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1. Орєшнікова, Наталія. «Дітей завжди потрібно дивувати», - вважає 

головна режисерка «Бавки» Наталія Орєшнікова : [розмова з 

режисеркою / вела К. Шокі / Н. Орєшнікова // Новини Закарпаття. –

2022. – 22 січ. –  С. 5 : фот. кольор. 

 

2. У рамках відзначення 75-річчя Ужгородський інститут культури і 

мистецтв на сцені « показали студентську постановку вистави-

казки «Дванадцять місяців» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=248788864080779&set=pcb.24879

5354080130. – Назва з екрану 

 

3. У Закарпатська обласна філармонія відбувся концерт акордеоніста 

Євгена Цанька та академічного духового оркестру філармонії під 

керівництвом народного артиста України Володимира Співака 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=249846473975018&set=pcb.24984

6780641654.  – Назва з екрану 

 

4. До Днів Лесі Українки в Ужгороді відбудеться прем'єра 

студенстської вистави «І все-таки я тебе зраджу» [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: https://zakarpattya.net.ua/News/217877-Do-

Dniv-Lesi-Ukrainky-v-Uzhhorodi-vidbudetsia-premiera-studenstskoi-

vystavy-%E2%80%9CI-vse-taky-ia-tebe-zradzhu%E2%80%9C. – Назва 

з екрану 

 

5. Студенти Ужгородського інституту культури і мистецтв 

представлять виставу «І все-таки я тебе зраджу» [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: https://trubyna.org.ua/novyny/studenty-

uzhhorodskoho-instytutu- kultury-i-mystetst   predstavliat-vystavu-i-vse-

taky-ia-tebe-zradzhu/ . – Назва з екрану 

 

6. До днів Лесі Українки на сцені театру ляльок відбулася прем’єра 

студентської вистави «І все-таки я тебе зраджу» [Електронний 

ресурс].– Режим доступу: 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=254552606837738&set=pcb.25455

5083504157. – Назва з екрану 
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7. «Відкритий мікрофон»: в Ужгороді тривають Шевченківські 

читання [Електронний ресурс]: [про участь у заході студентівУжІКіМ]  

– Режим доступу: https://transkarpatia.net/transcarpathia/culture/154808-

vidkritij-mikrofon-v-uzhgorodi-trivajut-shevchenkivski-chitannja.html. – 

Назва з екрану 

 

8. Шкіря, Василь. Юні обдарування Іршавщини зіграли в одній 

виставі : [про участь у заході студентів УжІКіМ; в т. ч. про режисерку 

Н. Орєшнікову] / В. Шкіря // Нове життя. – 2022. – 10 берез. –  С. 3 : 

фот. 

 

9. Це одна арт-терапія для діток вимушено переміщених осіб від 

Ужгородський інститут культури і мистецтв [Електронний ресурс]. 

– Режим доступу: 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1445253505891514&set=pcb.1445

265752556956. – Назва з екрану 

 

10. В Ужгороді відбувся концерт, присвячений пам'яті загиблих 

українців у війні, яку розпочала РФ [Електронний ресурс]: [про 

участь у заході студентів та викладачівУжІКіМ]  – Режим доступу: 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=282741104018888&set=pcb.28274

1957352136. – Назва з екрану 

 

11. Студенти та викладачі Ужгородського інституту культури і 

мистецтв взяли участь у концерті в пам’ять загиблих українців 

(ФОТО) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://trubyna.org.ua/novyny/studenty-ta-vykladachi-uzhhorodskoho-

instytutu-kultury-i-mystetstv-vzialy-uchast-u-kontserti-v-pam-iat-

zahyblykh-ukraintsiv-foto/. – Назва з екрану 

 

12. У Закарпатській ОВА відбулося вручення державних нагород та 

відзнак, які Президент України Володимир Зеленський присвоїв 

видатним краянам до Дня Соборності України[Електронний 

ресурс]: [про нагородження Єлізавети Бабяк ]   – Режим доступу: 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=283772467249085&set=pcb.28377

2953915703. – Назва з екрану 

 
13. Звання «заслужений працівник культури України» отримала 

викладачка Ужгородського інституту культури і мистецтв 

Єлізаветі Бабяк [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://uzhgorod.net.ua/news/166480 .  – Назва з екрану 
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14. Студенти УжІКіМ проходять навчання у Пряшівській 

консерваторії [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://trubyna.org.ua/novyny/studenty-uzhikim-prokhodiat-navchannia-u-

priashivskii-konservatorii/. – Назва з екрану 

 

15. Гомоляк, М., Лукеча Е. Ужгородський інститут культури і 

мистецтв: 75 – річчя від дня заснування (1947) // Календар 

краєзнавчих пам’ятних дат Закарпаття 2022. – Ужгород: Рік – У. 2021. 

