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ПУБЛІЧНИЙ ЗВІТ 
ПРО РОБОТУ КУЛЬТУРНОГО ЦЕНТРУ УТОГ 

ЗА 1 КВАРТАЛ 2019 РОКУ 
 

Всеукраїнські  заходи  
24.01 Вітання Святішого Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета з 90-
річним ювілеєм представниками УТОГ (Київська Патріархія) 
02.02 Всеукраїнський фестиваль короткометражних фільмів нечуючих режисерів 
УТОГ 
23.02 Всеукраїнський конкурс «Міс та Містер УТОГ-2019» 
07.03 Зустріч з Мішель Фреас – фахівцем американської жестової мови, 
професором кафедри гуманітарних та іноземних мов Santa Fe College (США) 
12.03 Зустріч голови та представників УТОГ з Блаженнійшим Митрополитом 
Київським і всієї України Епіфанієм  
29.03 Відкриття виставки кращих малюнків Всеукраїнського конкурсу серед 
школярів з порушеннями слуху «Моя країна – Україна» (м.Київ, Національний 
музей Тараса Шевченка) 
 

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); 
11.02-15.03 Робота апарату Київської ТО УТОГ на базі КЦ УТОГ 
19.02 Засідання президії Київської організації УТОГ 
19.02 Атестація перекладачів жестової мови Київської організації УТОГ 
05.03 «Свято Масляної» - вечірка для ветеранів УТОГ (спільно з Київською 
Радою ветеранів УТОГ) 
06.03 Загальні збори членів УТОГ Солом’янського району м.Києва 

 
Інформаційно-роз’яснювальні заходи  

11.01 «Політичні перспективи 2019 року» - інформаційна година 
15.01 Юридичні консультації нечуючих юристами 4 Київського місцевого центру 
з надання безоплатної вторинної правової допомоги 
16.01 «Величні храми України» - віртуально-історична подорож 
16.01 Огляд новин від Володимира Неткача – нечуючого інтернет-блогера 
25.01 «Столичні новини» - огляд подій 
30.01 «Новини з Інтернету» - огляд 
30.01 Безкоштовні юридичні консультації нечуючих проводить адвокат, член 
Національної асоціації адвокатів України Коротенко Є.О. 
30.01 «Природні способи оздоровлення організму» - корисні поради 
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01.02 «Обличчя української історії: Ярослав Мудрий – Великий Князь Київський» 
- історична година 
01.02 «Очевидне – неймовірне» - година цікавої інформації 
05.02 Юридичні консультації нечуючих юристами 4 Київського місцевого центру 
з надання безоплатної вторинної правової допомоги 
06.02 Огляд новин від Володимира Неткача – нечуючого інтернет-блогера 
06.02 «Як запобігти вірусним захворюванням» - корисні поради 
08.02 «Духовна школа православ’я» Зустріч з ієреєм Свято-Миколаївського 
Храму на Татарці Отцем Василем 
08.02 «Україна. Європа. Світ» - огляд новин 
13.02 «Основні події тижня» - огляд новин 
15.02 «На життєвих перехрестях» - цикл бесід 
19.02 Юридичні консультації нечуючих юристами 4 Київського місцевого центру 
з надання безоплатної вторинної правової допомоги 
20.02 До Дня Героїв Небесної Сотні «Небесна Сотня на стороні гідності» - година 
мужності 
22.02 До Міжнародного дня рідної мови «Українська мова – дзеркало душі свого 
народу» - народознавча година 
22.02 «Газета «Наше життя»: новий формат» - огляд 
22.02 Безкоштовні юридичні консультації нечуючих проводить адвокат, член 
Національної асоціації адвокатів України Коротенко Є.О. 
27.02 «Актуальні новини з сайтів Інтернету» - огляд 
05.03 Юридичні консультації нечуючих юристами 4 Київського місцевого центру 
з надання безоплатної вторинної правової допомоги 
06.03 Огляд новин від Володимира Неткача – нечуючого інтернет-блогера 
13.03 «Вибори Президента України-2019» - інформаційний простір для членів 
УТОГ 
15.03 «Новини з сайтів Інтернету» - огляд 
15.03 «Джерело здоров’я» - корисні поради 
19.03 Юридичні консультації нечуючих юристами 4 Київського місцевого центру 
з надання безоплатної вторинної правової допомоги 
20.03 «Декор саду своїми руками» - корисні поради 
22.03 «Іван Мазепа як будівничий української культури», до 380-річчя від дня 
народження українського військового, політичного і державного діяча, гетьмана 
війська Запорозького – історична година 
22.03 Безкоштовні юридичні консультації нечуючих проводить адвокат, член 
Національної асоціації адвокатів України Коротенко Є.О. 
 

