


інформацією  щодо освітньої 

та виховної діяльності  кафедр 

7 Розміщення на сайті Академії 

інформації для майбутніх 

вступників 

 

Відповідальний секретар ПК 

 

Протягом року 

8 Організація та проведення 

загальноакадемічних Днів 

відкритих дверей (змішаний 

формат) 

 

Проректор з науково-педагогічної та 

виховної роботи  

Відповідальний секретар ПК 

Завідувачі кафедр 

Листопад 2022 

Березень 2023 

Травень 2023 

Червень 2023 

 9 Організація та проведення 

підготовчих курсів кафедрами 

 

Завідувачі кафедр Протягом року 

10 Проведення майстер-класів 

«Основи акторської 

майстерності» для учнів 

старших класів ЗОШ м. Києва 

спільно зі здобувачами 

Академії на базі КПДтаЮ 

 

Директор Центру виховної та 

культурно-дозвіллєвої роботи 

Протягом року 

11 Розповсюдження актуальної 

інформації про проведення 

майстер-класів, лекцій, 

виставок, професіографічних 

екскурсій на кафедрі серед 

учнів старших класів та 

випускних курсів мистецьких 

коледжів 

 

Завідувачі кафедр Протягом року 

12 Висвітлення інформації про 

Академію у ЗМІ: 

-виступи науково-

педагогічних працівників в 

теле- та радіоефірах з 

профорієнтаційною метою; 

-розміщення в друкованих 

рекламних оголошеннях та на 

сайтах про вступну компанію 

в Академії; 

-залучення відомих 

випускників до участі в 

інтерв’ю на каналі Академія; 

-виступ відповідального 

секретаря ПК в теле- та 

радіоефірах з 

Мас-медіа 

Директори інститутів 

Відповідальний секретар ПК 

Протягом року 



профорієнтаційною метою 

 

13 Участь здобувачів та науково-

педагогічних працівників в 

міському, Всеукраїнськх та 

Міжнародних заходах: 

конкурсах, фестивалях, 

виставках. 

 

Заступники директорів з виховної 

роботи 

Студентська рада  

Центр виховної та культурно-

дозвіллєвої роботи 

Протягом року 

14 Участь у роботі журі науково-

педагогічних працівників в 

учнівських та студентських 

конкурсах з метою залучення 

учасників  до навчання в 

Академії  

 

Завідувачі кафедр Протягом року 

15 Сформувати студентські 

профорієнтаційні групи за 

географічною ознакою 

 

Завідувачі кафедр  

Студентська рада 

Жовтень 2022 

16 Створити на кафедрах 

профорієнтаційні групи з 

числа науково-педагогічних 

працівників кафедри, 

закріпити їх за навчальними 

закладами, розробити графік 

та тематику зустрічей з 

випускниками шкіл, ліцеїв, 

коледжів. 

 

Завідувачі кафедр  

 

10 жовтня 2022 

17 Створення агітаційного 

відеоролика «Студент 

НАКККіМ підкаже» для 

абітурієнтів  

 

Студентська рада  Жовтень-

листопад 2022 

18 Організація та проведення 

спортивних змагань між 

здобувачами Академією та 

учнями шкіл 

 

Директор Центру виховної та 

культурно-дозвіллєвої роботи 

Студентська рада 

Протягом року 

19 Створення мультимедійних 

презентацій (візитівки)  

