
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. 

 Створює контроль за відвідуванням гуртожитків 

кураторами груп відповідно до графіків. 

 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 реалізуються заходи

естетичного напрямку. 

Відвідування театрів, музеїв, виставок.



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.



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. 



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».



Головним завданням Центру є забезпечення умов для 

самореалізації особистості відповідно до її здібностей, 

суспільних і власних інтересів. 

.

Центром був організован 

виїздний семінар-практикум

“Аспекти сучасного лідера”,

де здобувачі освіти робили 

спроби до самоорганізації у 

командній роботі.

Введення молодої людини у 

світ соціального, 

господарського, політичного, 

інтелектуального, етичного, 

культурного досвіду людства 

й українського народу.

Розвивати почуття власної 

гідності й чемності.



Одна з головних функцій Центра є екологічне виховання.

У рамках волонтерського руху студенського 

самоврядування здобувачи освіти НАКККІМ відвідали 

«Реабілітаційний парк бурих ведмедів»

.



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” 



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.

.



Станом на сьогоднішній день
Центром, окрім проєктів, створена студія естрадного вокалу, 

планується організувати гуртки 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 родинної свідомості, етики та інших доброчинностей;

• культивування кращих рис української ментальності –

працелюбності, індивідуальної свободи, глибокого зв’язку з 

природою, толерантності, любові до рідної землі;

• спонукання здобувачив 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.


