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ПУБЛІЧНИЙ ЗВІТ 
ПРО РОБОТУ КУЛЬТУРНОГО ЦЕНТРУ УТОГ 

ЗА 4 КВАРТАЛ 2019 РОКУ 
 

Всеукраїнські  заходи  
06.11 Участь у семінарі-нараді «Законодавчі вимоги, щодо отримання фінансової 
допомоги на безповоротній основі за рахунок сум адміністративно-господарських 
та пені, що надходять до державного бюджету за невиконання робочих місць для 
працевлаштування осіб з інвалідністю 
26-28.11 Ювілейні заходи до 50-річчя творчої діяльності театру міміки і жесту 
«Райдуга»  
28.11 Участь в організації та проведенні наради голів обласних організацій УТОГ   
■ «ЯСКРАВІ ІНОВАЦІЇ ДЛЯ ЯСКРАВОГО ЖИТТЯ!» Підготовка електронного 
посібника нормативних документів та методичних матеріалів для організації 
культурно-дозвіллєвої діяльності в Українському товаристві глухих 
 

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); 
10.10 Відкриття при Михайлівському Золотоверхому соборі Недільної школи для 
нечуючих дітей; 
17.10 Збори нечуючих Печерського району м.Києва; 
02.12 Майстер-клас миловаріння. Організатор – Рада молоді Київської організації 
УТОГ 
04.12 Майстер-клас Ебру (малювання на воді). Організатор - Рада молоді 
Київської організації УТОГ 
21.12 Дитяче свято до Дня Святого Микола. Організатор - Рада молоді Київської 
організації УТОГ 
 

Інформаційно-роз’яснювальні заходи  
01.10 Юридичні консультації нечуючих юристами 4 Київського місцевого центру 
з надання безоплатної вторинної правової допомоги 
02.10 «Політичний дайджест» - огляд 
04.10 «Інтернет і наш світ» - час цікавих повідомлень 
04.10 До Дня вчителя «Учитель – садівник, що ніжно пестить квіти» - бесіда 
09.10 «Наш спільний дім. Десять секретів щастя» - бесіда 
09.10 Огляд новин від Володимира Неткача – нечуючого інтернет-блогера 
15.10 Юридичні консультації нечуючих юристами 4 Київського місцевого центру 
з надання безоплатної вторинної правової допомоги 
16.10 «Новини з сайтів інтернету» - огляд 
18.10 «Козацтво і Запорізька Січ» - пізнавальна година 
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23.10 До Дня Організації Об’єднаних Націй «ООН в Україні» - інформаційна 
година 
25.10 «Мандрівка світом: країни та народи» - віртуальна туристична подорож 
 
30.10 «Людина серед людей» - бесіда 
30.10 «Актуальні події в Україні і світі» - огляд 
01.11 До Дня працівника соціальної сфери «Соціальна робота в Україні» - 
інформаційна година 
01.11 «Актуальні події в Україні і світі» - огляд 
05.11 Юридичні консультації нечуючих юристами 4 Київського місцевого центру 
з надання безоплатної вторинної правової допомоги  
06.11 Огляд новин від Володимира Неткача – нечуючого інтернет-блогера 
13.11 «Новини з сайтів інтернету» - огляд 
19.11 Юридичні консультації нечуючих юристами 4 Київського місцевого центру 
з надання безоплатної вторинної правової допомоги  
20.11 «Здоров’я – найцінніший скарб» - корисні поради 
27.11 «Події і факти» - інформаційний калейдоскоп 
27.11 «Політичний дайджест» - огляд 
29.11 «Новини з музейного архіву» - історичний екскурс 
29.11 «Столичні новини» - інформаційний огляд 
03.12 Юридичні консультації нечуючих юристами 4 Київського місцевого центру 
з надання безоплатної вторинної правової допомоги 
04.12 «Новини з сайтів інтернету» - огляд 
11.12 До Дня прав людини «Демократія без ілюзій» - бесіда 
11.12 Огляд новин від Володимира Неткача – нечуючого інтернет-блогера 
13.12 «Ти живеш серед людей» - урок моралі і права 
17.12 Юридичні консультації нечуючих юристами 4 Київського місцевого центру 
з надання безоплатної вторинної правової допомоги 
 

