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ПУБЛІЧНИЙ ЗВІТ 
ПРО РОБОТУ КУЛЬТУРНОГО ЦЕНТРУ УТОГ 

ЗА 2 КВАРТАЛ 2018 РОКУ 
 

Всеукраїнські  заходи  
 
13.04 Всеукраїнський конкурс «Ерудит» 
21.04 Участь у роботі журі Вссеукраїнського конкурсу «DEAF - Ліга сміху» 
(м.Львів) 
29.05 Виставка художніх робіт учасників Міжнародного пленеру «R+Я» «Київські 
каштани» 
05.06 Ювілейний захід з нагоди 85-ї річниці з дня створення УТОГ 
 

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); 
05.04 Пленум Київської організації УТОГ; 
12.05 Київський обласний конкурс «Ігри патріотів УТОГ»; 
22-25.05 Київський обласний фестиваль декоративно-ужиткового мистецтва 
ветеранів УТОГ «Краса створена твоїми руками» (спільно з Київською радою 
ветеранів УТОГ) 

Інформаційно-роз’яснювальні заходи  
 
04.04 До Всесвітнього дня здоров’я «Медична реформа в Україні» - 
інформаційний огляд 
13.04 «Українському товариству глухих – 85 років!» - екскурсія в Музей історії 
УТОГ для учасників та гостей Всеукраїнського конкурсу «Ерудит»  
18.04 До 85-річчя УТОГ «Визначні постаті Українського товариства глухих» - 
лекція 
18.04 Безкоштовні юридичні консультації нечуючих проводить адвокат, член 
Національної асоціації адвокатів України Коротенко Є.О. 
20.04 «Україна в сучасному світі» - огляд 
20.04 «Новини з сайтів Інтернету» - огляд 
25.04 До Дня Чорнобильської трагедії «Чорнобиль не має минулого часу. 
Чорнобиль – це наша біль» - інформаційна година 
27.04 «З історії християнських свят» - година цікавої інформації. Організатор – 
Церква «Християнська Надія» Місія допомоги глухим «Єффата» 
27.04 До 85-річчя УТОГ «Сторінки історії Українського товариства глухих» - 
лекція 
02.05 «Час. Події. Факти» - політичний огляд 
11.05 До 85-річчя УТОГ «Минулим нам слід дорожити» - бесіда 
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16.05 До Міжнародного дня сім’ї «Моя родина найкраща і найміцніша» - бесіда 
16.05 «Політичний дайджест» - огляд 
18.05 До Дня вишиванки «Україна у вишиванці» - етнографічна година 
18.05 До Міжнародного Дня музеїв «Унікальні музеї світу» - інформаційна година 
23.05 До Дня слов’янської писемності і культури «Традиції слов’янської 
писемності і культури» - пізнавальна година 
25.05 Безкоштовні юридичні консультації нечуючих проводить адвокат, член 
Національної асоціації адвокатів України Коротенко Є.О. 
25.05 До Дня Києва «Європейська столиця» - година цікавої інформації 
29.05 «Українському товариству глухих – 85 років!» - екскурсія в Музей історії 
УТОГ для учасників XVI Міжнародного пленеру нечуючих художників «R+Я» 
“Київські каштани»  
30.05 До 85-річчя УТОГ «Сторінки історії Українського товариства глухих» - 
лекція 
30.05 «Новини з сайтів Інтернету» - огляд 
01.06 До 85-річчя УТОГ «Сторінки історії Українського товариства глухих» - 
історичний екскурс 
06.06 До Всесвітнього дня навколишнього середовища «Екологія. Безпека. 
Життя» - бесіда 
06.06 «Новини плюс» - інформаційний калейдоскоп 
13.06 «Політичний дайджест» - огляд 
15.06 «Історичне минуле нечуючих України» - історичний екскурс 
15.06 «Факти і коментарі» - огляд актуальних подій 
20.06 «Шкідливі звички чи своє життя в задоволення» - диспут 
22.06 До Дня скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні «Пам’ятаєш, 
земле, сорок перший рік?» - година пам’яті  
27.06 «Столичні новини» - огляд подій 
29.06 «Очевидне й неймовірне» - огляд новин 
29.06 «Політична свідомість українців» - лекція 
 

Тематичні заходи  
 
Квітень-травень  До 85-річчя УТОГ «Українському товариству глухих – 85 
років!» - постійно діюча тематична експозиція в Музеї історії УТОГ 
11.05 До Дня Матері «І доброта і теплота поєднані у серці мами» - тематична 
година 
01.06 До Міжнародного дня захисту дітей «Хай завжди сміється дитинство 
дзвінке» - година цікавої інформації 

 
Заходи до державних та народних свят  

01.04 «Вербна неділя – Свято сім’ї» (Свято-Миколаївський Храм на Татарці) 
11.04 «Великоднє освячення» (Свято-Миколаївський Храм на Татарці) 
04.05 До Дня пам’яті та примирення, Дня перемоги над нацизмом у Другій 
світовій війні «Пам'ять людська не забуде ніколи» - історичний екскурс 
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27.06 До Дня Конституції України «Конституція – фундамент правової держави» - 
лекція 

