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ПЛАН РОБОТИ МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ №2 ДНМУ  

на 2021-2022 навчальний рік 

№ п/п Заходи Термін 
виконання 

Відповідальний  
за виконання 

1 2 3 4 

1.1 
Перевірка готовності гуртожитків до 
заселення студентів 

серпень 

2021 р. Декан 

1.2. 
Узгодження розкладу занять у навчальній 
частині, затвердження остаточного варіанту 

серпень 2021 р. 
січень 2022 р. Деканат 

1.3. 
Збори із викладачами кафедр з питань 
організації освітнього процесу 

вересень Декан, завідуючі кафедр 

1.4. 

Проведення підготовчої роботи та участь в 
урочистій церемонії посвячення 
першокурсників в студенти 

7 вересня 

2021 р. 
Декан, заступник декана з 

гуманітарних питань та 
виховної роботи 

1.5. 

Проведення зборів на I курсі та формування 
студентського активу 

30 серпня  
2021 р. 

Декан, заступник декана з 
гуманітарних питань та 

виховної роботи 

1.6. 

Проведення старостату, визначення 
основних напрямків роботи 

вересень 

2021 р. 
Заступник декана з 

гуманітарних питань та 
виховної роботи 

1.7. 

Призначення кураторів груп першого року 
навчання 

вересень  

2021 р. 
Декан 

 

 

1.8. 

Провести збори кураторів, обговорити план 
роботи, організація їх роботи зі студентами 

вересень 

2021 р. 
Заступник декана з 

гуманітарних питань та 
виховної роботи 

1.9. 

Проведення організаційних заходів по 
забезпеченню проходження медогляду 
студентів 

вересень 

 2021 р. Деканат 

1.10. 

Формування груп здоров’я за результатами 
проходження студентами медогляду та 
формування списку студентів, що 
звільненні від занять з дисципліни «Фізичне 
виховання» 

вересень-жовтень 

2021 р. 
Деканат 

1.11. 

Організація роботи по підготовці 
документації щодо відрахування студентів, 
призначення соціальних стипендій, 
своєчасне внесення змін в облікові дані 
студентів, що відносяться до пільгових 

вересень 2021 р. 
січень 2022 р. 

Деканат 



категорій по досягненню повноліття після 
повідомлення про зміну статусу 

1.12. 

Організація і підготовка роботи щодо 
дообрання членів студентського 
самоврядування із числа студентів груп 
першого року навчання 

вересень 2021 р. Заступник декана з 
гуманітарних питань та 

виховної роботи 

1.13. 

Проведення засідання Вченої ради 
медичного факультету №2  

згідно із 
заявленим планом 

роботи 

Голова Вченої ради, 
Секретар Вченої ради 

1.14. 

Проведення засідання деканату для 
оперативного вирішення нагальних питань 
діяльності факультету 

згідно графіка 
засідань Декан 

1.15. 
Вручення студентських квитків студентам 
першого року навчання 

вересень- жовтень 
2021 р. 

Декан 

 

 

1.16. 
Оформлення і видача залікових книжок листопад 2021р. Деканат 

 

1.17. 

Робота над оформленням особових справ 
студентів  

протягом І 
семестру 

Деканат 

 

 

1.18. 

Затвердження графіка відвідування кафедр у 
2021-2022 н.р. 

вересень 

2021р. 
 

Декан 

 

 

1.19. 

Контроль оплати за контрактну форму 
навчання і проживання в гуртожитку 

постійно Провідний фахівець 
деканату 

 

1.20. 

Провести аналіз результатів складання 
інтегрованого іспиту Крок-1 в розрізі 
дисциплін 

жовтень 2021 р. 
декан 

1.21. 

Контроль за своєчасне виконання 
індивідуальних планів студентів 
відновлених на навчання і тими, що мали 
академічну різницю у вивченні дисциплін 

протягом семестру 

Повідний фахівець 
деканату 

1.22. 
Засідання стипендіальної комісії вересень 2021р., 

січень 2022 р. Деканат, члени комісії 

1.23. 

Підготовка проектів наказів формування 
студентських груп 

червень-серпень 
2022 р. 

