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ПЛАН
проведення міжнародних, всеукраїнських, міжвузівських
конференцій та семінарів
Харківської державної академії культури
на 2016/2017 навчальний рік
№
з/п

1.

2.

Тема конференції

Вищий навчальний
Місто та
заклад
термін
відповідальний за
проведення
проведення, адреса,
телефон, e-mail
I. Міжнародні конференції
Пам’яткоохоронні
традиції Харківська державна м. Харків
Слобожанщини: Сьома міжнародна академія культури
29 вересня
науково-практична
конференція 731-34-97
2016 р.
молодих учених
731-13-88
www.ac.ic.
kharkov.ua
rvv2000k@ukr.net

Короленківські читання 2016:
міжнародна науково-практична
конференція

Харківська державна м. Харків
академія культури
7 жовтня
731-34-97
2016 р.

Кількість
учасників

100

100

Міністерства та
відомства або
установи, що є
співорганізатором
заходу
Міністерство
культури
України,
Харківська державна
академія
культури,
Департамент
культури і туризму
Харківської
облдержадміністрації,
науково - методичний
центр
охорони
культурної спадщини
Міністерство
культури
України,
Харківська державна

3

3.

Культурологія та соціальні
комунікації: інноваційні стратегії
розвитку: міжнародна наукова
конференція

4.

Документно-інформаційні
комунікації в умовах глобалізації:
стан, проблеми і перспективи

5.

Соціально-педагогічна діяльність у

731-13-88
www.ac.ic.
kharkov.ua
rvv2000k@ukr.net
Харківська державна
наукова
бібліотека
ім.В.Г. Короленка
731-11-01
Харківська державна м. Харків
академія культури
24-25
731-34-97
листопада
731-13-88
2016 р.
www.ac.ic.
kharkov.ua
rvv2000k@ukr.net
II. Всеукраїнські конференції
Харківська державна м. Харків
академія культури
23 листопада
731-34-97
2016 р.
066-600-70-09
k70@pntu.edu.ua

Харківська державна м. Харків

100

100

200

академія культури,
Харківська державна
наукова бібліотека ім.
В.Г.
Короленка,
Харківське обласне
відділення
Української
бібліотечної асоціації
Міністерство
культури
України,
Харківська державна
академія
культури,
Національна академія
мистецтв України

Міністерство освіти і
науки
України,
Міністерство
культури
України,
Державна
архівна
служба
України,
Полтавський
Національний
технічний
університет
імені
Юрія Кондратюка
Міністерство
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культури
України,
Харківська державна
академія культури,
факультет соціальних
комунікацій, кафедра
соціальної педагогіки

сфері дозвілля: проблеми і
перспективи

академія культури
097-600-49-49
maksimovskayas8@
gmail.com

9 грудня
2016 р.

6/

Герменевтика в науках про дух:
всеукраїнська науково-практична
конференція

м. Харків
31 березня
2017 р.

100

Міністерство
культури
України,
Харківська державна
академія культури

7.

Культура та інформаційне
суспільство XXI століття:
всеукраїнська науково-теоретична
конференція молодих учених: onLine

Харківська державна
академія культури
731-34-97
www.ac.ic.
kharkov.ua
rvv2000k@ukr.net
Харківська державна
академія культури
731-34-97
731-13-88
www.ac.ic.
kharkov.ua
rvv2000k@ukr.net

м. Харків
21-22 квітня
2017 р.

200

Міністерство
культури
України,
Харківська державна
академія культури,
Національна академія
мистецтв України

7.

III. Регіональні конференції, круглі столи (форуми)
День академії: урочисте засідання
Харківська державна м. Харків
200
академія культури
28 жовтня
731-34-97
2016 р.
www.ac.ic.
kharkov.ua

Харківська державна
академія культури,
Департамент освіти і
науки
Харківської
облдержадміністрації

8.

Дев’яті мистецькі читання «Драма, Харківська державна м. Харків
вистава, глядач…», присвячені академія культури
2 листопада
пам’яті В.М. Айзенштадта
731-34-97
2016 р.
www.ac.ic.
kharkov.ua

100

9.

Правова
культура
студентів
культурологічно-мистецького
та
бібліотечно-інформаційного
профілю

60

10.

Проблеми становлення молодого Харківська державна м. Харків
митця в сучасній Україні: круглий академія культури
18-19 травня
стіл
731-34-97
2017 р.
731-13-88
www.ac.ic.
kharkov.ua
rvv2000k@ukr.net

Харківська державна м. Харків
академія культури
18 листопада
731-34-97
2016 р.
www.ac.ic.
kharkov.ua

100

5
Харківська державна
академія культури,
Департамент
культури і туризму
Харківської
облдержадміністрації
Харківська державна
академія культури,
Департамент
культури і туризму
Харківської
облдержадміністрації,
Національна академія
мистецтв України
Харківська державна
академія
культури,
Харківське училище
культури,
вищі
навчальні
заклади
м. Харкова
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ПЛАН
видань наукової та науково-методичної літератури
Харківської державної академії культури на 2016/2017 навчальний рік

№
п/п

Автори

Назва

Вид видання

Мова

Тираж

Обсяг
др.арк.

Термін
подання

Збірники наукових праць ХДАК
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Під ред.
В.М.Шейка
Під ред.
В.М.Шейка
Під ред.
В.М.Шейка
Під ред.
В.М.Шейка
Під ред.
В.М.Шейка
Під ред.
В.М.Шейка

Культура України. Вип. 54

зб. наук. праць

укр.

300

10

2016

Вісник ХДАК. Вип.50

зб. наук. праць

укр.

300

10

2016

Культура України. Вип. 55

зб. наук. праць

укр.

300

10

2017

Вісник ХДАК. Вип. 51

зб. наук. праць

укр.

300

10

2017

Культура Україн. Вип. 56

зб. наук. праць

укр.

300

10

2017

Вісник ХДАК. Вип. 52

зб. наук. праць

укр.