кафедр для висвітлення на 

офіційному сайті, в youtube-

каналі та в соціальних 

мережах  

Завідувачі кафедр,  

Мас-медіа 

Жовтень-

листопад 2022 



20 Залучення науково-

педагогічних працівників 

кафедри  до читання лекцій 

для учнів загальноосвітніх 

шкіл та студентів коледжів 

Директори інститутів 

Завідувачі кафедр 

Протягом року 

21 Організація і проведення 

зустрічей з випускниками 

кафедр для їх подальшого 

залучення до 

профорієнтаційної роботи та 

спільних проєктів, які 

сприятимуть популяризації 

діяльності Академії та 

формуваня її позитивного 

іміджу 

Директори інститутів 

Завідувачі кафедр 

Протягом року 

22 Зустрічі науково-педагогічних 

працівників з вчителями в 

рамках програм курсів 

підвищення кваліфікації,  

поширення інформаційних 

буклетів  

центр неперервної культурно-

мистецької освіти 

Завідувачі кафедр 

За окремим 

планом 

23 Провести навчання з членами 

профорієнтаційних груп з 

приводу основних положень 

Правил прийому, 

ліцензованого обсягу прийому 

студентів, та обсягів 

регіонального замовлення 

Відповідальний секретар ПК Грудень 2022 

ІНСТИТУТ ДИЗАЙНУ ТА РЕКЛАМИ 

24 Проведення майстер-

класу для 

майбутніх абітурієнтів з 

комп’ютерної графіки 

«Основні інструменти 

графічного редактора 

Adobe Photoshop» 

Кафедра графічного дизайну Листопад 2022 

25 Проведення майстер-

класу для 

майбутніх абітурієнтів з 

гончарного мистецтва 

«Рідна земля» 

Кафедра графічного дизайну Листопад 2022 

26 Проведення майстер-

класу для 

майбутніх абітурієнтів з 

витинанки «Дерево 

життя» 

Кафедра графічного дизайну Грудень 2022 



27 Проведення майстер-

класу для майбутніх 

абітурієнтів та їх батьків 

з комп’ютерної 

графіки «Основні 

інструменти графічного 

редактора CorelDRAW» 

Кафедра графічного дизайну Березень 2023 

28 Проведення майстер-

класу для 

майбутніх абітурієнтів та 

їх 

батьків з гончарного 

мистецтва «Україна 

квітуча» 

Кафедра графічного дизайну Квітень 2023 

29 Проведення 

традиційного щорічного 

конкурсу дитячого 

малюнка серед школярів 

м. Конотоп 

Проректор з науково-педагогічної та 

виховної роботи  

 

Травень 2023 

30 Проведення майстер-

класу для 

майбутніх абітурієнтів та 

їх 

батьків з витинанки 

«Птахи-веснянки» 

Кафедра графічного дизайну Травень 2023 

31 Проведення конкурсу 

творчих робіт 

«Майбутній дизайнер» 

для 

випускників шкіл та 

фахових коледжів у 

форматі пробного 

вступного випробування 

зі 

спеціальності 022 Дизайн 

для ОП «Графічний 

дизайн» 

Кафедра графічного дизайну Травень-

червень 2023 

32 Проведення майстер-клас 

«Малювання 

кавою». Світлана 

Медяна- 

випускниця Інституту 

дизайну та реклами, 

керівник гуртка в 

Вінницькому міському 

палаці дітей та юнацтва 

Кафедра дизайну середовища Жовтень 2022 



ім. Лялі Ратушної, 

викладач образотворчого 

мистецтва в Вінницькій 

дитячій школі мистецтв. 

33 Проведення лекції для 

майбутніх вступників та 

здобувачів Академії 

«Прогулянка парком 

Німеччини з Людмилою 

Іванівною Крупкіною» 

Кафедра дизайну середовища Жовтень 2022 

34 Проведення лекції для 

майбутніх вступників та 

здобувачів Академії 

випускниці 

кафедри дизайну 

середовища Юлії 

Непом’ящій 

Кафедра дизайну середовища Листопад 2022 

35 Проведення лекції для 

майбутніх вступників та 

здобувачів Академії 

«Різновиди 

тераріумів та особливості 

їх проєктування» 

Кафедра дизайну середовища Грудень 2022 

36 Проведення лекції для 

майбутніх вступників та 

здобувачів Академії 

мистецтвознавця, 

урбаніста Ірини Адне: 

«Організація міського 

середовища у Франції» 

Кафедра дизайну середовища Березень 2023 

37 Проведення конкурсу для 

абітурієнтів 

«Пробні вступні 

випробування» 

Кафедра дизайну середовища Квітень 2023 

38 Проведення Днів 

відкритих дверей 

кафедри 

Кафедра дизайну середовища Квітень-

травень 2023 

39 Проведення майстер-

класу з 

Петриківського розпису з 

Антоніною Крят. 

