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ПЛАН ВИХОВНОЇ РОБОТИ 
Волинського національного університету імені Лесі Українки на 2022/2023 навчальн

ального
аїнки
лій ЦЬОСЬ 
Р-

№ з/п Зміст роботи Термін виконання Відповідальний за проведення заходів
1 2 4

1. Загальноуніверситетські заходи
1.1 Інавгураційне відкриття нового навчального року ЗО вересня. 

1-2 жовтня
В.о. начальника відділу молодіжної політики та 
соціальної роботи Закрева В. О.

1.2 День української писемності та мови 8-9 листопада Деканати факультетів/інститутів. бібліотека
1.3 Програма заходів до Дня студента Листопад Студентська рада В НУ
1.4 День гідності та свободи 21-22 листопада Декани факультетів/інститутів. студентська рада
1.5 День пам'яті жертв голодомору 28 листопада Декани факультетів/інститутів. сту дентська рада
1.6 Цикл урочистостей з нагоди різдвяно-новорічних свят Грудень Декани факультетів/інститутів. студентська рада
1.7 Тиждень правових знань Грудень Декан юридичного факультету
1.8 Програма відзначення 152-ої річниці від дня народження Лесі 

Українки (1871-1913)
21-25 лютого Організаційний комітет

1.9 Заходи до Дня Небесної Сотні 5 березня Відділ молодіжної політики та соціальної роботи
1.10 Програма відзначення Днів Тараса Шевченка 9-10 березня. 

22 травня
Декани факультетів/інститутів. студентська рада, 
бібліотека

1.11 Гкспозиція фотовиставки газети «День» Березень Начальник відділу молодіжної політики та 
соціальної роботи., директор бібліотеки ВНУ 
Собчук В. С.

1.12 Програма відзначення Дня пам'яті та примирення. Дня Перемоги 7-9 травня В.о. начальника відділу молодіжної політики та 
соціальної роботи Закрева В.О.

1.13 Урочиста Академія, присвячена 130-ій річниці від дня народження 
Михайла Кравчука

12 жовтня В.о. начальника відділу молодіжної політики та 
соціальної роботи Закрева В.О.

1.14 День української державності липень В.о. начальника відділу молодіжної політики та



соціальної роботи Закрева В.О.
1.15 Програма заходів до 140 років від дня народження В'ячеслава 

Липинського
квітень В.о. начальника відділу молодіжної політики та 

соціальної роботи Закрева В.О.
1.16 Вшанування пам'яті письменника, випускника філологічного відділу 

Якова
вересень В.о. начальника відділу молодіжної політики та 

соціальної роботи Закрева В.О.
2. Організаційна робота
2.1 Збори першокурсників та ознайомлення їх з університетським 

життям.
16 вересня Декани факультетів/інститутів. заступники деканів з 

виховної роботи факультетів, студентська рада ВНУ
2.2 Проведення Тижнів факультетів/інститутів Протягом року Декани факультетів/інститутів. заступники деканів з 

виховної роботи факультетів, студентська рада ВНУ
2.3 Проведення засідань ради з молодіжної політики ВНУ Перший

четвер
щомісячно

Відділ молодіжної політики та соціальної роботи

2.4 Обрання старост, органів студентського самоврядування 
факультетів/інститутів. гуртожитків

Вересень Декани факультетів/інститутів. заступники деканів з 
виховної роботи факультетїв. студентська рада ВНУ

2.5 Проведення старостатів, спільних зборів деканату, органів 
студентського самоврядування факультетів та гуртожитків

Протягом року Декани факультетів/інститутів. заступники деканів з 
виховної роботи факультетів, студентська рада ВНУ

2.6 Проведення зборів-зустрічей із батьками студентів Щосеместрово Декани факультетів/інститутів, заступники деканів з 
виховної роботи факультетів, студентська рада 
ВНУ, профком студентів ВІ1У

- і

Г
^

сі Організаційна підтримка органів студентського самоврядування на 
факультетах, гуртожитках

Протягом року Деканати факультетів/інститутів, відділ молодіжної 
політики та соціальної роботи, дирекція 
студмістечка

2.8 Систематична робота «телефону довіри» Протягом року Режимно-секретний відділ, факультет психології
|2.9 Проведення конкурсів: «кращий студент», «кращий випускник», 

«кращий студентський гуртожиток», «кращий поверх», «краща 
студентська кімната (блок) гуртожитків студмістечка»

Квітень-гравень Студентська рада, відділ молодіжної політики та 
соціальної роботи, деканати факультетів/інститутів, 
дирекція студмістечка

2.10 Організаційна підтримка роботи Школи куратора на факультетах Протягом року Заступники деканів з виховної роботи
3. Національно-патріотичне виховання
3.1 Участь в державних, обласних і міських заходах, 

присвячених державним святам України:
78-річчя з дня закінчення Другої світової війни
День захисника і захисниці України. День українського козацтва.
Річниця створення УПА.

