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ПЛАН
виховної роботи на факультеті ТВтаТБ
на І семестр 2020/2021 навчального року*
№
1.
2.

Заходи
Участь у проведені урочистого посвячення
першокурсників у студенти
Поселення студентів у гуртожиток

Термін виконання
до 15 вересеня
Вересень

Виконавець

Примітка

Декан,
студенти 1 курсу
Декан,
заст. декана
Деканат,
старший куратор

3.

Призначення кураторів на 1-3 курсах

до 15 вересеня

4.

Призначення тьюторів на 1-му курсі
(бакалавр, магістр)

Вересень

Деканат, кафедри

5.

Організація медичного огляду студентів
факультету 1,2 курсів

за вимогою

Деканат,
куратори,
старости груп

6.

Затвердження планів виховної роботи

Вересень

Декан,

Перше засідання
Ради факультету

кафедр на перший семестр

7.

Оновлення складу оперативного загону
факультету

8.

Проведення звітньо-перевиборчіх зборів у
гуртожитку

До 20 вересня
Вересень

Проведення та реєстрація планових,
позапланових та цільових інструктажів

Протягом семестру

Організація чергування студентів в
академії (за вимогою)
Організація чергування опер. загону на
території студмістечка (за вимогою)

Протягом семестру за
планом
Протягом семестру за
планом

12.

Відвідування «Школи першокурсника»

Протягом семестру

13.

Організація та проведення робіт щодо
благоустрою території академії (за
вимогою)

За розпорядженням

14.

Проведення звітньо-перевиборчіх зборів
членів студради факультету

Жовтень

9.

10.
11.

15.

Участь студентів 1 та 2 курсів у турпоході
по трасі «Здоров’я»

За планом

16.

Залучення студентів до святкування

Протягом семестру

заст. декана,
зав. кафедрами
Студрада факультету,
декан
Студрада факультету,
студентський актив
гуртожитків
Деканат,
старший куратор,
куратори,
старости груп
Заст. декана,
старости груп
Заст. декана,
керівник опер. загону
Старший куратор,
куратори
Заст. декана,
старости груп,
студрада факультету,
оперзагін
Студрада факультету
Кафедра фіз. виховання,
декан, заст. декана,
старший куратор,
куратори
Деканат, куратори,

державних та релігійних свят

студрада факультету
Кафедра ТВтаСА,
куратори та тьютори,
студрада факультету, студ.
клуб

17.

Підготовка та проведення «Дня
виноградаря і винороба»

Другий тиждень
листопада

18.

Випуск стінгазет до дня народження
Академії, Дня працівників харчової
промисловості, Дня студента

жовтеь-листопад

Куратори,
студрада факультету

19.

Участь у профорієнтаційній роботі та
заході «День (ніч) відкритих дверей» (за
вимогою)

Протягом семестру за
планом

Деканат,
відповідальна за
профорієнтаційну роботу,
студентський актив

Участь у роботі Інституту культури та
мистецтв

Протягом семестру за
планом

Залучення
студентів
Відповідальна за роботу
кураторських груп
Інституту культури,
до проведення
старший куратор, куратори лекцій та
культурних заходів

Залучення студентів до участі у художній
самодіяльності, спортивних секціях,
суспільно-корисній праці в академії та
громадсько-політичних заходах
Відвідування музеїв, виставок, театрів,
концертів, проведення екскурсій по
м. Одеса
Заслуховування звітів кураторів про
виховну роботу в групах та про виконання
індивідуального плану на Раді факультету
Заслуховування звітів про роботу опер.
загонів на Раді факультету

Протягом семестру

Деканат,
куратори,
студрада факультету

Протягом семестру

Старший куратор,
куратори, студ. клуб

20.

21.

22.

23.
24.

Листопад

Старший куратор,
куратори

1 раз на семестр

Голова опер. загону,
заст. декана

Засідання Ради
факультету
наприкінці
семестру
Засідання Ради
факультету

25.

Заслуховування звітів з виховної роботи,
роботи студради та відповідального за
роботу Інституту культури на Раді
факультету

Листопад

Відповідальні за виховну
роботу на кафедрах,
голова студради
факультету,
відповідальний за роботу
Інституту культури

26.

Співпраця зі студентським
самоврядуванням гуртожитків

Протягом семестру

-

27.

Контроль за роботою кураторів

Протягом семестру

Деканат,
старший куратор

28.

Контроль за станом побутових умов та
поведінкою студентів у гуртожитку

Протягом семестру

Деканат, куратори,
студрада факультету

29.

Ведення обліку студентів, які належать до
дітей-сиріт, інвалідів, дітей шахтарів та
інших пільгових категорій. Сприяння
вирішенню проблем соціального
забезпечення цих студентів

Протягом семестру

Декан,
заст. декана,
старший куратор,
куратори

наприкінці
семестру
Засідання Ради
факультету
наприкінці
семестру

Пакети документів
студентівпільговиків
зберігаються в
деканаті та
подаються
інспектору відділу
ОВР

* - проведення, вид та строки всіх запланованих заходів можуть змінюватися, в залежності від епідеміологічної
ситуації в країні та регіоні.

Заступник декана факультету ТВтаТБ

Т.М. Афанасьєва

