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В основу проєкту покладено:

• Листи-пропозиції від Замовників 

(67 листів-заявок на 6 550 осіб)

• Пропозиції Міністерства 

(враховані повністю)

• Пропозиції Робочої групи (25 пропозицій)

• Відкрите опитування (498 відповідей)



Кількість
Разом – 90 групи,  3000 слухачів

Місяць

План  

Кількість груп Кількість слухачів

Січень 6 322

Лютий 6 215

Березень 15 559

Квітень 13 355

Травень 7 219

Червень 11 385

Вересень 12 405

Жовтень 12 380

Листопад 7 135

Грудень 1 30



Категорії
слухачів

За галузевим 
спрямуванням

Кількість груп Кількість осіб %

педагогічні працівники мистецьких
шкіл

24 1216 40,5

педагогічні працівники закладів 
передвищої фахової освіти

16 746 24,8

науково-педагогічні, педагогічні 
працівники закладів вищої 
мистецької освіти

2 73 2,5

посадові особи органів державної 
виконавчої влади і місцевого 
самоврядування (з питань культури 
та мистецтва), керівники і 
працівники Центрів культурних 
послуг, працівники закладів 
культури

28 589 19,7

працівники бібліотек, музеїв і 
театрів

22 376 12,5



Колективи викладачів коледжів і училищ

• Уманського обласного музичного фахового коледжу ім.П.Демуцького

• Сумського фахового коледжу мистецтв і культури ім. Д.С.Бортнянського

• Ніжинського фахового коледжу культури і мистецтв ім. Марії 
Заньковецької

• Кам’янець-Подільського фахового коледжу культури і мистецтв

• Тернопільського мистецького фахового коледжу ім. Соломії 
Крушельницької

• Чернівецького обласного фахового коледжу мистецтв ім. С. Воробкевича

• Чернігівського фахового музичного коледжу ім. Л.М.Ревуцького



Тематика 
навчання

20 нових

- розробка, 
апробація

- охоплення 
близько 20% 
слухачів

Нова тематика Терміни Кількість осіб

Бібліотеки і політика національної пам’яті Січень,
Травень

40

Хореографічні майстер-класи (Social Samba, International Samba, Social cha 
cha cha, International cha cha cha, Social Rumba та International Rumba)

Лютий 20

Підготовка викладачів для мистецьких шкіл на основі сучасного змісту
музично-теоретичних дисциплін та вимог типових навчальних програм

Лютий 20

Удосконалення методики викладання хореографічних дисциплін у 
закладах мистецької освіти

Березень 20

Культурні практики арт-терапії Березень 20

Трансформаційні процеси в культурі
 Соціальні зміни та роль культурних практик
 Партнерство культурних інституцій з бізнесом
 Нові виклики в управлінні культурою
Огляд грантових програм у сфері культури. Як заповнити грантову заявку, 
отримати грант і успішно його реалізувати

З березня по 
червень

50

Пропозиції Робочої 
групи

Пропозиції 
Міністерства



Нова тематика Терміни Кількість осіб

Візуально-мистецькі практики в сучасній культурі Квітень 20

Дизайн-мислення для створення бібліотечних інновацій Квітень, листопад 30

Організаційні й технологічні питання ведення діловодства в закладах культури Травень 15

Інформаційна культура та  медіаграмотність Травень-червень 30

Інноваційна діяльність музеїв (менеджмент, проєкти, технології, подолання кризи, 
відновлення, фондова робота)

Червень 15

Сучасна  культура у креативних практиках Червень 15

Інноваційні форми та методи роботи закладів культури у післявоєнний період.  
Реабілітація культурою. Культура як психолог

Червень, 
Листопад

40



Нова тематика Терміни Кількість осіб

Бібліотеки - хаби цифрової освіти Вересень 15

Культурно-мистецькі практики як інструмент відновлення ментального здоров'я нації: 
вітчизняний та європейський досвід

Вересень 15

Політика безбар’єрності та недискримінації : як забезпечити вимоги безбар’єрності у 
власному закладі культури

Вересень 20

Методологія наслідування культури: Самобутні смисли VS інформаційні коди Жовтень-грудень 20

Реалізація політики національної пам’яті у закладах культури Жовтень 20

Школа молодого фахівця культури (загальні і спеціальні компетентності у сфері культури, 
а також формування національної ідентичності через інструменти культури

Жовтень-грудень 100

Комп’ютерна грамотність. Робота з електронними цифровими таблицями exel Жовтень 20

Іноземна мова для культурного співробітництва Листопад 20



Для ефективного виконання 
Календарного плану -2023

• Підтримка «педагогічного 
дизайну» для нових 
включених викладачів (психологія 
слухачів, андрагогіка, візуалізація, 
інтерактив, динаміка групової роботи, 
забезпечення самостійної роботи і 
поточний контроль)

• Залучення нових технологій 
для Центру

Потрібно Не потрібно



Проєкт рішення:

Вчена рада ухвалила:

• Інформацію директорки Центру НКМО Шевченко І.О. взяти  до 
відома.

• Затвердити Календарний план підвищення кваліфікації керівників 
і спеціалістів підприємств, установ і організацій галузі культури в 
Національній академії керівних кадрів культури і мистецтв 2023 
року