Протягом року

2 вересня 
11-15 жовтня

Відділ молодіжної політики та соціальної роботи, 
деканати факультетів/інститутів 
Представники університету
Деканати факультетів/інститутів, Коледж 
технологій, бізнесу та права



День визволення України від фашистів 
День української писемності та мови 
День гідності та свободи
День пам'яті жертв голодомору та політичних репресій 
Міжнародний день пам’яті жертв голокосту
Тиждень з нагоди 152-ої річниці від дня народження Лесі Українки 
та дня пам’яті Лесі Українки

Дні пам'яті Великого Кобзаря

День скорботи і пам’яті жертв депортації кримськотатарського 
народу
Провести вечір-реквієм вшанування загиблих Героїв «Небесної 
сотні» та бійців АТО «Україна гідна свободи»
День скорботи і вшанування жертв Другої світової війни в Україні та 
Луцьку
День Конституції України 
День прапора 
День незалежності
Міжнародний день студентського спорту 
День пам’яті захисників України, які загинули в боротьбі за 
незалежність , суверенітет і територіальну цілісність України 
День захисників та захисниць

28 жовтня
9 листопада 
21 листопада 
27 листопада
27 січня 
Остання декада 
лютого
1 серпня 
9-10 березня.22 
травня 
18 травня

Березень

22-23 червня

28 червня
23 серпня
24 серпня
10 вересня
29 серпня

14 жовтня

Деканати факультетів/інститутів 
Факультет філології та журналістики, факультет 
педагогічної цсвіти та соціальної роботи, 
бібліотека
Деканати факультетів/інститутів.
Деканати факультетів/інститутів. відділ молодіжної 
політики та соціальної роботи

Факультет філології та журналістики, факультет 
культури і мистецтв, факультет педагогічної ос в іди 
та соціальної роботи, відділ молодіжної політики та 
соціальної роботи, центр культури і дозвілля 
Заступники деканів з виховної роботи 
факультетів/інститутів. факультет філології та 
журналістики, відділ молодіжної політики та 
соціальної роботи, центр культури і дозвілля

3.2 Провести бесіди на годинах куратора, присвячені:
- 80-им роковинам трагедії Бабиного Яру
- Дню українського козацтва;
- Дню створення УПА;
- Дню пам’яті жертв голодомору і політичних репресій;
- До дня пам’яті Героїв Крут

Вересень
Жовтень
Жовтень
Листопад
Грудень

Заступники деканів факультетів/інститутів. 
куратори,студентські декани

3 . 3 Заходи, присвячені Міжнародному дню бібліотек Вересень Директор бібліотеки Собчук В. С., методист 
бібліотеки Кресак С. 0.

3.4 Провести виховні заходи з участю воїнів-захисників східних рубежів 
країни

Протягом року Заступники деканів з виховної роботи, відділ 
молодіжної політики та соціальної роботи, 
куратори,студентські декани



Провести для здобувачів освіти ввідної лекції, щодо ознайомлення з 
нормативними актами про організацію освітнього процесу та безпеку 
всіх його учасників, відповідно до Рекомендацій, щодо дій в умовах 
воєнного стану

Вересень, жовтень Заступники деканів факультетів/інститутів, 
куратори,студентські декани

г

3.5 Проведення заходів, що фахово коментують політичну ситуацію в 
Україні, спричиненою агресією Росії та спрямованих на виховання 
високих моральних якостей, формування громадян здатних до 
суспільного вибору захисту територіальної цілісності й державного 
суверенітету( відвідування виставок розбитої російської техніки, 
зузстрічі зі студентами та випускниками, що мають чи здобувають 
військовий досвід; облаштування місць шани студентів ВНУ 
полеглих у війні)

Протягом року Заступники деканів з виховної роботи, відділ 
молодіжної політики та соціальної роботи, 
куратори,студентські декани

•

3.6 Провести зі здобувачами освіти з основ безпеки життєдіяльності в 
умовах надзвичайних ситуацій

Вересень-листопад Відділ Охорони праці

3.7 Провести зі здобувачами освіти інформаційні дні з інформаційної 
гігієни ( школа депутата)

Жовтень-листопад Заступники деканів з виховної роботи, відділ 
молодіжної політики та соціальної роботи, 
куратори,студентські декани

