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№  Зміст роботи Термін виконання Відповідальний за виконання Відмітка 

про  

виконання 

                       1. ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА  

1. Підготувати звіт про роботу факультету за 2019-2020 н.р. До 22 червня 2020 Декан факультету  

2.  Скласти план роботи кафедр і факультету, обговорити та 

затвердити їх на засіданнях кафедр та Вченій раді факультету та 

подати у навчально-методичний відділ 

Червень, 

2020 р. 

Декан факультету, завідувачі 

кафедр 

 

3 Підготувати план засідань вченої ради факультету До 22 червня 2020 р. Декан факультету  

4 Затвердити навчальну документацію факультету (навчальні 
(робочі) плани, навчальні (робочі) програми), плани роботи та 
ін. 

Вчена рада 
Серпень 2020 

Заступник декана з 

навчально-методичної 

роботи, завідувачі кафедр 

 

5 Організовувати робочі наради із заступниками декана, зав. 

кафедрами та диспетчером факультету із питань обговорення 

розпорядчих і нормативних документів, що стосуються організації 

освітнього процесу 

Протягом навчального 

року 

Декан  

6  Затвердити розклад занять 
  на І семестр 
  на II семестр 

 
до 28.08.2020 
до 5.02.2021 

декан факультету, 
заст. декана з навчально-
методичної  роботи 

 

7 Скласти графіки освітнього процесу для денної та заочної форми 
навчання 

до 22 червня 2020 р. декан факультету,    заст. декана з 

навчально-методичної  роботи 

 

8 Скласти  графік самостійної і індивідуальної роботи студентів на 
навчальний рік. 

До 1 вересня 2020 р. декан факультету,    заст. декана з 

навчально-методичної  роботи 

 

9 Підготувати журнали обліку роботи в академічних групах та іншу 
документацію первинного обліку проведеної роботи  

до 2.09.2020  

для І і Ім курсів – до 

16.09.2020  

диспетчер факультету   

10 Перевірити і затвердити розподіл академічного 
навантаження на кафедрах  

протягом вересня 
2020 р. 

декан факультету,    заст. декана з 

навчально-методичної  роботи 

 

11 Ознайомитись з особовими справами студентів  протягом вересня 2020 

р. 

куратори  

 

12 Призначити старост та кураторів академічних груп І і Ім курсу  до 15 вересня 2020 р.  декан,   заст. декана з виховної 

роботи, студдекан 

 



18 Призначити кураторів І курсу, уточнити склад кураторів на ІІ-IV 
курсах 

до 2 вересня  2020 р. 

1 курс – до 15 вересня 

2020р. 

заст. декана з вих. роботи  

19 Провести посвяту  в студенти першокурсників 15 вересня  2020 р. деканат  

20 Проводити курсові збори студентів за підсумками навчально – 
виховної роботи  за семестр 

Грудень 2020 р., 

 Квітень 2021 р. 

деканат, 

студдеканат 

 

21 Проводити атестацію знань студентів та аналіз їх успішності  
(щосеместрово) 

Листопад 2020 р., 
 Квітень 2021 р. 

деканат факультету,   куратори, 

старости 

 

22 Проводити наради старост академічних груп з поточних питань 

організації освітнього процесу та вдосконалення обліку роботи 

(ведення журналів, відвідування занять) 

Щомісяця куратори.   

 

23 Проводити наради кураторів академічних груп з питань 
поліпшення навчальної, виховної роботи та дисципліни 
студентів. Періодично заслуховувати звіти кураторів. 

Щомісяця деканат  

24 Здійснити реєстрацію та синхронізацію студентів денної та заочної 

форм навчання в системі Moodle 

Впродовж першого 

семестру, під час заїзду 

студентів заочної 

форми навчання на 

заліково-екзаменаційні 

сесії 

 

декан факультету, заступник 

декана з упрвадження 

інформаційних технологій, 

методиcти 

 

25 Здійснювати облік успішності студентів усіх курсів та вести 

контроль щодо заповнення журналів академічних груп 

Протягом року Декан факультету, завідувачі 

кафедр, викладачі, методист 

 

26 Здійснювати контроль за явкою студентів заочної форми навчання 

на навчально-екзаменаційні сесії, їх дисципліну, вести 

систематичний облік успішності і відвідування занять, виконання 

Протягом року декан факультету, 

методист 

 