 

Деканат 

 

 

1.24. 

Відвідування кафедр факультету та участь у 
засіданнях  по підсумках виконання 
індивідуальних планів викладачами 

протягом року 

Декан 

1.25. 

Проведення нарад із старостами груп, 
курсів, гуртожитку і активом студентського 
самоврядування 

другий вівторок 
місяця 

Деканат, 
заступник декана із 

гуманітарних питань та 

виховної роботи 

1.26. 

Співпраця деканату і студентського 
самоврядування та надання допомоги в 
організації роботи студентського життя 

постійно Деканат, 
заступник декана із 

гуманітарних питань та 

виховної роботи 

 

1.27. 

Розгляд запитів і звернення громадян, 
органів влади та місцевого самоврядування 

протягом року  

Деканат, завідувачі кафедр 

 

 



 

2. Навчально-методична робота 

2.1. 

Перевірка готовності кафедр до 2021-2022 

н.р. та наявність навчально-методичної 
документації 

27-30 серпня 

2021 р. Декан 

2.2. 
Здійснення систематичного контролю 
поточної успішності студентів 

протягом року Деканат 

2.3. 

Аналіз навчальних планів і індивідуальних 
планів викладачів та контроль за їх 
виконання 

  

2.4. 

Аналіз результатів осіннього семестру. 
Підсумки успішності знань студентів за 

осінню сесію 2021-2022 н.р. та напрямок її 
підвищення  

січень 2022 р. Деканат 

2.5. 

Контроль відвідування студентами лекцій і 
практичних занять на теоретичних і 
клінічних кафедрах факультету 

січень 2022 р. Деканат 

2.6. 

Проведення зборів завідувачів кафедр з 
питань готовності кафедр до весняного 
семестру 

січень 2022 р. Декан 

2.7. 

Створення кафедрами банку тестів, на 
електронних носіях, для підготовки 
студентів до ліцензійних іспитів Крок-1 та 
Крок-2 

протягом року Завідуючі кафедр 

2.8. 

Завідуючим кафедрами забезпечити 
використання викладачами на кожному 
занятті тестових завдань із банку Крок-1 

протягом року Завідуючі кафедр 

2.9. 

Забезпечити використання викладачами на 
заняттях тестових завдань із банку «Крок-

1» та «Крок-2». 
постійно викладачі кафедр 

2.10. 
Контроль якості лекцій та семінарських 
занять 

протягом року 
Декани, 

Завідуючі кафедр 

2.11. 
Контроль за навчально-методичною 
роботою кафедр 

постійно Деканат 

2.12. 
Контроль за дотриманням розкладу занять, 
розподілом годин та станом аудиторій 

щоденно Деканат 

2.13. 

Проведення нарад з кураторами груп з 
питань успішності та відвідування занять 
студентами 

протягом року 

Деканат, 
заступник декана із 

гуманітарних питань та 

виховної роботи 

2.14. 

Організація і контроль за ходом заліково-

екзаменаційної сесії. Підведення підсумків протягом року Деканат 

2.15. 
Індивідуальна робота із невстигаючими 
студентами 

протягом року Деканат 

 



2.16. Ведення стендів оголошень, розкладу протягом року Деканат 

2.17. 
Підготовка звітів про роботу кафедр, 
проведену виховну роботу в І семестрі 

січень 2022 р., 
червень 2022 р. 

Деканат, 
Завідуючі кафедр 

2.18 
Формування зведеного звіту факультету про 
роботу у І семестрі та за рік  

лютий 2022 р., 
червень 2022 р. Деканат 

2.19 
Збори (конференція) трудового колективу 
факультету №2 

один раз на рік Декан 

 

2.1. Забезпечення поточного контролю та контролю за ходом екзаменаційних сесій 

 

2.1.1. 
Контроль по журналах груп  за поточною 
успішністю знань студентів 

протягом року Деканат 

2.1.2. 
Аналіз підсумків модульного контролю знань 
студентів 

протягом року Деканат 

2.1.3. 
Організація і контроль за ходом 
екзаменаційних сесій  

грудень 2021 р. 
червень 2022 р. Декан 

2.1.4. 