300

10

2017

різно- 300
мовна

10

2017

Матеріали наукових конференцій
1.

Під ред.
Шейка В.М.

Культура
та
інформаційне
суспільство
XXI
століття:
всеукраїнська
наукова
конференція молодих учених

тези доп.
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2.

Під ред.
Шейка В.М.

3.

Під ред.
Шейка В.М.

4.

Під ред.
Шейка В.М.

5.

Під ред.
Шейка В.М.

6.

Під ред.
Шейка В.М.

1.

Білик О.М.

2.

Щепакін В.М.

3.

Рябуха Н.О.

Культура
та
інформаційне
прогр. конф
укр.
суспільство
XXI
століття:
всеукраїнська
наукова
конференція молодих учених
Пам’яткоохоронні
традиції
тези доп.
різноСлобожанщини:
Сьома
мовна
міжнародна
науково-практична
конференція молодих учених
Пам’яткоохоронні
традиції
прогр. конф.
укр.
Слобожанщини:
Сьома
міжнародна
науково-практична
конференція молодих учених
Культурологія
та
соціальні
тези доп.
різнокомунікації: інноваційні стратегії
мовна
розвитку
Культурологія
та
соціальні
прогр. конф.
різнокомунікації: інноваційні стратегії
мовна
розвитку
Монографії
Соціалізація іноземних студентів
моногр
укр.
в
освітньо-культурному
середовищі внз України
Музична культура Сходу та
моногр.
укр.
Півдня України другої половини
XX ст. Європейські виміри
Звуковий образ світу: онтомоногр.
укр.
сонологічне
дослідження
фортепіанного мистецтва XX –

150

1,5

2017

200

10

2016

300

1,5

2016

200

20

2016

200

1,5

2016

300

10

300

10

2016

300

20

2016

8
початку XXI ст.
Навчальні посібники.Інші матеріали
1.

Євсеєнко С.В.,
Левченко О.М.

Дайджест «Віват,
(2014-2015)

Академіє!»

дайджест

укр.

50

6

2017

2.

Потрашков С.В.

Бібліографічний посібник. (Серія
«Видатні педагоги ХДАК»)

посібник

укр.

100

7

2017
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ПЛАН
творчо-виконавської роботи Харківської державної академії культури
на 2016/2017 навчальний рік
№
Назва заходу
п/п
1. День знань та посвячення у студенти
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Термін та місце
виконання
1 вересня 2016 р.
ХДАК
Святкування Дня українського кіно
9-11 вересня 2016 р.
ХДАК
День захисника України
12 вересня 2016 р.
ХДАК
Участь у проведенні Фестивалю дитячої екранної22-24 вересня 2016 р.
творчості “Дитятко”
ХДАК
День вчителя на факультеті КТМ
30 вересня 2016 р.
ХДАК
День бібліотек
30 вересня 2016 р.
ХДАК
День музики із Нацгвардією України
30 вересня 2016 р.
Нац. гвардія України

8. Концерт у межах Фестивалю хорових колективів до
Жовтень 2016 р.
25-річчя заснування Свято-Покровського монастиря ХДАК Свято-Покро(Харків)
вський монастир
9. Відкриття 17 сезону учбового театру ХДАК
Жовтень 2016 р.
ХДАК

Виконавець
Факультети ХДАК
Факультет кіно-, телемистецтва
(проф. Алфьорова З.І.)
Факультети ХДАК
Факультет кіно-, телемистецтва
(проф. АлфьороваЗ.І.)
Факультет кіно-, телемистецтва
(проф. Алфьорова З.І.)
Мистецькі факультети ХДАК
Кафедра естрадного співу
(з. а. України, доц. Кудрич Л.В.)
Кафедра хорознавства та хорового
диригування (доц. Бойко В.Г.)
Факультет театрального мистецтва
(з. д. м. України, доц. Борис І.О.,
з. д. м. України, проф. Гордєєв С.І.,
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№
п/п

Назва заходу

10. Ювілейний вечір до дня народження І. Франка
11.
12.
13.

14.
15.
16.

17.

18.

Термін та місце
виконання

Жовтень 2016 р.
ХДАК
Концерт до 20-річчя відродження Харківської
Жовтень 2016 р.
духовної семінарії
ХДАК
Святкування Дня ХДАК
27 жовтня 2016 р.
ХДАК
Організація та проведення 1 та 2 турів
Жовтень-листопад
V Всеукраїнського фестивалю-конкурсу народної
2016 р.
хореографії імені П. Вірського
ХДАК, ПК Червонозаводського р-ну
Міжнародний фестиваль-конкурс вокального та 3–6 листопада 2016 р.,
хореографічного мистецтв “DansSongFest”
ККЗ “Україна”
Всесвітній день телебачення
16 листопада2016 р.
ХДАК
Концерт Академічного хору студентів ХДАК
Листопад 2016 р.
Концертна зала
Харківської обласної
філармонії
Концерт у межах ХІІ Фестивалю світової музики
Грудень 2016 р.
імені М. Леонтовича
Концертна зала
Харківської обласної
філармонії
Концерти творчих колективів і солістів кафедри
Грудень 2016 р. –
народних інструментів
червень 2017 р.
Концертна зала ХДАК

Виконавець
Гориславець В.М.)
Кафедра майстерності актора
(з. д. м. України, доц. І.О. Борис)
Мистецькі факультети ХДАК
Мистецькі факультети ХДАК
Факультет хореографічного
мистецтва (н. а. України, проф.
Колногузенко Б.М.)
Кафедра естрадного співу
(з. а. України, доц. Кудрич Л.В.)
Факультет кіно-, телемистецтва
(проф. Алфьорова З.І.)
Кафедра хорознавства та хорового
диригування
(доц. Бойко В.Г.)
Кафедра хорознавства та хорового
диригування
(доц. Бойко В.Г.)
Кафедра народних інструментів
(проф. Лошков Ю.І.,Мельник Н.В.,
Юха П.П., Савицька О.В.,
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№
п/п