Тематичні заходи  
11.10 До Дня захисника Вітчизни» «Сила нескорених» - тематична бесіда 
08.11 До Дня працівників культури та майстрів народного мистецтва «У творчості 
собі зростили крила» - бесіда 
03.12 До Міжнародного дня людей з інвалідністю «Сильні духом» - тематична 
виставка в Музеї історії УТОГ 
04.12 До Міжнародного дня людей з інвалідністю «День турботи і милосердя» - 
тематична година 
 

Заходи до державних та народних свят  
 
11.10 До Дня українського козацтва «Береженого Бог береже, а козака шабля!» - 
народознавча година 
25.10 До Дня визволення України від фашистських загарбників «Безсмертна слава 
у віках» - історична година 
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06.12 До Дня Збройних Сил України «Українська Армія – школа мужності» - 
патріотична година 
13.12 «Церковний календар:православні свята у грудні» - народознавча година 
18.12 До Дня Святого Миколая «На Святого Миколая в небі іскорка палає» - вечір 
народознавства 
 

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

Заходи для дітей та молоді  
18.10 «Живемо в правовій державі» - бесіда 
14.11 До Міжнародного дня студентів Концертна програма колективу художньої 
самодіяльності Каунаського центру глухих (Литва) у Київському коледжі легкої 
промисловості 
15.11 До Міжнародного дня толерантності «Багато націй є на світі, але ми всі одна 
сім’я» - актуальна розмова 
28.12 Новорічне дитяче свято для дітей з інвалідністю м.Києва 
 

Заходи з організації дозвілля членів УТОГ  
 

02.10 До Міжнародного дня людей похилого віку «Хай скроні наші посивіли, але 
душа ще молода» - година спілкування 
05.10 Екскурсія для нечуючих на Телеканал Прямий 
16.10 «Таємниця еліксиру молодості» - корисні поради 
02.11 Екскурсія для нечуючих на Телеканал Прямий 
06.11 «Готуємось до зими» - корисні поради 
08.11 «Де бабусині руки – там міцні онуки» - корисні поради 
13.11 «Особливості харчування людей похилого віку» - корисні поради 
15.11 Зустріч з учасниками колективу художньої самодіяльності Каунаського 
центру глухих (Литва) 
16.11 Екскурсія у Музей води для учасників колективу художньої самодіяльності 
Каунаського центру глухих (Литва) 
01.12 До Міжнародного дня людей з інвалідністю Екскурсія для нечуючих у 
Національний історико-культурний заповідник «Києво-Печерська Лавра» 
06.12 «Кладезь вітамінів» - корисні поради 
20.12 «Новорічні свята у світі» -калейдоскоп цікавинок 
20.12 «Зимова фантазія» - новорічні поради до свята 
22.12 Екскурсія для нечуючих на виставку новорічних іграшок 
27.12 «Яскраве новорічне свято» у клубі любителів шахів і шашок. 
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Концерти колективів художньої самодіяльності 
 
14.10 «Покрова Пресвятої Богородиці» Концертні виступ учасників художньої 
самодіяльності КЦ УТОГ у програмі святкового заходу у Свято-Миколаївському 
храмі на Татарці 
30.10 Концертні виступи у програмі ювілейного заходу кафедри сурдопедагогіки 
Національного педагогічного університету ім.М.П.Драгоманова 
15.11 Вечір дружби з колективом художньої самодіяльності Каунаського центру 
глухих, Литва (КЦ УТОГ) 
26.11 Концертні виступи у програмі церемонії проводів української збірної 
команди спортсменів-дефлімпійців на ХІХ зимові Дефлімпійські ігри  
23.11 Гастролі народного самодіяльного театру КЦ УТОГ Вистава «Дорога 
Памела» (Полтавський Будинок культури УТОГ) 
18.12 Вистава «Дорога Памела» народного самодіяльного театру (КЦ УТОГ) 
24.12 Новорічний вертеп в КЦ УТОГ 
 

Виступи театру міміки та жесту «Райдуга»   
 
