


роботи, Студентська рада 

Академії, психолог 

5. Призначення кураторів 

курсів 

Директори Інститутів, 

заступники директорів 

Інститутів з виховної 

роботи 

до 01.09.2022 р. 

6. Провести зустріч студентів-

першокурсників з 

керівництвом Академії 

Проректор з науково-

педагогічної та виховної 

роботи, директори 

Інститутів, Студентська 

рада Академії 

12 вересня 2022 р. 

7. Ознайомити студентів з 

Кодексом академічної 

доброчесності, Положенням 

про порядок поселення та 

проживання у гуртожитках 

Національної академії 

керівних кадрів культури і 

мистецтв, Положенням про 

студентське 

самоврядування, Кодексом 

поведiнки здобувачів 

Національної академії 

керівних кадрів культури і 

мистецтв 

Заступники директорів 

Інститутів з виховної 

роботи, куратори 

академічних груп 

до 16.09.2022 р. 

8. Проведення інструктажів з 

евакуації учасників 

освітнього процесу при 

оголошені сигналу 

«Повітряна тривога» 

Фахівець з питань 

цивільного захисту 

вересень 2022 р. 

 

9. 

Проведення інструктажів з 

техніки безпеки та 

ознайомлення з  алгоритмом 

дій у разі виявлення 

гострого респіраторного 

захворювання для 

студентів, що проживають у 

гуртожитку  

Коменданти гуртожитку до 10.09.2021р. 

 

10. 

Складання та затвердження 

графіків відвідування 

гуртожитків  

Проректор з науково-

педагогічної та виховної 

роботи, заступники 

директорів Інститутів з 

виховної роботи 

до 09.09.2022 р. 

11. Запровадити щосеместрові 

звіти кураторів за 

підсумками іх роботи на 

засіданнях кафедр 

Заступники директорів з 

виховної роботи, завідувачі 

кафедр 

щосеместрово 



12. Здійснення контролю за 

відвідуванням навчальних 

занять студентами 

заступники директорів 

Інститутів з виховної 

роботи, студентська рада 

Академії 

протягом року 

13. Організація індивідуальних 

зустрічей  з батьками 

студентів, бесіди та 

консультації з питань 

навчання та виховання 

Заступники директорів 

Інститутів з виховної 

роботи, куратори курсів 

протягом року 

14. Робота з пільговим 

контингентом здобувачів: 

-дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського 

піклування, та осіб з їх 

числа; 

-осіб, які в період навчання 

у віці від 18 до 23 років 

залишилися без батьків; 

- осіб, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської 

катастрофи; 

- шахтарів, які мають стаж 

підземної роботи; 

-осіб, батьки яких є 

шахтарями; 

- осіб, батьки яких є 

шахтарями; 

- осіб, визнаних 

постраждалими учасниками 

Революції Гідності, 

учасниками бойових дій; 

-дітей, один з батьків яких 

загинув (пропав безвісти) у 

районі проведення 

антитерористичної операції; 

- дітей, один із батьків яких 

загинув під час масових 

акцій громадянського 

протесту; 

- дітей, які проживають у 

населених пунктах на лінії 

зіткнення; 

- осіб з інвалідністю 

внаслідок війни;  

Проректор з науково-

педагогічної та виховної 

роботи, заступники 

директорів Інститутів з 

виховної роботи, директор 

Центру виховної та 

культурно-дозвіллєвої 

роботи 

протягом року 

15. 

 

Здійснення контролю за 

успішністю і дисципліною 

студентів. Проведення бесід, 

інформування батьків 

Заступники директорів 

Інститутів з виховної 

роботи, куратори курсів, 

Студентська рада  

протягом року 



 

 

 

1. 

Формування органів студентського самоврядування: 

 

- призначення старост 

академічних груп (І курс); 

Куратори курсів до 12.09.22 р. 

-обрання (поновлення) 

студентської ради Академії 

Голова Студентської ради 

 

2. 

Організація зустрічей 

студентів з адміністрацією 

Академії 

Директори Інститутів, 

заступники директорів 

Інститутів з виховної 

роботи, куратори курсів 

 

протягом року 

 Конкурси, свята, розважальні програми 

 

 

1. 

Організація конкурсу 

«Краща академічна група 

НАКККіМ» 

 

Проректор з науково-

педагогічної та виховної 

роботи, заступники 

директорів Інститутів з 

виховної роботи, 

Студентська рада Академії 

 

протягом року 

 

 

2. 