– с. 126 -131. 

 
16. Ужгородський інститут культури і мистецтв інформує про вступну 

кампанію – 2022[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://uzhgorod.net.ua/news/166481 . – Назва з екрану 

 

17. Студенти Ужгородський інститут культури і мистецтв долучилися 

до відеофлешмобу [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://www.facebook.com/uzhartculture/videos/959973011329286. – Назва 

з екрану 

 

18. Мегакрута композиція з благодійного концерту для наших 

захисників від студентів Ужгородський інститут культури і 

мистецтв [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

https://www.facebook.com/watch/?v=367496988656276&ref=sharing. – 

Назва з екрану 

 

19. В Ужгороді відбулося фольклорно-етнографічне свято 

«ВЕЛИКОДНІ БАРВИ ЗАКАРПАТТЯ», який організували 

Закарпатський музей народної архітектури та побуту 

Ужгородський Скансен спільно з Ужгородським інститутом 

культури і мистецтв [Електронний ресурс]. – Режим доступу:              

https://www.facebook.com/photo/?fbid=300064972286501&set=pcb.30006

7428952922 . – Назва  з екрану 

 

20. На базі Ужгородського інституту культури і мистецтв створили 

арт-батальйон [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://trubyna.org.ua/novyny/na-bazi-uzhhorodskoho-instytutu-kultury-i-

mystetstv-stvoryly-art-batalion/. – Назва з екрану 
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21. Арт-батальйон Ужгородського інституту культури і мистецтв в 

Ужгородському Скансені виступив з концертною програмою «З 

Україною в серці» (ФОТО)[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://trubyna.org.ua/novyny/art-batalion-uzhhorodskoho-instytutu-kultury-

i-mystetstv-v-uzhhorodskomu-skanseni-vystupyv-z-kontsertnoiu-

prohramoiu-z-ukrainoiu-v-sertsi-foto/. – Назва з екрану 

 

22. Малишка, Ніна. У театрі ляльок «Бавка» відбулася прем’єра 

вистави «Зайчикова хатинка»  : [дебют студентівУжІКіМ] / Н. 

Малишка // Ужгород. – 2022. – 7 трав. –  С. 8 : фот. 

 

23. Ужгородський «АРТ-батальйон» долучився до збору коштів для 

128-ї бригади[Електронний ресурс].– Режим доступу: 

https://trubyna.org.ua/novyny/uzhhorodskyi-art-batalion-doluchyvsia-do-

zboru-koshtiv-dlia-128-i-bryhady/. – Назва з екрану 

 
24. Естрадний ансамбль УжІКіМ «АРТ-батальйон» долучився до збору 

коштів для 128-ї бригади[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://uzhgorod.net.ua/news/167580 . – Назва з екрану 

 

25. Естрадний ансамбль «Мusic Masters» Ужгородського інституту 

культури і мистецтв підірвав зал виступом на підтримку 

військових [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://uzhgorod.net.ua/news/167841. – Назва з екрану 

 

26. Ужгородський інститут культури і мистецтв запрошує до участі у 

конкурсі талантів «Срібний Водограй – 2022» [Електронний ресурс]. 

– Режим доступу:  https://uzhgorod.net.ua/news/167895. – Назва з екрану 

 

27. У рамках популярного обласного фестивалю - конкурсу ігрових 

програм «Грайлик» за підтримки департаменту культури, 

національностей та релігій ОВА з нагоди Дня захисту дітей 

творчий колектив студентів Ужгородський інститут культури і 

мистецтв розпочав гастролі до діток [Електронний ресурс]. –  Режим 

доступу: 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=325027389790259&set=pcb.32502

9429790055. – Назва з екрану 

 