30.10 Концертні виступи у програмі ювілейного заходу кафедри сурдопедагогіки 
Національного педагогічного університету ім.М.П.Драгоманова 
30.10-10.11 Гастролі акторів театру «Райдуга» у Німеччині (Штендаль, Берлін, 
Гамбург, Бремен, Ганновер, Лейпціг) 
09.11 Участь у програмі Міжнародного КОМІК-DEAF-ШОУ (КЦ УТОГ) 
15.11 Концертні виступи у програмі вечора дружби з колективом художньої 
самодіяльності Каунаського центру глухих, Литва (КЦ УТОГ) 
21.11 Концертні виступи у програмі ювілейного вечора голови Київської 
організації УТОГ М.М.Левицького (КЦ УТОГ) 
26.11 Концертні виступи у програмі церемонії проводів української збірної 
команди спортсменів-дефлімпійців на ХІХ зимові Дефлімпійські ігри  
26.11 До 50-річчя театру «Райдуга» Прем’єра вистави «Стукати не треба» (за 
п’єсою Д.Патріка «Чоловік для Памели») 
27.11 До 50-річчя театру «Райдуга» Вечір пам’яті Заслуженого артиста України 
Олександра Кушніренка 
28.11 До 50-річчя театру «Райдуга» Серпантин-шоу «Найкраще у «Райдуги» 
13-15.12 Гастролі акторів театру «Райдуга» у Німеччині з програмою 
«НОВОРІЧНЕ КВАДРО» 
28.12 «НОВОРІЧНЕ КВАДРО-МІМ-ШОУ» для дітей з інвалідністю міста Києва 
 

Робота Центру української жестової мови  
■Організація роботи у групах по вивченню української жестової мови – 8 груп 
(118 занять, 236 годин навчання)  (щотижня); 
■ Підсумкові заняття у 2 групах по вивченню української жестової мови  
(10.10; 22.11); 
■ Новорічний відкритий урок у Школі української жестової мови  
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(26.12); 
■ Участь у засіданні ОНП (04.10); 
■ Організаційна зустріч з ректором Київської православної богословської академії 
(07.10); 
■ Організаційні зустрічі з керівництвом, викладачами, вихователями, майбутніми 
слухачами Школи української жестової мови у Київській спецшколі № 9 (08.10; 
11.11); 
■ Організаційна зустріч з керівництвом, викладачами, вихователями, майбутніми 
слухачами Школи української жестової мови у Київській спецшколі № 18 (15.11); 
■ Постановка художнього жесту для учасників художньої самодіяльності та 
акторів театру «Райдуга»; 
■ Участь у роботі атестаційної комісії перекладачів жестової мови (26.11; 19.12); 
■ Організаційна зустріч та відкриття групи по вивченню української жестової 
мови у ЦНАП Шевченківського району м.Києва (03.12); 
■ Благодійні індивідуальні заняття по вивченню української жестової мови 
(щотижня) 

Робота відеоредакції  
■Відеозйомка, монтаж та випуск відеофільмів: 
- «Друзі з Литви» - концертна програма колективу художньої самодіяльності 
Каунаського центру глухих (15.11, КЦ УТОГ); 
- «Стукати не треба» - прем’єра вистави театру «Райдуга» (26.11, КЦ УТОГ) ; 
- «Я без пісні – не я!» - вечір пам’яті Заслуженого артиста України Олександра 
Кушніренко (27.11); 
- «Серпантин-шоу «Найкраще у «Райдуги»!» (28.11, КЦ УТОГ); 
- «Дорога Памела» - вистава народного самодіяльного театру КЦ УТОГ (18.12, 
КЦ УТОГ); 
- відеоанонси заходів КЦ УТОГ (жовтень, листопад, грудень); 
- відеопрезентації:  
- Дитяча Ліга сміху. Організатор – Студія «Квартал 95» (10.10, КЦ УТОГ); 
- КОМІК-DEAF-ШОУ (09.11, КЦ УТОГ); 
- Ювілейні заходи до 50-річчя театру «Райдуга» (26.11, 27.11, 28.11, КЦ УТОГ); 
- До 50-річчя театру «Райдуга». Історія театру:відео, фото 
■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) 
 
 
 
 
  

 