Складання рейтингових списків студентів 
факультету за результатами успішності у І та 
ІІ семестрі 

січень 2022 р. 
червень 2022 р. Деканат 

2.1.5. 
Контроль за документацією (відомостей, 
тощо) до заліків, ПМК 

постійно Деканат 

2.1.6 

Контроль за ходом та результатами 
перескладань та ліквідацією боргів за І та ІІ 
семестр 

січень 2022 р. 

червень 2022 р. Деканат 

 



3. Виховна робота 

3.1. 

Обговорення та затвердження виховної 
роботи на медичному факультеті №2 на 
2021-2022 н.р. 

вересень 

2021 р. 

Тур Я.В. 

3.2. 

Проведення виховної роботи зі студентами з 
залученням студентів до участі в гуртках 
художньої самодіяльності та спортивних 
секціях 

протягом року 

Тур Я.В. 
Куратори груп 

3.3. 

Проведення індивідуальних робіт зі 
студентами з питань навчання, побуту, тощо. 

протягом року 

Декан 

Тур Я.В. 
Куратори груп 

3.4. 

Проведення виховної роботи зі студентами 
які проживають у гуртожитку (відвідування 
гуртожитку з метою перевірки побутових 
умов, дотримання правил протипожежної 
безпеки та охорони праці) 

за графіком 

 

 

Куратори груп 

3.5. 

Планування та проведення заходів до 
відзначення 91-річчя ДНМУ  

Декан 

Завідуючі кафедр 

Тур Я.В. 

3.6. 

Участь у заходах, що проводяться за 
ініціативи органів влади та органів місцевого 
самоврядування 

протягом року 
Тур Я.В. 

Студ. самоврядування 

3.7. 

Організація роботи із запобігання 
поширенню тютюнопаління, наркоманії та 
вживання алкогольних напоїв серед 
студентської молоді 

протягом року 
Завідувачі кафедр, 

куратори груп 

3.8. 
Участь у заході «День відкритих дверей» у 
бібліотеках міста 

вересень 2021 р. 
Тур Я.В. 

 

3.1. Проведення організаційної роботи для організації заходів: 

3.1.1. До міжнародного Дня студентів 
листопад 

2021 р. 
 

3.1.2. До Дня народження університету 
листопад 

2021 р. 
 

3.1.3. Всесвітній день СНІДу 
грудень 

2021 р. 
 

3.1.4. До Дня святого Миколая 
грудень 

2021 р. 
 

3.1.5. До Новорічно-різдвяних свят 
грудень 

2021 р. 
 

3.1.6. До Дня закоханих 
лютий 

2022 р. 
 



 

План роботи  
заступника декана з виховної роботи та гуманітарних питань 

на 2021-2022 навчальний рік 

Тур Я.В. 

 

№ 
з/п 

Зміст роботи Дата 
Відповідальний  

за виконання 

 ВЕРЕСЕНЬ   

1 

Урочистості з нагоди посвяти у студенти 
ДНМУ 

 

перший тиждень 

Тур Я. В. 

2 

Обрання активу груп нового набору, 
проведення бесід в групах щодо дотримання 

навчальної дисципліни та зовнішнього вигляду 

перший тиждень 

Тур Я. В., 
Студ 

самоврядування 

3 

Обрання старост груп на другому, третьому, 
четвертому курсах. Призначення старост у 

групах першого року навчання. 
протягом місяця 

Тур Я. В., 
Студ 

самоврядування 

4 

Провести виховні години в групах нового 
набору: 

- правила внутрішнього розпорядку; 
- права і обов’язки студентів; 
- знайомство з бібліотекою . 

протягом місяця 

Тур Я. В. 

3.1.7. До Дня медичного працівника 
червень 

2022 р. 
 

3.1.8. 