28. Талановиту молодь запрошують вступати до Ужгородського 

інституту культури і мистецтв[Електронний ресурс]: [звернення 

директорки Інституту Наталії Шетелі]   – Режим доступу: 

https://trubyna.org.ua/novyny/talanovytu-molod-zaproshuiut-vstupaty-do-

uzhhorodskoho-instytutu-kultury-i-mystetstv/. – Назва з екрану 

https://trubyna.org.ua/novyny/art-batalion-uzhhorodskoho-instytutu-kultury-i-mystetstv-v-uzhhorodskomu-skanseni-vystupyv-z-kontsertnoiu-prohramoiu-z-ukrainoiu-v-sertsi-foto/
https://trubyna.org.ua/novyny/art-batalion-uzhhorodskoho-instytutu-kultury-i-mystetstv-v-uzhhorodskomu-skanseni-vystupyv-z-kontsertnoiu-prohramoiu-z-ukrainoiu-v-sertsi-foto/
https://trubyna.org.ua/novyny/art-batalion-uzhhorodskoho-instytutu-kultury-i-mystetstv-v-uzhhorodskomu-skanseni-vystupyv-z-kontsertnoiu-prohramoiu-z-ukrainoiu-v-sertsi-foto/
https://trubyna.org.ua/novyny/uzhhorodskyi-art-batalion-doluchyvsia-do-zboru-koshtiv-dlia-128-i-bryhady/
https://trubyna.org.ua/novyny/uzhhorodskyi-art-batalion-doluchyvsia-do-zboru-koshtiv-dlia-128-i-bryhady/
https://uzhgorod.net.ua/news/167580
https://uzhgorod.net.ua/news/167841
https://uzhgorod.net.ua/news/167895
https://www.facebook.com/%D0%A3%D0%B6%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82-%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8-%D1%96-%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%82%D0%B2-103380729053146/?__cft__%5b0%5d=AZU9-o_-Rs2s3W8JpaOD9ra_SRDjOi5nzCQ7i46EYVDa26HYjAbrVA6XWZOsXNcOipcE6D4uQHpZ91D3mcImZFUWVbtlRnBZEH2T4kpLeDhalEj1BdwvRChlmfHFotZFfitAhcK3CYW8iiwYrVeupM2SeRG_igWAmkpPolhrgeErPhV9jl-Mbfk5yiQ5CaX2gk8&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/%D0%A3%D0%B6%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82-%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8-%D1%96-%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%82%D0%B2-103380729053146/?__cft__%5b0%5d=AZU9-o_-Rs2s3W8JpaOD9ra_SRDjOi5nzCQ7i46EYVDa26HYjAbrVA6XWZOsXNcOipcE6D4uQHpZ91D3mcImZFUWVbtlRnBZEH2T4kpLeDhalEj1BdwvRChlmfHFotZFfitAhcK3CYW8iiwYrVeupM2SeRG_igWAmkpPolhrgeErPhV9jl-Mbfk5yiQ5CaX2gk8&__tn__=kK-R
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https://trubyna.org.ua/novyny/talanovytu-molod-zaproshuiut-vstupaty-do-uzhhorodskoho-instytutu-kultury-i-mystetstv/
https://trubyna.org.ua/novyny/talanovytu-molod-zaproshuiut-vstupaty-do-uzhhorodskoho-instytutu-kultury-i-mystetstv/


29. На Свалявщині на території санаторію «Квітка Полонини» 

презентували результати 10-го міжнародного Карпатського 

скульптурного симпозіуму, організованого ГО «Про Арте Мункач» 

Pro Arte-Munkács[Електронний ресурс]:  [про участь у заході 

студентівУжІКіМ]  – Режим доступу: 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=329702982656033&set=pcb.32970

4582655873. – Назва з екрану 

 

30. Закарпатців запрошують на перегляд хореографічної композиції 

«Стариган з крилами»[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://uzhgorod.net.ua/news/168170. – Назва з екрану 

 

31. Студенти та викладачі Ужгородський інститут культури і 

мистецтв презентували у Закарпатському академічному обласному 

театрф ляльок «Бавка» хореографічну театралізовану виставу за 

мотивами оповідання Габріеля Маркеса «Стариган з крилами» 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=330337839259214&set=pcb.33034

0559258942. – Назва з екрану 

 

