
На виконання Календарних  планів підвищення кваліфікації керівників і 

спеціалістів підприємств, установ і організацій галузі культури в Національній академії 

керівних кадрів культури і мистецтв на 2022 рік,  затверджених рішенням Вченої ради  

Академії  від 21.12.2021 р. (протокол № 6) і введених в дію наказом ректора №141-0 від 

30.12.2021 р. запрошуються: 

 

07-18.11 – викладачі образотворчих дисциплін мистецьких шкіл 

Тематика навчання: «Удосконалення методики викладання образотворчих дисциплін у 

мистецьких школах» (очно-заочне навчання).  

Працівники, які проходять очно-заочне навчання з підвищення кваліфікації, мають 

написати робочі матеріали (контрольні роботи) до початку занять. 

 

Тематика 

контрольних робіт слухачів  

I. Тематика  робіт  загально-теоретичного спрямування 

1. Актуальні проблеми розвитку культури в Україні 

2. Економічно-правові аспекти діяльності закладів культури 

3. Нормативно-правове забезпечення діяльності закладів культури 

4. Організаційно-правові аспекти  роботи з персоналом 

5. Народна творчість як складова української культури 

6. Менеджмент у культурно-дозвіллєвій роботі 

7. Проблеми новаторства та традицій у культурному житті України 

8. Менеджмент і маркетинг в соціокультурній сфері 

9. Кадровий менеджмент та організація безперервної освіти працівників культури 

10. Методологічні основи проектної діяльності закладів культури 

11. Шляхи підвищення іміджу сучасного закладу культури 

12. Міжнародні культурні зв’язки. 

 

II.  Тематика робіт методичного спрямування з описами досвіду роботи 

1. Шляхи удосконалення діяльності закладу культури 

2. Інноваційні форми діяльності закладів культури на сучасному етапі 

3. Діяльність закладу культури на підтримку народної творчості та аматорського 

мистецтва 

4. Застосування механізмів менеджменту в організації роботи закладу культури 

5. Інноваційна діяльність та маркетингова стратегія розвитку закладів культури і 

мистецтв 

6. Проектна діяльність закладів культури: планування та вплив на інноваційну 

діяльність 

7. Форми і методи роботи закладів культури і мистецтв з навчання персоналу ( 

творчих працівників) 

8. Підготовка та проведення закладами культури і мистецтв іміджевих акцій 

9. Методика викладання спеціальних дисциплін в учбових закладах культури і 

мистецтва 

10. Психологічні чинники забезпечення якості роботи закладів культури 

Завантажити виконану роботу на Google диск за посиланням: 

https://drive.google.com/drive/folders/1VsAdFfphLwtNvhs18XFepCKZTWNkmmAl 

  

Початок занять 07.11 о 10.00 з використанням платформи ZOOM.  

Заявки для участі у навчанні приймаються до 01 листопада п.р. за реєстраційною 

формою:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc55xqRu1smT12Fhc6UIIuL3cAkSCz9ThAz5eZx

Z3UZzZFz0A/viewform 

https://drive.google.com/drive/folders/1VsAdFfphLwtNvhs18XFepCKZTWNkmmAl
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc55xqRu1smT12Fhc6UIIuL3cAkSCz9ThAz5eZxZ3UZzZFz0A/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc55xqRu1smT12Fhc6UIIuL3cAkSCz9ThAz5eZxZ3UZzZFz0A/viewform

