
                             МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ  ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ 
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ КЕРІВНИХ КАДРІВ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ 

ЦЕНТР НЕПЕРЕРВНОЇ КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ 
 

«ЗАТВЕРДЖУЮ»  
                                                                                                                                        Директорка Центру НКМО ______________І. О. Шевченко 

"___"________________2022 р. 
РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ 

 
з підвищення кваліфікації групи: з підвищення кваліфікації групи: методисти обласних навчально-методичних центрів України та обласних 
курсів підвищення кваліфікації 
Термін навчання: з    «13» червня     до «24 » червня 2022 р. 
Доступ в ZOOM  https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZwpf-iprjkrE9LTlJnZoKZoJtMipVbu6O88  
Ідентифікатор 884 8110 2196 
Пароль 633572 
 

День 
тижня, дата 

 

Години 
проведення 

 
Тема заняття 

 
Викладач 

 
13 червня 
понеділок 

1000– 1200 

 
З досвіду роботи методичних установ у сфері мистецької освіти: 
самопрезентації слухачів курсів  

модератор – Бриль Марина Миколаївна, 
директор Державного науково-методичного 
центру змісту культурно-мистецької освіти 
 

1200– 1400 

 
До питання узагальнення та впровадження педагогічного 
досвіду 

Бриль Марина Миколаївна - директор 
Державного науково-методичного центру змісту 
культурно-мистецької освіти, канд. психологічних 
наук 
 

 
14 червня 
вівторок 

1000– 1200 

 
У власному режимі успіху» (психологічний практикум) Костюченко Олена Вікторівна - 

проф. кафедри психології  Київського 
національного університету культури і 
мистецтв, доктор психол. наук, доцент  
 

1200– 1400 

 
Трансформаційні процеси в сучасній музичній освіті – нові горизонти 
музичної літератури 

Назар Лілія Йосипівна - доцент кафедри 
історії музики Львівської національної музичної 
академії ім. М. Лисенка, канд. мистецтво-знавства 
 

https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZwpf-iprjkrE9LTlJnZoKZoJtMipVbu6O88
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZwpf-iprjkrE9LTlJnZoKZoJtMipVbu6O88


 
15 червня 
середа 

1000– 1200 

 
Актуальні вимоги щодо написання та оформлення навчально-
методичної літератури  

Ковальчук Інна Михайлівна -  завідувач  
відділу наукового забезпечення змісту 
культурно-мистецької освіти Державного 
науково-методичного центру змісту культурно-
мистецької освіти, канд. філол. наук  
 

1200– 1400 

 
Нові аспекти подальшого функціонування методичних установ 
мистецької освіти 

Колос Тетяна Миколаївна - керівник 
експертної групи з мистецької освіти Директорату 
мистецтв та мистецької освіти Міністерства 
культури та інформаційної політики 
 

 
16 червня 
четвер 
 

1000– 1200 

 
Особистісна ефективність та емоційний інтелект фахівця  Кир’янова Олена Вікторівна -  

доцент кафедри соціоекономіки та 
управління персоналом Київського 
національного економічного університету 
імені Вадима Гетьмана, гарант ОПП 
«Менеджмент соціальної сфери», канд. 
економічних наук, доцент 
 

1200– 1400 

 
Мистецька освіта без обмежень: інклюзивні аспекти мистецької освіти Байда Лариса Юріївна - 

начальник відділу нормативно-правового та 
юридичного забезпечення діяльності 
Національної Асамблеї людей з інвалідністю 
України,взаємодії з органами державної 
влади, громадськими та міжнародними 
організаціями в сфері соціального захисту 
людей з інвалідністю 
 

17червня 
п’ятниця 

1000– 1200 

 
Феномен обдарованої особистості як творця культурних   
цінностей 
 

Гавеля Оксана Миколаївна - 
доцент кафедри публічного управління та 
гуманітарних наук Національної академії керівних 
кадрів культури і мистецтв, кандидат 
педагогічних наук, доцент  
 

1200– 1400 

 
Професійний стандарт викладача мистецької школи Колос Тетяна Миколаївна - керівник 

експертної групи з мистецької освіти Директорату 
мистецтв та мистецької освіти Міністерства 
культури та інформаційної політики 
 
 
 
 



 
20 червня 
понеділок 

1000– 1200 

 
Новий український правопис  Бугайова Оксана Іванівна - 

доцент  кафедри культурології та 
міжкультурних комунікацій Національної 
академії керівних кадрів культури і мистецтв, 
кандидат педагогічних наук, доцент 

1200– 1400 

 
Як створити команду однодумців міцніше ніж сталь Секирін Олександр Михайлович -  

засновник Школи танців ALLSTARS 
 
21 червня 
вівторок 

1000– 1200 

 
Розвиток психологічної резильєнтності особистості Бриль Марина Миколаївна - директор 

Державного науково-методичного центру змісту 
культурно-мистецької освіти, канд. психологічних 
наук 
 

1200– 1400 

 
Сучасні стандарти оформлення організаційно-розпорядчих 
документів 

Самоварова Тамара Михайлівна, - 
директор Обласного навчально-методичного 
центру підвищення кваліфікації працівників 
культосвітніх закладів (Харківська 
обл.),заслужений працівник культури України 
 

 
22 червня 
середа 

1000– 1200 

 
Правові аспекти захисту авторських прав у сфері мистецької освіти  Задихайло Олена Анатоліївна - доцент 

кафедри державно-правових дисциплін, 
кримінального права і процесу Харківського 
національного педагогічного університету імені 
Г.С.Сковороди канд. юрид. наук, доцент  
 

1200– 1400 

 
Ефективне та креативне лідерство Секирін Олександр Михайлович -  

засновник Школи танців ALLSTARS 
 

 
 
23 червня 
четвер 
 

1000– 1200 

 
Особливості правового регулювання трудових відносин методичних 
установ/відділів мистецької освіти 

Задихайло Олена Анатоліївна - доцент 
кафедри державно-правових дисциплін, 
кримінального права і процесу Харківського 
національного педагогічного університету імені 
Г.С.Сковороди канд. юрид. наук, доцент  
 

1200– 1400 

 
Як впоратися зі стресом та тривогою Грубі Тамара Валеріївна - доцент кафедри 

практичної психології Інституту людини 
Київського університету ім. Б. Гринченка, канд. 
психол. наук 
 
 
 
 



24 червня 
п’ятниця 

1000– 1200 

 
Проектна діяльність мистецької установи  Чорна Мілена Михайлівна - головний 

спеціаліст Державного агентства України з 
питань мистецтв та мистецької освіти 
 

1200– 1400 

 
Підсумкове тестування  

 
 
Методист-куратор         _________________              Маключенко Ірина Євгенівна  
                                                                  (підпис)              (прізвище та ініціали) 
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