32.  Нову спеціальність відкривають в Ужгородському інституті 

культури і мистецтв (ВІДЕО) [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: https://zakarpattya.net.ua/News/221390-Novu-spetsialnist-

vidkryvaiut-v-Uzhhorodskomu-instytuti-kultury-i-mystetstv-VIDEO. – 

Назва з екрану 

 

33. В Ужгородському інституті культури і мистецтв готуватимуть 

спеціалістів кіно і телебачення (ВІДЕО)[Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: https://trubyna.org.ua/novyny/v-uzhhorodskomu-instytuti-

kultury-i-mystetstv-hotuvatymut-spetsialistiv-kino-i-telebachennia-video/. – 

Назва з екрану 

 

34. Нитка, Василь. Чом би не створювати кінострічки? : [в Ужгород. 

ін-ті культури  і мистецтв відкрили нову спеціальність – 

«Аудіовізуальне мистецтво та виробництво»] / В. Нитка // Голос 

України. – 2022. – 29 черв. –  С. 6 : фот. 

 

35. Біклян, Христина. На Закарпатті вчитимуть на режисерів 

телебачення та кіно  : [нова спеціальність "Аудіовізуальне мистецтво 

та виробництво" в Ужгород. ін-ті культури і мистецтв] / Х. Біклян // 

Карпат. об’єктив. – 2022. – 30 черв. – С. 3 : фот. 

https://www.facebook.com/kvitkapolonynysanatorium?__cft__%5b0%5d=AZV6R_UbbDdA_-Ma9hkIab8ouDWb30_dEB3TvgtiLoIKOD0toxWpdEJxpcnAcAgrNs9HYh3wrzNoomnGxtXJ5SJD4k7svikuHYfEjZoGU6X1byGVbn-2YQk4JeEiKlSglnKEq3_W6Wysv3B_gDsumz9Y-ur95Ld7d71-UnT8iyhSa3TQxSpOWh_hqN09Cv6opHg&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/ProArteMunkacs/?__cft__%5b0%5d=AZV6R_UbbDdA_-Ma9hkIab8ouDWb30_dEB3TvgtiLoIKOD0toxWpdEJxpcnAcAgrNs9HYh3wrzNoomnGxtXJ5SJD4k7svikuHYfEjZoGU6X1byGVbn-2YQk4JeEiKlSglnKEq3_W6Wysv3B_gDsumz9Y-ur95Ld7d71-UnT8iyhSa3TQxSpOWh_hqN09Cv6opHg&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=329702982656033&set=pcb.329704582655873
https://www.facebook.com/photo/?fbid=329702982656033&set=pcb.329704582655873
https://uzhgorod.net.ua/news/168170
https://www.facebook.com/uzhartculture?__cft__%5b0%5d=AZX76wFrx9sxyeowWdMUJKJGV-JcIyzmN49dsSjP56FL70jM1FG-C_lQyhmf-OchHRf6T7WAbzWoah5vy1VYN5eWY2K4a4tQZ4KohnVgTJEJmHQuRI4rhbEOa-pe3KMsBL-X0vG0OUraVqhLYggjDqyT-57A6VutyPmOY-LOeaU2y88F6UHGvlsC6gG142cKnOc&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/uzhartculture?__cft__%5b0%5d=AZX76wFrx9sxyeowWdMUJKJGV-JcIyzmN49dsSjP56FL70jM1FG-C_lQyhmf-OchHRf6T7WAbzWoah5vy1VYN5eWY2K4a4tQZ4KohnVgTJEJmHQuRI4rhbEOa-pe3KMsBL-X0vG0OUraVqhLYggjDqyT-57A6VutyPmOY-LOeaU2y88F6UHGvlsC6gG142cKnOc&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100063817201469&__cft__%5b0%5d=AZX76wFrx9sxyeowWdMUJKJGV-JcIyzmN49dsSjP56FL70jM1FG-C_lQyhmf-OchHRf6T7WAbzWoah5vy1VYN5eWY2K4a4tQZ4KohnVgTJEJmHQuRI4rhbEOa-pe3KMsBL-X0vG0OUraVqhLYggjDqyT-57A6VutyPmOY-LOeaU2y88F6UHGvlsC6gG142cKnOc&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100063817201469&__cft__%5b0%5d=AZX76wFrx9sxyeowWdMUJKJGV-JcIyzmN49dsSjP56FL70jM1FG-C_lQyhmf-OchHRf6T7WAbzWoah5vy1VYN5eWY2K4a4tQZ4KohnVgTJEJmHQuRI4rhbEOa-pe3KMsBL-X0vG0OUraVqhLYggjDqyT-57A6VutyPmOY-LOeaU2y88F6UHGvlsC6gG142cKnOc&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=330337839259214&set=pcb.330340559258942
https://www.facebook.com/photo/?fbid=330337839259214&set=pcb.330340559258942
https://zakarpattya.net.ua/News/221390-Novu-spetsialnist-vidkryvaiut-v-Uzhhorodskomu-instytuti-kultury-i-mystetstv-VIDEO
https://zakarpattya.net.ua/News/221390-Novu-spetsialnist-vidkryvaiut-v-Uzhhorodskomu-instytuti-kultury-i-mystetstv-VIDEO
https://trubyna.org.ua/novyny/v-uzhhorodskomu-instytuti-kultury-i-mystetstv-hotuvatymut-spetsialistiv-kino-i-telebachennia-video/
https://trubyna.org.ua/novyny/v-uzhhorodskomu-instytuti-kultury-i-mystetstv-hotuvatymut-spetsialistiv-kino-i-telebachennia-video/


