
Роль Центру виховної та культурно-дозвіллєвої  

роботи й гуртків структурних підрозділів у 

вихованні здобувачів освіти в Академії.

 Метою діяльності 

Центру є створення 

умов для формування 

і задоволення 

культурних запитів, 

духовних потреб, 

розвитку ініціативи та 

реалізації творчого 

потенціалу 

здобувачів освіти та 

працівників Академії.



Центр координує діяльність структурних підрозділів 

Академії з питань виховної, профорієнтаційної 

роботи та культурно-дозвіллєвої діяльності через:

 Директорів інститутів;

 Заступників з виховної роботи;

 Кураторів груп;

 Студенського самоврядування;

 Відділу забезпечення інформаційної 
діяльності (Мас-медіа центру)

 Громадянськими організаціями.

Підпорядковується Центр проректору з 

науково-педагогічної та виховної роботи.



Основні функції Центру 

 забезпечення координаційного та перспективного 

планування роботи зі структурними підрозділами  

Академії.

 Сприяти поширенню інформації про організацію та 

створення різноманітних конкурсів. 

 Через кураторів груп Академії Центр здійснює  

формування соціальної активності та виховання 

духовної культури особистості й створення умов для 

вільного формування нею власної світоглядної позиції.



Центром, через кураторів груп Академії, 

реалізуються заходи естетичного напрямку. 

Відвідування театрів, музеїв, виставок.



Центром організуються та 

реалізуються різноманітні 

онлайн флешмоби.

Через кураторів груп Академії

Центр здійснює формування

соціальної активності здобувачів

НАКККІМ

.



Відповідно від рівня кураторської роботи, налагодження дієвої комунікації зі

студентами та за результатами опитування здобувачів освіти Академії, звання

«Найкращий куратор року» отримали:

Шевченко О. Г.

.Проект «Найкращий куратор року» . 

Рудніцька О. О. 

Осадча Л. В.

Воробйова Н. П.

Климчук І. С.



Створюється контроль санітарних норм,

обладнання гуртожитку для здобувачів. 

Контроль за відвідуванням гуртожитків кураторів.

Центр реалізував проект, який сприяє формуванню 

естетичного, етичного виховання та самоорганізації 

здобувачів Академії

«Найкраща кімната гуртожитку».



З метою покращення 

комунікативних 

навичок серед 

здобувачів у 

гуртожитку Центр 

планує провести

«Вечір знайомств»

Навчити

встановлювати

контакт з оточуючими

людьми, правильно 

розуміти їх мову і 

поведінку, давати

адекватний зворотний

зв'язок .

«Вечір знайомств»



Роль Центру у забезпеченні координаційного та 

перспективного планування роботи із органами 

студентського самоврядування.

.

Бере участь в обговореннях із 

студентським самоврядуванням 

Академії питань сприяння 

студ.ради в організації дозвілля 

та спортивно-масової роботи 

здобувачів освіти. 

Надає консультативину та 

організаційну допомогу й 

підтримку під час заходів 

студенського самоврядування.



Центр взяв участь у підготовці делегатів 

студентського самоврядування Академії до участі 

у форумі лідерів.



Центр сприяє поширенню інформації про організацію та проведення

різноманітних конкурсів та фестивалей. 

Долучає здобувачів та викладачів НАКККІМ до участі у Проєктах

ДЕПОРТАМЕНТУ МОЛОДІ ТА СПОРТУ

що сприяє популяризації мистецьких напрямів Академії серед 

школярів.

. 

.



Центр надає допомогу студентському 

самоврядуванні у організації загально 

академічних свят



Діяльність Центру спрямована на розвиток 

гармонійної особистості здобувача освіти.

Формуванню у студентської молоді сучасного креативного світогляду, розвитку 

організаційних здібностей і навичок самореалізації особистості, стимулювання у 

молоді прагнення до здорового способу життя, формування  моральних ідеалів, 

естетичних смаків, національної самосвідомості. 

Основними завданнями та напрямами роботи Центру є:

 виявлення талановитих здобувачів освіти, залучення їх до артпроєктів;

 - формування творчого мислення та розвитку мистецьких здібностей;

 - організація та проведення загально академічних заходів,              
проєктів та конкурсів;

 - організація клубів за інтересами та виступів артгруп просто неба;

 - створення належних умов для розвитку талантів серед молоді, 
удосконалення форм, методів виховної роботи;

 - реалізація талантів та здібностей шляхом участі в роботі проєктів та 
секцій.

.



Роль Центра в організації та координуванні 

профорієнтаційної роботи Академії. 
Залучаємо до співпраці професійних митців та аматорів з різних видів мистецтв 

з метою підвищення мистецької обізнаності і кваліфікації здобувачів освіти, 

розвитку їх творчих та організаторських здібностей.

