


 

№ за 

пер. 

Назва заходу Термін 

виконання 

Відповідальний Позначка про 

виконання 
 

1 2 3 4 5 

1 ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА 

ОСІННІЙ СЕМЕСТР 

1.1 Підготувати семестрові відомості для 

студентів денної і заочної форм 

навчання 

01.07.2020 р. Заст. декана 

доц. Козарь В.І., 

фахівець 

1 категорії 

 

1.2 Скласти графік навчального процесу 

факультету на 20202020/202021 

навчальний рік 

01.07.2020 р. Заст. декана 

доц. Козарь В.І. 

 

1.3 Скласти семестрові робочі навчальні 

плани усіх форм навчання на 

20202020/202021 навчальний рік 

01.07.2020 р. Заст. декана 

доц. Козарь В.І. 

 

1.4 Призначити кураторів академічних 

груп та (або) потоків та видати 

відповідне розпорядження 

30.08.2020 р. Декан  

1.5 Сформувати академічні групи і видати 

відповідне розпорядження 

30.09.2020 р. Декан, фахівець 

1 категорії 

 

1.6 Призначити старост академічних груп 

та видати відповідне розпорядження 

30.09.2020 р. Декан  

1.7 Виписати студентські квитки та 

залікові книжки студентам 1 курсу 

(усіх рівнів підготовки) та поновленим і 

переведеним студентам 

14.09-

30.10.2020 р. 

Фахівець 1 

категорії 

 

1.8 Оформити журнали академічних груп 30.09.2020 р. Фахівець  

1.9 Оформити навчальні карточки 

студентів 1-го курсу  

30.09.2020 р. Фахівець 1 

категорії 

 

1.10 Передати у відділ кадрів особові справи 

студентів 1-го курсу, поновлених і 

переведених студентів 

30.09.2020 р. Фахівець 1 

категорії 

 

1.11 Скласти алфавітні списки студентів, та 

вивірити контингент студентів 

30.09.2020 р. Фахівець 1 

категорії 

 

1.12 Підготувати проект наказу про допуск 

до занять студентів після закінчення 

академічної відпустки, поновлених і 

переведених студентів 

11.10.2020 р. Фахівець 1 

категорії 

 

1.13 Звірити академічні довідки студентів 

відновлених та переведених студентів з 

навчальними планами напрямів 

підготовки та спеціальностей 

факультету 

16.10.2020 р. Заст. декана 

доц. Козарь В.І., 

фахівець 1 

категорії 

 

1.14 Розглянути і затвердити пропозиції 

щодо змін складу студентської ради 

факультету  

16.10.2020 р. Декан  

1.15 Перевірити готовність кафедр 

факультету до нового навчального року 

16.09.2020 р. Декан  

1.16 Проконтролювати наявність розкладів до Заст. декана  
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контрольно-консультаційних занять на 

кафедрах з питань ліквідації 

академічних заборгованостей 

30.09.2020 р. доц. Козарь В.І. 

1.17 Призначити соціальні стипендії 

студентам усіх курсів та підготувати 

проект наказу 

щомісячно Декан, Заст. 

декана доц. 

Козарь В.І. 

 

1.19 Призначити стипендії студентам 

1 курсу та підготувати проект наказу 

30.09.2020 р. Декан, Заст. 

декана доц. 

Козарь В.І. 

 

1.2020 Перевірити наявність семестрових 

розкладів контрольно-консультаційних 

занять на кафедрах 

30.09.2020 р. Заст. декана 

доц. Козарь В.І.  

 

1.2020 Підготувати та узгодити форми 

додатків до дипломів європейського 

зразка ОС магістра 

до 

30.10.2020 р. 

Декан  

1.21 Підготувати заліково-екзаменаційну 

документацію до зимової сесії 

30.10.2020 р. Фахівець 1 

категорії 

 

1.22 Провести аналіз результатів поточного 

контролю та організувати заходи з 

підвищення поточної успішності 

студентів 

7,8 тижні 

поточного 

семестру 

Декан  

1.23 Провести звірення П.І.П. студентів-

дипломників за паспортами 

до 

30.10.2020 р. 

