ЗАТВЕРДЖЕНО
На засіданні вченої ради НАКККІМ
Пр. № від _______________ 2015 р.
Ректор________проф. В.Г.Чернець
План
наукових та культурно-мистецьких заходів
щодо Революції Гідності, анексії Криму та війни на Донбасі
(доповнення до плану наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності
Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв на 2015 рік)
№
п/п
1.

2.

3.

Тема конференції

Відповідальні

Всеукраїнська науково-теоретична
конференція «Соціокультурна
трансформація суспільства:
інтеграція України в європейський
простір», робота секції «Суспільні
запити на нову культуру в сучасних
умовах»
Всеукраїнська науково-практична
конференція «Сучасний
український вимір
європоцентризму», робота секції
«Діячі культури і мистецтва
Донеччини і Криму»
Всеукраїнська науково-практична
конференція «Культурні цінності
Криму та Донбасу: питання
переміщення, повернення,
супроводу, експертизи, збереження,
музеєфікації»

Інститут
післядипломної освіти,
кафедра суспільних
наук
Шевченко І.О.,
Чечель О.М.

16-17 квітня
2015 р.

Інститут мистецтв,
кафедра теорії, історії
культури та
музикознавства
Демещенко В.В.,
Шульгіна В.Д.
Інститут дизайну і
ландшафтного
мистецтва,
кафедра
мистецтвознавства та
експертизи,
Андресюк Б.П.,
Мазур В.П.?
Школьна О.В.
Інститут менеджменту,
кафедра
документознавства та
інформаційноаналітичної діяльності
Коваленко О.М.,
Петрова Л.Г.

28-29 квітня
2015 р.

4.

Х
Всеукраїнська
студентська
науково-практична
конференція
«Документознавство
та
інформаційна діяльність: історія,
сучасність, перспективи», робота
cекції «Національна культурна
спадщина: загрози та проблеми
збереження»

5.

Круглий стіл з аспірантами
«Національна та регіональна
самоідентифікація: виклики
сучасності, спричинені окупацією
Криму та війною на Донбасі»

Інститут менеджменту,
кафедра культурології
та інноваційномистецьких проектів,
Науково-дослідний
центр з актуальних

Дата проведення

4-5 червня
2015 р.

23-24 квітня 2015
р.

20 березня
2015 р.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Круглий стіл на тему:
«Координація участі діячів
культури і мистецтв – працівників
академії в мистецьких акціях на
Сході України»
Загально академічний круглий стіл
« Роль культури і мистецтва у
зміцненні міжнаціональної єдності
та злагоди в українському
суспільстві в сучасних умовах»

проблем культури,
Коваленко О.М.,
Герчанівська П.Е.,
Жукова Н.О.
Інститут мистецтв
Демещенко В.В.

Протягом року

Інститут
ІІ квартал
післядипломної освіти,
кафедра суспільних
наук
Шевченко І.О.,
Чечель О.М.
Науково-методичний семінар
Інститут менеджменту,
Квітень 2015 р.
«Інформаційні війни ХХІ ст.: роль
кафедра культурології
культурології»
та інноваційномистецьких проектів,
Науково-дослідний
центр з актуальних
проблем культури,
Коваленко О.М.,
Герчанівська П.Е.,
Жукова Н.О.
Регіональні громадські обговорення Інститут
27 лютого - Київ
з експертами у галузі культури
післядипломної освіти,
20 березня –
«Бібліотеки в умовах кризи»,
кафедра
Миколаїв
проведення панельних презентацій бібліотекознавства та 7 квітня – Черніці
«Кризові явища у суспільстві
інформаційних
20 травня викликані війною на Донбасі:
комунікацій
Дніпропетровськ
причини , прояви, наслідки»
Шевченко І.О.
Загуменна В.В.
Науково-дослідна робота на тему:
Інститут мистецтв
Потягом року
«Культурно-творчі акції
Демещенко В.В.
Євромайдану: нові культурні
виміри»
Науково-методичні рекомендації
«Концептуальна побудова
виставкових проектів з
висвітленням тематики
Євромайдану та війни на Сході
України»
Проведення загально академічного
конкурсу на кращий дизайн
фотогалереї учасників АТО

Інститут
дизайну
ландшафтного
мистецтва,
Андресюк Б.П.
Інститут дизайну і
ландшафтного
мистецтва,
кафедра дизайну,
графіки, реклами
Андресюк Б.П.,
Кущ М.В.