Назва заходу

19. Конкурс талантів і краси “Король і королева
факультету кіно-, телемистецтва ”
20. Новорічне свято
21. День закоханих у мистецтво.
22. Фестиваль театрального мистецтва “Я і Села Брук”

23. Шевченківські дні у ХДАК

24. Поетичний інтернет-конкурс “Поезія — це завжди
неповторність”, присвячений ювілею І. Франка

Термін та місце
виконання

Пасічинська Т.В.)
Факультет кіно-, телемистецтва
(проф. Алфьорова З.І.)
Мистецькі факультети ХДАК

9 грудня 2016 р.
ХДАК
Грудень 2016 р.
ХДАК
Лютий 2017 р.
Факультет кіно-, телемистецтва
ХДАК
(проф. Алфьорова З.І.)
25 лютого–1 березня Кафедра майстерності актора
2017 р.
(Гориславець В.М.)
вул. Чернишевського,
13, клуб «Frteria»
Березень 2017 р. Велика Кафедра українського народного
Зала ХДАК
співу (з. д. м. України, проф.
В.М. Осадча)
Жовтень 2016
Кафедра телерепортерської
– грудень 2017 рр.
майстерності
ХДАК
(з. п. к. Логінова Т.О.)

25. Концерт студентів класу основ вокалу “Співають Грудень 2016 р.
актори”
ХДАК

26. Спільний проект кафедр українського народного
співу і майстерності актора
27. Фестиваль АРТ ТЮГ АРТ

Виконавець

Березень 2017 р.
ХДАК
Весна 2017 р.
ТЮГ

Кафедра українського народного
співу ( оц.. Єрошенко О.В.,
з. а. України Колодочка М.І.,
Карчова Ю.І.
Бреславець Г.М.,
Гориславець В.М.
Кафедра майстерності актора
(Гориславець В.М.)
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№
Назва заходу
п/п
28. Урочистий вечір до Дня театру

Термін та місце
виконання
Березень 2017 р.
ХДАК

29. Свято 8 Березня

Березень 2017 р.
ХДАК
30. Онлайн-фотоекспозиція портретів до Міжнародного
Березень, 2017 р.
жіночого дня
ХДАК
31. Міжнародний фестиваль “Kharkiv-fest 2017”
24–26 березня 2017 р.
Рівне
32. Авторський концерт у межах ХІХ Міжнародного
Квітень 2017 р.
Фестивалю “Сергій Рахманінов та українська
ХДАК
культура”
33. 1 Міжнародний Фестиваль до 130-річчя народження
Л. Курбаса та 95-річчя заснування Театру “Березіль”

34. Концерти вокальної музики

35. День пам'яті і примирення. Свято День Перемоги
36. День української вишиванки
37. День Європи

Квітень 2017 р.
ХДАК,
Театр "Березіль"

Виконавець
Факультет театрального мистецтва
(з.д. м. України, доц.Борис І.О.,
Гориславець В.М.)
Мистецькі факультети ХДАК
Факультет кіно-, телемистецтва
Кафедра естрадного співу
(з. а. України, доц. Кудрич Л.В.)
Кафедра теорії музики та
фортепіано
(доц. Гайденко І.А.)

Кафедра майстерності актора
(з. д. м. України, доц. Борис І.О.,
Гориславець В.М., Мізяк В.Д.,
Подорожко А.В., Світлична О.О.)
Квітень 2017 р.
Кафедра хорознавства та хорового
ХДАК
диригування (студенти класів
н. а. України, проф. Шаші К.Г.,
Антонової Ю.А.)
Травень 2017 р. ХДАК Мистецькі факультети ХДАК
Травень 2017 р.
Факультети хореографічного
ХДАК
мистецтва і Кіно-, телемистецтва
Травень 2017 р.
Факультет кіно-, телемистецтва
ХДАК
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№
Назва заходу
п/п
38. День працівників культури

Факультет кіно-, телемистецтва

39.

Факультет кіно-, телемистецтва

40.
41.
42.

43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.

Термін та місце
виконання
Травень 2017 р.
ХДАК
День журналіста
Травень 2017 р.
ХДАК
Проведення
Церемонії
вручення
дипломів
Червень 2017,р.
випускникам
ХДАК
Міжнародний фестиваль “Арт-Причал-2017”
25–30 червня 2017 р.
Одеса
Виступи викладачів і студентів в госпіталях для
Упродовж року
поранених бійців АТО, для дітей-сиріт, бійців
м. Харків
Національної гвардії України
Митецький проект “Тут є кіно”
Упродовж року
ХДАК
Освітньо-митецький проект “Культур світу”
Упродовж року
ХДАК
Волонтерсько-благодійний проект “Територія надії”
Упродовж року
ХДАК
Онлайн-фотоекспозиція “Моє місто — моя країна”
Упродовж року
ХДАК
Проект позааудиторної освіти “Майстер-клас на
Упродовж року
факультеті кіно-, телемистецтва”
ХДАК
Покази екранних робіт в рамках Фестивалю
Упродовж року
“Docudays.UA”
ХДАК
Волонтерсько-патріотичний журналістський проект
Упродовж року
“Автограф”
Нац. гвардія України

Виконавець

Факультети ХДАК
Кафедра естрадного співу
(з. а. України, доц. Кудрич Л.В.)
Мистецькі факультети ХДАК

Факультет кіно-, телемистецтва
Факультет кіно-, телемистецтва
Факультет кіно-, телемистецтва
Факультет кіно-, телемистецтва
Факультет кіно-, телемистецтва
Факультет кіно-, телемистецтва
Факультет кіно-, телемистецтва
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№
Назва заходу
п/п
50. Фестиваль “Золотий кадр”
51. Робота Асоціації випускників факультету кіно-,
телемистецтва ХДАК
52. Три концертні програми у залі ХОФ