13 Провести організаційно - інструктивні збори студентів І курсу  15 вересня 2020 р. декан факультету, заступники 
декана, зав. кафедр, куратори  

 
 

14 Організувати поселення іногородніх студентів в 
гуртожиток  

15 вересня 2020 р. деканат, студдекан   

15 Провести вибори членів студдеканату  23 вересня 2020 р. деканат, студдеканат   

16 Провести збори активу академічних груп І курсу  до 27 жовтня 2020 р. деканат, старости груп   

17 Призначити стипендії студентам згідно до чинного 
положення на І семестр 

II семестр  

до 15.09.2020 
до 
15.02.2021 

деканат 
студдекан 

 



навчальних планів, вчасно встановлювати причини пропусків 

занять і вживати необхідних заходів 

27 Здійснювати контроль за  

проходженням усіх видів практик студентами  

Систематично Декан факультету, 

заступник декана з педпрактики, 

методист 

 

28 Підготувати службову записку про переведення студентів на старші 

курси, а також про відрахування тих, які  отримали незадовільні 

оцінки з трьох і більше дисциплін 

До 26 серпня 

2020 р. 

декан факультету, методист  

29 Підготувати службові записки про призначення академічних 

стипендій за результатами сесій та соціальних стипендій студентам 

пільгових категорій 

До 06 липня 2020 р. 

Січень 2021 р. 

Декан факультету, диспетчер, 

методист  

 

30 Підготувати службову записку про призначення стипендій 

студентам першого курсу (бакалавра та магістратури (як 

новоприбулим)) 

До 20 вересня 

2020 р. 

Декан факультету, 

методист  

 

31 Підготувати службову записку про затвердження тем 

кваліфікаційних робіт До 15 жовтня 2020 р. Декан факультету 

 

32 Скласти розклади проведення підсумкового контролю та державної 

атестації, графіки ліквідації академічної заборгованості 

За місяць до початку Декан факультету, методист 

 

 

33 Здійснювати контроль за рухом контингенту студентів та готувати 

щоквартальні звіти 
Протягом навчального 

року 
Диспетчер 

 

34 Підготувати подання на призначення іменних та персональних 

стипендій для кращих студентів факультету 

До 06 липня 2020 р. 
Декан факультету  

 

 

35 Здійснювати контроль за переведенням студентів на індивідуальний 

графік навчання, керуючись відповідним діючим Положенням  
Протягом 

навчального року 

Декан факультету, 

методист  

 

 

36 Оформити і здати в архів університету навчальну документацію 

відповідно до номенклатури справ 

Червень –липень 

2021 р. 

Декан факультету, диспетчер, 

методист, лаборанти 

 

37 Вести контроль за переведенням студентів з контрактної форми 

навчання на державну при наявності вільних державних місць 

Протягом навчального 

року Декан факультету, диспетчер 

 



38 Здійснювати контроль за відвідуванням занять студентами, 

встановлювати причини  пропусків і вживати необхідних заходів  

Протягом року Декан факультету, диспетчер, 

методист 

 

39 Проводити заліково – екзаменаційні сесії, аналіз їх 
результатів, складання графіків ліквідації 
академзаборгованості 

Січень, червень деканат 

 

 

2. НАВЧАЛЬНО – МЕТОДИЧНА РОБОТА 

1 Здійснювати аналіз успішності студентів за результатами 

семестрових та державних екзаменів з подальшим обговоренням їх 

на засіданнях кафедр, раді факультету та розробити заходи щодо 

покращення якості знань 

Протягом 

навчального року 

Декан факультету, завідувачі 

кафедр 

 

2 Відповідно до змін, що відбуваються у змісті навчальних 

дисциплін, оновлювати навчально-методичні комплекси дисциплін 

Протягом 

навчального року 

Викладачі кафедр  

3 Ширше впроваджувати в навчальний процес  денної та заочної 

форми навчання інформаційно-комунікаційні технології та 

інтерактивні методи навчання 

Постійно декан факультету, завідувачі 

кафедр 

 

4 Забезпечити максимальну об’єктивність та прозорість в оцінюванні 

рівнів засвоєння знань та вмінь у процесі поточного та 

підсумкового контролю. Не допускати накопичення підсумкової та 

модульної заборгованості, створення умов для соціальної напруги в 

студентських колективах 

Постійно Декан факультету, завідувачі 

кафедр, викладачі 

 

5 Проводити ретельний аналіз поточної, модульної та підсумкової 

семестрової успішності студентів.  