Організація конкурсу 

«Кращий студент року  

НАКККіМ» 

 

 

Проректор з науково-

педагогічної та виховної 

роботи, директор Центру 

виховної та культурно-

дозвіллєвої роботи, 

Студентська рада Академії 

 

протягом року 

3. Організація конкурсу 

«Кращий науковець року  

НАКККіМ» 

 

Проректор з науково-

педагогічної та виховної 

роботи, заступники 

директорів Інститутів з 

виховної роботи, 

Студентська рада Академії 

протягом року 

4. Організація конкурсу «Міс 

та Містер НАКККіМ» 

директор Центру виховної 

та культурно-дозвіллєвої 

роботи, заступники 

директорів Інститутів з 

виховноїї роботи,  

Студентська рада Академії 

 

листопад 2022 р. 

5. Конкурс на кращу кімнату в 

гуртожитках 

Заступники директорів з 

виховної роботи, Центр 

культурно-дозвіллєвої та 

виховної роботи 

протягом року 

 

6. 

Посвята першокурсників у 

студенти 

Центр культурно-

дозвіллєвої та виховної 

роботи, Студентська рада 

Академії 

12.09.2022р. 



7 Організація та проведення 

Дня студента  

Центр культурно-

дозвіллєвої та виховної 

роботи, Студентська рада 

Академії 

17 листопада 2022 

р. 

 

8. 

Вручення дипломів 

випускникам- магістрам та 

випускникам- бакалаврам 

Проректор з науково-

педагогічної та виховної 

роботи, директори 

Інститутів  

лютий 2023 р., 

липень 2023 р. 

 

9. 

Відзначення студентів за 

досягнення в науковій, 

громадській, культурно-

масовій та спортивній 

роботі 

Проректор з науково-

педагогічної та виховної 

роботи, заступники 

директорів Інститутів з 

виховної роботи 

протягом року 

 

10. 

Засідання клубу зіркових 

зустрічей 

Директор центру виховної 

та культурно-дозвіллєвої 

роботи 

протягом року 

 

11. 

Проведення 

загальноакадемічних 

святкових заходів  

Проректор з науково-

педагогічної та виховної 

роботи, Директор центру 

виховної та культурно-

дозвіллєвої роботи, 

директор Інституту 

сучасного мистецтва 

за окремим планом 

 

12. 

Відзначення професійних 

свят Інститутів  

 

Директор центру виховної 

та культурно-дозвіллєвої 

роботи, директори 

Інститутів, студентська 

рада Академії 

раз на рік(за 

окремими планами 

Інститутів) 

 

13. 

Оновлення та наповнення 

сайту Академії щодо заходів 

з виховної роботи  

 

Проректор з науково-

педагогічної та виховної 

роботи, заступники 

директорів Інститутів з 

виховної роботи, 

Начальник відділу 

забезпечення 

інформаційної діяльності - 

Мас-медіа центру 

НАКККіМ 

протягом року 

 

 

14. 

Проведення соціологічного 

опитування студентів щодо 

ефективності виховної 

роботи та роботи 

адміністрації гуртожитку 

Академії 

Психолог, Студентська 

рада Академії 

до 01.11.2022р. 

 

15. 

Організація роботи  

скриньок довіри  

Директор центру виховної 

та культурно-дозвіллєвої 

роботи, Студентська рада  

 

постійно 

 Проведення тренінгів:   



16. 

 

 

 

 

1. Я серед інших. 

Міжособистісна взаємодія, 

покращення стосунків та 

спілкування в колективі. 

2. Основи особистісного 

зростання. 

3. Самопідтримка під час 

війни. 

4. Досягнення психічної 

рівноваги, зниження 

емоційної напруги.  

5.Казкотерапія - шлях до 

пізнання себе. 

 

 

 

 

психолог 

 

 

 

 

постійно 

17. Організація та проведення 

заходів до Дня ввічливості. 

Директор центру виховної 

та культурно-дозвіллєвої 

роботи, куратори,  

Студентська рада  

21 березня 2023 р. 

ВИХОВНА РОБОТА З ПЕРШОКУРСНИКАМИ      

 

1. 

Поселення до гуртожитків 

здобувачів нового набору 

Комісія з поселення до 09.09.2022 р. 

2. Організація і проведення 

першої лекції для студентів-

першокурсників  

Директори Інститутів 12.09.2022 р. 

3. Проведення анкетування 

першокурсників щодо 

адаптації в Академії 

Психолог, Студентська 

рада Академії 

щосеместрово 

4. Загальні збори зі 

студентами, що проживають 

у гуртожитку 

Проректор з науково-

педагогічної та виховної 

роботи, коменданти 

гуртожитку, заступники 

директорів Інститутів з 

виховної роботи, голова 

Студентської ради 

 

12.09.2022 р. 

