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План роботи факультету 
№ 
п/п Напрям роботи Відповідальний Термін 

виконання примітки 

І. Професійно-орієнтаційна робота 

1 
Проведення виїзних засідань з 

профорієнтаційним доповідями у 
навчальних закладах 

заступники декана, 
завідувачі кафедр, 

відповідальні за 
профорієнтаційну роботу 

протягом 
навчального 

року 
 

2 Участь в організації ярмарок 
професій, днів відкритих дверей 

декан, заступники 
декана, завідувачі 
кафедр, викладачі 

кафедр 

протягом 
навчального 

року 
 

3 

Розповсюдження інформації про 
діяльність факультету та академії 

шляхом залучення Інтернет-
ресурсів та засобів масової 

інформації 

декан, заступники 
декана, завідувачі 
кафедр, викладачі 
кафедр, куратори 
академічних груп, 
студентська рада 

протягом 
навчального 

року 
 

ІІ. Навчально-виховна робота 

1 
Систематичний контроль за 

роботою кураторів та координація 
їх діяльності  

заступник декана з 
виховної роботи 

протягом 
навчального 

року 
 

2 Проведення щомісячних зборів 
старост академічних груп 

декан, деканат, 
заступники декана, 

згідно 
графіку  

3 Контроль успішності та 
відвідування занять студентами  

куратори академічних 
груп 

протягом 
навчального 

року 
 

4 Участь у проведенні благодійних 
акцій, зборів та концертів 

заступники декана, 
куратори академічних 
груп, студентська рада 

протягом 
навчального 

року 
 

5 Участь в міських та академічних 
заходах 

декан, заступники 
декана, завідувачі 
кафедр, викладачі 
кафедр, куратори 
академічних груп, 
студентська рада 

протягом 
навчального 

року 
 

6 

Організація зустрічей студентів з 
роботодавцями, представниками 

органів охорони здоров’я  
з питань профілактичних заходів, 
правоохоронними та урядовими 

органами  

декан, заступники 
декана, завідувачі 
кафедр, куратори 
академічних груп, 
студентська рада 

протягом 
навчального 

року 
 

7 
Залучення студентів до науково-
дослідної діяльності та участі у 

наукових конкурсах  

завідувачі кафедр, 
викладачі кафедр, 

куратори академічних 
груп, студентська рада 

протягом 
навчального 

року 
 

8 Систематичний контроль та 
координація студентської ради декан, заступники декана 

протягом 
навчального 

року 
 



№ 
п/п Напрям роботи Відповідальний Термін 

виконання примітки 

9 Проведення організаційно-
виховної роботи у гуртожитках 

заступники декана, 
викладачі кафедр, 

куратори академічних 
груп, студентська рада 

згідно 
графіку  

10 Проведення тематичних виховних 
годин 

куратори академічних 
груп 

згідно 
розкладу  

11 
Організація проведення екскурсій 

та відвідування культурно-
масових заходів 

заступник декана з 
виховної роботи, 

куратори академічних 
груп 

протягом 
навчального 

року 
 

12 Проведення громадської охорони 
порядку на території академії 

заступник декана з 
виховної роботи, 

куратори академічних 
груп 

згідно 
графіку  

ІІІ. Спортивна та культурно-масова робота  

1 Взаємодія з громадськими та 
молодіжними організаціями 

студентська рада,  
заступники декана  

протягом 
навчального 

року 
 

2 
Залучення студентів до участі у 

спортивних та мистецьких гуртках 
академії 

студентська рада, декан,  
заступники декана,  

куратори академічних 
груп  

протягом 
навчального 

року 
 

3 Участь у загальноакадемічних 
спортивних змаганнях 

заступник декана з 
виховної роботи,  
студентська рада, 

протягом 
навчального 

року 
 

 
 

Заступник декана з виховної роботи                              Ліпський Р. В. 


