ЗВІТ ПРО ВИХОВНУ РОБОТУ ЗА
2021-2022 Н.Р. ПРО ЗАВДАННЯ НА НАСТУПНИЙ
НАВЧАЛЬНИЙ РІК.

Система планування виховної роботи
спрямована на наступне:
- виховання цілісної особистості громадянина України
- забезпечення органічної єдності навчального і виховного процесів
- формування у студентської молоді високої моралі, органічного поєднання професійних знань із
загальною культурою, розвиненим духовним потенціалом, етнічною вихованістю
- створення необхідних умов для виявлення потенційних лідерів, організаторів та ефективного
розвитку студентського самоврядування
- підняття престижу української мови в академічному середовищі та освітньому просторі
- участь студентів у науково-практичних конференціях, конкурсах, спортивних заходах
◦ Виховна робота зі студентами факультету проводиться у відповідності з щорічними планами
організаційно-виховної роботи університету, факультету прикладної математики та планами роботи
академічних груп, які розробляються кураторами та затверджуються на засіданні профілюючої
кафедри. В основу цих планів покладені положення Конституції України, Закону України «Про вищу
освіту (зі змінами)», Національної доктрини розвитку освіти комплексними заходами Кабінету
Міністрів України що до реалізації державної молодіжної політики в Україні та документи що до
національного виховання молоді, розвитку духовності, захисту моралі та формування здорового
способу життя.
На факультеті здійснено перспективне багатовекторне планування розвитку виховної сфери,
соціально-гуманітарної освіти й виховання студентської молоді на всіх рівнях.

Початок навчального року починається з визначного
загальноуніверситетського заходу - проведення традиційної урочистої
посвяти першокурсників у студенти ДНУ ім. О. Гончара (31 серпня 2022 р.)

Із Днем знань, університетська родина!
Це свято проходить в Палаці студентів ДНУ ім. Олеся Гончара, на якому відбувається перше
знайомство першокурсників з керівним складом університету, студентською радою.

Традиційно продовження свята для першокурсників відбувається на факультеті прикладної математики в корпусі
3 аудиторії 57.
Всі батьки запрошуються на урочисті збори
першокурсників з кураторами груп і керівництвом
факультету. На зустрічі студентів, батьків вітали декан
факультету Кісельова О.М., зав. кафедр - Гук Н.А., Байбуз
О.Г., Турчина В.А., заступники декана - Кузенков О.О.,
Сегеда Н.Є., Сірик С.Ф., куратори академічних груп
першокурсників,
студентська
рада.
Першокурсники
прийняли участь у квесті, підготовлений радою студентів,
під час якого мали можливість познайомитись зі
студентським активом факультету та один з одним. З
найпершого дня першокурсники занурюються у вир
студентського життя. Першокурсники доєдналися
до
студентської родини. Із Днем знань, університетська
родина!

Взаємодія з батьками підтримується протягом всього періоду навчання студентів на факультеті.
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Студентська рада продовжила
традицію – знайомсто першокурсників
зі студентською радою університету,
факультетів, а також знайомство між
студентами різних факультетів.
Мета – єднання студентів ДНУ в
єдину університетську студентську
родину.

Діяльність інституту кураторів академічних груп
Діяльність інституту кураторів академічних груп – невід’ємно важлива структурна ланка виховного
процесу в університеті, факультеті.
Сучасному куратору належить значна роль у формуванні і становленні особистості студента, розкритті його
здібностей і потенційних можливостей, організації роботи з батьками, полегшенні адаптаційного періоду.

Функції діяльності куратора як вихователя реалізуються через основні принципи національного виховання, які
передбачають:
- розробку перспективних планів і завдань виховання студентів за специфікою напряму підготовки;
- проведення позааудиторної діяльності, яка сприятиме всебічному розвитку творчих здібностей студентів;
- формування гуманних стосунків між викладачами і студентами;
- залучення органів студентського самоврядування, підтримка ініціативи і творчості;
- передачу досвіду проведення традиційних свят ВНЗ першокурсникам.
З початком навчання у вересні місяці на факультеті продовжено знайомство студентів І курсу з керівним
складом та студентським активом факультету, роботою деканату, ознайомлення з організацією виховної роботи,
правами та обов'язками студентів університету. Студенти ознайомилися з кодексом «Честі і гідності студента
ДНУ».

