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ПЛАН РОБОТИ 
Центру міжнародної академічної мобільності та інтеграційних проектів 

Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв на 2019 рік 
 

№ 

з/п 

Назва заходу Термін 

виконання 

Виконавці Примітки 

1 2 3 4 5 

1 Опрацювання результатів анкетного 
опитування для повного всеохоплюючого 
аналізу зв’язків з закордонними закладами  

вищої освіти або фахівцями, участі у 
грантових програмах та спеціальних 

наукових програмах науково-педагогічних 
працівників Національної академії керівних 
кадрів культури і мистецтв  

 

І квартал 
2019 року 

Працівники 
Центру 

 

2 Удосконалення сайту Національної академії 
керівних кадрів  культури і мистецтв та 

сторінки про Центр на цьому сайті  
(зробити його двомовним, додати 

інформацію про Центр та міжнародну 
діяльність Національної академії керівних 
кадрів культури і мистецтв). 

 

І квартал 
2019 року 

 

Працівники 

Центру 

 

3 Створення інформаційної мережі з 
представників кафедр та інших центрів 

Національної академії керівних кадрів 
культури і мистецтв для швидкого обміну 
інформацією про актуальні грантові 

програми, практики у закладах вищої освіти 
чи проходження закордонного стажування.  

 

І півріччя 
2019 року 

Працівники 
Центру 

 

4 Проведення культурно-мистецького заходу 
із залученням професорсько-викладацького 
складу і студентів Академії, присвяченого 

україно- індійським відносинам у сфері 
культури із запрошенням митців. 

 

І півріччя 

2019 року 

Працівники 

Центру 

 

5 Участь у проекті «Poland Open Programme», 
який організовує Університет ім. Адама  

Міцкевича. 

2019 рік 
Директор 

Центру 

 



6 Підготовка інформаційних матеріалів щодо 

науково-освітньої діяльності Національної 
академії керівних кадрів культури і 

мистецтв та впровадження ініціативи 
EPALE (електронна платформа освіти 
дорослих у Європі), як інструменту пошуку 

партнерів для реалізації спільних проектів. 

ІІІ квартал 

2019 року 

Працівники 

Центру 

 

7 Надання інформаційної та консультативної 
підтримки науково-педагогічному складу та 

студентам Національної академії керівних 
кадрів культури і мистецтв щодо 
можливостей участі у грантових програмах, 

практики у закладах вищої освіти, 
проходження закордонного стажування 

через електронну пошту, соціальні мережі та 
шляхом проведення спеціальних 
інформаційних зібрань. 

2019 рік 
Працівники 

Центру 

 

8 Координація роботи структурних 
підрозділів Національної академії керівних 
кадрів культури і мистецтв при встановленні 

та розвитку контактів із зарубіжними 
вченими, діячами науки та культури (збір 
звітності). 

2019 рік 
Начальник 

Центру 

 

9 Укладання угоди про співпрацю з 
Академією мистецтв та дизайну (The 
Eugeniusz Geppert Academy of Art and 

Design) у Вроцлаві. 

2019 рік 
Начальник 

Центру 

 

10 Створення стратегії брендінгу Національної 
академії керівних кадрів культури і 

мистецтв серед закладів вищої освіти як на 
українській, так і на міжнародній науково-
освітніх платформах.  

2019 рік 
Працівники 

Центру 

 

11 Укладання угоди про співпрацю та обмін 

досвідом з українськими закладами вищої 
освіти у сфері культури. 

2019 рік 
Працівники 

Центру 

 

12 Проведення інформаційної зустрічі зі 

студентами академії та наочної презентації 
цікавих програм, проектів, практик 

закордоном тощо. 

2019 рік 
Працівники 

Центру 

 

13 Ініціювання проведення культурно-
мистецьких проектів із залученням 
професорсько-викладацького складу і 

студентів Академії до участі у цих проектах.  

2019 рік 
Працівники 

Центру 

 

14 Сприяння організації участі студентів, 
аспірантів, молодих вчених Академії у 

міжнародних конференціях, семінарах, 
виставках тощо.  

2019 рік 
Працівники 

Центру 

 

15 Надання інформації стосовно діяльності 

Академії українським та іноземним 
закладам вищої освіти з метою опрацювання 
питання подальшої співпраці.  

 

2019 рік 
Працівники 

Центру 

 

16 Поетапна підготовка процедури приєднання 
Національної академії керівних кадрів 

2019 рік 
Працівники 

Центру 
 



культури і мистецтв до Magna Charta 

Universitatum (Великої хартії  університетів) 

17 Підготовка проектів та укладання угод у 
сфері культури щодо розвитку культурної, 

освітньої, наукової, економічної та технічної 
співпраці між Національною академією 
керівних кадрів культури і мистецтв та 

закордонними закладами вищої освіти, 
агенціями, асоціаціями та іноземними 

представництвами в Україні. 

2019 рік 
Начальник 

Центру 

 

18 Підготовча робота до участі у проектах 
(ERASMUS +, Жан Моне, Горизонт 2020, 

Креативна Європа)  

2019 рік 
Начальник 

Центру 

 

 
Примітка: план роботи Центру академічної мобільності та інтеграційних проектів 

на 2019 рік складений у відповідності до Закону України «Про вищу освіту» та 
«Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність» 
затвердженого Постановою КМУ від 12.08.2015 р. №579 

 
 