.

Центром був створен проєкт “Зіркові зустрічі” 



Героями зіркових зустрічей стали фахівці різних 

галузей: ДИЗАЙНЕРИ, АКТОРИ, ХОРЕОГРАФИ.



.



З нагоди першого святкування Центр організував зустріч

з випускником НАКККіМ, учасником героїчної оборони 

Донецького аеропорту , сержантом 95-і бригади

Морозовим Олександром. 

.
Організація свята  ДЕНЬ ЄДНАННЯ.



Метою діяльності Центру є 

створення умов реалізації

творчого потенціалу здобувачів

освіти та викладачів Академії.

Центр допомагає в організації

проектів патріотичного напрямку.

.



ПСИХОЛОГІЧНА ДОПОМОГА 

ONLINE 

Під час воєнного стану у країні, 

Центр організував співпрацю з 

психологами КПДЮ й запустив  

для здобувачів та викладачів

академії проєкт

« Психологічна

онлайн допомога»

В дні тривоги, хронічного 

стресу, інформаційної ворожої 

брехні багатьом потрібна 

психологічна підтримка.

Ми поруч! Віримо в себе

і Україну! Все буде Україна!

1. Бурмак Альона 0962254544

2. Морміль Галина  0636418279

3. Гашимова Діана 0662973677

4. Животенко Леся 0676622123

5. Тарасенко Ольга 0966040732



Центром створенні проєкти, які сприяють на формування здорового 

способу життя студентів, культу соціально активної та духовно 

багатої особистості, виховання соціального оптимізму та 

впевненості кожного у своєму майбутньому. 

.

“Час чемпіона” – спортивні змагання з багатоборства,

« Найсильніший» - спортивні змагання серед хлопців,

« Найспритніша» – спортивні змагання серед дівчат.

« Академічні руханки»



До ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ДИСТАНЦІЙНОГО МУЛЬТИФЕСТИВАЛЮ

Центром сумісно із студентським самоврядуванням були 

розроблені ескізи афіши та дипломів, створені рекламні 

відеоролики та анонси.

До початку Фестивалю провели велику роботу щодо 

розміщення реклами у соц. мережах, а по закінченню 

допомагали під час нагородження учасників Фестивалю.



З метою виховання патріотизму та поваги до історичної 

спадщини українського народу та формування у молоді 

національно-світоглядних позицій, ідей, погляді і 

переконань. Центр організовує екскурсії.

.



Завдання Центру є створення необхідних умов для 

ефективного розвитку студентського самоврядування, 

виявлення його потенційних лідерів та організаторів.

.

Забезпечення умов у студентському колективі соціально психологічного клімату, сприяння для 

гармонійно-розвиненої особистості, самовиховання. 

Укорінення у свідомості молоді загальнолюдських моральних цінностей. 

Центр організовує тренінги за різнею тематикою, які необхідні сучасній молоді: 

«Знайомство роботи в команді», «Тімбілдінг», «Тайм – менеджмент», «Конфліктологія».



Одна з головних функцій Центра є екологічне виховання.

У рамках волонтерського руху студенського 

самоврядування здобувачи освіти НАКККІМ відвідали 

«Реабілітаційний парк бурих ведмедів»

.



Головним завданням Центру є забезпечення умов для 

самореалізації особистості відповідно до її здібностей, 

суспільних і власних інтересів. 

.

Центром у 2021році був 

організован виїздний семінар-

практикум

“Аспекти сучасного лідера”,

де здобувачі освіти робили 

спроби до самоорганізації у 

командній роботі.

У 2022 році планується виїзний 

семінар-практикум з 

«Командоутворення».

З метою покращення

комунікаційних навичок

здобувачів під час колективно

ділового спілкування.



Станом на сьогоднішний день

Центром, окрім проєктів, створена студія естрадного

вокалу, гурток з основ акторської майстерності

планується організувати гуртки за потребами здобувачів

Академії та заходи за такими напрямками:

.

 виховання правової культури: поваги до Конституції, 
законодавства України, державної символіки – герба, прапору 
й гімну, знання та дотримання законів;
• формування мовної культури, володіння і вживання 
української мови;
• забезпечення високого рівня професійності та вихованості 
молодої людини, сприяння розвитку індивідуальних 
здібностей, таланту та самореалізації;
• виховання етики та інших доброчинностей;
• спонукання здобувачів освіти до активної протидії проявам 
аморальності, правопорушенням, бездуховності, 
антигромадській діяльності;
• плекання поваги до Академії, дотримання й розвиток її 
демократичних та академічних традицій. 



.
Центр виховної та культурно-дозвіллєвої роботи НАКККІМ –

простір живого спілкування молоді, осередок для розвитку

творчих здібностей і можливість проявити себе.