Фахівець  

1.24 Оформити картки студентів-

дипломників за ОС магістра 

15.11.2020 р. Фахівець  

1.25 Організувати роботу щодо контролю за 

виконанням магістерських робіт  

систематично Декан  

1.26 Підготувати довідки про виконання 

навчального плану студентам-

дипломникам за ОС магістра 

02.12.2020 р. Фахівець  

1.27 Оформити додатки до дипломів за ОС 

магістра 

грудень 

2020 р. 

Фахівець 

1 категорії, 

Фахівець 

 

1.28 Призначити стипендії студентам 

денного відділення на весняний 

семестр 

30.12.2020 р. Декан  

1.29 Провести вручення дипломів протягом 

7 днів після 

закінчення 

університету 

Декан  

1.30 Направити студентам, які залишені на 

повторний курс або знаходяться в 

академічній відпустці, листи-

нагадування про необхідність 

приступити до занять у лютому 202021 

р. 

січень-лютий 

2020/21 р. 

Фахівець 

1 категорії 

 

1.31 Перевірити стан виконання плану 

виховної роботи факультету  

28.02.2020 р. Декан, 

заст. декана 

Никифорова 

О.О. 

 

1.32 Здійснювати контроль за веденням систематично Фахівець  
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старостами журналів академічних груп 

1.33 Здійснювати контроль за веденням 

відомостей з обліку успішності та 

відвідування занять  

систематично Декан  

1.34 Проводити контроль за виконанням 

графіку навчального процесу 

постійно Декан  

1.35 Проводити контроль за виконанням 

плану-графіку видань, вдосконаленням 

методичного забезпечення на кафедрах 

ФПН 

постійно Декан, 

Заст. декана 

доц. Козарь В.І. 

 

1.36 Підготувати і вислати довідки-виклики 

на сесії студентам заочного відділення 

за місяць до 

початку сесії 

Фахівець  

1.37 Підготувати та узгодити форми 

додатків до дипломів європейського 

зразка ОС бакалавра 

до 

30.12.2020 р. 

Декан  

1.38 Проводити контроль за станом справ з 

акредитації освітніх програм  

систематично Декан  

1.39 Проводити контроль за станом 

наповненості та використання он-лайн 

системи на кафедрах факультету 

 

систематично 

 

Декан 

 

ВЕСНЯНИЙ СЕМЕСТР 

1.40  Організувати контроль за ходом 

ліквідації академічних заборгованостей  

01.01.21-

01.02.21 р. 

Декан  

1.41  Підготувати проект наказу про 

відрахування за результатами зимової 

сесії 

17.02.21 р. Фахівець 

1 категорії 

 

1.42 Оформити картки студентів-

дипломників за ОС бакалавра 

16.03.21 р. Фахівець  

1.43 Організувати роботу щодо контролю за 

виконанням кваліфікаційних робіт 

ОС бакалавра 

систематично Декан  

1.44 Підготувати заліково-екзаменаційну 

документацію до весняної сесії 

15.04.21 р. Фахівець 

1 категорії 

 

1.45 Підготувати довідки про виконання 

навчального плану студентам-

дипломникам за ОС бакалавра 

01.04.21 р. Фахівець  

1.46 Підготувати залікові та екзаменаційні 

відомості для архівного зберігання 

15.06.21 р. Фахівець 

1 категорії 

 

1.47 Підготувати проект перевідного наказу 15.06.21 р. Фахівець 

1 категорії 

 

1.48 Заповнити і закрити навчальні карточки 

студентів згідно з заліково-

екзаменаційними відомостями 

30.06.21 р. Фахівець  

1.49 Підготувати проект контингенту 

студентів на наступний навчальний рік 

30.05.21 р. Декан  

1.50 Оформити додатки до дипломів ОС 

бакалавра 

травень 

2021 р. 

