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ПУБЛІЧНИЙ ЗВІТ 
ПРО РОБОТУ КУЛЬТУРНОГО ЦЕНТРУ УТОГ 

ЗА 3 КВАРТАЛ 2017 РОКУ 
 

Всеукраїнські  заходи  
 
03-04.08 Всеукраїнський фестиваль художньої самодіяльності ветеранів УТОГ 
06.08 Всеукраїнський конкурс професійної майстерності культорганізаторів 
будинків культури УТОГ 
15.09 – організаційна підготовка та репетиції збірної команди КВК УТОГ до 
участі у Міжнародних іграх КВК (м.Мінськ, Білорусь) 
20-30.09 Всеукраїнська виставка образотворчого та декоративно-прикладного 
мистецтва нечуючих майстрів УТОГ 
24.09 До Міжнародного дня глухих. Соціальна акція «Почути кожного!» (м.Київ, 
Маріїнський парк) 
 

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); 
22.09 «З надією у майбутнє!» - урочистий захід до 100-річчя Київської організації 
УТОГ 

Інформаційно-роз’яснювальні заходи  
 
05.07 «Новини з сайтів Інтернету» - огляд 
07.07 «Історія. Документи. Факти» - час цікавих повідомлень 
07.07 «Україна на міжнародній арені» - бесіда 
14.07 «Київ в історії України» - історичний екскурс 
19.07 Безкоштовні юридичні консультації нечуючих проводить адвокат, член 
Національної асоціації адвокатів України Коротенко Є.О. 
19.07 «Події і факти» - інформаційний калейдоскоп 
26.07 «Вас вітає Європа» - віртуальна подорож 
02.08 «Літо у розпалі – бережіться інфекцій» - бесіда 
09.08 «Дзеркало суспільства» - інформаційний огляд 
16.08 Безкоштовні юридичні консультації нечуючих проводить адвокат, член 
Національної асоціації адвокатів України Коротенко Є.О. 
18.08 «Події. Факти. Коментарі» - інформаційний огляд 
30.08 «Соціальний дайджест» - огляд  
01.09 «Відчуй, що це земля твоя…» - історичний екскурс 
06.09 «Міжнародна панорама. Світ про Україну» - політичні новини 
13.09 Безкоштовні юридичні консультації нечуючих проводить адвокат, член 
Національної асоціації адвокатів України Коротенко Є.О. 
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13.09 До Міжнародного дня глухих. «УТОГ на сучасному етапі» - інформаційний 
огляд по сторінках газети «Наше життя» 
15.09 «Політичний дайджест - 1» - огляд  
15.09 «Політичний дайджест - 2» - огляд  
20.09 До Міжнародного дня миру. «Світове щастя неможливе без миру на землі» - 
інформаційна година 
27.09 «НАТО – союз незалежних держав» - лекція 
29.09 «Україна. Європа. Світ» - інформаційний огляд подій 

 
Тематичні заходи  

 
04.07 До 100-річчя Київської організації УТОГ «Люди нашого Товариства» - 
фотоекспозиція з особистих архівів ветеранів УТОГ 
28.07 До 100-річчя Київської організації УТОГ «Київська організація УТОГ: 
погляд крізь час» - бесіда 
09.08 До 100-річчя Київської організації УТОГ «Досягнень роки не зітруть, ми 
можемо ними гордитись!» - історичний екскурс 
25.08 «Сміх людський – чудесна штука» - літературний вечір до 95-річного 
ювілею Павла Глазового – українського поета, гумориста 
06.09 До 100-річчя Київської організації УТОГ «Київській організації УТОГ – 100 
років: ретроспектива подій» - тематична експозиція, екскурсія в Музеї історії 
УТОГ 
13.09 До 100-річчя Київської організації УТОГ «Скромні трударі Київської 
організації УТОГ» - історичний екскурс 
27.09 «День Вірі, Надії, Любові та їх матері Софії: історія свята» - тематична 
бесіда 

 
Заходи до державних та народних свят  

 
05.07 «Зелене Купало в літа упало» - народознавча година 
28.07 До Дня Хрещення Київської Русі-України «Історія хрещення Київської 
Русі» - бесіда 
16.08 «Православні свята серпня: Перший Спас (Медовий) Маковій, 
Преображення Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа – Яблучний Спас, 
Успіння Пресвятої Богородиці» - народознавча година 
16.08 До Дня Незалежності України «Події, що змінили долю України» - бесіда 
23.08 До Дня Державного Прапора України «За синєє небо, за жовте колосся – 
нашому прапору ми вклонимося!» - година цікавої інформації 
23.08 До Дня Незалежності України «Україно, тобою живу!» - флешмоб 
 

