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ПУБЛІЧНИЙ ЗВІТ 

ПРО РОБОТУ КУЛЬТУРНОГО ЦЕНТРУ УТОГ 

ЗА 3 КВАРТАЛ 2018 РОКУ 

 

Всеукраїнські  заходи  

 

01-05.08 Всеукраїнський фестиваль декоративно-ужиткового мистецтва ветеранів 

УТОГ «Краса створена твоїми руками» 

12-19.08 Технічна підтримка проведення 4-го Європейського чемпіонату з 

пляжного волейболу серед глухих. Організатор – Спортивна Федерація Глухих 

України 

29.09 Участь у Всеукраїнському форумі «Право на життя». Організатор – 

Національна Асамблея людей з інвалідністю  

 

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); 

Серпень - вересень Підготовка переможниці Всеукраїнського конкурсу «Міс і 

Містер УТОГ-2018» О.Галінської до участі у Міжнародному конкурсі «Нечуюча 

Міс Світу-2018»; 

28.09 До Міжнародного дня глухих. Великий інформаційний простір в КЦ УТОГ; 

 

Інформаційно-роз’яснювальні заходи  

 

04.07 «Новини з Інтернету» - огляд 

06.07 «Політична ситуація в Україні» - лекція 

18.07 «Україна і світ» - інформаційний вісник 

25.07 «Столичні новини» - огляд подій 

25.07 «Краю мій, тут я живу» - краєзнавча година 

27.07 «Очевидне й неймовірне» - огляд новин 

03.08 «Дзеркало суспільства» - інформаційний огляд 

08.08 «Не старіємо душею» - інформаційний калейдоскоп 

08.08 «Дайджест новин» - інформаційний огляд 

15.08 «Українська нація в історичному вимірі» - лекція 

17.08 «Мистецтво бути толерантним» - бесіда 

29.08 «Соціальний дайджест» - година цікавих повідомлень 

04.09 «Київські новини» - інформаційний огляд 

07.09 «Політична ситуація в Україні і світі» - лекція 

12.09 «Комуналка в Україні дорожчає: чому немає змін на краще?» - 

інформаційна година 

14.09 «Цікаві факти про Україну» - народознавча година 



2 
 

14.09 «Ветерани УТОГу» - історичний екскурс 

19.09 «Соціальний дайджест» - інформаційний вісник 

19.09 «Профілактика захворювань суглобів» - корисні поради народної медицини 

21.09 «Україна на міжнародній арені» - огляд 

26.09 «Сучасні аспекти політики та економіки» - інформаційний огляд 

28.09 До Міжнародного дня людей поважного віку «Всепереможна віра у життя» - 

бесіда 

 

Тематичні заходи  

 

липень-вересень  До 85-річчя УТОГ «Українському товариству глухих – 85 

років!» - постійно діюча тематична експозиція в Музеї історії УТОГ 

16.08 До Дня Незалежності України «Україна і УТОГ: сучасний вимір» - 

тематична експозиція, екскурсія в Музеї історії УТОГ 

21.09 До Міжнародного дня глухих «Мозаїка УТОГівського життя» - історичний 

екскурс 

26.09 До Міжнародного дня глухих «УТОГ у міжнародній спільноті» - бесіда 

27.09 «Міжнародний день глухих: 60 років у світовій спільноті» - тематична 

експозиція, екскурсія в Музеї історії УТОГ 

 

Заходи до державних та народних свят  

 

06.07 «Чари Купальської ночі» - народознавча година 

20.07 До 1030-річчя хрещення Київської Русі – України «Хрещення – духовний 

стержень нашої культури» - година духовності 

10.08 «Церковні свята серпня: Перший Спас (Медовий) Маковій, Преображення 

Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа – Яблучний Спас, Успіння Пресвятої 

Богородиці» - народознавча година 

22.08 До Дня Державного Прапора України «З історії державних символів 

України» - інформаційна година 

22.08 До Дня Незалежності України «Незалежна Україна – гордість нації!» - 

патріотичний флешмоб 

 

Заходи для дітей та молоді  

 

13.07 «Визначні досягнення молодого покоління УТОГу» - інформаційна година 

03.08 «Відпочиваємо весело, цікаво, змістовно» - година цікавої інформації 

07.09 «Сила волі або як знайти в собі сили робити те, що не хочеться» - бесіда 

30.09 «SPEAK-DATING: Скажи «Привіт!» жестовою мовою» - молодіжний 

флешмоб під час проведення Європейського дня мов (Київ, Британська 

Рада/Goethe-Institut в Україні)  
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Заходи з організації дозвілля членів УТОГ  

