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Дата 

засідання 

вченої ради 

Питання, що плануються для обговорення 

 
Доповідач(і) 

5. Про підсумки наукових досліджень кафедр у 

2021-2022 навчальному році та план наукової 

роботи Академії в 2022-2023 навчальному році 

В.о. проректора 

Денисюк Ж. З. 

 

6. Роль Центру виховної та культурно-

дозвіллєвої роботи та гуртків структурних 

підрозділів у вихованні студентів Академії   

Директор Центру 

Таку Є. К. 

25 жовтня 

2022 року 

1. Наукова доповідь: «Теоретико-методологічне 

підґрунтя дослідження «Entertainment» у 

контексті західноєвропейської культури» 

Докторант 

Чумаченко О. П. 

2. Про основні досягнення та пріоритетні 

напрями подальшого розвитку кафедри 

графічного дизайну за минулий та поточний 

навчальний рік 

Голова тимчасової 

комісії 

Завідувач кафедри 

Коваль Л. М. 

3. Про затвердження індивідуальних планів 

наукової роботи здобувачів вищої освіти рівня 

доктора філософії 

В.о. проректора 

Денисюк Ж. З. 

4. Про стан підготовки студентів і аспірантів 

Академії для участі у всеукраїнських конкурсах 

наукових робіт та студентських олімпіадах з 

фаху 

В.о. проректора 

Денисюк Ж. З. 

5. Про роботу Центру міжнародних зв’язків 

академічної мобільності та інтеграційних 

проєктів 

Директор Центру 

6. Про роботу  Рівненського центру підвищення 

кваліфікації та перепідготовки працівників 

культури Академії з підвищення кваліфікації у 

галузі культури і мистецтв 

Директор Центру 

Мохнюк Р. С. 

29 

листопада 

2022 року 

1. Наукова доповідь: «Трансформація 

інформаційно-бібліотечного обслуговування в 

умовах пандемії» 

Докторант 

Ржеуський А. В. 

2. Про стан реалізації Стратегії 

профорієнтаційної діяльності на 2022 – 2025 

роки 

Проректор 

Сиваш І. О. 

3. Про основні досягнення та пріоритетні 

напрями подальшого розвитку кафедри 

культурології та міжкультурних комунікацій за 

минулий та поточний навчальний рік 

Голова тимчасової 

комісії 

Зав. кафедри 

Овчарук О. В. 

4. Про дотримання вимог Кодексу академічної 

доброчесності викладачами та здобувачами 

вищої  освіти Академії 

Проректор 

Сиваш І. О. 

В.о. проректора 

Денисюк Ж. З. 

5. Про висунення наукових праць на здобуття 

щорічних премій Президента України для 

молодих вчених 

В.о. проректора 

Денисюк Ж. З. 

 

20 грудня 

2022 року 

 

 

1. Про основні досягнення та пріоритетні 

напрями подальшого розвитку кафедри 

академічного і естрадного вокалу та 

звукорежисури за минулий та поточний 

навчальний рік  

Голова тимчасової 

комісії 

Завідувач кафедри  
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Дата 

засідання 

вченої ради 

Питання, що плануються для обговорення 

 
Доповідач(і) 

 

 

 

 

 

20 грудня 

2022 року 

2. Про соціально-економічний розвиток Академії 

у 2022 році 

 

Проректор 

Іщенко С. М. 

3. Про стан реалізації Стратегії та перспективних 

напрямів розвитку освітньої, наукової та 

інноваційної діяльності НАКККіМ на 2018-2025 

р.р. 

Перший проректор  

Степаненко Л. М. 

4. Про затвердження Календарного плану 

підвищення кваліфікації керівників і спеціалістів 

підприємств, установ і організацій в галузі 

культури в Національній академії керівних 

кадрів культури і мистецтв на 2023 рік 

Директор Центру 

Шевченко І. О. 

5. Про реалізацію Плану стажування науково-

педагогічних працівників Академії у 2022 році 

та затвердження графіку стажування на 2023 рік 

Керівник Центру 

Погребняк І. М. 

6. Про виконання рішень Вченої ради Академії 

за І семестр 2022-2023 навчального року Учений секретар  

Рева Т. С. 

28 лютого 

2023 року 

1. Про розвиток наукових та мистецьких шкіл 

Академії  

В.о. проректора 

Денисюк Ж. З. 