Заходи для дітей та молоді  
 
11.08 До 100-річчя Київської організації УТОГ «Зміна іде молода…» - бесіда 
11.08  «Підсумки ХХІІІ літніх Дефлімпійських ігор-2017» - огляд 
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19.08 «Ми – майбутнє УТОГ» - дитячо-молодіжний табір в гостях в КЦ УТОГ 
01.09 До Дня Знань «Знов стартує рік навчальний» - бесіда 
08.09 До 100-річчя Київської організації УТОГ «Славу зробили собі в мистецтві, у 
праці, у спорті» - бесіда 
14.09 «Студентський квест» за участю нечуючих студентів, їх викладачів, 
кураторів груп, перекладачів жестової мови всіх навчальних закладів м.Києва у 
Київському коледжі легкої промисловості 
 

Заходи з організації дозвілля членів УТОГ  
 
12.07 «Рятуємось від спеки» - корисні поради 
12.07 «Літні турботи садоводів-городників» - бесіда 
14.07 «Чудовий косметолог» - поради по оздоровленню шкіри влітку  
21.07 «Джерело вітамінів і мінералів» - бесіда 
21.07 «Український смак» - корисні поради 
26.07 «Поезія теплого літа» - вечір авторської поезії 
02.08 «Догляд за трояндами в домашніх умовах» - корисні поради 
 18.08 «Скажемо більше теплих слів» - година спілкування  
25.08 «Духовний храм людини: сім’я, родина, рід» - вечір-діалог 
30.08 «Готуємо консервацію» - корисні поради 
06.09 «Осінній калейдоскоп» - поради садівникам та городникам 
08.09 До Дня українського кіно «Українське кіно сьогодні: досягнення і 
проблеми» - час цікавих повідомлень 
29.09 До Міжнародного дня людей похилого віку «Всепереможна віра у життя» - 
бесіда 

 
Концерти колективів художньої самодіяльності 

 
03-04.08 Репетиції та проведення Всеукраїнського фестивалю художньої 
самодіяльності ветеранів УТОГ  
14.09 Концертна програма колективу художньої самодіяльності КЦ УТОГ на 
Студентському квесті в Київському коледжі легкої промисловості 
22.09 Виступ учасників художньої самодіяльності КЦ УТОГ на урочистому заході  
«З надією у майбутнє!» до 100-річчя Київської організації УТОГ 
 

Виступи театру міміки та жесту «Райдуга»   
 
ЛИПЕНЬ – Концертні виступи акторів театру у церемонії проводів збірної 
команди України на ХХІІІ літні Дефлімпійські ігри (14.07, м.Київ, Поштова 
площа); 
-участь акторів театру у церемонії зустрічі збірної команди України з ХХІІІ літніх 
Дефлімпійських ігор (31.07, аеропорт «Бориспіль») 
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СЕРПЕНЬ – зустріч з акторами театру відпочиваючих у дитячо-молодіжному 
таборі «Ми – майбутнє УТОГ!» в КЦ УТОГ  (19.08); 
 
ВЕРЕСЕНЬ – Концертні виступи акторів театру у програмі «Студентського 
квесту» у Київському коледжі легкої промисловості (14.09); 

- Концертні виступи акторів театру в програмі урочистого заходу «З надією у 
майбутнє!» до 100-річчя Київської організації УТОГ (22.09); 

- Виступ акторів театру І.Маліка та Г.Гука у концертній програмі соціальної 
акції «Почути кожного!» разом з гуртом «Шпилясті кобзарі» (24.09, м.Київ, 
Маріїнський парк) 

 
Робота Центру української жестової мови  

 
■Зустріч всіх груп слухачів школи жестової мови (28.09); 
■Адміністрування роботи сторінки ЦУЖМ у Фейсбуці (щотижня); 

- 24.09 Урок жестової мови у програмі соціальної акції «Почути кожного!» 
(24.09, м.Київ, Маріїнський парк) 

 
Робота відеоредакції  

■Відеозйомка, монтаж та випуск відеофільмів: 
- Всеукраїнський конкурс художньої самодіяльності ветеранів УТОГ; 
-Всеукраїнський конкурс професійної майстерності культорганізаторів БК УТОГ; 
- «Студентський квест» у Київському коледжі легкої промисловості; 
- До 100-річчя Київської організації УТОГ. Відеосюжети про роботу СПКТБ 
УТОГ, КДВП «Контакт», Білоцерківського ВП «Весна» УТОГ; 
- «З надією у майбутнє!» - урочистий вечір до 100-річчя Київської організації 
УТОГ; 
- соціальна акція «Почути кожного!» до Міжнародного дня глухих; 
--Відеоанонси заходів КЦ УТОГ (липень, серпень, вересень); 
 
■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) 
 
 
 
 

 