Налагодження роботи із студентами 
міжнародного медичного факультету щодо 
організації проведення спільних заходів 

постійно 

 

4. Організація господарської діяльності 

4.1 

Розподіл аудиторного фонду за 
академічними групами факультету з метою 
збереження та підтримки належного 
порядку в аудиторіях 

вересень 2021 р. Декан 

4.2 
Продовжити паспортизацію аудиторного 
фонду 

 Деканат 

4.3 

Контроль за збереженням майна, що 
знаходиться в аудиторіях закріплених за 
факультетом 

постійно Завідувачі кафедр 

4.4 
Оновлення інформаційних стендів 
факультету 

жовтень 2021 р. Деканат 

4.5 
Оновлення стенду «Відмінники навчання» 
за підсумками весняного семестру 

жовтень 2021 р. Деканат 



№ 
з/п 

Зміст роботи Дата 
Відповідальний  

за виконання 

5 

Проведення анкетування серед студентів груп 
нового набору з метою виявлення кола 

інтересів, характеру суспільної роботи 

 

протягом місяця 

Тур Я. В., 
Студ 

самоврядування 

6 

Ознайомлення студентів нового набору з 
історією навчального закладу 

 

протягом місяця 

 

Тур Я. В. 

7 

Організація роботи органів студентського 
самоврядування 

 

протягом місяця 

 

Тур Я. В. 

8 
Проведення засідання старостату 

 
відповідно графіку 

Деканат ,Тур Я. 
В. 

9 
Участь у проведенні засідань деканату 

 
протягом місяця 

В о декана 

10 

Участь студентів у заходах до 267 річниці 
заснування м. Кропивницький. Організація 

концертної програми 

протягом місяця 

Тур Я. В. 
Студ 

самоврядування 

11 
Участь у заході «День відкритих дверей» у 

бібліотеці протягом місяця 
Тур Я. В. 

12 
Обрання органів самоврядування ( 

студентської ради) гуртожитку 
протягом місяця 

Тур Я. В. 
Студ 

самоврядування 

13 

Рейд-перевірка житлово-побутових умов та 
виконання правил внутрішнього розпорядку 
для студентів, які проживають в гуртожитку 

за графіком 

 

Тур Я. В. 

 ЖОВТЕНЬ   

1 
Організація самостійної роботи студентів на 

тему «Пагубний вплив наркотиків на людину» 
протягом місяця 

Тур Я. В. 
Студ 

самоврядування 

2 

Довибори представників, від груп першого 
року навчання, до студентського 

самоврядування 

протягом місяця 

Тур Я. В.,  
Студ 

самоврядування 

 

3 Залучення студентів до роботи в гуртках протягом місяця Тур Я. В. 

4 Проведення засідання старостату відповідно графіку 
Деканат ,Тур Я. 

В. 

5 

Тематичний захід: "Ми – славне майбутнє 
України, ми – патріоти своєї держави" (до Дня 

захисника України) 
протягом місяця 

Тур Я. В. 

6 Участь у проведенні засідань деканату відповідно графіку В о декана 

7 
Участь у ХХlV міському чемпіонаті з гри 

«Брейн-ринг» 
протягом місяця 

Тур Я. В. 

8 

Рейд-перевірка житлово-побутових умов та 
виконання правил внутрішнього розпорядку 
для студентів, які проживають в гуртожитку 

за графіком 

 

Тур Я. В. 

 ЛИСТОПАД   

1 

Рейд-перевірка житлово-побутових умов та 
виконання правил внутрішнього розпорядку 
для студентів, які проживають в гуртожитку 

за графіком 

 

Тур Я. В. 

2 
Конкурс художньої самодіяльності «Зорепад 

талантів» 
протягом місяця 

Тур Я. В. 



№ 
з/п 

Зміст роботи Дата 
Відповідальний  

за виконання 

3 

Організація зустрічей студентів з 
працівниками правоохоронних органів  у 

рамках проведення дня правових знань для 
студентської молоді міста) 

протягом місяця 

Тур Я. В. 

4 Засідання старостату відповідно графіку 
Деканат ,Тур Я. 

В. 
5 Участь у проведенні засідань деканату протягом місяця В о декана 

6 
Гала-концерт з нагоди Міжнародного дня 

студента 
протягом місяця 

Тур Я. В. 

7 
Взяти участь у міському заході  

«Кіровоградські студенти – найкращі» 
протягом місяця 

Тур Я. В. 