Постійно Декан факультету, завідувачі 

кафедр 

 

6 Постійно удосконалювати зміст освітніх програм, типових 

навчальних програм, робочих навчальних програм, навчальних 

курсів дисциплін 

Постійно декан факультету, завідувачі 

кафедр 

 

7 Протягом усього періоду навчання проводити моніторинг рівня 

знань, умінь, навиків і компетенцій студентів з загальних та 

професійних дисциплін, визначених навчальним планом 

Систематично Декан факультету, завідувачі 

кафедр 

 

8 Здійснювати перевірку стану підготовки факультетів до 

екзаменаційних сесій та державних екзаменів 

Листопад, 2020, 

квітень 

2021 р. 

Деканат 

 

9 Підводити підсумки результатів екзаменаційних сесій по 

факультету та заслуховувати їх на засіданні вченої ради факультету  
По завершенню 

екзаменаційних сесій 

 декан факультету  



10 Проаналізувати проведення на факультеті ліквідації академічної 

заборгованості студентами Відповідно термінів декан факультету 
 

11 Здійснювати перевірку поточного оцінювання знань студентів за 

вимогами кредитно-трансферної системи 
Протягом 

навчального року 
Декан факультету  

 

12 Проводити моніторинг якості навчання студентів, які навчаються 

за індивідуальним графіком 
Протягом 

навчального року 

Декан факультету, 

завідувачі кафедр 

 

13 Підготувати статистичні дані по контингенту студентів факультетів 

у розрізі освітніх програм, спеціальностей, форм навчання 

(статистичний звіт форми 2 - 3 нк) 

До 01.10.2020 р. Диспетчер  

14 Скласти графік навчального процесу та графік роботи ЕК на 

2020/2021 н.р. Згідно графіка 
Заступник декана з навчальної 

роботи, методист 

 

15 Забезпечити навчально-методичний супровід роботи в системі 

Moodle, з дисциплін кафедр з використанням різних форм 

контролю 

Протягом року 

Завідувачі кафедр, викладачі 

 

16 Продовжувати роботу по організаційно-методичному 

забезпеченню модифікованих навчальних планів. 

Протягом року зав. кафедр  

17 Здійснювати контроль за виконанням навчальних планів. Протягом року Деканат, 

зав. кафедр 

 

18 На засіданнях кафедр обговорити наслідки навчально–виховної 

роботи за 2018-2019 н.р. 

Вересень, жовтень 

2019 р. 

Деканат, 

зав. кафедр 

 

19 Координувати методичну роботу кафедр і методичних кабінетів 

факультету 

постійно Деканат, 

зав. кафедр 

 

20 Організовувати обмін досвідом роботи, узагальнювати досвід 

роботи кращих викладачів університету, інших ЗВО, учителів шкіл 

та впроваджувати його в навчальний процес з метою підвищення 

якості підготовки вчителів спеціальностей факультету. 

постійно зав. кафедр  

21 Для читання лекцій запрошувати провідних вчених України та 

закордону 

протягом року зав. кафедр  

22 З метою зміцнення зв’язків зі школами практикувати проведення 

спільних засідань кафедр факультету з педагогічними радами шкіл, 

органами освіти. 

протягом року зав. кафедр  

23 Практикувати організацію виставки кращих магістерських, 

бакалаврських і курсових робіт, матеріалів педагогічних практик 

студентів. 

періодично Деканат, 

зав. кафедр 

 



24 Кафедрам і раді факультету працювати над засобами і шляхами 

підвищення якості підготовки випускників на факультеті. 

протягом року Деканат, 

зав. кафедр 

 

3. НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА. ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ВИКЛАДАЧІВ  

1 Забезпечити виконання індивідуальних планів науково-дослідної 

роботи викладачів. 

протягом року зав. кафедр  

2 Забезпечити виконання планів науково-дослідної роботи студентів. протягом року зав. кафедр  

3 Забезпечити належну організацію звітної наукової конференції 

викладачів та студентів 

квітень 

травень  

деканат  

4 Забезпечити участь студентів факультету у Всеукраїнських 

конкурсах студентських наукових робіт  

березень, 

квітень 2021 р. 