5. Ознайомлення 

першокурсників з історією 

Академії, традиціями, 

здобутками кращих 

викладачів та випускників, 

Правилами внутрішнього 

розпорядку Академії, 

Кодексом академічної 

доброчесності, Статутом 

тощо 

Директори Інститутів, 

Заступники директорів 

Інститутів з виховної 

роботи, куратори курсів 

вересень 2022 р. 

6. Організація та проведення 

психологічних тренінгів для 

студентів І курсу з метою 

Психолог постійно 



адаптації до навчання в 

Академії 

7. Заохочення лідерів до 

самоорганізації і 

керівництва студентським 

колективом для вирішення 

запитів молоді 

Центр виховної та 

культурно-дозвіллєвої 

роботи, голова 

Студентської  ради 

постійно 

ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИХОВНОЇ РОБОТИ 

1. Формування планів 

виховної роботи:  

 

Проректор з науково-

педагогічної та виховної 

роботи 

вересень 2022р. 

кураторів академічних 

курсів 

 

Куратори курсів, 

Заступники директорів 

Інститутів з виховної 

роботи 

до 20.09.2022 р. 

Студентської ради 

Інститутів 

голови Студентських рад 

Інститутів 

до 27.09.2022р. 

Студентської ради Академії Директор Центру виховної 

та культурно-дозвіллєвої 

роботи, голова 

Студентської ради 

до 30.09.2022 р. 

2. Проведення нарад:  

Заступники директорів 

Інститутів з виховної 

роботи, куратори курсів 

 

Старост академічних груп постійно 

Засідання Ради з організації 

виховної роботи 

Проректор з науково-

педагогічної та виховної 

роботи 

за потребою 

 

3. 

Засідання Студентської 

ради інститутів 

Голова Студентської ради 

Інституту 

щомісяця 

Засідання Студентської 

ради Академії 

Голова Студентського 

ради Академії 

щомісяця 

4. Організація навчання 

активу: 

Заступники директорів 

Інститутів з виховної 

роботи 

 

Кураторів курсів щомісяця 

Старост академічних груп Заступники директорів 

Інститутів з виховної 

роботи, куратори курсів 

щомісяця 

Голів студентського 

самоврядування Інститутів 

Голова студентської ради щомісяця 

Національно-патріотичне виховання 

    

1. Організаційна і виховна 

робота зі студентами щодо 

толерантності і терпимості 

у міжнаціональних 

відносинах, протидія 

булінгу,  питаннях 

Заступники директорів 

Інститутів з виховної 

роботи, куратори курсів, 

психолог 

протягом року 



збереження миру, злагоди 

між усіма народами, 

етнічними, національними, 

релігійними групами  

2. Організація і проведення 

виховних заходів щодо 

формування громадянської 

свідомості: зустрічі з 

учасниками бойових дій - 

викладачами, студентами та 

випускниками академії. 

Вшанування пам’яті героїв 

України, присвоєння імен 

загиблих Героїв України 

кращим студентським 

групам, насамперед, діячів 

культури і мистецтв, які 

загинули захищаючи 

Україну. 

Проректор з науково-

педагогічної та виховної 

роботи, заступники 

директорів Інститутів з 

виховної роботи, куратори 

курсів, Студентська рада 

протягом року 

3. Підтримка волонтерського 

руху студентства Академії 

Директори Інститутів, 

Студентська рада Академії 

протягом року 

4. Організація участі у заходах  

до Дня Державного 

Прапора України, Дня 

Незалежності України  

Директор Центру виховної 

та культурно-дозвіллєвої 

роботи 

23-24.08. 2023 р. 

5. Організація участі у заходах  

до Дня Єднання 

Директор Центру виховної 

та культурно-дозвіллєвої 

роботи, Студентська рада 

16.03.2023 

6. Організація виставки 

студентських робіт 

«Студенти проти фашизму і 

рашизму» 

Інститут дизайну та 

реклами 

07 жовтня 2022 

7. Організація заходів до Дня 

захисника України 

Заступники директорів 

Інститутів з виховної 

роботи, куратори курсів 

14.10.2022 р. 

8. Організація заходів до Дня 

української писемності та 

мови: 

поетичні конкурси, зустрічі 

з письменниками і поетами, 

вікторини, рейди, виставки 

книг тощо 

Заступники директорів 

Інститутів з виховної 

роботи, Голова 

Студентської ради 

Академії, Наукова 

бібліотека 

09.11.2022 р. 

