТУРНОГО ЦЕНТРУ УТОГ 

ЗА 2 КВАРТАЛ 2017 РОКУ 

 

Всеукраїнські  заходи  

 

19.04 Всеукраїнський конкурс «Ерудит» серед учнів 12-х класів спеціальних 

загальноосвітніх навчальних закладів для дітей глухих та дітей зі зниженим 

слухом 

29.04 Всеукраїнський конкурс «Воруши звивинами» 

19.04 (КЦ УТОГ); 11-12.05 (НВЦ УТОГ) Міжнародна конференція «Вплив та 

наслідки посттравматичного стресового розладу в осіб з порушенням слуху та 

особливості надання їм психологічної допомоги» 

11-12.05 Флеш-фестиваль перекладачів жестової мови «Золоті руки» 

 

Заходи, що організовані спільно з Київською організацією УТОГ  

 

■Ділові зустрічі голови Київської організації УТОГ Левицького М.М. з 

нечуючими (щомісяця); 

■Індивідуальні консультації нечуючих спеціалістами Київської організації УТОГ 

(щомісяця); 

06.04 Пленум правління Київської організації УТОГ; 

05-12.04 «Весняні настрої» Виставка образотворчого та декоративно-прикладного 

мистецтва нечуючих майстрів Київщини; 

05.05 Київський фестиваль художньої самодіяльної творчості ветеранів УТОГ; 

04.06 «УТОГ єднає нас!» - загальноміський захід з нагоди 84-ї річниці з дня 

створення УТОГ 

Інформаційно-роз’яснювальні заходи  

 

05.04 Народний університет «Культура жестової мови» - «Жестові одиниці в ІТ – 

технологіях» (Навчання та практику проводили А.Куралов, Р.Чарновський) 

06.04 «Цікаве. Незвичайне. Спірне» - огляд преси 

07.04 «Новини з сайтів Інтернету» - огляд 

11.04 «По сторінках газети «Наше життя» - огляд преси 

13.04 «Міжнародна панорама» - огляд преси 

14.04 «Політичний дайджест» - огляд 

18.04 «Актуально про головне» - огляд преси 

19.04 Безкоштовні юридичні консультації нечуючих проводить адвокат, член 

Національної асоціації адвокатів України Коротенко Є.О. 

25.04 «Соціальні питання захисту інвалідів» - огляд преси 

26.04 «Визначні постаті Українського товариства глухих» - цикл лекцій 

27.04 «Актуально про головне» - огляд преси 

28.04 «Україна та українці у світі» - час цікавих повідомлень 

03.05 «Історія виникнення свята 1 Травня» - історичний екскурс 
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04.05 «Сучасні аспекти політики та економіки» - огляд преси 

10.05 «Інформаційний калейдоскоп новин» - огляд  

11.05 «Актуально про головне» - огляд преси 

12.05 «Політичний дайджест» - огляд 

17.05 Безкоштовні юридичні консультації нечуючих проводить адвокат, член 

Національної асоціації адвокатів України Коротенко Є.О. 

17.05 До Міжнародного дня музеїв «Скрижалі нашої історії» - історичний екскурс 

24.05 «Визначні постаті Українського товариства глухих» - цикл лекцій 

25.05 «Актуально про головне» - огляд преси 

26.05 «Новини плюс» - інформаційний калейдоскоп 

26.05 До Дня Києва «Київ сучасний» - цікаві новини  

30.05 «Сучасні аспекти політики та економіки» - огляд преси 

31.05 До Всесвітнього дня боротьби з тютюнопалінням «Тютюнопаління – звичка 

чи соціальна проблема?» - поміркуємо разом 

02.06 До 84-річчя УТОГ «Сторінки історії Українського товариства глухих» - 

цикл лекцій 

07.06 «Новини плюс» - інформаційний калейдоскоп 

07.06 До Всесвітнього дня навколишнього середовища «Живої природи душа 

промовляє» - бесіда 

09.06 «Новини з сайтів Інтернету» - огляд 

16.06 «Факти і коментарі» - бесіда 

21.06 «Столичні новини» - огляд подій 

30.06 До 84-річчя УТОГ «Сторінки історії Українського товариства глухих» - 

цикл лекцій 

30.06 «Столичні новини» - огляд подій 

 

Тематичні заходи  

 

21.04 До Всесвітнього дня Землі «Збережемо нашу Землю блакитною і зеленою» - 

бесіда 

26.04 До Дня Чорнобильської трагедії «Гірчить Чорнобиль, крізь роки гірчить…» 

- лекція 

28.04 До Всесвітнього дня книги «Книжки, що пережили віки» - чвс цікавих 

повідомлень 

19.05 До Дня перекладача жестової мови. Зустріч з перекладачами жестової мови 

в Народному університеті «Культура жестової мови» 

24.05 До Дня слов’янської писемності і культури «Дорогами тисячоліть: про що 

розповідали письмена?» - історичний екскурс 

01.06 До 84-річчя УТОГ «Якими молодими ми були…» - тематична 

фотоекспозиція, екскурсія в Музеї історії УТОГ 

 

Заходи до державних та народних свят  
 

14.04 «Традиції, що мають жити: Великдень» - час цікавих повідомлень 
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21.04 Святкова Великодня гостина в Культурному центрі УТОГ 

05.05 До Дня пам’яті та примирення, Дня Перемоги над нацизмом у Другій 

світовій війні «Тихі зорі вічної пам’яті» - тематична експозиція, екскурсія в Музеї 

історії УТОГ 

19.05 До Дня вишиванки «Вишиванка – символ Батьківщини, дзеркало народної 

душі» - тематичний вечір 

21.06 – 22 червня – День скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні 

«Війна відгриміла та пам'ять жива» - година пам’яті. 