Організаційно-виховна робота гуртожитку
Велика організаційно-виховна робота проводиться по поселенню студентів в гуртожиток №1
(проспект Гагаріна 28) наприкінці серпня та початку вересня місяців заступником декана ОВР разом з
кураторами, студентською радою гуртожитку та факультету.
Проведено зустрічі студентів І курсу, що мешкають у гуртожитку з представниками керівництва
студмістечка, паспортного столу, головою студентської ради гуртожитку, старостами поверхів
гуртожитку, ознайомлення з правилами мешкання у гуртожитку, правами та обов'язками студентів.
Куратори академічних груп факультету підтримують тісний зв’язок з заступником декана ОВР та
адміністрацією гуртожитку №1, що також сприяє організації високого рівня поселення, прописки,
проживання студентів.
Основною формою виховної роботи куратора зі студентами гуртожитку є
- підтримання структури студентського самоврядування гуртожитку,
- консультативна допомога студентам, яка полягає в проведенні бесід на морально-етичні теми,
- підтримання внутрішнього розпорядку в гуртожитку, здорового способу життя, виконанні санітарногігієнічних умов,
- розв’язання суперечливих ситуацій,
- встановлення та підтримка зв'язку з батьками студентів.

Студентське самоврядування
Протягом багатьох років на факультеті прикладної математики сформувався потужний та самостійний
рух студентського самоврядування, який спираючись на викладачів та старших колег сам став опорою
факультету.
Студентське самоврядування здійснюється на рівні студентської групи, факультету, університету, а
також реалізоване на рiвнi структурних пiдроздiлiв ДНУ.
Студентська рада ФПМ бере на себе обов’язки захисту прав та iнтересiв студентів, сприяння
навчальній, науковій та творчій дiяльностi студентів, займається питаннями побуту студентів у
гуртожитку, відпочинку студентів, допомагає проведенню профорієнтаційних заходів, організовує
роботу студентів по облаштуванню аудиторій та приміщень загального користування, тощо.
Студенти ФПМ Бахметьєв Богдан (гр. ПЗ-19-1), Масич Михайло (гр. ПС-18-2), Зінченко Ілля (гр. ПЗ-191) є членами Вченої ради факультету та університету. Вони приймають участь у вирішенні важливих
питань, входять до складу комітету академічної доброчесності. Масич Михайло (гр. ПС-18-2) та Скляр
Микола (гр. ПС-19-2) увійшли до складу ЗЯВО.
Студентська рада приймає участь у виконанні запланованих заходів з виховної роботи за всіма її
напрямками.

Студентська рада ФПМ
У 2021 році студенти факультету прийняли участь у виборах голови ради студентів ДНУ та
голови ради студентів факультету.

22.10.21р. відбулися вибори голови студентської ради університету та голови студентської ради факультету.
За результатами голосування Головою студентської ради факультету став студент 3-го курсу Богдан
Бахметьєв, гр. ПЗ-19-1.

До складу студентської ради ФПМ входять та активно
працюють наступні комітети:
культурно-масовий комітет, голова комітету Каліновська Дарина, студ. гр. ПС-20-2;
науковий комітет, голова комітету Пасько Євгеній, студ. гр. ПЗ-19-1;
соціальний комітет, голова комітету Скляр Микола, студ. гр. ПС-19-2;
комітет зовнішніх зв’язків та міжнародного співробітництва, голова комітету Андріанова
Вероніка, студ. гр. ПЗ-20-3;
- прес-служба РС ФПМ ДНУ, голова комітету Лушня Катерина, студ. гр. ПА-20-2;
- спортивний комітет, голова комітету, Шелєгов Ілля, студ. гр. ПЗ-20-3;
- комітет по роботі з гуртожитками ДНУ, голова Касян Роман, студ. гр. ПА-19-2.
-

Студенти ФПМ першого, другого курсів
приймали участь в загальноуніверситетських
онлайн заходах:
01.12.22р. онлайн- конференція «Стоп-булінг».
16.02.22р. Соціальному онлайн-тренінгу щодо запобігання домаганням
у громадських місцях, організований фондом ООН у галузі народонаселення
(UNFPA Україна)
18.02.22р. Лекція-тренінг з медіаграмотності.

Профорієнтаційна робота
Щороку студентами, НПП та співробітниками ФПМ проводиться потужна профорієнтаційна робота.
Студентська рада щороку допомагає в організації і проведені профорієнтаційних заходів.