Тематичні заходи  
 

03.01 «Українське товариство глухих. Рік 2018» - тематична експозиція в Музеї 
історії УТОГ 
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09.01 «Життя у кольорі: палітра творчості Марії Приймаченко», до 110-річчя від 
дня народження української майстрині народного декоративного розпису, 
тематичний вечір 
01.03 «У кожній думці Кобзаря живе могутня Україна» - літературна година 
06.03 До Міжнародного Жіночого дня «Світ очима жінки» - бесіда 
07.03 Екскурсія в Музей історії УТОГ для Мішель Фреас – фахівця американської 
жестової мови, професора кафедри гуманітарних та іноземних мов Santa Fe 
College (США) та членів УТОГ 
13.03 До Всесвітнього дня поезії «Поезія – слово! Поезія – пісня! Поезія – вільна 
душа!» - літературний вечір 
 

Заходи до державних та народних свят  
 
09.01 «Нова радість стала» - вечір Різдвяних святок 
18.01 «Звичаї та обряди в Україні: Водохреща» - бесіда 
18.01 «22 січня – День Соборності України» - тематична година 
01.03 «Масляна: значення і традиції тижня перед Великим постом» - 
народознавча година 
 

Заходи з професійної орієнтації  
січень-березень Організація навчання у Школі української жестової мови (8 груп)  
  

Заходи для дітей та молоді  
 
11.01 Екскурсія в Музей історії УТОГ для учнів Ліцею № 177 м.Києва 
18.01 Урок української жестової мови для учнів Ліцею № 177 м.Києва 
18.01 Екскурсія в Музей історії УТОГ для учнів Ліцею № 177 м.Києва 
13.02 До Дня Святого Валентина «З коханням у серці стає тепліше» - бесіда 
22.03 До Всесвітнього Дня Землі «Збережемо Землю для майбуття!» - бесіда 
 

Заходи з організації дозвілля членів УТОГ  
 

11.01 «Старий Новий рік: традиції та обряди в Україні» - народознавча година 
24.01 Екскурсія на виставку  «Золоте перевесло родини Саєнків» (Київський 
національний університет ім.Т.Г.Шевченка) 
25.01 «Тетянин день в історії і сьогоденні» - час цікавих повідомлень 
26.01 Показ фільму «Злочин і жертва» (режисер – Р.Рубанов) 
15.02 «Зимові візерунки» - вечір поезії 
27.02 «Ой, не біжіть, літа, так швидко…» - народні посиденьки у клубі «Ветеран» 
20.03 «Хай дружба не загубиться в роках» - година спілкування 
23.03 Екскурсія в Софійський Собор, освітньо-пізнавальна програма «Малюємо 
янгола» (з перекладом на жестову мову) 
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Концерти колективів художньої самодіяльності 
 
09.01 Виступ учасників художньої самодіяльності КЦ УТОГ на Вечорі Різдвяних 
Святок. 
10.03 Виступ учасників художньої самодіяльності КЦ УТОГ у програмі заходу 
«Заговини на Піст» у Свято-Миколаївському храмі на Татарці. 
17.03 Виступ учасників художньої самодіяльності КЦ УТОГ у святковій 
концертній програмі Київської міжнародної християнської церкви. 
27.03 До Міжнародного дня театру Вистава народного самодіяльного театру КЦ 
УТОГ «Дорога Памела»  
 
04.01 Засідання художньої ради КЦ УТОГ та громадського активу нечуючих 
членів УТОГ. Перегляд фільму Р.Рубанова «Злочин і жертва» 
 

Виступи театру міміки та жесту «Райдуга»   
 
04.01 Новорічна вистава «Добрий принц Ріке» для дітей з інвалідністю м.Києва  
(КЦ УТОГ)  
09.01 Концертні виступи у програмі Вечора Різдвяних святок (КЦ УТОГ) 
14.02 Вистава «Добрий принц Ріке» (КЦ УТОГ) 
15-23.02 Гастролі акторів театру Т.Гикавої, Ю.Іващенко, В.Коваля, В.Марущака з 
концертними програмами «КВАДРО-МІМ-ШОУ» та «Ми з України!» у 
Німеччині: 
15.02 – Нюрнберг (2 програми) 
16.02 – Мюнхен (2 програми) 
22.02 – Ханденхайм (2 програми) 
23.02 – Індольштадт (2 програми) 
07.03 Вистава «Ніч невинних забав» за мотивами п’єси А.Стріндберга «Фрекен 
Жюлі» 

Робота Центру української жестової мови  
 
■Організація роботи у групах по вивченню української жестової мови – 8 груп  
(щотижня); 
■ Відкриті уроки слухачів Школи української жестової мови – 2 уроки; 
■ Підсумкові заняття у групах по вивченню української жестової мови  
(20.03 – 2 рівень навчання; 25.03 -  рівень навчання); 
■Адміністрування роботи сторінки ЦУЖМ у Фейсбуці (щотижня); 

 
Робота відеоредакції  

■Відеозйомка, монтаж та випуск відеофільмів: 
- Всеукраїнський фестиваль короткометражних фільмів нечуючих режисерів 
УТОГ 
- Всеукраїнський конкурс «Міс та Містер УТОГ-2019»; 
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- Огляди новин від Володимира Неткача – нечуючого інтернет-блогера (16.01; 
06.02); 
- вистава театру «Райдуга» «Ніч невинних забав» ; 
- вистава народного самодіяльного театру «Дорога Памела» (27.03); 
--Відеоанонси заходів КЦ УТОГ (січень, лютий, березень); 
■Фотозйомка заходів КЦ УТОГ 
■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) 
 
 

 