деканат  

5 Організувати роботу наукових студентських гуртків і проблемних 

груп факультету, затвердити склад керівників 

Вересень, 2020 р. деканат  

6 Організовувати та проводити науково-практичні та науково-

методичні конференції, семінари, Інтернет-конференції, форуми 

міжнародного, всеукраїнського та регіонального рівнів на базі 

факультету. 

протягом року  Декан, зав. кафедр, заступник 

декана з наукової роботи 

 

 

7 Підготувати перспективний план друкованої продукції 

професорсько-викладацького складу. 

Листопад  

2020 р. 

Декан, заступник декана з 

наукової роботи 

 

8 Підготувати звіти про науково-дослідну роботу викладачів  Листопад – грудень 

2020 р. 

Декан, заступник декана з 

наукової роботи, 

завідувачі кафедр 

 

 

9 Заслухати звіт на засіданні Вченої ради про наукову діяльність 

факультету  за 2020 р. 

Грудень  

2020 р. 

Декан, заступник декана з 

наукової роботи 

 

 

10 Здійсненнювати моніторинг наукової, науково-дослідної та 

науково-технічної діяльності педагогічних працівників  

Постійно Декан, заступник декана з 

наукової роботи 

 

 

11 Підвищувати якість друкованої продукції шляхом дотримання 

вимог до їх написання. 

Постійно  Декан, заступник декана з 

наукової роботи 

 

 

12 Проводити активну роботу щодо збільшення кількості публікацій 

за результатами наукових досліджень викладачів університету в 

журналах з імпакт-фактором та у виданнях, що входять до 

вітчизняних та міжнародних наукометричних баз даних. 

Постійно  Декан, заступник декана з 

наукової роботи, 

завідувачі кафедр 

 

13 Здійсненювати контроль за наповненням Інституційного 

репозитарію науковими доробками професорсько-викладацького 

Протягом року Декан, заступник декана з 

наукової роботи 

 



колективу факультету.  

14 Кафедрам факультету затвердити теми курсових, бакалаврських, 

магістерських  робіт студентів. 

Жовтень 2020 р. зав. кафедр  

4. ВИХОВНА РОБОТА (план додається) 

5. ЗMIЦHEHHЯ І  РОЗВИТОК НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ БАЗИ 

1 Працювати над подальшим поповненням організаційної, 

інформаційної, навчально-методичної та технічної бази підрозділів 

факультетів. 

протягом року зав. кафедр  

2 Сприяти оформленню кабінетів та навчальних приміщень кафедр 

факультету 

протягом року деканат, 

зав. кафедр 

 

3 Забезпечити поточний ремонт приміщень кафедр, кабінетів, 

навчальних аудиторій факультету. 

липень 2021 р. зав. кафедр   

4 Провести огляд готовності лабораторій, кабінетів, навчальних 

майстерень факультету до нового навчального року та перевірити 

стан техніки безпеки в них, скласти відповідні акти 

серпень 2021 р. деканат, 

зав. кафедр, 

студдеканат 

 

6. ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ І ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ТА КОНТРОЛЬ ЗА 

ЯКІСТЮ ПІДГОТОВКИ УЧИТЕЛІВ ТА ПЕРЕКЛАДАЧІВ НА ФАКУЛЬТЕТІ 

1 На кафедрах спланувати та погодити з деканатом проведення контрольних робіт, 

домашніх та самостійних робіт, підготовку рефератів, проведення консультацій, 

співбесід тощо. 

протягом року деканат, 

 кафедри 

 

2 Розробити методичні рекомендації по організації самостійної роботи студентів вересень, 

жовтень, 2020 р. 

деканат, 

зав. кафедр 

 

3 На засіданнях кафедр  проаналізувати наслідки 

екзаменаційних сесій і внести корективи в 

організацію навчального процесу з метою його поліпшення. 

по закінченню 

сесій 

деканат,  

зав. кафедр  

 

4 Скласти списки обов’язкової та додаткової літератури з усіх дисциплін кафедр і 

довести їх до відома студентів 

протягом вересня 

2020 р.  

та лютого 2021 р. 