Напередодні Вступної кампаніі 2021-2022р.р. було проведено Дні відкритих дверей за
участі РС ФПМ:
• 03.07.21р. DNUCity в Палаці студентів.
• 10.07.21р., 17.07.21р. було проведено два DNUWeekend в Ботанічному саду.

03.07.21р – DNUCity в Палаці студентів. День відкритих дверей

10.07.21р., 17.07.21р. було проведено два
DNUWeekendи в Ботанічному саду

18.09.21р. Відбувся профорієнтаційний захід #DNU_FEST під
гаслом «Відчуй ДНУ!», який пройшов в Ботанічному саду
ДНУ імені О. Гончара.

Студенти- першокурсники вперше мали змогу прийняти участь у такому цікавому університетському заході.
Першокурсники ділилися враженнями перших днів навчання на факультеті зі школярами їх батьками, які прийшли
на цей захід. Викладачі факультету, старшокурсники при спілкуванні зі школярами допомагали розібратися їм з
питаннями складання ЗНО, визначитися зі спеціальністю, отриманням подвійного диплому із європейськими
університетами, подальшим працевлаштуванням в IT-компаніях. Студенти з радістю розповідали про драйвове,
динамічне студентське життя. Цей день подарував присутнім незабутній запальний настрій. Старости груп ПА-212 Поліна Овдак, ПС-21-1 Байдачна Ірина, ПА-2-2 Лушня Катерина, ПЗ-19-1, Бахметьєв Богдан, ПА-21м-2
Панасенко Єгор, ПС-18-1 Масич Михайло виявили організаторські здібності, надали велику допомогу в
проведенні заходу.

12.02.22 р. День відкритих дверей «Закохайся в ДНУ»
Для цього заходу було записано відеоролик.
Студенти факультету прийняли участь у
запису відеоролика, який розташовано на
офіційній сторінці ДНУ імені Олеся
Гончара, в інстаграм каналі dnu.info.
Байдачна Ірина, студентка-першокурсниця,
староста групи ПС-21-1 переконливо
запрошувала абітурієнтів на День відкритих
дверей до ДНУ ім. Олеся Гончара для
знайомства з усіма 14-ма факультетами та
можливості знайти спеціальність своєї мрії.

Напередодні в школи АНД та Індустріального району м. Дніпра було надано повідомлення-запрошення
про День відкритих дверей. Студенти -першокурсники надали також інформацію про цей захід в свої
навчальні заклади освіти, які вони нещодавно закінчили(міста Кам’янське, Верхньодніпровськ,
Синельниково, Новомосковськ, Павлоград, Запоріжжя, Нікополь, Херсон, Енергодар, с. Магдалинівка, с.
Обухівка).
Факультет ретельно підготувався до Дня відкритих дверей. Кожна кафедра оновила:
буклети, флаєри спеціальностей. Роздруковано рекламні календарі на 2022 рік.
Студентська рада розташувала в місці локації банер ФПМ, прапор ФПМ.

Студенти-першокурсники гостинно зустрічали на першому поверсі абітурієнтів. Велика кількість
викладачів факультету разом зі студентами надавали відповіді на питання школярів та їх батьків стосовно
вступу на факультет.

09.02.22р. в рамках профорієнтаційної роботи підписано договір про
партнерство та співробітництво між університетом в рамках ФПМ
та комунальним закладом освіти «Спеціалізованою школою № 55
інформаційно-технологічного профілю» Дніпровської міської ради.
В рамках дії договору забезпечувати умови для
проведення в 11-а класі інформаційного напряму
представниками кафедри комп’ютерних технологій
ДНУ під керівництвом декана факультету чл.-кор.
НАН України, проф. Кісельової О.М., зав.
кафедри проф. Гук Н.А., викладачів - доц. Зайцевою
Т.А., ас. Сірик С.Ф. з однією сторони та з другої
сторони - директора «Спеціалізованої школи № 55
інформаційно-технологічного профілю» Кіяшко
Л.В.,
класного
керівника
Бернацької
В.І.
проведення вебінарів на теми «Освіта в ІТ»,
профорієнтаційної роботи серед учнів випускного
класу з метою сприяти зацікавленості та
подальшого продовження навчання в університеті,
факультеті прикладної математики.