53. Концерт творчих колективів кафедри інструментів
духового та естрадного оркестрів

Термін та місце
Виконавець
виконання
Упродовж року
Факультет кіно-, телемистецтва
ХДАК
Упродовж року ХДАК Факультет кіно-, телемистецтва
Упродовж року
Зал Харківської
обласної філармонії
Упродовж року
ХДАК

54. Концерти студентів класу сольного співу та
вокального ансамблю

Упродовж року
ХДАК

55. Інструментування,
музичних творів

Упродовж року
ХДАК

аранжування

та

переклади

Кафедра теорії музики і
фортепіано (з. д. м. України, проф.
Скляров О.Д.)
Кафедра інструментів духового та
естрадного оркестрів
(проф. Откидач В.М.)
Кафедра українського народного
співу та музичного фольклору
(Бреславець Г.М., з. а. України,
доц. Шишкіна О.А.)
Кафедра народних інструментів
(з. д. м.України, доц.Алжнєв Ю.Б.,
Мельник Н.В., Юха П.П.,
Савицька О.В., Пасічинська Т.В.,
Гончаров О.І.
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ЗАГАЛЬНИЙ ПЛАН
виховної роботи Харківської державної академії
культури на 2016-2017 навчальний рік
№ п/п

1.1.

1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

1.7.

1.8.

Розділ плану та назва заходів

Термін виконання

I. Організаційна робота
Розроблення плану виховної роботи на кафедрах та факультетах
відповідно до Концепції національно-патріотичного виховання
студентської молоді від 16.06.2016 р. № 641
Формування інституту кураторів на 1 – 4 курсах та старост
академгруп
1 курсу
Обрання складу студентських рад факультетів, гуртожитків
Проведення конференції студентів ХДАК та обрання складу
студентської ради ХДАК
Розроблення та затвердження плану роботи студентської ради
ХДАК
Уточнення плану спільної роботи на 2016-2017 рр. із Харківською
загальноосвітньою санаторною школою-інтернатом I-III ступенів
№ 10 Харківської обласної ради
Урочиста посвята у студенти

Виконавці

вересень 2016 р.

Декани факультетів

вересень 2016 р.

Декани факультетів

вересень 2016 р.
вересень 2016 р.

Студради факультетів,
гуртожитків
Голова студради

вересень 2016 р.

Голова студради

вересень 2016 р.

Проректор
Кушнаренко Н.М.

вересень 2016 р.

Проректор
Кушнаренко Н.М.,
декани факультетів
Декани факультетів,
куратори академгруп

Анкетування студентів перших курсів з метою виявлення творчого вересень-жовтень
потенціалу, обдарованих студентів, осіб із організаційними 2016 р.
якостями та спортивними інтересами

1.9.

Проведення лекцій для студентів-першокурсників «Вища освіта:
вимоги та стандарти» з метою адаптації першокурсників до
навчання в ХДАК
Проведення нарад із заступниками деканів щодо організації
виховної роботи на факультетах
Розробка тематики кураторських профорієнтаційних годин,
просвітницьких програм

вересень-жовтень
2016 р.

1.12.

Ректорські перевірки гуртожитків

вересень жовтень 2016 р

1.13.

Правова культура студентів культурологічно-мистецького і вересень-грудень
бібліотечно-інформаційного профілю (лекції, бесіди, зустрічі, 2016 р.
конкурси, змагання)

1.14.

Розроблення та затвердження плану виховної роботи ХДАК

жовтень 2016 р.

1.15.

Проведення семінару-наради з кураторами перших курсів

жовтень 2016 р.

1.16.

Участь студентів ХДАК у студентські патріотичній хвилі «Харків – 13 жовтня 2016 р.
це Україна. Україна понад усе» до першої річниці Дня захисника
України
Участь студентів ХДАК в обласному молодіжному форумі «Харків 31 жовтня 2016 р.
для молоді – молодь для Харкова»

1.10.
1.11.

1.17.

1.18.

вересень 2016 р.
вересень-жовтень
2016 р.

Розробка тематики виховних заходів у рамках проходження протягом року
педагогічних і виробничих практик студентами ХДАК

16
Декани факультетів,
куратори академгруп
Проректор
Кушнаренко Н. М.
Проректор
Кушнаренко Н. М.,
декани факультетів
Проректори
Кушнаренко Н. М.,
Петруня Ю. О.,
декани факультетів
Професор
Романюк О.І.,
доцент
Коваленко І.О.
Проректор
Кушнаренко Н. М.
Проректор
Кушнаренко Н. М.
Проректор
Кушнаренко Н. М.,
голова студради
Проректор
Кушнаренко Н.М.,
голова студради
Декани факультетів,
завідувачі випускових
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1.19.

1.20.
1.21.

1.22.

1.23.

Здійснення контролю відвідування навчальних занять студентами, протягом року
аналіз пропусків без поважних причин і розробка заходів щодо їх
усунення
Індивідуальна робота зі студентами з питань відвідування занять, протягом року
поведінки, етичних норм, робота з батьками
Підготовка і проведення національних свят країн, студенти яких протягом року
навчаються в ХДАК

Корекція плану виховної роботи ХДАК відповідно до пропозицій протягом року
Міністерства освіти і науки України, Міністерства культури
України
Контроль за виховною роботою на факультетах, в гуртожитках
протягом року

1.24.

Координація роботи кураторів, деканів, ректорату зі студрадою з протягом року
виховних питань

1.25.

Звіти про стан виховної роботи на факультетах та в академії

двічі на рік

кафедр
Декани факультетів,
куратори академгруп
Куратори академгруп
Центр міжкультурної
комунікації та
соціальної інтеграції
іноземних студентів
Проректор
Кушнаренко Н. М.,
декани факультетів
Проректор
Кушнаренко Н. М.,
декани факультетів
Проректор
Кушнаренко Н.М.,
студрада,
декани факультетів
Проректор
Кушнаренко Н. М.,
декани факультетів

II. Основні напрями виховної роботи щодо реалізації Концепції
національно патріотичного виховання студентської молоді

2.1.1.