Заходи для дітей та молоді  
 
13.04 Екскурсія по м.Києву для учасників Всеукраїнського конкурсу «Ерудит» 
25.04 До 85-річчя УТОГ «Молодіжний рух УТОГ» - бесіда 
02.05 «Молодь і працевлаштування» - бесіда 
08.06 «Будь завжди сучасним» - бесіда 
22.06 До Дня молоді «Молодь України – майбутнє Батьківщини!» - бесіда 
 

Заходи з організації дозвілля членів УТОГ  
 
14.03-13.04 «Прислухаючись до себе» Персональна виставка художніх робіт Лесі 
Шевченко – члена Київської спілки нечуючих художників «Натхнення» 
04.04 До Дня сміху «Квітневі усмішки» - гуморески та веселі історії 
06.04 «Традиції, що мають жити. Історія української писанки» - народознавча 
година 
06.04 «Свято Благовіщення – одне з найсвітліших і найулюбленіших у народі» - 
бесіда 
03.05 Ювілейні вітання Почесного члена УТОГ Г.О.Козлової 
04.05 «Здорове та повноцінне харчування для організму» - корисні поради 
28.05 «Трійця і День Святого Духа» - екскурсія для нечуючих у Свято-
Михайлівський Золотоверхий монастир 
08.06 «Літній настрій. Мистецтво відпочивати» - корисні поради 
13.06 «Літні клопоти городників» - корисні поради 
Щоденно Перегляд телепередач з перекладом на жестову мову.  

 
Концерти колективів художньої самодіяльності 

 
11.04 Виступ учасників художньої самодіяльності КЦ УТОГ на Великодньому 
заході (Свято-Миколаївський Храм на Татарці) 
11.05 Виступ учасників художньої самодіяльності КЦ УТОГ на заході до Дня 
Матері «І доброта і теплота поєднані у серці мами» 
12.05 Виступ учасників художньої самодіяльності КЦ УТОГ на святковому 
вогнику клубу «Ветеран» (НВЦ УТОГ) 
05.06 Виступ учасників художньої самодіяльності КЦ УТОГ у масових сценах 
програми ювілейного заходу до 85-річчя УТОГ. 
 

Виступи театру міміки та жесту «Райдуга»   
 
– Вербна неділя і Свято сім’ї. Концертні виступи (01.04, Свято-Миколаївський 
Храм на Татарці)  
- Уривок з вистави «Лісова феєрія» на Всеукраїнському конкурсі «Ерудит» (13.04, 
КЦ УТОГ); 
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- День пам’яті жертв Чорнобильської катастрофи. Концертні виступи. (27.04, 
Свято-Миколаївський Храм на Татарці); 
- Ювілейний вечір Почесного члена УТОГ Козлової Г.О. (03.05, КЦ УТОГ); 
- Участь у Міжнародному фестивалі жестової пісні «Сузорье-2018» у м.Мінськ, 
Білорусь (19-20.05); 
- Участь у телепрограмі «Мегаполіс» (ТРК «Київ») актриси театру М.Люханової 
(20.05); 
- До Дня Києва. Концертна програма «Як тебе не любити, Києве мій!» (25.05, КЦ 
УТОГ); 
- Урочисте відкриття виставки художніх робіт учасників Міжнародного пленеру 
«R+Я» «Київські каштани». Концертні виступи (29.05, КЦ УТОГ); 
- Міжнародний фестиваль «Книжковий Арсенал. – «Співзвуччя. Унісон». 
Концертні виступи (31.05, Мистецький Арсенал); 
- Ювілейний захід до 85-річчя УТОГ. Концертна програма (05.06, КЦ УТОГ); 
- Участь у Міжнародному театральному фестивалі «АРТ-ПЛЕЙБЕК-2018» (15.06, 
Київ) 
 

Робота Центру української жестової мови  
 
■Організація роботи у групах по вивченню української жестової мови – 5 груп 
(Культурний центр УТОГ, Київська школа-інтернат № 18 (2 групи), Урядовий 
контактний центр) (щотижня); 
■ Відкриті уроки слухачів Школи жестової мови (24.05, КЦ УТОГ); 
■ Підсумкові заняття у групах по вивченню української жестової мови (11.04, 
10.05 (2 групи), 22.05); 
■ Зустріч із представниками Фінського центру глухих – перекладачами жестової 
мови (10.05); 
■ Робота фахівців ЦУЖМ у складі журі конкурсу «Майбутніх перекладачів 
УЖМ» (18.05, Київський коледж легкої промисловості); 
■ Майстер-клас з вивчення УЖМ на запрошення активістів молодіжної 
організації ФРІ (09.06); 
■Адміністрування роботи сторінки ЦУЖМ у Фейсбуці (щотижня); 

 
Робота відеоредакції  

■Відеозйомка, монтаж та випуск відеофільмів: 
- Всеукраїнський конкурс «Ерудит»; 
- «Історія УТОГ» (доповнення); 
- Підсумкове заняття у Школі української жестової мови; 
- Ювілейний захід до 85-річчя 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) 
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