Фахівець 

1 категорії, 

Фахівець 

 

1.51 Провести вручення дипломів ОС 

бакалавра 

протягом 

7 днів після 

Декан  
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закінчення 

університету 

1.52 Підготувати заявки на бланки учбових 

та інших документів 

30 листопада 

2020 р. 

30 березня 

2021 р. 

Фахівець 

1 категорії 

 

1.53 Затвердити картки підтримки 

бакалаврів щодо вступу на навчання за 

ОС магістра 

червень 

2021 р. 

Декан, 

Заст. декана 

доц. Козарь В.І. 

 

1.54 Сформувати та затвердити рейтинг 

випускників-бакалаврів 

червень 

2021 р. 

Декан, 

Заст. декана 

доц. Козарь В.І. 

 

1.55 Здійснювати контроль за організацією 

та проведенням вступних випробувань і 

зарахуванням на ОС магістра. 

липень-

серпень 

2021 р. 

Декан  

1.56 Здійснювати контроль за організацією 

та проведенням вступних випробувань і 

зарахування на ОС бакалавра на основі 

ОКР  молодшого спеціаліста. 

липень-

серпень 

2021 р. 

Декан  

1.57 Здійснювати контроль за виконанням 

плану основних заходів на кафедрах 

факультету 

лютий-

серпень 

2021 р. 

Декан  

1.58 Контролювати хід акредитації освітніх 

програм за спеціальностями ФПН 

жовтень-

грудень 

2020 р., 

квітень-

березень 

2021 р., 

Декан, 

Заст. декана 

доц. Козарь В.І. 

 

1.59 Проводити контроль за станом справ з 

акредитації освітніх програм  

систематично Декан  

1.60 Проводити контроль за станом 

наповненості та використання он-лайн 

системи на кафедрах факультету 

 

систематично 

 

Декан 

 

2 НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА 

2.1 Провести корекцію робочих 

навчальних планів факультету 

01.09.2020 р. Заст. декана 

доц. Козарь В.І. 

 

2.2 Здійснювати контроль за підготовкою 

та виданням методичного забезпечення 

навчального процесу 

систематично Заст. декана 

доц. Козарь В.І. 

 

2.3 Здійснювати контроль виконання 

графіку проведення відкритих занять, 

взаємовідвідувань на кафедрах 

факультету  

систематично Декан  

2.4 Здійснювати контроль за 

впровадженням в навчальний процес 

нових навчальних програм  

систематично Декан  

2.5 Здійснювати контроль за ходом 

виконання курсових проектів і робіт 

систематично Заст. декана 

доц. Козарь В.І. 

 

2.6 Підготувати проекти наказів на 

проходження переддипломних практик 

31.08.2020 р. 

31.04.21 р. 

Декан  

2.7 Здійснювати контроль проведення січень, Декан  
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передекзаменаційних консультацій та 

семестрових екзаменів 

травень 

2.8 Проводити оперативні наради з 

завідуючими кафедрами  

систематично Декан  

2.9 Організувати проведення заходів до 

Дня науки  

травень 

2021 р. 

Декан  

2.10 Провести збори студентів-дипломників 

з організації та проведення 

переддипломної та науково-дослідної 

практик 

квітень-

червень 

2021 р. 

Заст. декана 

доц. Козарь В.І. 

 

2.11 Здійснювати контроль проведення 

практик (у т.ч. навчальних та 

виробничих)  

вересень, 

квітень-

червень 

Декан  

2.12 Провести збори студентів-дипломників 

за результатами переддипломної 

практики та з питань організації і 

проведення підсумкової атестації 

жовтень 

2020 р. 

березень 

2021 р. 

Заст. декана 

доц. Козарь В.І. 

 

2.14 Затвердити розклади роботи 

екзаменаційних комісії 

05.11.2020 р. 

05.03.21 р. 

Декан  

2.14 Підготувати проект наказу про допуск 

до захисту випускних робіт та список 

рецензентів 

01.12.2020 р. 

01.04.21 р. 

Заст. декана 

доц. Козарь В.І. 