 

Заходи для дітей та молоді  
 

07.04 «Історія та традиції української писанки» - бесіда 

07.04 «Готуємось до Великодня» - майстер-клас із виготовлення писанок 

19.04 «Ерудити УТОГу» - тематична експозиція в Музеї історії УТОГ, екскурсія 

для учасників та гостей Всеукраїнського конкурсу «Ерудит» 

03.05 До Міжнародного дня боротьби за права інвалідів «Гуманне ставлення до 

людини з фізичними вадами» - бесіда 

31.05 До Міжнародного дня миротворців ООН «Миротворець – людина, що несе 

мир…» - лекція 

02.06 До Міжнародного дня захисту дітей «Дитинства чисте джерело» - бесіда 

23.06 До Дня молоді «Молодь – це сучасність і майбутнє!» - бесіда 

 

Заходи з організації дозвілля членів УТОГ  

 

01.04 Екскурсія для нечуючих в Державний музей іграшки 

05.04 До Всесвітнього дня сміху «З гумором через житейське море» - бесіда 

12.04 «Сто рецептів пасок і кулічів» - бесіда 

12.04 «Як зробити невичерпними свої 6 соток» - корисні поради  

12.05 До Дня Матері та Міжнародного Дня сім’ї «Материнська любов 

найсвятіша» - бесіда 

15.05 До Дня Матері Загальноміський захід за підтримки Київської міської 

державної адміністрації 

19.05 «Весняна краса для жінок» - корисні поради 

20.05 Екскурсія для нечуючих у Національний Музей Чорнобиля 

09.06 Акція «У літній день читати не лінь!» 

10.06 Екскурсія для нечуючих у Київський Музей О.С.Пушкіна 

14.06 «Здоров’я – найдорожчий скарб людини» - корисні поради 

16.06 «Особливості вирощування полуниці» - корисні поради 

 

Концерти колективів художньої самодіяльності 

 

21.04 Концертна програма колективу художньої самодіяльності КЦ УТОГ на 

Святковій Великодній гостині в КЦ УТОГ 
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05.05 Підготовка та участь ветеранів художньої самодіяльності КЦ УТОГ у 

Київському обласному фестивалі художньої самодіяльності ветеранів УТОГ 

10.05 Вечір-портрет ветерана художньої самодіяльності КЦ УТОГ Майї 

Суботської 

04.06 Виступ учасників художньої самодіяльності КЦ УТОГ на загальноміському 

захаді «УТОГ єднає нас!» з нагоди 84-ї річниці з дня створення УТОГ 
 

Виступи театру міміки та жесту «Райдуга»   

 

КВІТЕНЬ – Вистава «Рейс 13-13» (06.04, Київська школа-інтернат № 6); 

- Концертні виступи акторів театру у церемонії закриття 

Всеукраїнського конкурсу «Ерудит» (19.04, КЦ УТОГ); 

- Концертні виступи акторів театру у програмі Святкової Великодньої 

гостини (21.04, КЦ УТОГ); 

- Зйомки відеоролика пісні жестовою мовою «Time» для “Євробачення-

2017» (Ігор Малік, гурт «O.TORVALD») 

ТРАВЕНЬ – Участь акторів у телепроекті «Топ-модель по-українськи» каналу        

СТБ (08.05); 

- Участь акторів у Ювілейному вечорі ветерана УТОГ Майї Суботської 

(10.05, КЦ УТОГ); 

- Участь акторів у проекті «Bandura Style Show» гурту «Шпилясті 

кобзарі», виконання пісень жестовою мовою (25.05, Український 

дім); 

- Участь у театральному фестивалі «Русанівка Фест» Вистава 

«КВАДРО-МІМ-ШОУ»  (28.05, Європейський культурний центр 

«Краків») 

ЧЕРВЕНЬ – Концертна програма у готелі «Дніпро» (03.06); 

- Велика концертна програма на загальноміському заході з нагоди 84-ї 

річниці з дня створення УТОГ (04.06, НВЦ УТОГ) 

 

Робота Центру української жестової мови  

 

■Організація роботи у групах по вивченню української жестової мови – 3 групи 

(Київський коледж легкої промисловості, Національний музей Тараса Шевченка, 

ПрАТ «Делойт енд Туш ЮСК») (щотижня); 

■Адміністрування роботи сторінки ЦУЖМ у Фейсбуці (щотижня); 

04.06 Підготовка творчих номерів слухачів Школи УЖМ та участь у 

загальноміському заході «УТОГ єднає нас» 

 

Робота відеоредакції  

■Відеозйомка, монтаж та випуск відеофільмів: 

- «Жестові одиниці в ІТ-технологіях» - навчальний практикум; 

- Всеукраїнський конкурс «Ерудит»; 

- Всеукраїнський конкурс «Воруши звивинами»; 

- Київський конкурс художньої самодіяльності ветеранів УТОГ; 
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- Міжнародна конференція «Вплив та наслідки посттравматичного стресового 

розладу в осіб з порушенням слуху та особливості надання їм психологічної 

допомоги» 

- «УТОГ єднає нас!» - загальноміський захід до 84-річчя з дня створення УТОГ; 

- Відеоанонси заходів КЦ УТОГ (квітень, травень, червень) 

■Мультимедійний супровід масових заходів 

■Дизайн-розробка афіш, дипломів, сертифікатів, банерів КЦ УТОГ 

■Технологічна підтримка роботи, модерація сайтів КЦ УТОГ (i-deaf.com.ua;   

VideoDeaf.com.ua) 

 

 

 

 
 