3.8 Провести зі здобувачами освіти інформаційні дні з екологічної освіти Протягом року Заступники деканів з виховної роботи, відділ 
молодіжної політики та соціальної роботи, 
куратори,студентські декани

3.9 Систематичне проведення «Хлипи мовчання» о 9-00 Протягом року Заступники деканів з виховної роботи, відділ 
молодіжної політики та соціальної роботи, 
куратори,студентські декани

3.10 Цикл заходів у рамках тижня української писемності та мови 8-11 листопада Заступники деканів факультетів/інститутів, 
куратори, студентські декани

3.11 Провести урочисті заходи з нагоди Дня Героїв Небесної Сотні 20 лютого Заступники деканів з виховної роботи, відділ 
молодіжної політики та соціальної роботи, 
куратори.студентські декани

3.12 Цикл заходів у рамках відзначення днів Т. Г. Шевченка Березень Деканат факультету культури та мистецтв, 
заступники деканів факультетів/інститутів з 
виховної роботи, відділ молодіжної політики та 
соціальної роботи, методист бібліотеки Кресак С. 0.

3.13 Цикл заходів до вшанування воїнів ЗСУ. ТРО та добровільних На протязі року Заступники деканів з виховної роботи, відділ



формувань, що загинули захищаючи суверенітет та територіальну 
цілісність України

молодіжної політики та соціальної роботи, 
куратори,студентські декани

3.14 Засідання круглого стола «Українсько-польські стосунки і 
трактування «Волинської трагедії»

Березень Деканат факультету історії, політології та 
національної безпеки

3.15 Провести екологічний день, присвячений Міжнародному дню пам’яті 
Чорнобиля, Міжнародному дню пам’яті жертв радіаційних аварій і 
катастроф (Міжнародний день пам’яті про чорнобильську 
катастрофу)

Квітень Заступники деканів з виховної роботи 
факультетів/інститутів, куратори

3.16 На відзначення Дня пам’яті та примирення, присвячені пам’яті жертв 
Другої світової війни. Дня Перемоги провести засідання круглого 
столу

8-9 травня Деканат факультету історії, політології та 
національної безпеки

3.17 Провести виставку творчих робіт випускників факультету культури 
та мистецтв

Травень Декан факультету культури та мистецтв 
Охманюк В. Ф.

3.18 Провести легкоатлетичний пробіг, присвячений Дню Перемоги Травень Заступник декана з виховної роботи факультету 
фізичної культури, спорту та здоров’я

3.19 Організовувати поїздки історичними місцями України Протягом року Заступники деканів з виховної роботи 
факультетів/інститутів. студентські декани

3.20 Організовувати виступи творчих колективів університету для 
популяризації традиційної та сучасної української культури: музики, 
художньої літератури, пісенної творчості, фольклору, мистецтва

Протягом року Факультет культури і мистецтв, центр культури і 
дозвілля, заступники деканів з виховної роботи 
факультетів/інститутів

4. Превентивне виховання
4.1 Проводити засідання ради з превентивного виховання з метою 

профілактики правопорушень
Вересень,
грудень

В.о. начальника відділу молодіжної політики та 
соціальної роботи Закрева В. 0.

4.2 Провести бесіди зі студентами першокурсниками про основи 
збереження свого здоров'я, недопущення вживання тютюнових, 
спиртогорілчаних, слабоалкогольних напоїв у приміщенні та на 
території університету

Вересень Заступники деканів з виховної роботи 
факультетів/інститутів

4.3 3 метою популяризації волонтерської діяльності провести зустріч 
лідерів волонтерських груп зі студентами перших курсів усіх 
факультетів

Вересень Лідери волонтерських груп на 
факультетах/інститутах

4.4 Організувати спілкування волонтерів через інтернет-сторінку сайту 
університету з метою підготовки лідерів волонтерських груп

Жовтень Лідери студентських груп.

4.5 Традиційні педагогічні читання «Актуальні питання навчання дітей з 
особливостями психофізичного розвитку в системі спеціальної та

1 жовтня Факультет педагогічної освіти та соціальної роботи



інклюзивної освіти»
Інтерактивна презентація «Психолого-педагогічний супровід дітей із 
особливостями психофізичного розвитку в умовах інклюзивно- 
ресурсного центру»

г

4.6 Провести лекцію на тему: «Небезпека шкідливих звичок та шляхи їх 
подолання»

Жовтень Заступники деканів з виховної роботи, куратори

4.7 На факультетах та гуртожитках для студентів провести бесіди з 
питань профілактики правопорушень

