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ПУБЛІЧНИЙ ЗВІТ 
ПРО РОБОТУ КУЛЬТУРНОГО ЦЕНТРУ УТОГ 

ЗА 3 КВАРТАЛ 2019 РОКУ 
 

Всеукраїнські  заходи  
03.09 – Вечір пам’яті Почесного члена УТОГ Г.М.Мережко (НВЦ УТОГ) 
05.09 – Ювілейний вечір-вшанування Почесного члена УТОГ Ю.П.Максименка 
(НВЦ УТОГ) 
15.09 Участь у заході до Дня європейських мов. Майстер-класи «Знайомство з 
жестовою мовою», презентації «Де та як вивчити жестову мову» (м.Київ, 
Британська Рада/GOETHE-INSTITUT в Україні) 
25.09 До Міжнародного дня глухих «Міжнародний Конгрес глухих, Париж – 
2019: підсумки, реалії, перспективи» за участю Ірини Чепчиної – голови УТОГ, 
Дженніфер Дікінсон – проректора з академічних питань (США), Джона Пуроні – 
викладача американської жестової мови Університету Вермонта (США) 
29.09 «Світ глухих – яскравий!» - соціальний фестиваль з нагоди Міжнародного 
дня жестових мов та Міжнародного дня глухих (м.Київ, Арка Дружби народів) 
 

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); 
07-09.09 Участь членів Київської спілки нечуючих художників «Натхнення» у 
пленері у Національному заповіднику «Софія Київська» в рамках фестивалю 
«Княжа родина» 
 

Інформаційно-роз’яснювальні заходи  
02.07 Юридичні консультації нечуючих юристами 4 Київського місцевого центру 
з надання безоплатної вторинної правової допомоги 
03.07 «Новини з сайтів інтернету» - огляд 
10.07 Огляд новин від Володимира Неткача – нечуючого інтернет-блогера 
16.07 Юридичні консультації нечуючих юристами 4 Київського місцевого центру 
з надання безоплатної вторинної правової допомоги  
17.07 «21 липня – позачергові Вибори до Верховної Ради України» - політичний 
огляд 
26.07 «Будуймо толерантний світ» - бесіда 
26.07 «Перші підсумки виборів до Верховної Ради України» - година інформації 
02.08 «Крокуємо здоровими у майбутнє» - пізнавальна година 
02.08 «По сторінках газети «Наше життя» - огляд 
06.08 Юридичні консультації нечуючих юристами 4 Київського місцевого центру 
з надання безоплатної вторинної правової допомоги 
07.08 «Українці – нація героїв» - історична бесіда 
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14.08 Огляд новин від Володимира Неткача – нечуючого інтернет-блогера 
20.08 Юридичні консультації нечуючих юристами 4 Київського місцевого центру 
з надання безоплатної вторинної правової допомоги 
28.08 «Новини з сайтів інтернету» - огляд 
30.08 «Актуальні події в Україні і світі» - огляд 
03.09 Юридичні консультації нечуючих юристами 4 Київського місцевого центру 
з надання безоплатної вторинної правової допомоги 
04.09 «День знань у різних країнах світу» - інформаційна година 
06.09 «Сучасні новини з сайтів Інтернету» - огляд 
06.09 Екскурсія в Музей історії УТОГ для нечуючих з Ізраїлю, США, Львова. 
11.09 До Міжнародного дня глухих «Весь світ глухих і ми – одна сім’я» 
11.09 Огляд новин від Володимира Неткача – нечуючого інтернет-блогера  
17.09 Юридичні консультації нечуючих юристами 4 Київського місцевого центру 
з надання безоплатної вторинної правової допомоги 
20.09 «Здоров’я – найбільша цінність людини» - бесіда 
25.09 «День Віри, Надії, Любові: історія свята» - народознавча година 
25.09 Екскурсія в Музей історії УТОГ для Дженніфер Дікінсон – проректора з 
академічних питань (США), Джона Пуроні – викладача американської жестової 
мови Університету Вермонта (США) 
27.09 Інформаційно-публіцистичний пост «Міжнародний день глухих – 2019» 
 

Тематичні заходи  
 

03.07 До Дня архітектури України «Перлини архітектурної спадщини» - бесіда 
31.07 До Дня хрещення Київської Русі-України «Хрещення Київської Русі – 
перша сходинка до духовності» - година духовності 
21.08 До Дня Незалежності України «Незалежна Україна: шлях до мети» - 
тематичний вечір 
29.08 «Театру «Райдуга» - 50 років!» - тематична виставка в Музеї історії УТОГ 
Вересень (щоденно)                   До Міжнародного дня глухих 
 «УТОГ у спільноті ВФГ. Підсумки XVIII Всесвітнього конгресу Всесвітньої 
федерації глухих (23-27.07.19 р., Франція, Париж) – тематична виставка  
Відеопрезентації заходів Культурного центру УТОГ 
 

Заходи до державних та народних свят  
 
05.07 «Ой, на Івана, та й на Купала…» - народознавчий калейдоскоп 
12.07 «Православні свята у липні» - народознавча година 
16.08 «Православні свята у серпні» - народознавча година 
23.08 До Дня Незалежності України «Велична краса України» - краєзнавча година 
18.09 «Православні свята у вересні» - народознавча година 
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Заходи з професійної орієнтації  
липень-вересень Організація навчання у Школі української жестової мови (3 
групи)  