 

36. Народний ансамбль народного танцю Кольори Карпат 

Ужгородського інституту культури і мистецтв разом із своїми 

викладачами взяли участь у відкритті міжнародного 

етнографічного фестивалю Worldfestival Parade Brunssum, який 

проходить в Нідерландах[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=344038497889148&set=pcb.34403

9247889073. – Назва з екрану 

 

37. Студенти Ужгородського інституту культури і мистецтв на 

Міжнародному етнографічному фестивалі «Worldfestival Parade 

Brunssum»[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://www.facebook.com/watch/?v=1222141861928813. – Назва з екрану 

 

38. Oekraїens repertoire door oorlog meer patriottisch// De Limburger / 

Banach B.D.. – 2022. – 4 липня. – С. 4. 

 

39. Ансамбль народного танцю Ужгородського інституту культури і 

мистецтв зірвав бурхливі овації на Міжнародному етнічному 

фестивалі в Нідерландах[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://trubyna.org.ua/novyny/ansambl-narodnoho-tantsiu-uzhhorodskoho-

instytutu-kultury-i-mystetstv-zirvav-burkhlyvi-ovatsii-na-mizhnarodnomu-

etnichnomu-festyvali-v-niderlandakh/. – Назва з екрану 

 

40. У Новограді-Волинському в форматі «ONLINE» відбувся ХVІІ 

Всеукраїнський конкурс виконавців художнього слова імені Лесі 

Українки [Електронний ресурс]: [про участь у заході 

студентівУжІКіМ]   – Режим доступу: 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=360162959610035&set=pcb.36016

4496276548.  –  Назва з екрану                    

 

41. До Дня Державності України у Ужгородський замок, Краєзнавчий 

музей імені Тиводара Легоцького відкрили виставку під відкритим 

небом «Страшні реалії війни» та виставку ракетної й іншої зброї 

(доповнення до діючої експозиції «Коли гримлять гармати, музи 

мовчать»)[Електронний ресурс]: [про участь у заході 

студентівУжІКіМ]   – Режим доступу: 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=361544949471836&set=pcb.36154

5456138452. – Назва з екрану 

 

42. У Закарпатті створено Академію культури і мистецтв[Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: https://trubyna.org.ua/novyny/u-zakarpatti-