9. Відзначення 

Всеукраїнського дня 

працівників культури та 

майстрів народного 

мистецтва 

Проректор з науково-

педагогічної та виховної 

роботи, Заступники 

директорів Інститутів з 

виховної роботи 

09.11.22 р. 



10. Участь у Всеукраїнських, 

міських, районних заходах 

щодо вшанування пам’яті 

жертв Голодомору 1932-

1933 років  

Заступники директорів 

Інститутів з виховної 

роботи, куратори курсів, 

Студентська рада 

листопад  2022 р. 

11. Організація заходів до Дня 

Соборності і Свободи 

України 

Заступники директорів 

Інститутів з виховної 

роботи, куратори курсів 

22.01.2023 р. 

12. День пам’яті Героїв 

Небесної Сотні  

 

Проректор з науково-

педагогічної та виховної 

роботи, заступники 

директорів Інститутів з 

виховної роботи, куратори 

курсів, Студентська рада 

20.02.2023 р. 

 

13. Проведення тематичних 

екскурсій з відвідуванням 

об’єктів культурної 

спадщини міста Києва та 

України  

Куратори курсів, директор 

Центру виховної та 

культурно-дозвіллєвої 

роботи 

протягом року 

 (за окремим 

планом) 

14. Відвідування заходів до 

Міжнародного Дня 

пам’яток та історичних 

місць 

Заступники директорів 

інститутів з виховної 

роботи, куратори курсів 

18.04.2023р. 

15. День скорботи і вшанування 

пам’яті жертв Війни в 

Україні 

Заступники директорів 

інститутів з виховної 

роботи, куратори курсів 

22.06.2023 р. 

16. Організація заходів до 

святкування дня 

Конституції України 

Заступники директорів 

інститутів з виховної 

роботи, куратори курсів, 

Студентська рада 

червень 2023 р. 

17. Організація заходів до 

відзначення Дня пам’яті та 

примиренню 

Заступники директорів 

інститутів з виховної 

роботи, куратори курсів, 

Студентська рада, Центр 

виховної та культурно-

дозвіллєвої роботи 

травень 2023 р. 

18. Проведення заходів до 

річниці з дня народження 

Т.Г. Шевченка 

Заступники директорів 

Інститутів з виховної 

роботи, куратори курсів 

березень 2023 р. 

 

19. Проведення заходів до дня 

Чорнобильської трагедії 

Директори Інститутів, 

заступники директорів 

Інститутів з виховної 

роботи 

26.04.2023 р. 

20. Проведення Дня вишиванки Голова Студентської ради 

Академії, Центр виховної 

та культурно-дозвіллєвої 

роботи 

травень 2023 р. 



21. Проведення тематичних 

виставок до ювілейних дат 

діячів культури, мистецтва і 

науки України 

Завідувач наукової 

бібліотеки 

протягом року 

22. Проведення круглих столів 

та  

виставок друкованих 

матеріалів (навчально 

методичної, художньої, 

історичної літератури ) 

факти і 

події, що свідчать про 

колективну й індивідуальну 

боротьбу за незалежність 

України у ХХ - ХХІ 

століттях 

перелічених у законі 

України «Про правовий 

статус та 

вшанування пам’яті борців 

за незалежність України» 

Завідувач наукової 

бібліотеки 

протягом року 

23. Проведення  

Конкурсного проєкту серед 

здобувачів на теми: «Моє 

місто в історії моєї країни» 

«Україна на карті світу» 

Студентська рада 

Академії, Директор 

Центру виховної та 

культурно-дозвіллєвої 

роботи 

квітень 2023 

24. Організація і проведення 

майстер-класів з 

виготовлення оберегів, 

сувенірів 

для Захисників України. 

Інститут дизайну та 

реклами, Студентська рада 

Академії 

протягом року 

25. Проведення виставок 

плакатів, картин, фото 

колажів 

на патріотичну тематику 

Інститут дизайну та 

реклами, Студентська рада 

Академії 

протягом року 

26. З метою популяризації 

української культури 

організувати і провести 

загальноакадемічні  «Дні 

української культури» 

День української пісні 

День українського танцю 

День українських пам’яток і 

т.п.  

