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ПУБЛІЧНИЙ ЗВІТ 
ПРО РОБОТУ КУЛЬТУРНОГО ЦЕНТРУ УТОГ 

ЗА 2 КВАРТАЛ 2019 РОКУ 
 

Всеукраїнські  заходи  
02.05 Всеукраїнська виставка дитячих малюнків школярів з порушенням слуху 
«Моя країна – Україна» 
03.05 Всеукраїнський конкурс «Ерудит» 
20.05 «Ліга сміху. Діти» - Організатор – Студія «Квартал 95»  
02.06 До 86-річчя УТОГ «УТОГ-DAY” – День сімейного відпочинку 
 

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); 
19.04 Пленум Київської організації УТОГ 
24.04 Зустріч з представниками Київського відділення Пенсійного Фонду України 
25.05 Київський обласний конкурс «Міні-Міс та Міні-Містер – 2019» 

 
Інформаційно-роз’яснювальні заходи  

02.04 Юридичні консультації нечуючих юристами 4 Київського місцевого центру 
з надання безоплатної вторинної правової допомоги 
03.04 Екскурсія в Музей історії УТОГ для студентів та викладачів Київської 
православної богословської академії 
03.04 Зустріч зі студентами та викладачами Київської православної богословської 
академії 
05.04 «По сторінках газети «Наше життя» - огляд 
10.04 Огляд новин від Володимира Неткача – нечуючого інтернет-блогера 
12.04 «Вибори Президента України: перші підсумки» - огляд 
12.04 Безкоштовні юридичні консультації нечуючих проводить адвокат, член 
Національної асоціації адвокатів України Коротенко Є.О. 
12.04 «Цінність людського життя» - корисні поради 
16.04 Юридичні консультації нечуючих юристами 4 Київського місцевого центру 
з надання безоплатної вторинної правової допомоги 
17.04 «Духовна школа православ’я» Зустріч з ієреєм Свято-Миколаївського 
Храму на Татарці Української Православної Церкви Київського Патріархату 
Отцем Василем 
03.05 Екскурсія в Музей історії УТОГ для учасників та гостей Всеукраїнського 
конкурсу «Ерудит» 
07.05 Юридичні консультації нечуючих юристами 4 Київського місцевого центру 
з надання безоплатної вторинної правової допомоги 
08.05 Огляд новин від Володимира Неткача – нечуючого інтернет-блогера 
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10.05 «Як позбутися весняної втоми» - корисні поради 
15.05 «Актуальні події в Україні та світі» - огляд 
21.05 Юридичні консультації нечуючих юристами 4 Київського місцевого центру 
з надання безоплатної вторинної правової допомоги 
24.05 «По сторінках газети «Наше життя» - огляд 
24.05 До Дня слов’янської писемності і культури «Суцвіття мов на дереві 
культури» - година цікавої інформації 
26.05 Виставка-презентація «Біблія жестовою мовою. Історія створення». 
Організатор – Християнська Церква 
29.05 До 86-річчя УТОГ «Сторінки історії УТОГ» - цикл лекцій 
29.05 «Новини з сайтів Інтернету» - огляд 
31.05 «У світі хороших новин» - інформаційний калейдоскоп 
31.05 «Цікаві факти про наш край» - краєзнавча година 
18.06 Юридичні консультації нечуючих юристами 4 Київського місцевого центру 
з надання безоплатної вторинної правової допомоги 
05.06 До 86-річчя УТОГ «Сторінки нашої історії» - бесіда 
07.06 «По сторінках газети «Наше життя» - огляд 
12.06 Огляд новин від Володимира Неткача – нечуючого інтернет-блогера 
14.06 «Факти і коментарі» - бесіда 
18.06 Юридичні консультації нечуючих юристами 4 Київського місцевого центру 
з надання безоплатної вторинної правової допомоги 
19.06 «Здоров’я людини та навколишнє середовище» - бесіда 
19.06 «Новини з сайтів Інтернету» - огляд 
21.06 «Душа народного життя» - подорож в історію 
 

Тематичні заходи  
 

10.04  «Микола Гоголь – таємничий, непередбачуваний, загадковий» - літературна 
година 
26.04 До Дня Чорнобильської трагедії «Чорнобильська зона: 33 роки потому» - 
інформаційна година 
10.05 До Дня Матері в Україні «Стежини до Храму душі материнської» - бесіда 
01.06 «Українському товариству глухих – 86 років!» - тематична виставка в Музеї 
історії УТОГ 
01.06 До Міжнародного дня захисту дітей «Дитинства чисте джерело» - книжкова 
виставка 
 

Заходи до державних та народних свят  
 
05.04 «Благовіщення Пресвятої Богородиці» - народознавча година 
24.04 «Великодній Благовіст» в КЦ УТОГ 
08.05 До Дня пам’яті та примирення, до Дня перемоги над нацизмом у Другій 
світовій війні «Повік тих днів із пам’яті не стерти» - тематичний вечір 



3 
 

15.05 До Дня вишиванки «Вишиванка – символ Батьківщини, дзеркало народної 
душі» - етнографічна година 
14.06 «Православні свята у червні: Свята Трійця єднає, надихає, береже» - 
народознавча година 
21.06  22 червня – День скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні 
«Пам’ятаєш, земле, сорок перший рік?» - година пам’яті  
26.06 До Дня Конституції України «Конституція України- символ незалежності 
держави» - лекція 
 

