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СКЛАД ДЕКАНАТУ 

фізико-математичного факультету 

Сумського державного педагогічного університету імені 

А.С.Макаренка 

 

№ Посада Прізвище, ім’я, по-батькові 

1 Декан факультету Каленик Михайло Вікторович 

2 Заступник декана з наукової роботи,  Хворостіна Юрій Вячеславович 

3 Заступник декана з виховної роботи Дегтярьова Неля Валентинівна 

4 Секретар факультету Хворостіна Наталія Анатоліївна 

5 Завідувач кафедри математики Чашечникова Ольга Серафимівна 

6 
Завідувач кафедри фізики та методики 

навчання фізики 
Завражна Олена Михайлівна 

7 Завідувач кафедри інформатики Семеніхіна Олена Володимирівна 

8 Завідувач кафедри економіки Кудріна Ольга Юріївна 

9 Голова трудового колективу Петренко Сергій Іванович 

10 Голова методичної комісії Одінцова Оксана Олександрівна 

Студентське самоврядування 

1 Голова студентського самоврядування Рева Тетяна 

2 

Голова Незалежної профспілки 

студентів фізико-математичного 

факультету 

Щупачинська Аніта  

 

 

 

 

 

 

 

  



ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ 

деканату фізико-математичного факультету 

Сумського державного педагогічного університету 

імені А. С. Макаренка 

на 2019-2020 н.р. 

 

№ Напрями роботи Відповідальні 

1. ПЛАНУВАННЯ 

1.1. Складання та затвердження поточного плану 

роботи деканату на 2019-2020 н.р. 

Деканат (спільно з 

завідувачами кафедр, 

кураторами груп) 

1.2. Складання та затвердження плану Вченої 

ради факультету 

Деканат, члени вченої 

ради факультету 

1.3. Складання та затвердження робочих 

навчальних планів  

Деканат (спільно із 

завідувачами кафедр) 

1.4. Складання та затвердження плану виховної 

роботи факультету 

Заступник декана 

1.5. Складання та затвердження плану наукової 

роботи факультету 

Заступник декана 

1.6. Затвердження плану проведення 

профорієнтаційної роботи 

Декан, завідувачі 

випускних кафедр 

1.7. Планування роботи кураторів академічних 

груп 

Декан факультету, 

заступник декана 

1.8. Планування роботи академічних 

консультантів студентів 1 курсу факультету 

Декан факультету, 

заступник декана 

1.9. Складання та затвердження графіку 

навчального процесу 

Деканат 

1.10. Складання розкладу навчальних занять Декан (спільно з 

навчальним відділом 

університету) 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА 

2.1. Організація навчального процесу на 

факультеті 

Деканат 

2.2. Науково-методичне керівництво діяльністю 

академічних консультантів груп факультету 

Деканат 

2.3. Затвердження плану роботи студентського 

самоврядування 

Деканат і рада 

студентського 

самоврядування 

2.4. Організація діяльності старостату факультету Деканат 

2.5. Організація студентських об’єднань за 

науковими та творчими вподобаннями 

студентів 

Деканат і раді 

студентського 

самоврядування 

2.6. Проектування та налагодження зв’язків 

факультету з державними, освітніми, 

громадськими установами 

Деканат 

2.7. Створення та підтримка сприятливої 

атмосфери плідного співробітництва 

педагогічного та студентського колективів 

Деканат 

2.8. Формування у студентства сумлінного 

ставлення до навчання 

Деканат 

2.9. Організація та створення ефективних умов 

для розвитку творчих здібностей студентів 

Деканат, куратори груп, 

рада студентського 

самоврядування 

2.10. Організація заходів щодо створення іміджу 

факультету 

Деканат, студентське 

самоврядування 

2.11. Організація і проведення вузівського туру 

студентських предметних олімпіад 

Заступник декана 

2.12. 
Організація та проведення студентських 

наукових конференцій 
Заступник декана 

2.13. 

Організація участі студентів факультету у 

вузівському турі конкурсу на кращу наукову 

роботу 

Деканат (спільно з 

завідувачами кафедр) 

2.14. 
Організація роботи гуртків та проблемних 

груп на факультеті 
Деканат (спільно з 

завідувачами кафедр) 

2.15. 

Організація участі студентів факультету у 

Всеукраїнському турі студентських олімпіад 

та турнірів 

Деканат (спільно з 

завідувачами кафедр) 



3. КОНТРОЛЬ 

3.1. 
Контроль виконання робочих навчальних 

планів спеціальностей факультету 
Деканат 

3.2. 
Контроль виконання графіку навчального 

процесу 
Деканат 

3.3. 
Контроль проведення навчальних занять 

викладачами 
Деканат, старостат 

3.4. 
Контроль відвідування навчальних занять 

студентами 
Деканат, викладачі 

3.5. Контроль виконання плану виховної роботи Деканат 

3.6. Контроль діяльності старостату Деканат 

3.7. 
Контроль діяльності кураторів академічних 

груп 
Деканат 

3.8. 
Контроль за виконанням та впровадженням 

рішень вченої ради факультету 
Деканат 

3.9. 
Контроль виконання плану наукової роботи 

студентів 
Деканат 

3.10. 
Контроль за виконанням рішень методичної 

ради 
Деканат 

 