 

04.07 «Джерело вітамінів і мінералів» - бесіда 

11.07 «Як доглядати за полуницею після збору ягід» - корисні поради 

11.07 «З життя нечуючих світу: Казахстан» - година цікавої інформації 

13.07 «Літні турботи в домі» - корисні поради 

20.07 «Захист виноградників на присадибних ділянках» - корисні поради 

20.07 До Міжнародного дня шахів «Шахові новини спорту» - цікаві факти 

01.08 «Відкрий країну для позитиву» - туристична мозаїка 

05.08 Підсумок та рейтинги Всеукраїнського фестивалю декоративно-ужиткового 

мистецтва ветеранів УТОГ (НВЦ УТОГ) 

06.08 «Барви сонячного літа» - народознавчий захід (НВЦ УТОГ) 

08.08 «Митці тиші» - інформаційно-пізнавальний калейдоскоп (НВЦ УТОГ) 

10.08 «Ми у Пущі не нудьгуєм!» - ігрова програма (НВЦ УТОГ) 

10.08 «Як правильно зберігати овочі» - бесіда 

17.08 «Батьки і діти – одвічне коло» - вечір запитань і відповідей 

29.08 «Калина звичайна – вирощування, догляд, розмноження» - корисні поради 

31.08 «Активне довголіття» - корисні поради 

05.09 «Збираємо урожай» - корисні поради 

Щоденно Перегляд телепередач з перекладом на жестову мову.  

 

Концерти колективів художньої самодіяльності 

 

05.08 Виступ учасників художньої самодіяльності КЦ УТОГ на заході для 

ветеранів УТОГ (НВЦ УТОГ) 

06.08 Виступ учасників художньої самодіяльності КЦ УТОГ на народознавчому 

заході «Барви сонячного літа» (НВЦ УТОГ) 

30.09 Участь народного самодіяльного ансамблю танцю КЦ УТОГ у 

Регіональному фестивалі творчості осіб з обмеженими фізичними можливостями 

«Барви життя» (Київ, Співоче поле) 

 

Виступи театру міміки та жесту «Райдуга»   

 

– Участь у І Міжнародному фестивалі особливих театрів у м.Астана, Казахстан 

(03-06.07): 

 04.07 Показ вистави «Лісова феєрія» 

 05.07 Показ вистави «Рейс 13-13» 

 06.06 Творчі виступи акторів під час урочистої церемонії закриття  

   Фестивалю 

30.07 Участь акторів театру в кастингу зйомок рекламного кліпу (м.Київ); 

05.08 Концертна програма для ветеранів УТОГ, відпочиваючих у НВЦ УТОГ; 

23.09 Концертна програма на тематичній вечірці у ресторані «Братислава»; 
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 30.09 Участь у Регіональному фестивалі творчості осіб з обмеженими фізичними 

можливостями «Барви життя» (Київ, Співоче поле) 

 

Робота Центру української жестової мови  

 

■Організація роботи у групах по вивченню української жестової мови – 1 група 

(Культурний центр УТОГ) (липень); 

■ Підсумкове заняття у групі по вивченню української жестової мови (09.07); 

■ Участь у круглому столі «Покращення рівня доступності правосуддя для людей 

з інвалідністю (28.08); 

■ Участь у заході, присвяченому Дню знань та Посвяті у студенти (31.08, 

Київський коледж легкої промисловості); 

■ Участь у Всеукраїнському форумі «Право на життя» (29.09); 

■ Презентації ЦУЖМ під час проведення Європейського дня мов у Британській 

Раді (30.09); 

■Адміністрування роботи сторінки ЦУЖМ у Фейсбуці (щотижня); 

 

Робота відеоредакції  

 

■Відеозйомка, монтаж та випуск відеофільмів: 

- Участь театру «Райдуга» у І Міжнародному фестивалі особливих театрів у 

м.Астана, Казахстан (03-06.07): 

- Підсумкове заняття у Школі української жестової мови; 

- Відеоролик для учасниці конкурсу «Нечуюча Міс Світу – 2018» О.Галінської 

(27.09); 

- 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) 

 

 

 

 
 