Жовтень-листопад Деканати, студентські декани, кафедра медичної 
психології та психодіагностики, кафедра загальної і 
соціальної психології

4.8 Організація і проведення лекторію з проблем девіантної поведінки 
серед студентів 1-2 курсів університету

Листопад-лютий Відповідальний за превентивну роботу ВНУ

4.9 До Міжнародного дня волонтерів провести:
- цикл тренінгів з профілактики ВІЛ/СНІДу спільно з 
представниками Волинського обласного центру профілактики і 
боротьби з СНІДом

Листопад -  
грудень

Деканат факультету педагогічної освіти та 
соціальної роботи

4.10 До Дня прав людини провести:
- лекцію «Правова держава як держава соціальної демократії»
- бесіду в академічних групах «Твої права і обов'язки, студенте!»

Грудень Деканат юридичного факультету, завідувач 
лабораторії «Юридична клініка «Ad Astra»
Єлов В. А., заступники деканів з виховної роботи 
факультетів/інститутів, студрада ВНУ

4.11 До всесвітнього дня волонтерів провести захід «Я волонтер! І цим 
пишаюся»

4 грудня Волонтерський відділ деканату факультету 
педагогічної освіти та соціальної роботи, лідери 
студентських груп факультетів

4.12 Здійснювати підтримку волонтерським групам факультетів ВНУ. які 
закріплені за спеціальними навчальними закладами:

- Володимир-Волинська спеціальна школа-інтернат І-ІІІ ст. для дітей 
з вадами слуху
- Заболотівська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат для 
дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового 
розвитку
- Затурцівська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат для дітей, 
які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку
- Ківерцівський спеціалізований дошкільний дитячий будинок 
«Сонечко»

Протягом року Декани, заступники деканів з виховної роботи, 
студентський декан, викладачі та студенти- 
волонтери
Юридичний факультет

Факультет інформаційних технологій, фізики та 
математики

Географічний факультет 

Факультет філології та журналістики



4.19 3 метою підвищення компетентності волонтерів з питань 
профілактики ВІЛ/СНІДу та формування мотивації до здорового 
способу життя провести:
- відео лекцію «Правда про наркотики»
- Взяти участь в акції «Свічкова хода» під гаслом «Скажи СНІДу -  
ні!»
- Профілактичний семінар «Що ти знаєш про СНІД?» з метою 
боротьби з розповсюдженням ВІЛ/СНІДу і за підтримки центру 
ВІЛ/СНІДУ м. Луцька

Протягом року Керівник школи волонтера, лідери-волонтери 
факультетів
Керівник шкцли волонтерів, лідери волонтерських 
груп
Керівник школи волонтерів, лідери волонтерських 
груп

4.20 Година превентивного виховання. Перегляд відеоматеріалів про 
згубний вплив наркотиків на здоров’я людини у рамках 
Міжнародного дня боротьби з наркоманією

Березень Заступники деканів з виховної роботи, голова 
студентської ради

4.21 Цикл благодійних акацій:
- «Разом до здоров'я», для ознайомлення молоді з засобами 
контрацепції
- «Милосердя» до Дня людей літнього віку
- Взяти участь у проведенні Всеукраїнської акції «Миколай тебе не 
забуде»
- До Міжнародного дня інвалідів
- До дня Великодня «Вітання людей з обмеженими фізичними 
можливостями»
- Всеукраїнська благодійна акція «Серце до серця»
- До Міжнародного дня людей із синдромом Дауна
- До великодніх свят «3 теплом до дитини»
- До дня захисту дітей «Подаруємо дітям радість» з метою підтримки 
дітей, що в и х о в у ю т ь с я  в дитячих будинках

Вересень

Жовтень
Грудень

Г рудень

Січень
Березень
Травень

Травень

Волонтерський відділ факультету педагогічної 
освіти та соціальної роботи, лідери волонтерських 
груп

4.22 Волонтерська акція «Об’єднаймо зусилля для протидії торгівлі 
людьми»

Грудень, квітень Деканат факультету педагогічної освіти та 
соціальної роботи

Художньо-естетичне виховання
5.1 Проводити тематичні зустрічі з провідними представниками 

культури, мистецтва, науки.
Протягом року Директор бібліотеки Собчук В. С.

