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ПУБЛІЧНИЙ ЗВІТ 
ПРО РОБОТУ КУЛЬТУРНОГО ЦЕНТРУ УТОГ 

ЗА 4 КВАРТАЛ 2017 РОКУ 
 

Всеукраїнські  заходи  
 
24.11 Ювілейний вечір «Газеті «Наше життя» УТОГ – 50 років!» 
12-14.12 Участь у роботі семінару для заступників директорів з навчально-
виховної роботи підприємств УТОГ 
15.12 Ювілейний вечір з нагоди 25-річчя Спортивної Федерації глухих України 
 

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); 
жовтень Виставка творів нечуючих митців з нагоди 20-річчя створення Київської 
спілки нечуючих художників «Натхнення» (Київська міська державна 
адміністрація); 
12.12.17 р. - 12.01.18 р. «Натхнення, народжене у тиші» - художня виставка з 
нагоди 20-річчя створення Київської спілки нечуючих художників «Натхнення» 
(Державна наукова архітектурно-будівельна бібліотека, м.Київ); 
22.12 «Новорічні посиденьки» - святкова вечірка спільно з Київською радою 
ветеранів УТОГ 

Інформаційно-роз’яснювальні заходи  
 

04.10 До Дня працівників освіти і Всесвітнього Дня вчителя «Освіта – духовне 
обличчя людини» - бесіда 
04.10 «Сучасні новини з сайтів Інтернету» - огляд 
06.10 «Події і факти» - інформаційний калейдоскоп суспільно-політичних подій в 
Україні 
18.10 Безкоштовні юридичні консультації нечуючих проводить адвокат, член 
Національної асоціації адвокатів України Коротенко Є.О. 
18.10 «Новини з життя країни» - інформаційний огляд 
18.10 До 50-річчя Музею історії УТОГ «Як створювався Музей історії УТОГ» - 
спогади про минуле 
20.10 «Визначні постаті Українського товариства глухих» - цикл лекцій 
22.10 До Дня визволення України від фашистських загарбників «Ваш подвиг не 
померкне у віках» - патріотична година 
25.10 «Інтернет і наш світ» - час цікавих повідомлень 
25.10 До Дня Організації Об’єднаних Націй «Хай буде Земля у безпеці» - бесіда-
роздум 
27.10 «Методи боротьби з нудьгою» - бесіда 



2 
 

01.11 До 500-річчя Реформації «Мартин Лютер, реформація та її вплив на 
Європу» - лекція 
01.11 «Активне життя на пенсії – запорука здоров’я і довголіття» - бесіда 
03.11 До Дня працівника соціальної сфери «Твори добро, бо ти – людина» - бесіда 
03.11 «Сучасні новини з сайтів Інтернету» - огляд 
08.11 Інформаційний огляд суспільно-політичних подій в Україні 
10.11 «Традиції української родини» - бесіда 
15.11 «Музею історії УТОГ – 50!» - історичний екскурс 
15.11 Зустріч з представниками Київського відділення Пенсійного фонду України 
17.11 До Дня Гідності і Свободи «Гідність та свобода моєї країни» 
22.11 Безкоштовні юридичні консультації нечуючих проводить адвокат, член 
Національної асоціації адвокатів України Коротенко Є.О. 
22.11 «Столичні новини» - огляд подій 
06.12 «Погляд через роки» - історичний екскурс 
06.12 «Раціональне харчування - запорука здоров’я людей похилого віку» - бесіда 
08.12 «З життя УТОГ. Рік 2017» - огляд основних подій 
08.12 До Міжнародного дня прав людини «Право і закон у твоєму житті» - 
інформаційна година 
13.12 «Українська нація в історичному вимірі» - лекція 
13.12 «Зимові православні свята українців» - народознавча година 
15.12 «Сучасні новини з сайтів Інтернету» - огляд 
19.12 «Зима іде, свята веде!» - бібліомікс 

 
Тематичні заходи  

 
01.11 «Театр «Райдуга» - 20 років на сцені Культурного центру УТОГ» - 
тематична експозиція у Музеї історії УТОГ 
08.11 «Музею історії УТОГ – 50 років» - тематична експозиція у Музеї історії 
УТОГ 
08.11 «Музею історії УТОГ – 50 років» - ювілейний вечір 
10.11-10.12 До Міжнародного дня осіб з інвалідністю «Сильні духом: Музею 
історії УТОГ – 50 років! Газеті «Наше життя» УТОГ – 50 років!», «Театр 
«Райдуга» - 20 років на сцені Культурного центру УТОГ!» - тематичні експозиції, 
екскурсії у Музеї історії УТОГ 
29.11 До Міжнародного дня осіб з інвалідністю «Кожна людина неповторна» - 
книжкова виставка  
30.11 «Життя без меж» - соціально-культурна акція до Міжнародного дня осіб з 
інвалідністю (спільно з Київським міським центром соціальної, професійної та 
трудової реабілітації осіб з інвалідністю) 
01.12 До Міжнародного дня осіб з інвалідністю «Разом ми можемо багато» - 
тематичний вечір  
15.12 «УТОГ. 2017 рік. Основні події» - тематична експозиція у Музеї історії 
УТОГ 
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Заходи до державних та народних свят  
13.10 До Дня українського козацтва «Українське козацтво: відгомін віків» - 
історична подорож 
13.10 «Під покровом Пресвятої Богородиці» - етнографічна подорож 
24.11 До Дня пам’яті жертв голодомору «Голодомор – чорна сповідь моєї 
Вітчизни» - лекція 
23.12 «З Новим роком! З Різдвом Христовим: Різдвяні передзвони» - книжкова 
виставка 
 