Кафедра рисунку, живопису та 

скульптури 

Вересень, 

листопад 2022 

40 Проведення майстер-

класу з 

дизайнерського розпису 

по 

тканині з Олександрою 

Кафедра рисунку, живопису та 

скульптури 

Жовтень 2022 



Павленко». 

41 Проведення майстер-

класу 

 «Розробка ескізу до 

кольорового рішення та 

формоутворення 

аксесуарів 

та прикрас». 

Кафедра рисунку, живопису та 

скульптури 

Жовтень 2022 

42 Проведення майстер-

класу на тему: 

«Мистецтво створення 

портрету» 

Кафедра рисунку, живопису та 

скульптури 

Жовтень 2022 

43 Проведення майстер-

класу на тему: “Колір в 

абстрактній композиції” 

Кафедра рисунку, живопису та 

скульптури 

Жовтень 2022 

ІНСТИТУТ СУЧАСНОГО МИСТЕЦТВА 

44 Проведення челенджу 

«Дні української пісні» 

Кафедра академічного і естрадного 

вокалу та звукорежисури 

Жовтень 2022 

45 Майстер-клас зі 

звукорежисури для 

здобувачів Академії 

ім. П. Чубинського 

Кафедра академічного і естрадного 

вокалу та звукорежисури 

Жовтень 2022 

46 Творча 

зустріч/інформаційна 

бесіда з колективом 

учнів і вчителів ЗОШ 

№ 89 міста Києва 

Кафедра академічного і естрадного 

вокалу та звукорежисури 

Жовтень 2022 

47 Інформаційна 

зустріч-бесіда з 

роздаванням 

агітаційних 

матеріалів та 

запрошень з 

колективом учнів і 

вчителів ЗОШ № 25 

міста Києва 

Кафедра академічного і естрадного 

вокалу та звукорежисури 

Жовтень 2022 

48 Онлайн-зустрічі з 

проведенням 

майстер-класів 

з учнями ЗОШ міста 

Києва та Київщини, а 

також здійснення 

аудіо-записів 

проведення майстер- 

класів провідних 

викладачів кафедри 

Кафедра академічного і естрадного 

вокалу та звукорежисури 

Протягом року 



49 Творча зустріч- 

концерт в бібліотеці 

ім. Івана Франка для 

мешканців 

Подільського району 

міста Києва 

Кафедра академічного і естрадного 

вокалу та звукорежисури 

Жовтень 2022 

Травень 2023 

50 Творча зустріч з 

колективом хорової 

капели «Дзвіночок» 

(художній керівник – 

Рубен Толмачов) 

Кафедра академічного і естрадного 

вокалу та звукорежисури 

Жовтень-2022, 

Травень-2023 

51 Творча зустріч з 

хоровим колективом 

«Вогник» 

Кафедра академічного і естрадного 

вокалу та звукорежисури 

Жовтень-2022, 

Травень-2023 

52 Творча зустріч з 

концертною 

програмою 

здобувачів класу доц. 