22.02.22р. був проведений Онлайн День відкритих дверей
на факультеті прикладної математики на платформі Zoom
На цей захід від факультету прийшли зав. кафедри комп’ютерних
технологій Наталія Гук, голова бюро академічної доброчесності
доцентка ФПМ Тетяна Зайцева, заст. декана ОВР Світлана Сірик, а
також
студенти-магістри,
першокурсники
спеціальності
«Прикладна математика» з куратором Наталією Лисицею. На
відеозустріч прийшли учні 11-а класу з класним керівником
Валентиною Бернацькою. Було задано багато питань школярами
стосовно навчання на факультеті. Студенти надавали відверті
відповіді. Батьки учнів класу також приєдналися до співбесіди.
Студент 5-го курсу Єгор Панасенко продемонстрував на
комп’ютері результати своєї дипломної роботи. Відповідно
Договору обговорювали подальшу організацію спільних заходів
(конференцій, семінарів) щодо обміну досвідом інноваційними
технологіями викладання, організацію проведення олімпіад з
програмування, роботу з обдарованою молоддю.

14.05.22р. проведено університетський
Онлайн День відкритих дверей.
Це був новий формат, на якому були представлені відеоролики кожного із 14
факультетів університету. В ході зустрічі розігрувалися призи, які надавали тому
хто перший правильно відповість на поставлене питання. Студенти ФПМ
підготували прекрасне відео, в якому з любов’ю подано інформацію про
факультет.

На питання абітурієнтів та їх батьків стосовно вступної кампаніїї 2022 було
надано відповіді, стосовно НМТ(національного мультимедійного тесту),
мотиваційних листів.
Олександр Олешко, студент ФПМ відповідав за
обладнання та технічну підтримку зв’язку заходу.

Профорієнтаційна робота студентів під час практик:
навчальної та виробничої
Протягом виробничої та асистентської практик передбачено тематичні зустрічі студентів зі школярами міста
Дніпра №№ 1, 2, 4, 7, 8, 26, 28, 30, 31, 35, 42, 43, 52, 53, 55, 66, 85, 115, 120, 121, 128, 131, 139, 130, 147,
гімназії №№3, 12, 57, а також міста Кам’янське - ліцеїв №№ 1, 2, 16, міста Новомосковська - Новомоковський
Ліцей «Самара», СЗОШ №11, міста Павлограда СЗОШ №17, міста Кривий Ріг - СЗОШ №41, Синельникове.

Заступник декана ОВР Сірик С.Ф. входить до телеграм чатів «Завучів Індустріального району» та
«Профорієнтація» м. Дніпра і регулярно надає актуальну інформацію школярам-абітурієнтам стосовно
проведення Днів відкритих дверей в університеті і факультеті.

Профорієнтаційна робота з коледжами
Факультетом проводиться робота серед студентів машинобудівного фахового коледжу ДНУ ім.
О.Гончара та фахового коледжу ракетно-космічного машинобудування ДНУ ім. О.Гончара з
метою заохочення до вступу на факультет за скороченим терміном навчання на спеціальності
113 «Прикладна математика» - Комп’ютерне моделювання та технології програмування, 121
«Інженерія програмного забезпечення».

07.12.21 року була проведена кафедрою комп’ютерних
технологій профорієнтаційна робота серед студентів
машинобудівного фахового коледжу ДНУ ім. О.Гончара
Викладачі кафедри: доц. Зайцев В.Г., доц.
Дзюба П.А, ас. Сірик С.Ф. надали інформацію
про спеціальність 113 «Прикладна математика»
- Комп’ютерне моделювання та технології
програмування, відповіли на питаня студентів
коледжу

Завідувачка кафедри комп’ютерних технологій
проф. Наталія Гук постійно підтримує тісний
зв'язок з керівним складом, викладачами,
студентами коледжу.

Профорієнтаційна робота з потенційними
абітурієнтами на учнівських олімпіадах та
конкурсах з програмування.
Зав. каф. проф. Гук Н.А. – голова журі конкурсних робіт МАН напряму «Комп’ютерні науки».
Зав. каф. проф. Байбуз О.Г. – член комісії відділення «Комп’ютерні науки» МАН.
Доц. Кузенков О.О. - член журі відділення «Інформатики».
Доцент Хижа О.Л. – експерт-консультант ІV етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформатики.
Доцент Хижа О.Л. – досвідчений тренер студентських та учнівських команд з програмування. В
Ліцеї інформаційних технологій при ДНУ ім. Олеся Гончара веде олімпіадний гурток з програмування,
готує учнів до участі в МАН, що сприяє покращенню колаборації з профільним закладом освіти і
збільшує кількість потенційних вступників на ФПМ.