stvoreno-akademiiu-kultury-i-mystetstv/. – Назва з екрану 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=344038497889148&set=pcb.344039247889073
https://www.facebook.com/photo/?fbid=344038497889148&set=pcb.344039247889073
https://www.facebook.com/watch/?v=1222141861928813
https://trubyna.org.ua/novyny/ansambl-narodnoho-tantsiu-uzhhorodskoho-instytutu-kultury-i-mystetstv-zirvav-burkhlyvi-ovatsii-na-mizhnarodnomu-etnichnomu-festyvali-v-niderlandakh/
https://trubyna.org.ua/novyny/ansambl-narodnoho-tantsiu-uzhhorodskoho-instytutu-kultury-i-mystetstv-zirvav-burkhlyvi-ovatsii-na-mizhnarodnomu-etnichnomu-festyvali-v-niderlandakh/
https://trubyna.org.ua/novyny/ansambl-narodnoho-tantsiu-uzhhorodskoho-instytutu-kultury-i-mystetstv-zirvav-burkhlyvi-ovatsii-na-mizhnarodnomu-etnichnomu-festyvali-v-niderlandakh/
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https://www.facebook.com/photo/?fbid=360162959610035&set=pcb.360164496276548
https://www.facebook.com/Uzhhorodcastle?__cft__%5b0%5d=AZXzBUnIJ-FPQHEhEvwx9z1-tN9ORvYGXCnFxD9q9Vd-kxxnBHkVF-pyNtneaWBj_2A8wUCoffUdOs0KNAP8ftvfdPV5p3HVZmnNgkugnk5McvFOmsJq9oxHPE0FhBGz14U2PkjGZzAVkxWZ5RUHimwPXsoy4Ix1TqY-k_6RVWx3PATAS0iLWTqaHOEz9kb-GCc&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/Uzhhorodcastle?__cft__%5b0%5d=AZXzBUnIJ-FPQHEhEvwx9z1-tN9ORvYGXCnFxD9q9Vd-kxxnBHkVF-pyNtneaWBj_2A8wUCoffUdOs0KNAP8ftvfdPV5p3HVZmnNgkugnk5McvFOmsJq9oxHPE0FhBGz14U2PkjGZzAVkxWZ5RUHimwPXsoy4Ix1TqY-k_6RVWx3PATAS0iLWTqaHOEz9kb-GCc&__tn__=-%5dK-R
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https://trubyna.org.ua/novyny/u-zakarpatti-stvoreno-akademiiu-kultury-i-mystetstv/


43. У м. Токіо, Японія відбулася XIII Міжнародна науково-практична 

конференція SCIENCE, INNOVATIONS AND EDUCATION: 

PROBLEMS AND PROSPECTS[Електронний ресурс]: [про участь у 

заході викладачів та студентів УжІКіМ]   – Режим доступу: 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=362592226033775&set=pcb.36259

2426033755. – Назва з екрану 

 

44. Студенти Ужгородського інституту культури і мистецтв дали 

концерт перед військовими, які проходять лікування та 

реабілітацію на Закарпатті [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=364727995820198&set=pcb.36472

8325820165. – Назва з екрану 

 

45. В Ужгороді на площі перед Закарпатською обласною філармонією 

(під каштанами) дав концерт «АРТ-батальйон» Ужгородського 

інституту культури і мистецтв [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=371009485192049&set=pcb.37100

9688525362. – Назва з екрану 

                

46. В Ужгороді на площі перед Закарпатською обласною філармонією 

(під каштанами) дав концерт «АРТ-батальйон» Ужгородського 

інституту культури і мистецтв.[Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://life.ko.net.ua/?p=134274. – Назва з екрану 

 

47. Відповідно до рішення сьомої сесії VIII скликання Закарпатської 

обласної ради від 28.07. 2022 р. №638, Комунальний заклад вищої 

освіти «Ужгородський інститут культури і мистецтв Закарпатської 

обласної ради (код ЄДРПОУ 02214610)  та Комунальна установа 

«Центр професійної підготовки працівників закладів (установ) 

сфери культури» Закарпатської обласної ради ( код ЄДРПЩУ 

44813830) реорганізовані шляхом приєднання до утвореного 

Комунального закладу вищої освіти «Академія культури і 

мистецтв» Закарпатської обласної ради, яка є правонаступником 

всього майна, прав та обов’язків вищезазначених освітніх установ. 

//Новини Закарпаття. – 2022. – 13 серпня. – С. 4. 