  



ЗМІСТ І ФОРМИ РОБОТИ 

деканату фізико-математичного факультету 

ВЕРЕСЕНЬ 

1 
Участь у загально-університетській церемонії 

посвяти у студенти 
Деканат 

2 
Проведення батьківських зборів студентів 1-

го курсу та вступників за СТН 
Деканат 

3 Виконання плану профорієнтаційної роботи Деканат, завідувачі кафедр 

4 
Розподіл студентів І курсу на академічні 

групи 

Декан, заступник декана 

факультету, секретар 

деканату 

5 
Здійснення адаптаційних заходів щодо 

навчання першокурсників 
Деканат 

6 
Призначення академічних консультантів груп 

1 курсу 
Зав. кафедрами 

7 Призначення старост академічних груп Деканат 

8 Формування активу груп 
Деканат, куратори, 

самоврядування 

9 
Закріплення аудиторного фонду факультету за 

студентством 
Декан, куратори 

10 
Організація та проведення Дня відкритих 

дверей 
Деканат 

11 
Організація та проведення відбіркового туру 

конкурсу "Алло, ми шукаємо таланти" 

Заступник декана, 

академічні 

консультанти, студентське 

самоврядування 

12 Організація щотижневих зборів старостату Деканат 

13 Проведення зборів студентів- першокурсників Деканат 

14 
Залучення студентів до участі у благоустрої 

факультету та університету 
Деканат 

15 Відвідування театрів 
Заступник декана, 

студентське самоврядування 

16 
Організація проведення педагогічної 

практики в школі студентами 5-го курсу 

Декан, завідувачі кафедр, 

керівники практик 

17 
Проведення заходів у відповідності з планом 

виховної роботи 

Заступник декана, 

студентське самоврядування 



18 
Проведення заходів у відповідності з планом 

наукової роботи 

Деканат, студентське 

самоврядування 

ЖОВТЕНЬ 

1 
Організація урочистостей з приводу 

святкування Дня вчителя 

Заступник декана з виховної 

роботи 

2 
Участь у загально-університетському 

легкоатлетичному кросі 
Деканат 

3 
Організація розподілу студентів- випускників 

за місцями майбутнього працевлаштування 
Декан, заступник декана 

4 
Допомога студентській команді КВК у 

підготовці до виступів 

Заступник декана, 

студентське самоврядування 

5 

Проведення заходів у відповідності з планом 

виховної роботи СумДПУ імені 

А.С.Макаренка 

Деканат, студентське 

самоврядування 

6 
Організація роботи фізико-математичного 

фестивалю 
Деканат 

7 Організація щотижневих зборів старостату Деканат 

8 Виконання плану профорієнтаційної роботи Деканат, завідувачі кафедр 

ЛИСТОПАД 

1 
Дослідження стану здоров’я студентів І курсу 

факультету. 
Деканат 

2 
Організація та проведення профорієнтаційної 

роботи з майбутніми абітурієнтами 

Декан, завідувачі кафедр, 

самоврядування 

3 
Організація відвідування театральних вистав з 

подальшим їх обговоренням 

Заступник декана, 

студентське самоврядування 

4 
Організація проведення святкування 

Міжнародного дня студента  

Заступник декана, куратори 

груп 

5 
Організація підготовки приміщень факультету 

до зимового періоду. 
Деканат, куратори 

6 

Організація участі студентів в 

університетських змаганнях з баскетболу, 

волейболу та ін. 