2.1. Національно-патріотичне виховання
Круглий стіл «Україна: 25 років незалежності і демократії»
І семестр

Кафедра філософії та

18
навчального року

2.1.2.

Святкування дня народження Л. Курбаса

7 жовтня 2016 р

2.1.3.

протягом року

2.1.7.

Організація та проведення серії виїзних екскурсій по пам’ятних
місцях та до провідних музеїв Харківської області та сусідніх
областей (Краснокутський дендропарк, Пархомівка, Опішня,
Петриківка, Диканька тощо)
Ознайомлення студентів-першокурсників з історією ХДАК та
Слобожанщини: тематичні лекції
Проведення тематичних виставок до ювілейних дат, історичних
подій тощо
Проведення заходів, передбачених Міністерством освіти і науки
України щодо реалізації державної політики у сфері
міжнаціональних відносин та розвитку культур національних
меншин
Святкування Дня академії

2.1.8.

Тематичні виховні години до Дня українського козацтва

жовтень 2016 р.

2.1.9.

Проведення майстер-класу «Таємниці української кухні» для 8 листопада
іноземних студентів ХДАК
2016 р.

2.1.10

Святкування Дня української писемності та мови. Нагородження 10 листопада

2.1.4.
2.1.5.
2.1.6.

політології:
Романюк О. І.,
Гаврилюк Г. І.
Декан факультету
театрального
мистецтва Борис І.О
Декан факультету
культурології
Кравченко О. В.

протягом року

Куратори академгруп

протягом року

Бібліотека ХДАК

протягом року

Декани факультетів,
куратори академгруп

28 жовтня 2016 р.

Проректор
Кушнаренко Н. М.,
декани факультетів
Куратори академгруп
Центр міжкультурної
комунікації та
соціальної інтеграції
іноземних студентів
Зав. кафедри

переможці першого етапу V Міжнародного мовно-літературного 2016 р.
конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка
2.1.11.

Участь студентів та викладачів у XIV обласному конкурсі «Вища листопад 2016 р
школа Харківщини – кращі імена»

2.1.12.

Тематичні зустрічі кураторів і деканів зі студентами з нагоди грудень 2016 р.
Міжнародного
дня
студентів
«Українське
студентство:
відповідальність за майбуття країни»
Організація Андріївських вечорниць для іноземних студентів
грудень 2016 р.

2.1.13.

грудень 2016 р

Центр міжкультурної
комунікації та
соціальної інтеграції
іноземних студентів
Центр міжкультурної
комунікації та
соціальної інтеграції
іноземних студентів
Куратори академгруп

22-23 листопада
2016 р.
протягом року

Декани факультетів,
голова студради
Бібліотека ХДАК

протягом року

Декани факультетів

протягом року

Декани факультетів

2.1.14.

Філософські бесіди з циклу «Зимові свята та обряди українського грудень 2016 р.
народу» для іноземних студентів

2.1.15.

Проведення тематичних лекцій, присвячених відзначенню Дня
Соборності України
Акція «Запали свічку!» в рамках відзначення Дня пам’яті жертв
голодомору
Проведення тематичної художньої виставки робіт студентів і
викладачів, виставки виробів народно-прикладного мистецтва «Знай
і люби свій рідний край»
Вивчення традиційної культури українців як засіб патріотичного
виховання студентів
Виховання засад патріотизму в процесі вивчення гуманітарних
дисциплін

2.1.16.
2.1.17

2.1.18
2.1.19.

19
мистецтвознавства,
літературознавства та
мовознавства
Проректор
Кушнаренко Н. М.,
декани факультетів
Декани факультетів,
куратори академгруп

2.1.20.

Формування національної культури студентської молоді

протягом року

2.1.21.

Участь студентів у Всеукраїнських конкурсах професійних читців
ім. Л. Українки, І. Франка, Т. Шевченка, О. Теліги, Р. Черкашина,
Л. Леснікової

протягом року

2.1.22.

Святкування Міжнародного дня рідної мови

лютий 2017 р.

2.1.23.

Проведення майстер-класу «Лялька-мотанка» для іноземних
студентів ХДАК

березень 2017 р.

2.1.24.

Проведення майстер-класу «Українська писанка» для іноземних
студентів ХДАК

квітень 2017 р.

2.1.25.

Проведення майстер-класу «Дивосвіт української вишивки» для
іноземних студентів ХДАК

травень 2017 р.

2.1.26.

Святкування Дня Перемоги

травень 2017 р.

2.1.27.

Проведення круглого столу з нагоди Дня Перемоги, проведення травень 2017 р.
майстер-класу

20
Декани факультетів,
куратори академгруп
Декан факультету
театрального
мистецтва
Борис І.О.
Куратори академгруп
Центр міжкультурної
комунікації та
соціальної інтеграції
іноземних студентів
Центр міжкультурної
комунікації та
соціальної інтеграції
іноземних студентів
Центр міжкультурної
комунікації та
соціальної інтеграції
іноземних студентів
Декан факультету
театрального
мистецтва
Борис І. О.
Декан факультету
театрального
мистецтва

21
2.1.28.

Курсові конференції «Політичний розвиток України: проблеми та
перспективи» студентів усіх факультетів академії

I семестр
навчального року

2.1.29.

Підтримка студентами та викладачами академії створення музею
ХДАК

протягом року

2.2.1.

2.2.2.
2.2.3

2.2. Інтелектуально-духовне виховання
Святкування «Посвята у студенти ХДАК» та «Дня знань» зі 1 вересня 2016 р.
студентами 1 курсу

«День відкритих дверей». «Бібліотека – світ нових можливостей» вересень 2016 р.
(до Всесвітнього дня бібліотек)
листопад 2016 р.
Вікторина з історії ХДАК для студентів 1-3 курсів

2.2.4.

Святкування Дня студента

листопад 2016 р.