 

 

 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=362592226033775&set=pcb.362592426033755
https://www.facebook.com/photo/?fbid=362592226033775&set=pcb.362592426033755
https://www.facebook.com/photo/?fbid=364727995820198&set=pcb.364728325820165
https://www.facebook.com/photo/?fbid=364727995820198&set=pcb.364728325820165
https://www.facebook.com/photo/?fbid=371009485192049&set=pcb.371009688525362
https://www.facebook.com/photo/?fbid=371009485192049&set=pcb.371009688525362
http://life.ko.net.ua/?p=134274


48. У Закарпатському обласному краєзнавчому музеї ім.Т.Легоцького 

до Дня Незалежності України відбулося спецпогашення нової 

патріотичної поштової марки «Вільні. Незламні. Непереможні» 

[Електронний ресурс]: [про участь у заході студентівУжІКіМ]  – Режим 

доступу: 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=378692327757098&set=pcb.37869

2804423717. – Назва з екрану 

 

49. Ужгородський інститут культури і мистецтв розпочав новий 

навчальний рік [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=383702810589383&set=pcb.38370

3237256007. – Назва з екрану 

 

50. Викладач кафедри мистецьких дисциплін Ужгородського 

інституту культури і мистецтв Олександр Куцик відзначив 50-

річчя творчої діяльності та 70-річчя від дня народження 

[Електронний ресурс]. –  Режим доступу: 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=387915453501452&set=pcb.38791

5893501408. – Назва з екрану 

 

51. У рамках національного туру «Кіно заради Перемоги!», який 

проводиться на підтримку захисників та вимушено переміщених 

осіб, у внутрішньому дворику Ужгородського інституту культури і 

мистецтв відбувся показ фільму «Фортеця Хаджибей» режисера 

Костянтина Коновалова [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=391355819824082&set=pcb.39135

6079824056. – Назва з екрану 

 

52. В Ужгороді відбувся показ фільму «Фортеця Хаджибей» 

[Електронний ресурс]. –  Режим доступу: 

https://uzhgorod.net.ua/news/170571. – Назва з екрану 

 

53. Штефаньо, Оксана. Режисер Куцик відсвяткував 70 у рідному 

театрі  : [режисер-постановник Закарпат. акад.обл. театру ляльок 

«Бавка»] / О. Штефаньо // Новини Закарпаття. – 2022. – 17 верес. -  С. 2. 

 

54. Академія культури і мистецтв представляє Закарпаття на    

Міжнародному  фестивалі у Празі [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: https://uzhgorod.net.ua/news/170700. – Назва з екрану 
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55. Нині творчі колективи Ужгородського інституту культури і 

мистецтв на запрошення о.с. Болгарської православної громади в 

Чехії беруть участь у 8-у Міжнародному фестивалі «Віра, Надія, 

Любов і Мудрість» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=395254849434179&set=pcb.39525

4909434173. – Назва з екрану 

 

56. До Міжнародного Дня Музики в актовому залі Ужгородського 

інституту культури і мистецтв відбувся концерт гурту АРТ-

батальйон «З Україною в серці» (керівниця заслужена працівниця 

культури України Олеся Глуханич) [Електроний ресурс]. – Режим 

доступу: 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=404953865148788&set=pcb.40495

4085148766. – Назва з екрану 

 

57. У Закарпатській Академія культури і мистецтв відбувся «Вечір 

фортепіанної музики» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=407347781576063&set=pcb.40734

7878242720. – Назва з екрану 

 

58. Хланта І., Гомоляк М.. Марія Петрівна Стойка: 60 – річчя від дня 

народження викладачки – методистки Ужгородського інституту 

культури і мистецтв, лауреатки обласної педагогічної премії імені 

Августина Волошина (нар. 1962)// Календар краєзнавчих і пам’ятних 

дат 2022. – Ужгород: Рік –У.  2021. – С. 218- 228. 

 

59. На Закарпатті стартував І-й Мистецький форум-фестиваль «ART-

ПОСТ.UA»! [Електронний ресурс]:  [про участь у заході студентів 

Академії культури і мистецтв]  – Режим доступу: 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=418407120470129&set=pcb.41840

7337136774. – Назва з екрану 

 

60. В Академія культури і мистецтв відбувся концерт народного 

артиста України Степана Гіги [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=419078570402984&set=pcb.41907

8937069614. – Назва з екрану 
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61. У рамках І Всеукраїнського молодіжного мистецького форуму-

фестивалю «ART-ПОСТ.UA» (ініційованого ГО «Яскрава країн»") 

в Академії культури і мистецтв запрацювала платформа 

«Удосконалення концертмейстерської майстерності»[Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=422699923374182&set=pcb.42270

0250040816. – Назва з екрану 

 

