
ПЛАН 

виховної роботи на факультеті менеджменту ,маркетингу і логістики на IІ семестр 2019/2020 навчального ріку 
№ з/п Заходи Термін 

виконання 

Відповідальний 

 

 

Примітка 

І. Загально академічні заходи 

1.  Участь студентів факультету в  святах з нагоди: 8 березня, 10 

квітня, Дня перемоги, тижня факультету, Дня відкритих дверей , 

Дня Європи та ін. 

березень - 

травень 

декан, заст. декана, куратори  

2.  Участь студентів факультету в організації та проведенні конкурсу 

„Міс академія” 

травень-

червень 

декан, заст. декана  

3.  Участь студентів у профорієнтаційній роботі  протягом 

семестру 

декан, заст. декана, ст. куратор, куратори  

4.  Участь студентів факультету в туристичному переході  травень заст. декана, ст. куратор, куратори  

ІІ Факультетські заходи 

5.  Проведення бесід зі студентами, що проживають в гуртожитках  

«Правила проживання в студ. гуртожитках та відповідальність за 

нанесені академії збитки», «Додержання гігієни і санітарного стану 

– залог успіхів у здоров’ї», «Про небезпечність паління».  

протягом 

семестру 

декан, заст. декана, куратори  

6.  Співпраця роботи студентського самоврядування факультету та 

самоуправління гуртожитків 

протягом 

року 

заст. декана  

7.  Участь студентів у роботі «Інституту культури». протягом 

року 

декан, заст. декана, куратори  

8.  Координація виховної роботи на кафедрах, роботи кураторів 

академічних груп. 

протягом 

року 

заст. декана, ст. куратор  

9.  Співпраця з інститутом культури і мистецтв, організація художньої 

самодіяльності та робота по розширенню світогляду і творчого 

потенціалу студентів. 

протягом 

року 

заст. декана, ст. куратор, куратори  

10.  Проведення тижня факультету 

Проведення дня кафедри МіЛ 

Проведення дня кафедри МП та Т 

Проведення дня кафедри СФіП 

Березень    

( 23.03-

31.03.2020) 

декан, заст. декана, ст. куратор, куратори  



 

11.  Участь студентів факультету  в прибиранні території Березень-

травень 

заст. декана, ст. куратор, куратори  

12.  Проведення кураторських годин за тематикою  березень-

травень 

заст. декана, куратори  

ІІІ. Контроль за виконанням виховної роботи 

13.  Звіт з  виконання плану та стану виховної роботи на кафедрах. протягом 

семестру 

зав. кафедрами  

14.  Звіт  з виконання плану та стану виховної роботи на Раді 

факультету. 

протягом 

семестру 

заст. декана, ст. куратор  

15.  Контроль за проведенням кураторської роботи. протягом 

семестру 

заст. декана, ст. куратор  

16.  Співпраця зі студ. радою в гуртожитку та студ. радою 

самоврядуванням факультету 

протягом 

семестру 

заст.  декана  

17.  Організація чергування студентів в академії. протягом 

семестру 

заст. декана, старости  

18.  Звіт з  роботи опер загону травень доц. кафедри ТПЗ Чумаченко Ю.Д., 

відповідальний за ДНД  доц. Чабаров В.О. 

 

 
 

 

 

 

 

Декан ф-ту ММіЛ              Агеєва І.М. 