і

ІІ квартал

ІІ квартал

13.

Загально академічна виставкаконкурс студентських робіт «Війна
на Донбасі»

14.

Виставка стінгазет до проведення Х
Всеукраїнської
студентської
науково-практичної
конференції
«Документознавство
та
інформаційна діяльність: історія,
сучасність, перспективи» (23-24
квітня 2015 р.).
Творчий фестиваль «Театральна
весна», присвячений здобуткам
Революції гідності

15.

16.

Фотовиставка «Майдан очима
студентів і викладачів академії»

17.

Створити фото-галерею учасників
АТО із складу студентів та
працівників академії

18.

Розробка та запровадження
навчальної програми підвищення
кваліфікації «Бібліотеки як центри
підтримки громади: робота з
внутрішньо переміщеними особами
із зони АТО».

19.

Участь у роботі експертної комісії
Держкомтелерадіо по відбору
книжок для «Бібліотечки
українського воїна».

20.

Участь у заходах координаційномистецької ради при Міністерстві
культури України «Зброя культури»

Інститут дизайну і
ІУ квартал
ландшафтного
мистецтва,
кафедра дизайну,
графіки, реклами
Андресюк Б.П.,
Кущ М.В.
Інститут менеджменту,
23-24 квітня
кафедра
2015 р
документознавства та
інформаційноаналітичної діяльності
Коваленко О.М.,
Петрова Л.Г.
Інститут мистецтв,
20-25 квітня
кафедра режисури
2015 р.
Демещенко В.В.,
Кужельний О.П.
Інститут дизайну і
Травень
ландшафтного
2015 р.
мистецтв,
кафедра дизайну,
графіки, реклами,
Андресюк Б.П.,
Кущ М.В.
Інститут дизайну і
Травень 2015 р.
ландшафтного
мистецтв,
Андресюк Б.П.
Інститут
Березень, жовтень
післядипломної освіти,
2015 р.
кафедра
бібліотекознавства та
інформаційних
комунікацій
Шевченко І.О.,
Загуменна В.В.
Інститут
Протягом року
післядипломної освіти,
кафедра
бібліотекознавства та
інформаційних
комунікацій
Шевченко І.О.,
Загуменна В.В.
Директори інститутів
Протягом року
Андресюк Б.П.,
Демещенко В. В.,
Шевченко І.О.,
Коваленко О.М.

21.

Проведення зустрічей колективу
академії з учасниками АТОстудентами, магістрами.
працівниками академії

22.

Зустріч з учасником АТО –
студентом НАКККіМ О.Морозовим
(І курс)

23.

Зустріч
студентів
Інституту
менеджменту з учасником АТО
студентом
групи
ДІД-113/А-2
кафедри документознавства та
інформаційно-аналітичної
діяльності Л. Кальненком

24.

Лекція громадського діяча, Героя
України Л.Лук’яненка для
колективу академії та студентів про
ситуацію на Сході України

25.

Зустріч з колишнім народним
депутатом, громадським діячем
Петром Ющенком щодо дискусії з
питань сучасного стану України.

Проректор з наукової роботи
і міжнародних зв’язків
професор

Директори інститутів
Андресюк Б.П.,
Демещенко В. В.,
Шевченко І.О.,
Коваленко О.М.
Інститут дизайну і
ландшафтного
мистецтва,
кафедра ландшафтної
архітектури,
Андресюк Б.П.,
Кущ М.В.
Інститут менеджменту,
кафедра
документознавства та
інформаційноаналітичної діяльності
Коваленко О.М.,
Петрова Л.Г.
Інститут
післядипломної освіти,
кафедра суспільних
наук
Шевченко І.О.,
Чечель О.М.
Інститут
післядипломної освіти,
кафедра суспільних
наук
Шевченко І.О.,
Чечель О.М.

Протягом року

25 лютого 2015 р.

квітень 2015 р.

11 березня
2015 р.

18 березня
2015 р.

С.Х.Литвин