8 Зустріч студентів-лідерів з міським головою. протягом місяця Тур Я. В. 
9 Заходи до Дня Гідності та Свободи протягом місяця Тур Я. В. 

10 День університету протягом місяця 

Тур Я. В.,  
Студ 

самоврядування 

 

11 Засідання студентського самоврядування. протягом місяця 

Тур Я. В.,  
Студ 

самоврядування 

 

 ГРУДЕНЬ   

1 

Здійснення перевірки про дотримання 
студентами правил внутрішнього розпорядку в 

гуртожитку 

за графіком 

Тур Я. В. 

2 

Участь в обласній доброчинній акції 
до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом 

«Молодь – за здоровий спосіб життя» 

перший тиждень 

Тур Я. В. 

3 Тематичний захід: "СНІД – чума ХХІ століття" перший тиждень Тур Я. В. 
4 Участь у проведенні засідань деканату протягом місяця В о декана 

5 Проведення засідання старостату за графіком 
Деканат ,Тур Я. 

В. 

6 

Розширене засідання студентської ради «Про 
успішність та підготовку студентів 

до екзаменаційної сесії» 

протягом місяця 

 

Тур Я. В.,  
Студ 

самоврядування 

 

7 
Проведення заходу щодо вшановування 

ліквідаторів ЧАЕС 
протягом місяця 

Тур Я. В., 
представники 

бібліотеки 
ДНМУ 

8 

Благодійна акція до Дня Св. Миколая 
(Відвідування дитячого будинку в м. 

Знам’янка ) 
протягом місяця 

Тур Я. В.,  
Студ 

самоврядування 

 

9 Новорічний гала-концерт 
останній тиждень 

місяця 

Тур Я. В. 

10 

Рейд-перевірка житлово-побутових умов та 
виконання правил внутрішнього розпорядку 
для студентів, які проживають в гуртожитку 

за графіком 

 

Тур Я. В. 

 СІЧЕНЬ   



№ 
з/п 

Зміст роботи Дата 
Відповідальний  

за виконання 

1 

Участь у заходах з відзначення 78-ї річниці від 
дня звільнення м. Кропивницького від 

фашистських загарбників 

протягом місяця 

 

Тур Я. В. 

2 Участь у проведенні засідань деканату протягом місяця В о декана 

3 
Участь у міських заходах до Дня Соборності 

України "Ми – нація єдина!" 
протягом місяця 

Тур Я. В. 

4 Заходи до Дня пам’яті героїв Крут протягом місяця 

Тур Я. В.,  
Студ 

самоврядування 

 

5 

Заходи до Міжнародного Дня пам’яті жертв 
Голокосту – масового знищення нацистами 

єврейського населення Європи 

протягом місяця 

Тур Я. В.,  
Студ 

самоврядування 

 

6 

Рейд-перевірка житлово-побутових умов та 
виконання правил внутрішнього розпорядку 
для студентів, які проживають в гуртожитку 

за графіком 

 

Тур Я. В. 

 ЛЮТИЙ   

1 Проведення засідання старостату за графіком Тур Я. В. 

2 Участь у проведенні засідань деканату протягом місяця В.о. декана 

3 Проведення засідання ради гуртожитку протягом місяця 

Тур Я. В.,  
Студ 

самоврядування 

 

4 

Провести виховні години в групах: 
- до Дня вшанування учасників бойових дій 

на території інших держав; 
- до Міжнародного дня рідної мови. 

 

протягом місяця 

Тур Я. В., 
представники 

бібліотеки 
ДНМУ 

        

5 

Інформаційні години: 
- з правової тематики: "Ми проти 

злочинності та насильства", 
- до Всесвітнього дня боротьби проти раку, 
- до Міжнародного дня онкохворої дитини. 

протягом місяця 

Тур Я. В., 
Студ 

самоврядування 

 

6 

Участь у міських заходах до Дня вшанування 
учасників бойових дій на території інших 

держав та Дня Героїв Небесної Сотні 
протягом місяця 

 

Тур Я. В. 

7 

Рейд-перевірка житлово-побутових умов та 
виконання правил внутрішнього розпорядку 
для студентів, які проживають в гуртожитку 

за графіком 

Тур Я. В. 