Охітви Х. з учнями 

Київської вечірньої 

музичної школи №1 

імені К.Г. Стеценка 

Кафедра академічного і естрадного 

вокалу та звукорежисури 

Травень-

червень 2023 

53 Всеукраїнська науково-

практична 

конференція «Культурні 

домінанти 

ХХІ століття: мистецька 

освіта» 

Кафедра хореографії Вересень 2022 

54 «Професійна підготовка 

кадрів 

народної хореографії» 

спільно з 

Національною 

хореографічною 

спілкою України 

Кафедра хореографії Жовтень 2022 

55 Майстер класи для 

абітурієнтів з 

бального танцю 

Кафедра хореографії Листопад 

56 Майстер класи для 

абітурієнтів з 

українського народно-

сценічного 

танцю 

Кафедра хореографії Листопад 

57 День відкритих дверей 

кафедри 

хореографії 

Кафедра хореографії Листопад 2022 

Грудень 

Травень 2023 



58 Челендж «Дні 

українського танцю» 

Кафедра хореографії 4-7 жовтня 

59 Майстер класи для 

абітурієнтів з 

альтернативних стилів 

сучасного 

танцю 

Кафедра хореографії Лютий 2023 

60 Майстер класи для 

абітурієнтів з 

класичного танцю 

Кафедра хореографії Березень 

61 Проведення Олімпіади 

НАКККіМ – творчий 

конкурс 

абітурієнтів кафедри 

хореографії 

«Здібні, талановиті, 

молоді!» 

Кафедра хореографії Квітень-

травень 2023 

62 Майстер класи для 

абітурієнтів з 

сучасної хореографії 

Кафедра хореографії Травень 2023 

63 VІІІ Міжнародна 

науково-практична 

конференція 

«Особливості роботи 

хореографа в сучасному 

соціокультурному 

просторі» 

Кафедра хореографії Червень 2023 

64 Проведення 

профорієнтаційної 

роботи Канівське 

фаховий коледж 

культури і 

мистецтв, м. Канів 

Кафедра хореографії Протягом року 

65 Проведення 

профорієнтаційної 

роботи Калуський 

фаховий коледж 

культури 

і мистецтв, м. Калуш 

Кафедра хореографії Протягом року 

66 Проведення 

профорієнтаційної 

роботи 

Кафедра хореографії Протягом року 

67 Проведення 

профорієнтаційної 

роботи ПЗО Ліцей 

«Столиця» м. Київ 

Кафедра хореографії Протягом року 



68 Проведення 

профорієнтаційної 

роботи Дитячо-юнацька 

хореографічна студія 

ім.М.Коломійця 

«Щасливе дитинство» 

Кафедра хореографії Протягом року 

69 Челендж «Дні 

українського театру» 

Кафедра режисури та акторської 

майстерності імені народної 

артистки України Лариси Хоролець 

7-9 жовтня 

2022 

70 Проведення конкурсу 

читців ім. Т. Г. Шевченка 

з метою залучення 

абітурієнтів та 

розповсюдження 

інформації про 

НАКККіМ 

Кафедра режисури та акторської 

майстерності імені народної 

артистки України Лариси Хоролець 

Травень 2023 

71 Проведення днів 

відкритих дверей 

кафедри  

Кафедра режисури та акторської 

майстерності імені народної 

артистки України Лариси Хоролець 

Листопад 2022 

Березень 

2023 

Квітень 2023 

72 Залучення учнів шкіл для 

спільних творчих 

проєктів та показів 

 

Кафедра режисури та акторської 

майстерності імені народної 

артистки України Лариси Хоролець 

Протягом року 

73 Проведення 

профорієнтаційної 

роботи в Вінницькому 

училищі мистецтв та 

культури ім. Т. М. 

Леонтовича 

 

Кафедра режисури та акторської 

майстерності імені народної 

артистки України Лариси Хоролець 

Жовтень 2022 

74 Проведення 

профорієнтаційної 

роботи в Одеському 

театрально-художньому 

фаховому коледжі 

Кафедра режисури та акторської 

майстерності імені народної 

артистки України Лариси Хоролець 

Листопад 2022 

75 Проведення 

профорієнтаційної 

роботи в  

Полтавському 

музичному училищі ім. 