62. В Ужгороді Степан Гіга виступив перед воїнами ЗСУ в Академії 

культури і мистецтв (відео)[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://trubyna.org.ua/novyny/v-uzhhorodi-stepan-hiha-vystupyv-pered-

voinamy-zsu-v-akademii-kultury-i-mystetstv-video/. – Назва з екрану 

 

63. До Академії культури і мистецтв завітав український диригент, 

педагог, композитор, заслужений діяч мистецтв України, член 

НСКУ, засновник, художній керівник і диригент хору хлопчиків та 

юнаків Мукачівської хорової школи Володимир Волонтир 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=428490192795155&set=pcb.42849

6979461143. – Назва з екрану 

 
64. Збірку «Фортепіанні твори для дітей та юнацтва» презентували в 

Мукачеві [Електронний ресурс]: [про проведення презентації в 

Академії ін-ту культури і мистецтв]  – Режим доступу: 

https://uzhgorod.net.ua/news/171897. – Назва з екрану 

 

65. Академія культури і мистецтв долучилася до радіодиктанту 

національної єдності-2022, який проводиться до Дня української 

писемності та мови[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=432672695710238&set=pcb.43267

2792376895. – Назва з екрану 

 

66. Під головуванням ректорки Наталії Шетелі в Академії культури і 

мистецтв відбулося засідання Вченої ради[Електронний ресурс]: 

[про участьв засіданні Держ.секретаря Мін.освіти і науки України 

Сергія Захаріна]   – Режим доступу: 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=432726469038194&set=pcb.43272

6929038148. – Назва з екрану 
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67. В Ужгороді відбувся концерт до Всеукраїнського дня працівників 

культури та майстрів народного мистецтва [Електронний ресурс]: 

[про захід, який проводився в Академії культури і мистецтв]   – Режим 

доступу: https://trubyna.org.ua/novyny/v-uzhhorodi-vidbuvsia-kontsert-do-

vseukrainskoho-dnia-pratsivnykiv-kultury-ta-maistriv-narodnoho-

mystetstva/. – Назва з екрану 

 

68. В Ужгороді розвивається культурний та мистецький фронти 

(ВІДЕО) [Електронний ресурс]: [виступ ректора Академії культури і 

мистецтв Наталії Шетелі]   – Режим доступу: 

https://uzhgorod.net.ua/news/172101. – Назва з екрану 

 

69. На малій сцені Закарпатського академічного обласного музично-

драматичного театру імені братів Шерегіїв відбувся деб’ютний 

виступ студентів першого курсу факультету сценічне мистецтво 

Академія культури і мистецтв [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=439487175028790&set=pcb.43948

7501695424. – Назва з екрану 

 

70. В Академії культури і мистецтв відбулася посвята першокурсників 

у студенти[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=446703934307114&set=pcb.44670

4377640403. – Назва з екрану 

 

71. В Академії культури і мистецтв відбувся науково-методичний 

семінар кафедри мистецьких дисциплін «Формування успішної 

особистості у сучасній мистецькій освіті в умовах трансформації 

оточуючого світу» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=448891364088371&set=pcb.44889

1627421678. – Назва з екрану 

 

72. Закарпатських волонтерів відзначили до Дня святого 

Миколая[Електронний ресурс]: [про участь у заході студентів 

Академії культури і мистецтв]   – Режим доступу: 

https://transkarpatia.net/transcarpathia/culture/163294-zakarpatskih-

volonteriv-vidznachili-do-dnja-svjatogo-mikolaja.html. – Назва з екрану 

 

73. На Закарпатті відзначили діячів культури [Електронний ресурс]: 

[про відзначення викладачів Академії культури і мистецтв]   – Режим 

доступу: https://transkarpatia.net/transcarpathia/culture/163308-na-

zakarpatti-vidznachili-dijachiv-kulturi.html. – Назва з екрану 
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74. Академія культури і мистецтв – освітній бренд Закарпаття 2022 

року! [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=469264885384352&set=a.3960819

69369311. – Назва з екрану 

 

75. Вітаємо, Наталія Шетеля та Академія культури і мистецтв 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=626405469288109&set=a.4343707

88491579. – Назва з екрану 

 

76. Гомоляк, М., Лукеча Е. Від технікуму підготовки культосвітніх          

працівників до Ужгородського інституту культури і мистецтв: 75 

років – 75 визнань. – Ужгород: ФОП Ребрик А.І. – 2022. – 51с.: фото. 
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