2.2.5.

Проведення майстер-класу «Традиції турецької кухні

4 листопада
2016 р.

2.2.6.

Літературно-мистецький вечір до Дня студента «Студент-творець»

2.2.7.

Проведення майстер-класу «Таємниці китайської кухні»

13 листопада
2016 р.
листопад 2016 р.

Борис І. О.
Зав. кафедри філософії
та політології
Дяченко М.В.
Декан факультету
культурології
Кравченко О. В.
Ректор Шейко В.М.,
професори академії,
голова профкому
Колесник Л.І.
Бібліотека ХДАК
Декан факультету
соціальних
комунікацій
Філіпова Л. Я.
Декани факультетів,
голова студради
Центр міжкультурної
комунікації та
соціальної інтеграції
іноземних студентів
Бібліотека ХДАК,
Куратори академгруп
Центр міжкультурної
комунікації та

2.2.8.

Проведення вечора «Українське Різдво» для іноземних студентів

2.2.9.

Проведення театралізованого виховного заходу «Масляна» для лютий 2017 р.
іноземних студентів

2.2.10.

Підтримка молодих учених – щорічна конференція молодих квітень 2017р.
науковців

2.2.11.

Проведення літературно-мистецького вечора «Великдень в Україні» квітень 2017 р.
для іноземних студентів

2.2.12.

Відвідування студентами виставки-ярмарку «Світ книги–2016»

2.2.13.

Святкування Всесвітнього дня інформаційного суспільства та Дня травень 2017 р.
науки

2.2.14.

Проведення лекцій, бесід, диспутів із питань формування духовної протягом року
культури людини
Проведення циклу лекцій-презентацій для іноземних студентів протягом року
«Українська традиційна культура»

2.2.15.

грудень 2016 р.

квітень 2017 р
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соціальної інтеграції
іноземних студентів
Центр міжкультурної
комунікації та
соціальної інтеграції
іноземних студентів
Центр міжкультурної
комунікації та
соціальної інтеграції
іноземних студентів
Проректор
Кушнаренко Н.М.,
голова СНТО,
голова студради
Центр міжкультурної
комунікації та
соціальної інтеграції
іноземних студентів
Декани факультетів
Голова ради молодих
учених Косачова О.А.,
голова студради
Декани факультетів,
куратори академгруп
Центр міжкультурної
комунікації та
соціальної інтеграції

2.2.16.

2.2.17.

2.3.1.

2.3.2.

2.3.3.

2.3.4.

Активізація участі студентів усіх факультетів у регіональних, протягом року
всеукраїнських конкурсах молодих науковців, у міжвузівських та
всеукраїнських олімпіадах та конференціях
Організація та проведення студентських Олімпіад: з інформатики;
іноземних мов тощо

протягом року

2.3. Громадсько-правове виховання
вересень 2016 р
Ознайомлення студентів з їх правами та обов’язками, правилами
внутрішнього розпорядку ХДАК, правилами проживання у
гуртожитку
жовтень 2016 р.
Вітання зі святом працівників освіти педагогічного колективу
підшефного інтернату

Літературно-мистецький вечір «Знайомтеся – Україна» для
іноземних студентів підготовчого відділення та першого курсу

Участь в обласному конкурсі для дітей та молоді «Місцева
демократія – це ми»

18 жовтня 2016 р.

грудень 2016 р.
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іноземних студентів
Проректор
Кушнаренко Н.М.,
декани факультетів,
голова студради
Декан факультету
соціальних
комунікацій
Філіпова Л.Я.

Декани факультетів,
куратори академгруп

Зав. кафедри
соціальної педагогіки
Рижанова А.О.,
голова студради
Центр міжкультурної
комунікації
та
соціальної інтеграції
іноземних студентів
Проректор
Кушнаренко Н. М.,
зав. кафедри філософії
та політології
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2.3.5.

Проведення свята День Святого Миколая в школі-інтернаті № 10 грудень 2016 р
Харківської обласної ради

2.3.6.

Вітання школи-інтернату № 1 Харківської обласної ради з

січень 2017 р.

Дяченко М.В.,
голова студради
Голова студради,
зав. кафедри
соціальної педагогіки
Рижанова А.О.
Голова студради

Днем народження
2.3.7.
2.3.8.

2.3.9.

2.3.10.

2.3.11.

Проведення рольових ігор із питань правової обізнаності
Проведення циклу лекцій-бесід для іноземних студентів,
присвячених знайомству з українською культурою та традиціями
українського народу, правилами перебування іноземців на
території України

Сприяння активізації діяльності студрад факультетів, гуртожитків,
ХДАК

протягом року
протягом року

протягом року

Сприяння волонтерській діяльності студентів, координації протягом року
доброчинної діяльності з Харківським Благодійним фондом
“Доброта” та іншими громадськими організаціями. Заходи в рамках
проекту «Територія надії»
Просвіта щодо Європейської та Євроатлантичної інтеграції України протягом року

Кафедра філософії та
політології
Центр міжкультурної
комунікації та
соціальної інтеграції
іноземних студентів,
Центр міжнародної
освіти і
співробітництва
Проректор
Кушнаренко Н. М.,
декани факультетів,
голова студради
Проректор
Кушнаренко Н. М.,
декани факультетів
Проректор
Кушнаренко Н. М.,

2.3.12.

Сприяння реалізації Державної програми протидії торгівлі людьми

протягом року

2.3.13.

Цикл літературно-мистецьких заходів «Музична (хореографічна, протягом року
педагогічна) культура Європи»

2.3.14.

Бесіди зі студентами зі світоглядно-моральної тематики

2.3.15.