зав. кафедр 

 

 

5 Здійснювати систематичний контроль за аудиторною, самостійною та 

індивідуальною роботою студентів, керуючись нормативними актами МОН України 

постійно деканат,  

зав. кафедр 

 

6 Контроль за освітнім процесом на факультеті здійснювати шляхом відвідування та 

взаємовідвідування відкритих занять, виховних заходів деканатом факультету, зав. 

кафедрами, з наступним аналізом  якості їх проведення. 

постійно деканат, 

зав. кафедр, 

викладачі 

 

 

7 - Декану, зав. кафедрами, членам науково-методичної комісії факультету відвідати 

заняття кожного викладача; 

протягом року деканат, 

зав. кафедр 

 



- зав. кафедрами виконати заплановану кількість годин контрольних відвідувань 

занять;  

- викладачам здійснювали взаємовідвідування занять  

8 На засіданнях ради факультету, кафедр:  
а)здійснювати обговорення методичних аспектів організації та керівництва 
самостійною роботою студентів;  
б)аналізувати якість самостійної роботи студентів 

протягом року заступник декана з  

навчальної роботи, 

зав. кафедр 

 

9 Здійснювати систематичний моніторинг якості освітніх послуг факультету та 
якості успішності студентів та популяризовувати його результати. 

раз на семестр заступник декана з  

навчальної роботи, 

зав. кафедр 

 

7. ОРГАНІЗАЦІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ТА ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРАКТИК 

1. Провести організаційні наради з навчальних практик 
студентів, котрі передбачені навчальними планами  

згідно навчального 

плану  

деканат, відповідні кафедри   

2.  Контролювати хід практик, проводити їх захист та підсумкові 
конференції за їх наслідками. Результати практик обговорити на 
засіданнях кафедр, зборах факультету.  

згідно планів засідань  деканат, кафедри, навчальна 
частина  

 

3.  Удосконалювати методику організації педагогічних практик 
на основі вивчення досвіду інших навчальних закладів 

протягом року  заступник декана з 
педпрактики  

 

8. ЗВЯЗОК ФАКУЛЬТЕТУ ЗІ ШКОЛАМИ ТА ОРГАНАМИ НАРОДНОЇ ОСВІТИ 

1 Взяти участь у серпневих та січневих нарадах вчителів міста 
та району  

Серпень 2020 р 
 січень 2021 р 

зав. кафедрами   

2 Взяти участь в організації та проведенні міських і 
районних предметних олімпіад учнів  

міськвно та райвно  зав. кафедрами   

3 Організувати дні відкритих дверей факультету  2 рази на рік зав. кафедрами   

4 Взяти участь у відзначенні Дня знань, Дня учителя. 
Організувати зустріч студентів з кращими учителями.  

вересень, жовтень 2020 р куратори   

5 Організувати роботу секції іноземних мов Малої 
Академії факультету іноземних мов УДПУ  

протягом року  зав. кафедрами   

6 Надавати допомогу школам в організації роботи 
предметних гуртків, факультативів, олімпіад, 
конкурсів.  

протягом року  декан, заступник декана з 
педпрактики,  
зав. кафедрами  

 

7 Під час педпрактики продовжувати вивчення і 
узагальнення передового педагогічного досвіду 
кращих вчителів іноземної мови міста  та району. 

протягом року  заступник декана з 
педпрактики,  
зав. кафедрами  

 

8 Викладачам факультету практикувати читання лекцій 
для учнів та вчителів міста.  

протягом року  зав. кафедрами   



9 Використовувати бази шкіл для проведення 
профорієнтаційної роботи в рамках діючих угод 

протягом року декан, заступник декана з 

педпрактики, заст. декана з 

профорієнтаційної роботи, 

зав. кафедрами 

 

                        9. ПРОФОРІЄНТАЦІЙНА РОБОТА 

1 Організувати листування з потенційними абітурієнтами: вітальні 

листівки, запрошення на день відкритих дверей, інформаційні 

роз’яснення щодо роботи приймальної комісії, особливості 

вступної кампанії.  

До 21 грудня 2020 р; 

до 22 лютого 2021 р.; 

до 22.березня 2021 р. 