2. Про організацію роботи Приймальної комісії 

Академії з набору студентів у 2023 році 

Відповідальний секретар 

Приймальної комісії  

3. Про виконання фінансового плану Академії за 

2022 р. та затвердження фінансового плану на 

2023 р.  

Головний бухгалтер 

Місюра 

4. Про виконання кошторису органу 

студентського самоврядування Академії за 2022 

р. та затвердження кошторису на 2023 р. 

Голова Студентської 

ради 

 

5. Про основні досягнення та пріоритетні 

напрями подальшого розвитку кафедри дизайну 

середовища за минулий та поточний навчальний 

рік 

Голова тимчасової 

комісії 

Завідувач кафедри 

28 березня 

2023 року 

1. Про шляхи співпраці з Асоціацією 

випускників Академії за минулий та поточний 

навчальний рік 

Проректор  

Сиваш І.О. 

2. Про основні досягнення та пріоритетні 

напрями подальшого розвитку кафедри арт-

менеджменту та івент-технологій за минулий та 

поточний навчальний рік 

Голова тимчасової 

комісії 

Завідувач кафедри 

3. Про затвердження норм навчального 

навантаження науково-педагогічних працівників 

на 2023-2024 навчальний рік 

Начальник навчально-

методичного відділу 

Шереметьєва В. В. 

4. Наукова доповідь: «Мистецтво як сфера 

модернізації ціннісних пріоритетів молоді у 

мегакультурному просторі» 

 

Докторант 

Савчин Л. М. 
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Дата 

засідання 

вченої ради 

Питання, що плануються для обговорення 

 
Доповідач(і) 

5. Про основні напрямки діяльності та участь 

науковців Академії у роботі Ліги культурологів   

Голова Ліги 

Герчанівська П. Е. 

25 квітня  

2023 року 

 

1. Про розвиток в Академії грантової діяльності  Директор Центру 

2. Про затвердження графіків освітнього процесу 

на 2023 – 2024 навчальний рік 

Начальник навчально-

методичного відділу 

Шереметьєва В. В. 

3. Про інформаційно-бібліотечне забезпечення 

навчальної та наукової діяльності Академії 

Директор наукової 

бібліотеки 

4. Про основні досягнення та пріоритетні 

напрями подальшого розвитку кафедри 

режисури та акторської майстерності за минулий 

та поточний навчальний рік  

Голова тимчасової 

комісії 

Завідувач кафедри  

Гирич В. С. 

30 травня 

2023 року 

1. Про основні досягнення та пріоритетні 

напрями подальшого розвитку кафедри 

мистецтвознавчої експертизи за минулий та 

поточний навчальний рік  

Голова тимчасової 

комісії 

Завідувач кафедри  

Федорук О. К. 

2. Про основні досягнення та пріоритетні 

напрями подальшого розвитку кафедри 

хореографії за минулий та поточний навчальний 

рік 

Голова тимчасової 

комісії 

Завідувач кафедри 

Вантух М. М. 

3. Про працевлаштування випускників Академії 

у 2022-2023 роках 
Проректор  

Сиваш І. О. 

4. Про хід реалізації у 2022-2023 навчальному 

році антикорупційної програми Академії 

Уповноважена особа 

Вєдєнєєв Д. В. 

5. Про розвиток грантової діяльності в Академії 
Голова тимчасової 

комісії 

Завідувач кафедри 

Федорук О. К. 

6. Про роль Академії у формуванні сучасних 

напрямів підвищення кваліфікації керівників і 

спеціалістів галузі культури 

Директор Центру 

Шевченко І.О. 

 

 

 

 

 

27 червня 

2023 року 

 

 

 

 

 

 

 

1. Про роботу Наукового товариства студентів, 

аспіратів, докторантів та молодих вчених 

Академії у 2022-2023 навчальному році 

Голова Наукового 

товариства 

2. Про стан реалізації заходів із запобігання 

академічного плагіату в 2022 – 2023 

навчальному році 

 

Директор Центру 

Погребняк І. М. 

3. Про стан охорони праці та забезпечення 

техніки безпеки в підрозділах Академії  

 

Проректор 

Іщенко С. М. 

 

4. Про виконання педагогічного навантаження 

професорсько-викладацьким складом 

Начальник навчально-

методичного відділу 




