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ПЛАН ВИХОВНОЇ РОБОТИ 

ЦЕНРУ ВИХОВНОЇ ТА КУЛЬТУРНО-ДОЗВІЛЛЄВОЇ РОБОТИ 

В НАЦІОНАЛЬНІЙ АКАДЕМІЇ 

КЕРІВНИХ КАДРІВ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ 

НА 2022-2023 НАВЧАЛЬНИЙ РІК 

 

№  

з/п 

Зміст роботи Термін 

виконання 

1 Участь студентів у всеукраїнських та 

міжнародних акціях, фестивалях-конкурсах, 

олімпіадах, концертах, конкурсах з різних жанрів, 

виставах молодих митців 

протягом року 

2 Організація екскурсій  студентів у музеї, 

 виставки та театри м. Києва 

протягом року 

3 Залучення студентів до творчих колективів 

Академії 

протягом року 

4 Залучення студентів до занять у спортивних 

секціях, змаганнях, фестивалях. 

протягом року 

5 Проведення заходів щодо відзначення 

Міжнародного дня боротьби з наркоманією 

спільно з громадською організацією 

«НАРКОНОН». Проведення антинаркотичної 

лекції «Вся правда про наркотики», перегляд 

фільмів «Як наркотик діє на розум», «Як 

наркотик діє на тіло». 

протягом року 

6 Сприяння формуванню у студентів здорового 

способу життя, організації дозвілля та 

змістовного відпочинку мешканців гуртожитку. 

Проведення проєктів: «Найсильніший»,  

« Найспритніша», «Кімната року». організація  

Творчого конкурсу «Молодь обирає здоров’є». 

Заохочування до участі волонтерської допомоги 

«Разом до перемоги» ( благодійні аукціони, 

ярморок) 

протягом року 

7 Залучення студентів до творчих факультативів 

Академії 

протягом року 

8 Залучення студентів до занять у спортивних 

секціях 
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9 Заохочення лідерів до самоорганізації і 

керівництва студентським колективом для 

вирішення запитів молоді 

постійно 

10 Допомога в організації Відзначення професійних 

свят Інститутів 

Раз на рік(за 

окремими 

планами 

Інститутів) 

11 Організація конкурсу «Краща академічна група 

НАКККіМ» 

протягом року 

12 Організація конкурсу «Міс та Містер НАКККіМ» протягом року 

13 Конкурс на кращу кімнату в гуртожитках протягом року 

14 Організація конкурсу «Кращий студент року 

НАКККіМ»   

протягом року 

15 Зустрічі в студентських колективах з 

представниками влади, представниками 

правоохоронних органів 

протягом року 

16 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; 

протягом року 

17 Проведення тематичних екскурсій з 

відвідуванням об’єктів культурної спадщини 

міста Києва та України 

протягом року 

за окремим 

планом 

18 Організація роботи скриньок довіри постійно 

19 Заохочення лідерів до самоорганізації і 

керівництва студентським колективом для 

вирішення запитів молоді 

постійно 
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20 Проведення загальноакадемічних святкових 

заходів 

за окремими 

планами 

Інститутів 

21 Допомога в організації Відзначення професійних 

свят Інститутів 

Раз на рік 

(за окремими 

планами 

Інститутів) 

22 Проєкт «Зіркові зустрі» Останній четвер 

кожного місяця 

23 Проведення спортивного марафону приуроченого 

до Дня фізичної культури і спорту в Україні. 

вересень 

24 Вечір знайомств у гуртожитку. Конкурс 

презентацій кімнат. 

вересень 

 25 Формування комісії відповідальних за санітарний 

стан кімнат у гуртожитку. 

вересень 

 26 Організація творчого конкурсу «Молодь обирає 

здоров’є» у гуртожитку 

вересень 

27 Нарада кураторів курсу з питань виховної роботи 

поза навчальний час. 

08 вересня. 

28 Посвята першокурсників у студенти.  12 вересня 

29 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 

до 08 жовтня 

30 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. 

жовтень 

31 Організаційне-методичне забеспечення виховної 

роботи Студентської ради академії 

жовтень 

32 Організація та проведення День захисника 

України  

14 жовтня 

33 Організація заходів до Дня української 

писемності та мови: 

поетичні конкурси, зустрічі з письменниками і 

поетами, вікторини, рейди, виставки книг тощо 

09 листопада 
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34 Допомога в організації відзначення 

Всеукраїнського дня працівників культури та 

майстрів народного мистецтва 

09 листопада 

35 Організація та проведення заходів до 

Міжнародного Дня толерантності. Проведення 

семінару  психологині Академії з кураторами 

«Явища булінгу та кібербулінгу у закладі освіти».  

16 листопада 

36 Організація та проведення Дня студента.  17 листопада 

37 Міжнародний день відмови від тютюнопаління. 

Перегляд відеороликів «Паління повільно вбиває 

мільйонів людей», «Як швидко кинути курити». 

листопад  

38 Просвітницька акція до Дня боротьби зі СНІД грудень 

протягом року 

39 Організація заходів до Дня Соборності і Свободи 

України 

22 січня 2023 р. 

40 Організація та проведення свята у гуртожитку 

«Різдвяні вечори».  

Січень 2023р. 

41 Організація заходу до 

Дня пам’яті Героїв Небесної Сотні 

20.02.2023 р. 

42 Організація участі у заходах  до Дня Єднання 16.03.2023р. 

43 Проведення заходів до дня народження 

Т.Г. Шевченка 

березень 2023р. 

44 Організація конкурса «Міс гуртожитку» 08.03.2023р. 

45 Проведення фестивалю «День землі» квітень 2023р. 

46 Проведення  

Конкурсного проєкту серед здобувачів на теми: 

«Моє місто в історії моєї країни» 

«Україна на карті світу» 

квітень 2023р. 

47 Організація спортивного марафону до 

Всесвітнього дня здоров'я 

квітень 2023р. 

48 Організація заходів до відзначення Дня пам’яті та 

примиренню 

травень 2023р. 

49 Проведення Дня вишиванки травень 2023 р. 

50 Організація заходів до святкування дня 

Конституції України 

червень 2023р. 

51 Організація участі у заходах до Дня Державного 

Прапора України, Дня Незалежності України 

23-24.08. 2023р. 

 

Директор Центру виховної  

та культурно-дозвіллєвої роботи                                            Таку Є.К. 