Заст. декана з 

профорієнтаційної роботи, 

зав. кафедрами 

 

2 Проводити роботу з відрахованими студентами щодо їх права на 

поновлення 

Протягом року Заст. декана з 

профорієнтаційної роботи 

 

3 Брати участь у профорієнтаційних заходах на рівні міста, району, 

області: ярмарки вакансій, виставки – ярмарки навчальних 

закладів 

Протягом року Заст. декана з 

профорієнтаційної роботи, 

зав. кафедрами 

 

4 Продовжити інформаційну співпрацю з відділами освіти, 

службами зайнятості, навчальними закладами, закріпленими за 

факультетом 

 

Протягом року Заст. декана з 

профорієнтаційної 

роботи, зав. кафедрами 

 

5 Вести облік анкет абітурієнтів. Постійно інформувати 

відповідальних за профорієнтаційну роботу на факультетах про 

наповнюваність напрямків підготовки, нові методи 

профорієнтаційної роботи 

Протягом року Заст. декана з 

профорієнтаційної роботи, 

зав. кафедрами 

 

6 Впроваджувати нові методи профорієнтаційного характеру. В 

цілях популяризації навчального закладу, організовувати зустрічі 

студентів з роботодавцями, проводити тренінги «Абітурієнт-

Студент-Фахівець» 

Протягом року Заст. декана з 

профорієнтаційної роботи 

 

                        10. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ 

1 Здійснювати систематичний моніторинг якості освітніх послуг 

факультету і якості успішності студентів та популяризувати його 

результати 

Щосеместру Декан факультету  

2 Неухильно виконувати навчальні (робочі) навчальні плани 

спеціальностей та навчальні (робочі) програми дисциплін 

Постійно Декан факультету, 

завідувачі кафедр, 

викладачі 

 

3 Забезпечувати максимальну об’єктивність та прозорість в 

оцінюванні засвоєння знань та вмінь у процесі поточного та 

підсумкового контролю. Не допускати накопичення підсумкової 

та модульної заборгованості, створення умов для соціальної 

Постійно Декан факультету, 

завідувачі кафедр, 

викладачі 

 



напруги в студентських колективах, формування у студентів 

суб’єктивної уяви про кредитно-трансферну систему 

4 Проводити ретельний аналіз поточної, модульної та підсумкової 

семестрової успішності на засіданні вченої ради факультету та 

засіданнях кафедр.  

Постійно декан факультету, 

завідувачі кафедр 

 

5 Проводити ректорські та факультетські контрольні роботи та 

здійснювати детальний аналіз їх результатів з метою 

відслідковування динаміки якості знань студентів 

Щосеместрово Декан факультету, завідувачі 

кафедр, заступник декана з 

навчальної роботи 

 

6 Проаналізувати результати успішності студентів за навчальний 

рік та розробити заходи на покращення знань студентів 

Протягом вересня декан факультету  

7 Оновлювати Інформаційний пакет/Каталог курсу бакалаврських 

та магістерських програм  

Протягом року Заступник декана з 

навчальної роботи 

 

8 Продовжити роботу по підтримці зв’язків з роботодавцями для 

забезпечення здобуття студентами професійних навичок під час 

проходження виробничих практик  

Протягом навчального року декан факультету, 

заступник декана з 

педагогічної практики 

 

9 Проводити настановчі семінари зі студентами щодо змісту 

накопичувальної системи оцінок 

Протягом року Декан факультету, 

заступник декана з 

навчальної роботи 

 

10 З метою надання якісної освіти студентам факультету 

контролювати реалізацію заходів з виконання вимог 

антикорупційного законодавства 

Протягом навчального року Декан факультету  

11. ПІДГОТОВКА ДО НОВОГО НАВЧАЛЬНОГО РОКУ 

1 На кафедрах факультету забезпечити планування 
роботи в усіх  аспектах стандарту діяльності 
університетського підрозділу у відповідності до 
акредитаційних вимог ЄКТС  

червень 2021 р зав. кафедрами   

2  Здійснювати перегляд кадрового складу кафедр 
факультету на предмет приведення його у відповідність 
до існуючих галузевих стандартів 

протягом року  

 

зав. кафедрами  

3 Забезпечити належні умови поселення студентів у гуртожиток  Серпень-вересень 2021 р заступник декана з 
виховної роботи  

 

4 Забезпечити та проконтролювати ремонт 
приміщень факультету і кафедр  

Червень-липень 2021 р декан   

 

 

Декан факультету                                                                                                                              Постоленко І.С. 