М. В. Лисенка 

 

Кафедра режисури та акторської 

майстерності імені народної 

артистки України Лариси Хоролець 

Грудень 2022 

76 Проведення 

профорієнтаційної 

роботи в  

Кафедра режисури та акторської 

майстерності імені народної 

артистки України Лариси Хоролець 

Березень 2023 



коледжі театру і кіно 

 

77 Розповсюдження творчих 

робіт студентів в 

соціальних мережах 

Кафедра режисури та акторської 

майстерності імені народної 

артистки України Лариси Хоролець 

Протягом року 

78 Проведення майстер 

класів для абітурієнтів 

від провідних викладачів 

кафедри режисури та 

акторської майстерності 

імені народної артисти 

України Лариси  

Хоролець 

Кафедра режисури та акторської 

майстерності імені народної 

артистки України Лариси Хоролець 

Щосуботи 

ІНСТИТУТ ПРАКТИЧНОЇ КУЛЬТУРОЛОГІЇ ТА АРТ-МЕНЕДЖМЕНТУ 

 

79 Проведення челленджу 

«Дні українських діячів» 

та «Дні українського 

одягу» 

Кафедра культурології та 

міжкультурних комунікацій 

13-14 

17-18 жовтня 

2022 

80 Проведення 

профорієнтаційної 

роботи у Ліцеї №144 ім. 

Григорія Ващенка 

Кафедра культурології та 

міжкультурних комунікацій 

Жовтень 2022 

81 Профорієнтаційна робота 

у 

спеціалізованій школі ім. 

І.Я. 

Франка № 92 з 

поглибленим 

вивченням англійської 

мови 

Кафедра культурології та 

міжкультурних комунікацій 

Жовтень 2022 

82 Онлайн-зустріч зі 

здобувачами 

освіти Канівського 

коледжу 

культури і мистецтв 

Кафедра культурології та 

міжкультурних комунікацій 

Жовтень 2022 

83 Лекція для 

абітурієнтів 

спеціальності 034 

Професія майбутнього. 

Як змінюється ринок 

праці 

Кафедра культурології та 

міжкультурних комунікацій 

Листопад 2022 

84 Віртуальна екскурсія для 

абітурієнтів 

всесвітньовідомими 

музеями світу 

Кафедра культурології та 

міжкультурних комунікацій 

Грудень 2022 



85 Профорієнтаційна робота 

у 

середній 

загальноосвітній школі 

№10 

Кафедра культурології та 

міжкультурних комунікацій 

Грудень 2022 

86 Онлайн-майстер-клас для 

абітурієнтів 

спеціальності 034 (тема 

уточнюється) 

Кафедра культурології та 

міжкультурних комунікацій 

Грудень 2022 

87 Онлайн-майстер-клас для 

абітурієнтів спецальності 

029 (тема уточнюється) 

Кафедра культурології та 

міжкультурних комунікацій 

Грудень 2022 

88 Онлайн-майстер-клас для 

абітурієнтів з 

удосконалення 

мовних навичок. 

Кафедра культурології та 

міжкультурних комунікацій 

Березень 2023 

89 Лекція для 

абітурієнтів 

спеціальності 034 (тема 

уточнюється) 

Кафедра культурології та 

міжкультурних комунікацій 

Березень 2023 

90 Онлайн-майстер-клас для 

абітурієнтів 

«Інтелектуальна 

свобода та вільний 

доступ до 

інформації в 

демократичному 

суспільстві». 

Кафедра культурології та 

міжкультурних комунікацій 

Квітень 2023 

91 Онлайн-майстер-клас для 

абітурієнтів 029 (тема 

уточнюється) 

Кафедра культурології та 

міжкультурних комунікацій 

Травень 2023 

92 Проведення челенджу 

«Дні української 

культури» 

Кафедра арт-менеджменту та івент-

технологій 

15-16 жовтня 

2022  

93 Залучення здобувачів III 

курсу двох 

культурно-мистецьких 

коледжів 

м. Камянське 

Дніпропетровська обл.. 