Центр виховної та 

культурно-дозвіллєвої 

роботи, Студентська ради 

Академії, кафедри 

Академії 

жовтень 2022 р 

ПРАВОВЕ,  МОРАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ  

ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНО-ДУХОВНЕ ВИХОВАННЯ   



1. Індивідуальні бесіди зі 

студентами - порушниками 

дисципліни  

Заступники директорів 

Інститутів з виховної 

роботи, куратори курсів, 

Студентська рада 

протягом року 

2. Зустрічі в студентських 

колективах з 

представниками влади, 

представниками 

правоохоронних органів  

Заступники директорів 

Інститутів з виховної 

роботи, куратори курсів, 

Центр виховної та 

культурно-дозвіллєвої 

роботи 

протягом року 

3. Боротьба з корупцією в 

Академії за проєктом «ЗВО: 

корупція – STOP»  

Уповноважений Академії, 

голова студентської ради 

Академії 

протягом року 

4. Проведення заходів щодо 

Державної програми 

протидії торгівлі людьми та 

до Дня боротьби торгівлі 

людьми  

Заступники директорів 

Інститутів з виховної 

роботи, куратори курсів, 

психолог 

жовтень 2021 р. 

 

5. Проведення бесід зі 

студентами про норми 

поведінки в Академії, 

гуртожитках, поза їх 

межами та виховання 

бережливого ставлення до 

майна Академії 

Заступники директорів 

Інститутів з виховної 

роботи, куратори курсів 

протягом року 

6. Участь студентів у 

всеукраїнських та 

міжнародних акціях, 

фестивалях-конкурсах, 

олімпіадах, концертах, 

конкурсах з різних жанрів, 

виставах молодих митців 

Заступники директорів 

Інститутів з виховної 

роботи, куратори курсів, 

Центр виховної та 

культурно-дозвіллєвої 

роботи, Студентська рада 

протягом року 

7. Організація екскурсій  

студентів у музеї, виставки 

та театри м. Києва 

 Куратори курсів протягом року 

8. Залучення студентів до 

творчих факультативів 

Академії 

Куратори курсів, 

Студентська рада, Центр 

виховної та культурно-

дозвіллєвої роботи 

протягом року 

ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ ТА ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ 

ЖИТТЯ 

1. Залучення студентів до 

занять у спортивних секціях 

Центр виховної та 

культурно-дозвіллєвої 

роботи, голова Студентської 

ради 

протягом року 

2. Проведення 

загальноакадемічної 

руханки 

Кафедра хореографії, 

Студентська рада Академії 

вересень 2022 



3. Проведення заходів до 

Міжнародного дня 

студентського спорту в 

Україні «Найсильніший 

студент НАКККіМ», 

«Найспритніша студентка 

НАКККіМ» 

Студентська рада Академії вересень 2022 

2. Просвітницька акція до Дня 

боротьби зі СНІД 

Центр виховної та 

культурно-дозвіллєвої 

роботи, куратори курсів,  

Студентська рада 

грудень 2022 р., 

протягом року 

3. Міжнародний день відмови 

від тютюнопаління 

Студентська рада, психолог листопад 2022 р. 

4. Організація спортивних свят 

до Дня фізичної культури і 

спорту України, 

Всесвітнього дня здоров'я 

Директор Центру виховної 

та культурно-дозвіллєвої 

роботи,  Студентська рада 

вересень 2022, 

квітень 2023р. 

5. Участь у щорічних 

спартакіадах, змаганнях, 

турнірах 

Студентська рада протягом року 

6. Проведення заходів щодо 

відзначення Міжнародного 

дня боротьби з наркоманією  

 

Центр виховної та 

культурно-дозвіллєвої 

роботи, заступники 

директорів Інститутів з 

виховної роботи, куратори 

курсів,  Студентська рада, 

психолог 

протягом року 

 

ВИХОВНА РОБОТА ЗІ СТУДЕНТАМИ В ГУРТОЖИТКАХ 

1. Вечір знайомств Центр виховної та 

культурно-дозвіллєвої 

роботи, куратори курсів,  

Студентська рада 

вересень 2022  р. 

2. Організація та проведення 

тематичних свят 

Центр виховної та 

культурно-дозвіллєвої 

роботи, куратори курсів, 

Студентська рада Академії 

протягом року 

3. Формування комісії 

відповідальних за 

санітарний стан кімнат 

Центр виховної та 

культурно-дозвіллєвої 

роботи , комендант 

гуртожитку, Студентська 

рада Академії 

вересень 2022 р. 

4. Складання графіків 

чергування у гуртожитку 

Комендант гуртожитку вересень 2022 р. 

5. Сприяння формуванню у 

студентів здорового способу 

життя, організації дозвілля 

та змістовного відпочинку 

мешканців. 

Представники соціальних 

служб, Центр виховної та 

культурно-дозвіллєвої 

роботи, заступники 

директорів з виховної 

протягом року. 



роботи, куратори курсів, 

Студентська рада Академії 

 