Декан, куратори груп 

7. Проведення поточної атестації студентів Декан, викладачі 



8 
Проведення підсумкової конференції з 

педагогічної практики для студентів 5 курсу 
Декан, керівники практик 

9 
Організація та проведення 1-го туру 

Всеукраїнської студентської олімпіади 
Заступник декана 

10 

Відвідування студентів, які проживають у 

гуртожитку з метою перевірки санітарного 

стану кімнат та їх облаштування 

Деканат 

11 
Проведення заходів у відповідності з планом 

виховної роботи 

Деканат, студентське 

самоврядування 

12 Підготовка до акредитації Деканат, зав.кафедрами 

13 Збори курсів Деканат 

14 Організація щотижневих зборів старостату Деканат 

15 Виконання плану профорієнтаційної роботи Деканат, завідувачі кафедр 

ГРУДЕНЬ 

1 
Організація тематичного диспуту до 

міжнародного дня прав людини 

Студентське 

самоврядування 

2 
Проведення конкурсу на кращу навчальну 

аудиторію 
Деканат 

3 
Проведення конкурсу на кращу навчальну 

групу 
Деканат 

4 
Проведення попереднього розподілу 

випускників факультету 
Декан, заступник декана 

5 
Організація та проведення ІІ-го туру 

Всеукраїнської студентської олімпіади 
Заступник декана 

6 
Організація та проведення благодійних акцій 

до Новорічних свят у допомогу дітям-сиротам 

Декан, студентське 

самоврядування 

7 
Організація Новорічних святкувань на 

факультеті 
Заступник декана 

8 Підготовка до проведення зимової сесії Деканат 

9 
Проведення заходів у відповідності з планом 

виховної роботи 

Деканат, студентське 

самоврядування 



10 Вручення дипломів магістрам Деканат 

11 Організація щотижневих зборів старостату Деканат 

12 Виконання плану профорієнтаційної роботи Деканат, завідувачі кафедр 

СІЧЕНЬ 

1 
Проведення заліково-екзаменаційної сесії і 

нарахування стипендії 
Деканат 

2 
Організація навчального процесу на II 

семестр 
Декан факультету 

3 
Аналіз успішності за І семестр в академічних 

групах 
Декан факультету 

4 
Підготовка до проведення семінарів для 

вчителів шкіл області 
Деканат, завідувачі кафедр 

5 Організація щотижневих зборів старостату Деканат 

6 Виконання плану профорієнтаційної роботи Деканат, завідувачі кафедр 

ЛЮТИЙ 

1 
Організація зборів академічних груп з питань 

аналізу підсумків зимової сесії 
Деканат 

2 
Організація індивідуальних зустрічей з 

батьками невстигаючих студентів 

Декан, заступник декана 

факультету 

3 
Підготовка та організація виробничої 

педагогічної практики студентів 4-го курсу 
Декан, керівники практики 

4 
Організація та проведення міжнародного дня 

рідної мови 
Декан факультету 

5 
Проведення заходів у відповідності з планом 

виховної роботи 

Деканат, студентське 

самоврядування 

6 Організація щотижневих зборів старостату Деканат 

7 Виконання плану профорієнтаційної роботи Деканат, завідувачі кафедр 

БЕРЕЗЕНЬ 

1 
Організація підготовки КВК факультету до 

фіналу 

Заступник декана, 

студентське самоврядування 



2 
Визначення переможців вузівської 

студентської олімпіади та їх нагородження 
Заступник декана, викладачі 

3 

Організація відвідування театральних вистав 

міста студентами факультету до 

міжнародного дня театру 

Заступник декана 

4 
Проведення Дня відкритих дверей на 

факультеті 
Декан факультету 

5 

Організація та святкування Дня фізико-

математичного факультету (остання субота 

місяця) 

Деканат, студентське 

самоврядування 

6 
Проведення заходів у відповідності з планом 

виховної роботи 

Деканат, студентське 

самоврядування 

7 
Організація роботи фізико-математичного 

фестивалю 
Деканат 

8 Організація щотижневих зборів старостату Деканат 

9 Виконання плану профорієнтаційної роботи Деканат, завідувачі кафедр 

КВІТЕНЬ 

1 
Підготовка та організація Днів студентської 

науки 

Заступник декана, кафедри 

факультету 

2 Проведення поточної семестрової атестації Декан, викладачі 

3 
Аналіз результатів виробничої педагогічної 

практики студентів 4 курсу 

Деканат, завідувачі 

кафедрами, керівники 

практики 

4 
Організація та проведення на факультеті Дня 

навколишнього середовища 
Заступник декана 

5 
Організація та проведення попереднього 

захисту дипломних робіт 

Декан факультету, зав. 

кафедрами 

6 
Проведення заходів у відповідності з планом 

виховної роботи 

Деканат, студентське 

самоврядування 

7 Проведення конкурсу на кращу групу 
Деканат, студентське 

самоврядування 

8 Організація щотижневих зборів старостату Деканат 



9 Виконання плану профорієнтаційної роботи Деканат, завідувачі кафедр 

ТРАВЕНЬ 

1 
Участь у загальноміських заходах, 

присвячених Дню Перемоги 
Заступник декана 

2 Підготовка до святкування Дня матері 
Заступник декана, 

студентське самоврядування 

3 
Організація та проведення комп’ютерного 

тестування студентів 1-4 курсів 
Деканат, кафедри 

4 

Підготовка до проведення державних іспитів, 

захисту дипломних робіт випускників ступеня 

"бакалавр" 

Деканат, завідувачі кафедр 

5 
Підготовка до проведення літньої заліково-

екзаменаційної сесії 
Деканат 

6 
Проведення заходів у відповідності з планом 

виховної роботи 

Деканат, студентське 

самоврядування 

7 Організація щотижневих зборів старостату Деканат 

8 Виконання плану профорієнтаційної роботи Деканат, завідувачі кафедр 

 ЧЕРВЕНЬ 

1 
Проведення літньої заліково- екзаменаційної 

сесії 
Деканат 

2. 
Підготовка рейтингу студентів на поселення в 

гуртожиток 

Деканат, студентське 

самоврядування 

3 

Проведення державних іспитів, захисту 

кваліфікаційних робіт випускників освітнього 

рівня "бакалавр". 

Деканат, завідувачі кафедр 

4 Аналіз підсумків навчального року Деканат 

5 Вручення дипломів бакалаврам Деканат 

6 Організація щотижневих зборів старостату Деканат 

 