Заходи для дітей та молоді  
 
05.07 «Соціальні проблеми молоді в Україні» - бесіда 
09.08 «Українська молодь у світі» - бесіда 
04.09 «Здорова молодь – здорова нація» - бесіда 
 

Заходи з організації дозвілля членів УТОГ  
 

10.07 До Дня родини «Світ сімейних цінностей» - бесіда 
12.07 «Як виростити на дачі китайський лимон» - корисні поради 
17.07 «Рятуємось від спеки» - корисні поради 
24.07 «Зачарована краса України» - поетична година 
31.07 «Корисні овочі» - бесіда 
07.08 «Як тебе не любити, Києве мій!» - віртуальна подорож 
09.08 «Домашнє консервування» - корисні поради 
14.08 «Літературний позитив» - година цікавої інформації 
16.08 «Театру «Райдуга» - 50 років!» - історичний екскурс 
23.08 «Секрети українського чаювання» - корисні поради 
28.08 «Збираємо урожай» - корисні поради 
30.08 «Корифеї театру «Райдуга» - цикл лекцій 
05.09 Екскурсія в Музей історії туалету 
06.09 «Зустрічаємо осінь» - бесіда 
07.09 Екскурсія для нечуючих у Софію Київську. Фестиваль «Княжа родина». 
Пізнавальна програма. Майстер-клас з малювання на склі. 
13.09 «Осінній калейдоскоп» - поради садівникам та городникам 
13.09 До Дня фізичної культури і спорту «Спорт – найкращий замінник ліків» - 
година спілкування 
14.09 Екскурсія нечуючих на Фестиваль крафтового сиру та вина  
20.09 «Золота осінь життя» - інформаційний калейдоскоп 
21.09 Екскурсія для нечуючих на телеканал Прямий 
26.09 Екскурсія для нечуючих у Музей води 
27.09 До Міжнародного дня людей поважного віку «Сивина на скронях – мудрість 
у очах» - бесіда 
 

Концерти колективів художньої самодіяльності 
 
22.08 Ювілейний вечір ветерана УТОГ, ветерана художньої самодіяльності 
Культурного центру УТОГ Н.Косарєвої 
03.09 Виступ учасників художньої самодіяльності КЦ УТОГ на вечорі пам’яті 
Почесного члена УТОГ Г.М.Мережко (НВЦ УТОГ) 



4 
 

29.09 Соціальний фестиваль «Світ глухих – яскравий!» з нагоди Міжнародного 
дня жестових мов та Міжнародного дня глухих. Концертна програма колективу 
художньої самодіяльності КЦ УТОГ (Київ, Арка Дружби народів). 
 

Виступи театру міміки та жесту «Райдуга»   
 
22.08 Концертні виступи у програмі ювілейного вечора ветерана УТОГ 
Н.Косарєвої (КЦ УТОГ) 
05.09 Концертні виступи у програмі ювілейного вечора Почесного члена УТОГ 
Ю.П.Максименка (НВЦ УТОГ) 
15.09 Участь у Всеукраїнському фестивалі Deaf-талантів «Без обмежень» 
(м.Кривий Ріг) 
29.09 Соціальний фестиваль «Світ глухих – яскравий!» з нагоди Міжнародного 
дня жестових мов та Міжнародного дня глухих. Велика концертна програма 
(Київ, Арка Дружби народів). 
 

Робота Центру української жестової мови  
■Організація роботи у групах по вивченню української жестової мови – 3 групи  
(щотижня); 
■ Підсумкове заняття у групі по вивченню української жестової мови  
(11.07); 
■ Робота з жестовими одиницями на Всеукраїнському семінарі перекладачів 
жестової мови (26.08, ОРЦ «Одіссей», Затока); 
■ Постановка художнього жесту для учасників художньої самодіяльності (10.09); 
■ Педагогічна нарада викладачів Центру української жестової мови (13.09); 
■ Організаційна зустріч та початок занять групи по вивченню української 
жестової мови у Центрі надання адміністративних послуг м.Києва (18.09); 
■ Постановка художнього жесту для акторів театру «Райдуга» (19.09); 
■  Соціальний фестиваль «Світ глухих – яскравий!» з нагоди Міжнародного дня 
жестових мов та Міжнародного дня глухих. Майстер-класи по жестовій мові 
(29.09); 
■Адміністрування роботи сторінки ЦУЖМ у Фейсбуці (щотижня); 

 
Робота відеоредакції  

■Відеозйомка, монтаж та випуск відеофільмів: 
- «Світ глухих – яскравий!» Соціальний фестиваль з нагоди Міжнародного дня 
жестових мов та Міжнародного дня глухих (29.09, Арка дружби народів); 
- відеоролик акторів театру «Райдуга» для гастролей у Німеччині (03.09) ; 
- ювілейний вечір ветерана УТОГ Н.Косарєвої (22.08, КЦ УТОГ); 
- відеоанонси заходів КЦ УТОГ (липень, серпень, вересень); 
■Фотозйомка заходів КЦ УТОГ 
■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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