 

2.15 Проводити індивідуальну роботу з 

студентами з питань дисципліни та 

успішності  

систематично Декан  

3 ВИХОВНА РОБОТА 

(за окремим планом, затвердженим першим проректором) 

4 НАУКОВА РОБОТА 

4.1 Здійснювати контроль виконання 

кафедрами доведених обсягів 

госпдоговірних науково-дослідних 

робіт 

систематично Декан  

4.2 Здійснювати контроль виконання 

кафедрами планів науково-дослідних 

робіт 

систематично Декан  

4.3  Здійснювати контроль складання 

кандидатських іспитів та підготовки 

дисертацій аспірантами та НПП кафедр 

факультету 

систематично Декан  

4.4 Здійснювати контроль впровадження 

результатів НДР у навчальний процес 

систематично Заст. декана 

доц. Козарь В.І. 

 

4.5 Здійснювати контроль за підготовкою, 

організацією і проведенням I-го етапу 

Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт 

грудень-

березень 

2020-

2021 н.р. 

Декан  

4.6 Контролювати роботу студентського 

наукового товариства факультету 

систематично Заст. декана 

доц. Козарь В.І. 

 

4.7 Здійснювати контроль за підготовкою, 

організацією і проведенням 

Міжнародних та Всеукраїнських 

систематично 

за планом 

заходів 

Декан  
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наукових конференцій, що проводяться 

силами кафедр факультету 

4.8 Здійснювати контроль за підготовкою, 

організацією і проведенням I та II 

етапів Всеукраїнських (Міжнародних) 

конкурсів студентських наукових робіт 

та олімпіад 

систематично Декан  

4.9 Контроль за виконанням графіку 

підвищення кваліфікації ПВС, розробка 

плану підвищення кваліфікації на 

наступний навчальний рік 

лютий 2021 р. Декан, 

Заст. декана 

доц. Козарь В.І. 

 

4.10 Здійснювати контроль за виконанням 

довгострокової програми «Кадри-2023» 

та захистом дисертаційних робі 

аспірантами/НПП кафедр факультету 

систематично Декан  

5 ПРОФОРІЄНТАЦІЙНА, АГІТАЦІЙНА РОБОТА  

5.1 Провести аналіз роботи кафедр і 

технічної комісії факультету з прийому 

2020 року 

до  

03.10.2020 р. 

Декан  

5.2 Обговорити і затвердити тактику і 

стратегію щодо прийому 2021 року 

жовтень 

2020 р. 

Декан, 

завідувачі 

випускаючих 

кафедр 

 

5.3 Обговорити пропозиції щодо прийому 

у розрізі освітніх програм, 

спеціальностей, планованих обсягів 

державного замовлення 

жовтень 

2020 р. 

Декан, 

завідувачі 

випускаючих 

кафедр 

 

5.3 Сформувати склад технічної комісії 

факультету з прийому 2021 року 

01.01.2021 р. Декан  

5.4 Сформувати склад атестаційних 

фахових комісій щодо прийому на 

навчання за ОС магістра 

до  

30.01.2021 р. 

Заст. декана 

доц. Козарь В.І. 

 

5.5  Проводити дні відкритих дверей ФПН у 

рамках проведення днів відкритих 

дверей університету 

за окремим 

графіком 

Декан  

5.6 Здійснювати контроль проведення 

агітаційної роботи кафедрами 

факультету з прийому 202021 року 

постійно Заст. декана 

доц. Козарь В.І. 

 

5.7 Провести бесіди з студентами 

факультету з питань агітаційної роботи 

з прийому 2021 року 

лютий-

березень 

2021 р. 

Заступники 

декана, 

куратори 

 

5.8  Організовувати та контролювати 

роботу з виконання плану КрНУ щодо 

забезпечення прийому абітурієнтів 

2021 року 

квітень-

травень 

2021 р. 

Декан  

 

 

Декан ФПН, доц.                                    _______________________                         В.С. Бахарєв 

 

“    03    ”         вересня        2020 р.     

 