Для спільної роботи з сільською молоддю та учнівською молоддю віддалених районів налагоджено
зв’язок з відділом освіти Царичанського району.
Результатом плідної роботи факультету(активну участь у заходах абітурієнтської кампанії)
стало збільшення кількості студентів, що вступили на факультет прикладної математики на
період вступної кампанії 2021-2022 навчального року.

Олімпіадний рух
На факультеті прикладної математики ДНУ імені Олеся Гончара проводяться І та ІІ етапи
Всеукраїнської студентської олімпіади з програмування у Східному та Центральному регіонах
країни, які є складовою Міжнародної командної студентської олімпіади з програмування (ACM
ICPC).
18.09.21р. відбувся 1/8 фіналу Міжнародної студентської олімпіади з програмування ІСРС-Ukraine-2021.
Змагання проходили на базі факультету прикладної математики ДНУ.
Студенти-волонтери факультету від 1-го до 4 курсів прийняли участь в організації проведення
олімпіади з програмування, допомогли прийняти 27 команд. З них: 22 команди із 5 університетів та поза
конкурсом змагалися та 5 команд ліцеїстів. Разом 61 студент, 15 ліцеїстів. Викладач факультету, заст. декана
Сегеда Н.Є. очолила організацію роботи студентів.
Хочеться зазначити, що серед учасників даного заходу були студентські команди факультету прикладної
математики.

За підведенням підсумків регіональної олімпіади - три
студентські команди факультету здобули призові місця.
Студенти факультету прикладної математики посіли місця:
Перше місце: Команда DNU_Yellow_Orange
Студенти:
Блажко М. О.
Побережний М. О.
Москаленко С. К.
випускник ЛІТу
Тренер:
Хижа О.Л.
Друге місце: Команда DNU_DDOStoevsky
Студенти:
Василькович П. О. випускник ЛІТу
Каманцев А. С.
випускник ЛІТу
Сафонов М. Р.
випускник ЛІТу
Тренер:
Хижа О.Л.
Третє місце: Команда DNU_gachitelepuziki
Студенти:
Андріанова В. О.
Машинсон Є. Г.
випускник ЛІТу
Ткач А. О.
випускник ЛІТу
Тренер:
Михальчук Г. Й.

Із 9-ти студентів–переможців олімпіади 6-ть випускники ЛІТу (ліцею інформаційних
технологій ДНУ ім. Олеся Гончара).

Нагородження призерів олімпіади
28 вересня 2021 на ФПМ відбулося урочисте нагородження призерів І етапу Всеукраїнської студентської
олімпіади з програмування 2021-09-18 та 1/8 фіналу Міжнародної студентської олімпіади з програмування
ІСРС-Ukraine-2021.

Професійне виховання
Один з напрямків роботи факультету, мета якого, прищепити почуття професійної зацікавленості.
Викладачі готують студентів до участі в олімпіадах різного рівня.
Важливе значення в цьому напрямку виховної роботи мають також регулярні зустрічі з
представниками ІТ компаній м. Дніпра, які виявляють
інтерес до працевлаштування випускників.
Прес-служба ради студентів факультету, яку очолює Лушня Катерина, студ. гр. ПА-20-2 постійно
висвітлює інформацію про пропозиції роботодавців ІТ компаній для студентів: вакансії, різні
повідомлення, новини стосовно проходження курсів в ІТ-компаніях в новинах ФПМ: телеграм каналі - ФПМ ДНУ, інстаграм-каналі - primat.fpm.

18.10.21р. відбулася зустріч з виконавчим директором
спільноти ІТ Dnipro Community Євгеном Гостіщевим
Стосовно проведення серії майстер-класів за запитом студентів ДНУ та інщих університетів, а
також системно працювати з викладачами. Студент 4 курсу ФПМ Масич Михайло запевнив, що
сприятиме долученню студентів різних факультетів до подібних заходів від роботодавців із різних
галузей ІТ.
Прес-служба ради студентів факультету, яку очолює Лушня Катерина, студ. гр. ПА-20-2 постійно
висвітлює інформацію про пропозиції роботодавців ІТ компаній для студентів: вакансії, різні
повідомлення, новини стосовно проходження курсів в ІТ-компаніях в новинах ФПМ: телеграм каналі - ФПМ ДНУ, інстаграм-каналі - primat.fpm.