(заст..директора Сухенко 

Т.А.) та 

м. Калуш Івано-

Франківська обл. до 

прослуховування лекції 

«Теорія і 

Кафедра арт-менеджменту та івент-

технологій 

Протягом року 



практика культурного 

бренду» 

94 Майстер-клас з 

художницею, 

тьютором у сфері бізнес-

консалтингу, 

президентом Асоціації 

корпоративних 

медіа України Оксаною 

Тодоровою 

(запрошуються здобувачі 

кафедри та 

фахових коледжів). 

Кафедра арт-менеджменту та івент-

технологій 

Жовтень 2022 

95 Проведення заходів в 

Броварському палац для 

дітей і юнацтва 

«Креативимо разом» 

Кафедра арт-менеджменту та івент-

технологій 

Листопад 2022 

96 Проведення «Party 

Oranqe» : 

Київська ЗОШ №90 

Броварська ЗОШ №1 

Кафедра арт-менеджменту та івент-

технологій 

Грудень 2022 

97 Поведення 

профорієнтаційної 

роботи в 

Олександрійський 

фаховий коледж 

культури і мистецтв ім.. 

Сухомлинського 

Кіровоградська 

обл..(директор Баранов 

І.М.) 

Кафедра арт-менеджменту та івент-

технологій 

Лютий 2023 

98 Профорієнтаційний захід 

з 

презентацією на 1 годину 

з іграми для 

учнів шкіл 

Кафедра арт-менеджменту та івент-

технологій 

Лютий-

березень 2023 

99 Проведення онлайн –

квестів для майбутніх 

вступників 

Кафедра арт-менеджменту та івент-

технологій 

Протягом року 

100 В рамках бізнес-школи 

проведення  тематичних 

лекцій та тренінгів 

науково-педагогічними 

працівниками для 

представників закладів 

культури 

Кафедра арт-менеджменту та івент-

технологій 

Центр неперервної культурно-

мистецької освіти 

Протягом року 



101 Організація та участь в 

челенджі «Дні 

української культури» 

Кафедра мистецтвознавчої 

експертизи 

 

12 жовтня 2022 

102 Проведення вікторини з 

історії мистецтва  

Кафедра мистецтвознавчої 

експертизи 

 

Грудень 2022 

103 Проведення 

профорієнтаційної 

роботи в Сумському 

вищому училищі 

мистецтв і культури ім. 

Д.С.Бортнянського 

Кафедра мистецтвознавчої 

експертизи 

 

Жовтень 2022 

104 Проведення лекції для 

здобувачів для Київської 

Дитячої Академії 

Мистецтв ім. М. І. 

Чемберджі 

«Експертиза та 

збереження культурної 

спадщини  - актуальність 

та перспективи» в  

 

Кафедра мистецтвознавчої 

експертизи 

Жовтень 2022 

105 Проведення 

профорієнтаційної 

роботи в Ніжинському 

училищі культури і 

мистецтв ім. М. 

Заньковецької 

 

Кафедра мистецтвознавчої 

експертизи 

 

Листопад 2022 

106 Проведення лекції для 

здобувачів Київського 

державного   художнього 

ліцею імені Т. Г. 

Шевченка 

 

Кафедра мистецтвознавчої 

експертизи 

Листопад 2022 

107 Проведення 

профорієнтаційної 

роботи в мистецькому 

коледжі художнього 

моделювання та дизайну 

 

Кафедра мистецтвознавчої 

експертизи 

 

Грудень 2022 

108 Проведення майстер-

класу з майстрами-

колекціонерами 

Кафедра мистецтвознавчої 

експертизи 

Грудень 2022 

109 Проведення 

профорієнтаційної 

Кафедра мистецтвознавчої 

експертизи 

Лютий 2023 




