
 

 
 

 

 

 

 

                                          
 

 

ПЛАН РОБОТИ 

ВІДДІЛУ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ВИХОВНОЇ РОБОТИ 

на 2022 рік 
 

№ Завдання, задачі Термін виконання Відповідальні 

Патріотичне і правове виховання 

1 Робота з кураторами академічних груп (згідно окремого плану) протягом року Мільчева В.В. 

2 
Організація та забезпечення роботи кураторів з 

першокурсниками 
протягом року 

Турпурова Т.М., 

Мільчева В.В., 

старші куратори факультетів 

3 Співпраця з Інститутом культури та мистецтв протягом року 
Турпурова Т.М., 

Мільчева В.В. 

Студентське самоврядування. Виховна робота в гуртожитках 

4 Проведення засідань студради академії  протягом року 
Бондарчук Д.О., 

Турпурова Т.М. 

5 
Відвідування кураторами студентів, які проживають у 

гуртожитках 
протягом року 

Турпурова Т.М., 

Мільчева В.В., 

старші куратори факультетів 

6 Організація конкурсу «Найкраща студрада факультету» жовтень 

Турпурова Т.М., 

Бондарчук Д.О., 

голови студрад 

факультетів 

7 
Співпраця з Громадською організацією «Студентська спілка 

ОНАХТ» 
протягом року 

Турпурова Т.М., 

Делі І.І. 

                                       ЗАТВЕРДЖУЮ 

                                      Проректор з НПВРСПОіС 

_______Олена КАНАНИХІНА 

                                        «25» січня 2022 р. 

 

 



№ Завдання, задачі Термін виконання Відповідальні 

8 
Організація конкурсу на найкращу кімнату, найкращий поверх  

у гуртожитках 
протягом року 

Турпурова Т.М., 

Бондарчук Д.О., 

Скрипніченко Д.М. 

9 
Організація та проведення заходів, щодо ліквідації стихійного 

лиха та наслідків природних явищ. 
протягом року 

Турпурова Т.М., 

Бондарчук Д.О., 

Скрипніченко Д.М. 

Культурно-масова робота, організація масових заходів, робота з творчими колективами(за окремим планом) 

10 
Культурно-масова робота, організація масових заходів, робота 

з творчими колективами (за окремим планом) 
протягом року Турпурова Т.М. 

Спортивно-масові заходи 

11 Проведення фестивалю культури, мистецтва і спорту квітень Сергеєва Т.П. 

Професійний розвиток особистості, трудове виховання 

12 

Організація та проведення XV Всеукраїнської науково-

практичної конференції молодих учених і студентів з 

міжнародною участю «Проблеми формування здорового 

способу життя у молоді» 

  06 жовтня –  

08 жовтня 
Турпурова Т.М. 

13 Допомога місту в прибиранні зон відпочинку протягом року 

Турпурова Т.М., 

Бондарчук Д.О., 

Скрипніченко Д.М. 

14 Наведення ладу в межах та прибирання території академії протягом року 

Турпурова Т.М., 

Бондарчук Д.О., 

Скрипніченко Д.М. 

Робота зі студентами,що мають право на соціальні пільги 

15 Робота зі студентами, що мають право на соціальні пільги протягом року 
Васьковська К.О., 

Скрипніченко Д.М. 

 

Зав. відділом організаційно-виховної роботи        Тетяна ТУРПУРОВА  