Заходи з професійної орієнтації  
квітень-травень Організація навчання у Школі української жестової мови (8 груп)  
24.05 Зустріч з представниками транспортної компанії UBER, щодо 
працевлаштування водіями глухих та слабкочуючих 
  

Заходи для дітей та молоді  
 
17.04 До Дня пам’яток історії та культури «Чи знаєш ти свій рідний край?» - 
краєзнавча година 
17.05 До Міжнародного дня музеїв «Музеї – обереги вічності» - інформаційна 
година 
05.06 До Всесвітнього дня навколишнього середовища «Краса української 
природи» - природознавча година 
26.06 До Дня молоді «Сучасна молодь: крок у майбутнє» - зустріч голови 
Київської організації УТОГ Левицького М.М. з нечуючими 
 

Заходи з організації дозвілля членів УТОГ  
 

03.04 До Дня сміху «Посмішка нехай нас всіх зігріє» - вечір гумору 
12.04 Екскурсія для нечуючих у Софію Київську. Майстер-клас з монотипії 
20.04 «Великодня Софія Київська» - екскурсія з перекладом на жестову мову 
24.04 «Готуємось до Великодня» - корисні поради 
26.04 «Великодня весна» - вечір поезії 
17.05 «Затишок у своїй оселі» - корисні поради 
22.05 «Поезія природи» - поетичний вечір 
07.06 «Літні клопоти на присадибній ділянці» - корисні поради 
12.06 «Скажемо більше теплих слів» - година спілкування 
15.06 Екскурсія для нечуючих у пожежну частину Печерського району м.Києва 
22.06 Екскурсія для нечуючих у Софію Київську. Майстер-клас «Малюємо янгола 
на склі» 
 

Концерти колективів художньої самодіяльності 
 
21.04 Виступ учасників художньої самодіяльності КЦ УТОГ у програмі заходу 
«Вербна неділя» у Свято-Миколаївському храмі на Татарці. 



4 
 

24.04 Виступ учасників художньої самодіяльності КЦ УТОГ на заході 
«Великодній Благовіст в Культурному центрі УТОГ» 
25.05 Участь в організації та проведенні Київського обласного конкурсу «Міні-
Міс та Міні-Містер-2019» 
02.06 Виступ учасників художньої самодіяльності КЦ УТОГ у програмі заходу до 
86-річчя УТОГ (НВЦ УТОГ) 
 

Виступи театру міміки та жесту «Райдуга»   
 
11.04 Фольк-шоу «Ми – браття козацького роду!»  (КЦ УТОГ)  
16.04 Концертні виступи у програмі урочистого відкриття Всеукраїнського 
турніру по керлінгу серед нечуючих 
21.04 Концертні виступи у програмі заходу «Вербна неділя» у Свято-
Миколаївському Храмі на Татарці 
03.05 Концертна програма «КВАДРО-ТУРБО» для учасників Всеукраїнського 
конкурсу «Ерудит» 
15.05 Концертні виступи у програмі урочистого відкриття Всеукраїнського 
турніру з дзюдо, присвяченому пам’яті Героя України Дмитра Максименка 
(м.Ірпінь) 
03.05 Концертна програма «КВАДРО-ТУРБО» (НВЦ УТОГ) 
24.05 Концертні виступи у програмі ювілейного вечора Заслуженого працівника 
культури України, ветерана УТОГ Зайонц Н.П. 
02.06 Концертна програма до 86-річчя УТОГ (НВЦ УТОГ) 
07.06 Участь у П’ятому Міжнародному інклюзивному театральному фестивалі 
«АРТ-Плейбек. Разом» (Київ, Національний музей Тараса Шевченка) 
24.06 Концертні виступи у програмі ювілейного вечора заступника голови ЦП 
УТОГ В.Шевчука (НВЦ УТОГ) 
 

Робота Центру української жестової мови  
 
■Організація роботи у групах по вивченню української жестової мови – 8 груп  
(щотижня); 
■ Підсумкові заняття у групах по вивченню української жестової мови  
(05.04 – 2 групи – 1 і 2 рівні навчання; 23.04 – 2 групи – 1 і 2  рівні навчання; 27.06 
– 1 рівень навчання); 
■Адміністрування роботи сторінки ЦУЖМ у Фейсбуці (щотижня); 

 
Робота відеоредакції  

■Відеозйомка, монтаж та випуск відеофільмів: 
- Всеукраїнський конкурс «Ерудит»; 
- Київський обласний конкурс конкурс «Міні-Міс та Міні-Містер УТОГ-2019»; 
- «УТОГ-DEY» Загальноміський захід до 86-річчя створення УТОГ (02.06, НВЦ 
УТОГ); 
- репетиція вистави театру «Райдуга» «Стукати не треба» ; 
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- ювілейний вечір заступника голови УТОГ В.Шевчука (24.06, НВЦ УТОГ); 
--Відеоанонси заходів КЦ УТОГ (квітень, травень, червень); 
 
■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) 
 
 

 