Сприяння соціальній інтеграції іноземних студентів в освітньо- протягом року
культурне середовище ХДАК

протягом року
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декани факультетів,
Центр міжкультурної
комунікації та
соціальної інтеграції
іноземних студентів
Проректор
Кушнаренко Н.М.,
декани факультетів,
Центр міжкультурної
комунікації та
соціальної інтеграції
іноземних студентів
Декани факультетів,
Центр міжкультурної
комунікації
та
соціальної інтеграції
іноземних студентів
Куратори академгруп
Центр міжнародної
освіти і
співробітництва,
Центр міжкультурної
комунікації та
соціальної інтеграції
іноземних студентів
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2.4. Моральне виховання
2.4.1.

Проведення бесід зі студентами про норми поведінки в ХДАК, протягом року
гуртожитках, поза їх межами та виховання бережливого ставлення
до майна ХДАК

Декани факультетів,
куратори академгруп

2.4.2.

протягом року

2.4.3.

Реалізація Державної програми з утвердження гендерної рівності в
українському суспільстві з метою впровадження гендерних підходів
в освіту
Проведення тренінгів толерантності у полікультурному середовищі

2.4.4.

Участь студентів у заходах культурних центрів різних країн

протягом року

2.4.5.

Налагодження стосунків студентів різних спеціальностей та протягом року
факультетів через організацію і відвідування виховних заходів
інших факультетів (покази театру народного танцю «Заповіт»,
театру «Академія», концерти ансамблю ЦимБанДо, спартакіади та
газети «Бурсацький узвіз» тощо)

Проректор
Кушнаренко Н. М.,
декани факультетів
Центр міжкультурної
комунікації та
соціальної інтеграції
іноземних студентів
Проректор
Кушнаренко Н. М.,
Центр міжкультурної
комунікації та
соціальної інтеграції
іноземних студентів
Декани факультетів

2.4.6.

Виступи студентів – хореографів у Харківському Обласному протягом року
притулку для дітей та Обласному дитячому туберкульозному
санаторії

протягом року

Декани факультетів

2.4.7.

2.4.8.

2.4.9.

2.4.10.
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Проведення тижня планування сім’ї
жовтень-листопад Декани факультетів,
2016 р.
Центр планування
сім’ї
Круглий стіл «Проблеми сенсожиттєвих орієнтирів сучасної молоді» ІІ семестр
Кафедра філософії та
навчального року політології:
Щедрін А. Т.,
Шадурський В. Г.,
Лисенкова В. В.,
Шолухо Н. Є.,
Жадан В. Б.
«Вечір сміху» до Дня Гумору
квітень 2017 р.
Декан факультету
театрального
мистецтва
Борис І.О.
Виховні заходи до Міжнародного дня матері
травень 2017 р.
Декани факультетів,
куратори академгруп

2.4.11.

Проведення свята “Міжнародний день родини”

травень 2017 р.

Декани факультетів

2.5.1.

2.5. Екологічне виховання
Проведення бесід, лекцій, круглих столів з екологічної тематики

протягом року

2.5.2.

Участь у міських, обласних, всеукраїнських екологічних акціях

протягом року

Зав. кафедри фізичної
культури і здоров’я
Цигановська Н.В.
Студрада академії

2.5.3.

Конкурс на кращу кімнату в гуртожитку

протягом року

Голова студради,
голови студрад
гуртожитків,

2.5.4.
2.5.5.

Проведення санітарно-гігієнічних рейдів-перевірок «Дім, де ти
живеш»
Проведення круглого столу, присвяченого Всесвітньому Дню Землі

протягом року
квітень 2017 р.
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Куратори академгруп
Студради гуртожитків
Зав. каф. фізичної
культури
і здоров’я
Цигановська Н. В.
Проректор з АГР
Петруня Ю. О.,
студрада академії,
куратори академгруп
Проректор з АГР
Петруня Ю. О.,
студрада академії,
студради гуртожитків,
куратори академгруп
Студрада академії,
куратори академгруп

2.5.6.

Проведення екологічної акції до Великодніх свят «Очистимо наш квітень 2017 р.
дім»

2.5.7.

Толока. Прибирання прилеглих приміщень біля гуртожитків

квітень 2017 р.

2.5.8.

Проведення конкурсу на кращий екологічний плакат

квітень 2017 р.

2.5.9.

Куратори академгруп

2.5.10.

Проведення кураторських годин, присвячених Чорнобильській квітень 2017 р.
трагедії
Проведення диспуту «Екологічні проблеми регіону»
квітень 2017 р.

2.5.11.

Фотоконкурс «Природа Слобожанщини»

Декан факультету
кіно-, телемистецства
Алфьорова З. І.,
студрада академії

травень 2017 р.

Студрада академії,
куратори академгруп
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2.5.12.

2.6.1.

2.6.2.
2.6.3.

Сприяння формуванню основ екологічного мислення та екологічної період літніх
культури під час виїзних літніх практик, екскурсій по визначних практик
місцях України

2.6. Естетичне виховання
Сприяння у проведенні Міжнародних та регіональних фестивалів та вересеньвідвідування кінофестивалю “Молодість”, «Дитятко» та ін.
листопад 2016 р.
Відвідування студентами фестивалю недержавних театрів жовтень «Курбалесія»
листопад 2016 р.
Науково-творчий
семінар,
присвячений
дню
народження березень 2017 р.
Т. Г. Шевченка, проведення майстер-класу.

2.6.4.

Святкування Всесвітнього Дня поезії

березень 2017 р.

2.6.5.

Літературно-мистецький вечір «Про кохання й не тільки…»

березень 2017 р.

2.6.6.

Перегляд іноземними студентами українських художніх та науково- протягом року
популярних фільмів, які репрезентують українську культуру
«Етнографічна візуалістика України»

2.6.7.

Організація участі студентів у творчих колективах академії

протягом року

Декан факультету
культурології
Кравченко О. В.,
керівники літніх
практик
Декан факультету
кіно,– телемистецтва
Алфьорова З. І.
Декани
факультетів
Декан факультету
театрального
мистецтва
Борис І. О.
Зав. кафедри
мистецтвознавства,
літературознавства та
мовознавства
Рибалко С. Б.
Бібліотека ХДАК
Центр міжкультурної
комунікації та
соціальної інтеграції
іноземних студентів
Декани мистецьких
факультетів
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Декани мистецьких
факультетів

2.6.8.