Трудове виховання
Трудове виховання на факультеті – одне з важливих питань виховної роботи.
Допомога першокурсників в прибиранні Ботанічного саду перед підготовкою проведення Дня
відкритих дверей.

З 23.09.2021р. розпочалося Дистанційне навчання. Але
студентське життя продовжує займати активні позиції.
24.09.21р. відбулася зустріч з ректором С. Оковитим
студентського активу університету в Палаці студентів.

28.09.21р. Відкриття нового комп’ютерного класу на факультеті,
аудиторія №29. Спонсором виступила ІТ- компанія Data Art

03.10.21р. В парку Ю. Гагаріна біля головного корпусу №1 ДНУ ім.
Олеся Гончара відбувся яскравий івент від @noosphere_events та
Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара
Відбувся яскравий інвент від @noosphere_events та Дніпровського національного університету
імені Олеся Гончара , благодійний онлайн-аукціон експонатів #NoosphereArtRocketPark оригінальна експозиція із 1,5 метрових скульптур ракет. Кожна з яких була неповторно розписана
майстрами України.
Факультет прийняв активну участь безпосередньо в проведенні профорієнтаційної роботи під
час даного заходу.
Організатором студентства був член студ. ради Масич Михайло(ст. гр. ПС-18-1). Разом із заст.
декана Кузенковим О.О., Сірик С.Ф., викладачами кафедр Книш Л.І., Єгошкіним Д.І., Сегедою
Н.Є. було розповсюджено буклети, флаєри кафедр, рекламні календарі факультету, надано відповіді
абітурієнтам з приводу питань необхідних сертифікатів ЗНО до вступу на факультет прикладної
математики, відмінності спеціальностей кафедр, матеріально-технічну базу факультету, поселення в
гуртожиток, студентське життя.

30.10.21р. Допомога притулкам з безхатніми тваринами «Друг».

16.12.21р. відправка гуманітарної допомоги дітям дитячих
будинків.

12.10.21р. Яблуневий сад. До 103 річниці ДНУ
Студенти
факультету
прикладної
математики
доєдналися до проекту @student_rocket. Ініціатива від
@noosphere_events та @cikava_kava. Мета проекта Яблуневий сад в студентському містечку ДНУ ім. О.
Гончара, приуроченна до 103 річниці ДНУ ім. О. Гончара.
Студенти факультету прикладної математики
запропонували: 10 філіжанок кави на садженець. «Чашка
смачної кави в дружній компанії – щоб в
@gagarin_park_dnipro з’явилась яблуня». Студентські мрії
збуваються.

13.11.21р. студенти університету висадили алею яблуневих дерев
в студентському містечку до 103 річниці ДНУ ім. О. Гончара.

Патріотичне виховання
Національно-патріотичне виховання як основа духовного розвитку особистості та
формування в неї патріотичних почуттів займає одне з провідних місць у комплексі заходів, які
здійснюються професорсько-викладацьким складом факультету прикладної математики
Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара.
16.12.21 – збір подарунків для дітей м. Красногорівка, Донецька область

З початком війни в Україні студенти, викладачі ФПМ приймають участь у благодійних акціях
студентської Ради університету:
- Допоможи біженцям. Підтримка людей, які вимушено евакуйовані у місто Дніпро.
- Збір на амуніцію для територіальної оборони.
Куратори в тісному контакті зі студентами своїх академічних груп.

Робота в гуртожитку
Голова студентської ради гуртожитку №1 – Касян Роман, студент 4 курсу, групи ПА-18-3. Активно
бере участь в поселенні іногородніх студентів в гуртожиток. В період воєнного стану підтримує
зв’язок із студентами, які на даний момент знаходяться в гуртожитку, контролює виконання правил
мешкання в гуртожитку.

На засіданнях Вчених рад факультету, кафедр, профбюро факультету
систематично розглядаються питання організації роботи зі
студентами,
заслуховуються звіти заступника декана з ОВР, кураторів про виконання своїх
обов’язків. Підводиться підсумок узагальнення досвіду роботи кураторів.
Факультет прикладної математики Дніпровського національного університету
імені Олеся Гончара відіграє важливу роль у вихованні творчої особистості з
чіткою національно-громадянською позицією, яка має ціннісні орієнтири в
житті, зумовлені потребами часу і суспільним розвитком.