Заходи для дітей та молоді  
 

06.10 До Дня художника «Корифеї українського живопису» - час цікавих 
повідомлень 
04.11 «Погані хлопці» - прем’єра фільму режисера М.Булатова 
10.11 «Соціальний дайджест» - година спілкування у Школі молодого лідера 
23.12 «Вечірка у тиші» - інтегрований студентський захід за участю нечуючих 
студентів Київського коледжу легкої промисловості (Національний авіаційний 
університет, м.Київ) 
 

Заходи з організації дозвілля членів УТОГ  
 

02.10 До Міжнародного дня людей похилого віку Благодійний захід за підтримки 
Київської міської державної адміністрації 
11.10 «Дари осені» - корисні поради 
20.10 «Навколишнє середовище і здоров’я людини» - корисні поради 
17.11 «Джерело здоров’я» - корисні поради 
15.12 «По країні з краю в край ходить Святий Миколай» - час цікавих 
повідомлень 
20.12 «Магія зимових свят» - поетичний вечір 
27.12 «Стародавні українські традиції зустрічі Нового року» - час цікавих 
повідомлень 
29.12 «Рецепти до новорічного столу» - кулінарні поради 

 
Концерти колективів художньої самодіяльності 

 
24.11 Виступи учасників художньої самодіяльності КЦ УТОГ на ювілейному 
вечорі «Газеті «Наше життя» УТОГ – 50 років!» 
14.12 «КОЗА-ДЕРЕЗА» - дитяча опера жестовою мовою у виконанні хору 
«Тенерецца» Київської дитячої музичної школи № 13 ім.Глінки (режисер – 
А.Тютєрєва) 
22.12 Виступи учасників художньої самодіяльності КЦ УТОГ на святковій вечірці 
«Новорічні посиденьки» 
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Виступи театру міміки та жесту «Райдуга»   
 
– Вистава «Лісова феєрія» (12.10, КЦ УТОГ)  
-Участь у театральному фестивалі «Вільна сцена». Вистава «КВАДРО-МІМ-
ШОУ» (14.10, Європейський культурний центр «Краків», м.Київ); 
-Прем’єра «АРТ-ПАРАД-АЛЛЕ» - творчий вечір з нагоди 20-річчя театру 
«Райдуга» на сцені Культурного центру УТОГ (26.10, КЦ УТОГ); 
-Концертні виступи акторів театру на ювілейному заході «Музею історії УТОГ – 
50 років!» (08.11, КЦ УТОГ); 
-Вистава «Лісова феєрія» (18.11, Європейський культурний центр «Краків», 
м.Київ); 
-Концертні виступи акторів театру у програмі ювілейного вечора «Газеті «Наше 
життя» УТОГ – 50 років!» (24.11, КЦ УТОГ); 
-Концертні виступи акторів театру у Благодійному «Аукціоні надій» (12.12, 
Київська міська державна адміністрація); 
-Концертна програма акторів театру «Райдуга» на ювілейному вечорі з нагоди 25-
річчя Спортивної Федерації глухих України (15.12, КЦ УТОГ); 
-Концертні виступи акторів театру у програмі ювілейного вечора Почесного члена 
УТОГ, перекладача жестової мови вищої категорії Іванюшевої Н.В. (18.12, КЦ 
УТОГ); 
-Концертні виступи акторів театру у святковій програмі «Новорічні посиденьки» 
(22.12, КЦ УТОГ); 
-Новорічні вистави «Забіяки в Рік Собаки» для дітей-інвалідів м.Києва (23.12, КЦ 
УТОГ, 2 вистави); 
-«НОВОРІЧНИЙ АРТ-ПАРАД-АЛЛЕ» - творчий вечір з нагоди 20-річчя театру 
«Райдуга» на сцені Культурного центру УТОГ (26.12, КЦ УТОГ); 
-Новорічна концертна програма в ЦП УТОГ (28.12) 
 

Робота Центру української жестової мови  
 
■Організація роботи у групах по вивченню української жестової мови – 4 групи 
(Культурний центр УТОГ, Київська школа-інтернат № 18 (2 групи), група 2 рівня 
навчання на базі ЦП УТОГ) (щотижня); 
■Організація роботи у групі по вивченню міжнародної жестової мови – 1 група 
(Культурний центр УТОГ) (щотижня); 
■ Відкриті уроки слухачів Школи жестової мови (20.12, Київська школа-інтернат 
№ 18; 23.12, КЦ УТОГ); 
■ Участь у засіданні Всеукраїнської ради перекладачів жестової мови УТОГ 
(09.11, КЦ УТОГ); 
■ Участь у роботі семінару для перекладачів жестової мови УТОГ (09.11, КЦ 
УТОГ); 
■ Участь у «Вікенді необмежених можливостей» (03.12, організатори – Волонтери 
ООН, ПРОООН в Україні); 
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 ■ Участь у заході до Міжнародного Дня мов (05.12, організатор – Форум 
Європейських студентів м.Києва); 
■Адміністрування роботи сторінки ЦУЖМ у Фейсбуці (щотижня); 

 
Робота відеоредакції  

■Відеозйомка, монтаж та випуск відеофільмів: 
- Творчий вечір театру «Райдуга» «АРТ-ПАРАД-АЛЛЕ»; 
- Репортаж на Білоцерківському ВП «Весна» УТОГ; 
- Ювілейний вечір «Газеті «Наше життя» УТОГ – 50 років!»; 
- «Коза-дереза» - дитяча опера жестовою мовою; 
- Ювілейний вечір з нагоди 80-річчя Почесного члена УТОГ Іванюшевої Н.В.; 
- Новорічні вітання від громадського активу КЦ УТОГ; 
- Вистава театру «Райдуга» «Забіяки в Рік Собаки»; 
- Відеоанонси заходів КЦ УТОГ (жовтень, листопад, грудень) 
■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) 
 
 
 
 

 