Організація участі студентів у міських, обласних творчих заходах

протягом року

2.6.9.

Організація засідань клубу юних поетів

протягом року

Зав. кафедри
мистецтвознавства,
літературознавства та
мовознавства
Рибалко С. Б.

2.7.1.

2.7. Трудове виховання
Виставка до Дня туризму «Захоплюючий світ подорожей»

вересень 2016 р.

Бібліотека ХДАК

2.7.2.

Святкування дня туризму

вересень 2016 р.

2.7.3.

Святкування Всеукраїнського дня бібліотек

2.7.4.

Святкування Дня українського кіно

2.7.5.

Святкування Дня працівників освіти

2.7.6.

Святкування Всеукраїнського дня телебачення

Декан факультету
управління та бізнесу
Степанов В. Ю.,
зав. кафедри
туристичного бізнесу
Лиман С.І.
30 вересня 2016 р. Декан факультету
соціальних
комунікацій
Філіпова Л. Я.
жовтень 2016 р.
Декан факультету
кіно-, телемистецтва
Алфьорова З.І.
жовтень 2016 р.
Зав. кафедри
соціальної педагогіки
Рижанова А.О.
16 листопада
Декан факультету

2016 р.
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кіно-, телемистецтва
Алфьорова З.І.
Декан факультету
соціальних
комунікацій
Філіпова Л. Я.
Декан факультету
театрального
мистецтва
Борис І.О.
Голова студради

2.7.7.

Святкування Міжнародного дня інформації

листопад 2016 р.

2.7.8.

Святкування Дня театру

березень 2017 р

2.7.9.

Святкування Дня працівників культури

березень 2017 р.

2.7.10.

Святкування Всесвітнього дня книги та авторського права

23 квітня 2017 р

2.7.11.

Святкування Дня журналістів

6 червня 2017 р.

2.7.12.

Залучення студентів до проведення «Дня відкритих дверей академії» протягом року

Декан факультету
соціальних
комунікацій
Філіпова Л. Я.
Декан факультету
кіно-, телемистецтва
Алфьорова З. І.
Голова студради

2.7.13.

Профорієнтаційна робота студентів

протягом року

Декани факультетів

2.7.14.

Зустріч з представниками Обласного Центру зайнятості населення

протягом року

Декани факультетів

2.7.15.

Проведення бесід зі студентами з організації побуту в гуртожитках протягом року
та підтримання там порядку, проведення суботників

Декани факультетів,
куратори академгруп

32
2.7.16.

Вітання студентів та викладачів факультетів з професійними
святами
2.8. Фізичне виховання

2.8.1.

Бесіди про режим роботи і відпочинку студентів у навчальний вересень 2016 р.
період
вересень 2016 р.
Бесіди з техніки безпеки, охорони життя, правил внутрішнього
розпорядку
XIІ Спартакіада ХДАК
листопад 2016травень 2017 рр.

2.8.2.

2.8.3.

протягом року

2.8.4.

Всесвітній день боротьби зі СНІДом

грудень 2016 р.

2.8.5.

Лекція до Всесвітнього дня здоров’я

квітень 2017 р.

2.8.6.

Святкування Всесвітнього дня здоров’я

квітень 2017 р.

2.8.7.

Спортивна гра «Козацькі забави» для іноземних студентів

травень 2017 р.

Голова студради

Куратори академгруп
Декани факультетів,
куратори академгруп
Зав. кафедри фізичної
культури
і здоров’я
Цигановська Н.В.
Декани факультетів,
завкафедри фізичної
культури
і здоров’я
Цигановська Н.В.
Зав. кафедри фізичної
культури і здоров’я
Цигановська Н.В.
Зав. кафедри фізичної
культури і здоров’я
Цигановська Н.В.
Центр міжкультурної
комунікації та
соціальної інтеграції
іноземних студентів

2.8.8.

Бесіда-інструктаж із безпеки життєдіяльності на літній період

2.8.9.

Індивідуальна робота зі студентами (ознайомлення з умовами протягом року
проживання, антиалкогольна та антинікотинова пропаганда тощо)

2.8.10.

Рейди Студради академії за виконання Закону України «Про заходи протягом року
щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх
шкідливого впливу на здоров’я населення в гуртожитках та на
території навчальних корпусів»
Організація зустрічей з медичними працівниками з питань:
протягом року
– статевого та репродуктивного здоров’я молоді;
– профілактики вживання наркотиків, алкоголю, паління тютюну

2.8.11.

червень 2017 р.
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Декани факультетів,
куратори академгруп
Куратори академгруп

Голова студради

Декани факультетів,
куратори академгруп

ІІІ. Корпоративні свята ХДАК
3.1.

Посвячення в студенти ХДАК – 2016

1 вересня 2016 р.

3.2.

Віват, Академіє! Святковий концерт на честь 85 річниці ХДАК

24 жовтня 2016 р.

3.3.

Новорічне свято

грудень 2016 р.

3.4.

Свято 8 березня

березень 2017 р.

Зав. каф. режисури
Гордєєв С.І.
Декан факультету
театрального
мистецтва
Борис І.О.
Декан факультету
театрального
мистецтва
Борис І.О
Декан факультету
театрального
мистецтва
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3.5.

День факультету кіно-, телемистецтва

25 квітня 2017 р.

3.6.

«Випускник ХДАК – 2017»

червень 2017 р.

3.7

Підготовка церемонії «Посвята у студенти ХДАК-2017»

червень - липень
2017 р.

Борис І.О
Декан факультету
кіно-, телемистецства
Алфьорова З. І.
Декан факультету
театрального
мистецтва
Борис І.О.,
зав. каф. режисури
Гордєєв С.І.
Декан факультету
театрального
мистецтва
Борис І.О