 БЕРЕЗЕНЬ   

1 Засідання старостату за графіком 
Деканат ,Тур Я. 

В. 
2 Участь у проведенні засідань деканату протягом місяця В. о. декана 

3 

Виховні години в групах: 
 до Міжнародного дня боротьби 

з наркоманією; 
 до Шевченківських днів; 

 до Всесвітнього дня боротьби 
з захворюваннями на туберкульоз; 

 до Міжнародного дня театру (перегляд 
вистав у театрі ім. М.Л. Кропивницького) 

протягом місяця 

Тур Я. В. 



№ 
з/п 

Зміст роботи Дата 
Відповідальний  

за виконання 

4 
Зустріч із представниками патрульної поліції. 
Бесіда «Профілактика правопорушень у місті» 

протягом місяця 
Тур Я. В. 

5 Благодійна акція: "Молодь – ветеранам" протягом місяця 

Тур Я. В. 
Студ 

самоврядування 

 

6 
Участь у ХХlV міському чемпіонаті з брейн-

рингу (весняний сезон) протягом місяця 
Тур Я. В. 

7 

Рейд-перевірка житлово-побутових умов та 
виконання правил внутрішнього розпорядку 
для студентів, які проживають в гуртожитку 

за графіком 

Тур Я. В. 

 КВІТЕНЬ   

1.  Засідання старостату за графіком 
Деканат ,Тур Я. 

В. 
2.  Участь у проведенні засідань деканату протягом місяця В о декана 

3.  
Взяти участь у загальноміській акції «Чисте 

місто» 
протягом місяця 

Тур Я. В. 

4.  Участь в засіданні самоврядування протягом місяця Тур Я. В. 

5.  Засідання ради гуртожитку протягом місяця 

Тур Я. В.,  
Студ 

самоврядування 

 

   6 
Підведення підсумків конкурсу «Краща 

кімната» 
протягом місяця 

Тур Я. В. 

7 

Рейд-перевірка житлово-побутових умов та 
виконання правил внутрішнього розпорядку 
для студентів, які проживають в гуртожитку 

за графіком 

Тур Я. В. 

 ТРАВЕНЬ   

1.  Засідання старостату за графіком 
Деканат , 
Тур Я. В. 

2.  Участь у проведенні засідань деканату протягом місяця В о декана 

3.  

Покладання квітів до меморіалу на Фортечних 
валах та Алеї почесних воїнських поховань 

м. Кропивницького 

протягом місяця 

Тур Я. В. 

4.  Свято вишиванки протягом місяця Тур Я. В. 

5 

Провести екскурсії до музеїв міста 
(ознайомлення з експозиціями до річниці 

Перемоги у Другій світовій війні) 
протягом місяця 

Тур Я. В. 

6 Засідання ради гуртожитку протягом місяця 

Тур Я. В.,  
Студ 

самоврядування 

 

7 

Рейд-перевірка житлово-побутових умов та 
виконання правил внутрішнього розпорядку 
для студентів, які проживають в гуртожитку 

за графіком 

 

Тур Я. В. 

 ЧЕРВЕНЬ   

1.  
Участь у благодійній акції для дітей-сиріт 

«Хвиля доброти» 
протягом місяця 

Тур Я. В.,  
Студ 

самоврядування 

 



№ 
з/п 

Зміст роботи Дата 
Відповідальний  

за виконання 

2.  
Участь у заходах до Міжнародного дня захисту 

дітей. протягом місяця 

Тур Я. В.,  
Студ 

самоврядування 

 

3.  Участь у проведенні засідань деканату протягом місяця В о декана 

4 Засідання старостату за графіком 
Деканат , 
Тур Я. В. 

5 Підготовка звіту протягом місяця Тур Я. В. 

6 

Рейд-перевірка житлово-побутових умов та 
виконання правил внутрішнього розпорядку 
для студентів, які проживають в гуртожитку 

за графіком 

 

Тур Я. В. 

  

 

 

 

 
 

В.о. декана  
медичного факультету № 2, 

к.пед.н.                       Л. П. Суховірська 
  

 

 

 