5.2 До Дня працівника лісу провести толоку у ботанічному саду 
університету «Волинь»

Вересень Деканат біологічного факультету

5.3 Відзначення Дня української писемності: Листопад Кафедра української мови, кафедра історії та
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- 1 етап Всеукраїнського конкурсу «Ваша Величносте. Грамотність!». 
- 1 етап Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та 
студентської молоді імені Тараса Шевченка.
- 1 етап Міжнародного конкурсу знавців української мови імені 
Петра Яцика.
- конкурс студентських творчих робіт

культури української мови

5.4 Провести вечори відпочинку:
- вечір пошуку талантів серед першокурсників
- Андріївські вечорниці
- присвячений міжнародному дню гумору

Листопад 
Г рудень 
Квітень

Заступники деканів з виховної роботи факультетів

5.5 Проводити урочистості з нагоди вручення дипломів випускникам 
університету. День відкритих дверей ВНУ

Протягом року Деканати факультетів, центр культури і дозвілля

5.6 Забезпечити проведення в академгрупах бесід, тематичних зборів, 
диспутів на морально-етичні теми

Жовтень-травень Куратори факультетів

5.7 Відвідувати вистави: Волинського обласного академічного музично- 
драматичного театру імені Т. Г. Шевченка, Волинського 
академічного обласного театру ляльок

Протягом року Відділ молодіжної політики та соціальної роботи, 
заступники деканів з виховної роботи факультетів, 
студентські декани

5.8 Ознайомлювати студентів з культурними і художніми цінностями 
міста, області. України

Протягом року Відділ молодіжної політики та соціальної роботи, 
заступники деканів з виховної роботи факультетів, 
студентські декани, бібліотека

6. Спортивно-оздоровча та туристична робота
61 Взяти участь у проведенні свята до Дня працівника фізичної 

культури і спорту.
Вересень Деканат факультету фізичної культури, спорту та 

здоров'я
.6.2 Провести зустріч учасників Олімпійських ігор та їх тренерів зі 

студентами факультету фізичної культури, спорту та здоров'я
Жовтень Деканат факультету фізичної культури, спорту та 

здоров'я, студентський профком
6.3 До дня студента організувати спортивно-розважальне свято 

«Студентські забави»
Листопад Заступник декана з виховної роботи факультету 

фізичної культури, спорту та здоров'я, кафедра 
спортивних ігор

6.4 Провести футбольний турнір «Пам’яті Андрія Снітка» Квітень Заступник декана з виховної роботи факультету 
фізичної культури, спорту та здоров’я

6.5 Участь в організації і проведенні дня туриста Квітень-травень Заступник декана з виховної роботи факультету 
фізичної культури, спорту та здоров’я., туристичний 
клуб, студентські декани, студентський профком

6.6 Залучати студентів до роботи у секціях спортклубу університету Протягом року Кафедра здоров'я та фізичної культури, керівник



молодіжного спортивного клубу ВНУ
6.7 Провести на всіх факультетах «День здоров’я» Протягом року Заступники деканів з виховної роботи
6.8 Організувати спартакіаду

а) серед студентів університету (за видами спорту) та спортсменів 
інституту фізичної культури та здоров’я
б) серед студентів інституту фізичної культури та здоров'я
в) серед працівників, викладачів ВНУ
г) взяти участь у спартакіаді м. Луцька.

Протягом року 
Протягом року 
Протягом року

Січень-лютий

г

Деканати факультетів, заступник декана з виховної 
роботи факультету фізичної культури, спорту та 
здоров'я., кафедра здоров’я та фізичної культури

6.9 Провести туристичні походи по рідному краю Протягом року Заступники деканів з виховної роботи факультетів, 
студентські декани,куратори,туристичний клуб .

6.10 Заходи до Дня фізичної культури і спорту Вересень Заступник декана з виховної роботи факультету 
фізичної культури, спорту та здоров’я

7. Психологічна робота
7.1 Психологічні консультації працівникам університету та студентам Протягом року Практичний психолог відділу молодіжної політики 

та соціальної роботи
7.2 Допомога першокурсникам на етапі адаптації до навчання;

анкетування «Особливості соціальної, психологічної адаптації 
студентів першого курсу»;

інформаційні лекції «Психологічні поради першокурсникам»; 
тренінг «Адаптація студентів-першокурсників»

Жовтень-листопад Практичний психолог відділу молодіжної політики 
та соціальної роботи

7.3 Надання психологічної допомоги військовим ЗСУ/ТРО та студентам, 
батьки яких у ЗСУ/ТРО

Навчальний семінар «Як підтримати себе і свою родину у 
військовий час»

Протягом року Практичний психолог відділу молодіжної політики 
та соціальної роботи

7.4 Допомога студентам під час сесії 
Тренінг «Як успішно здати сесію»

Г рудень,травень Практичний психолог відділу молодіжної політики 
та соціальної роботи

7.5 Надання психологічної допомоги студентам з особливими 
потребами та сиротам (консультації, навчальні семінари, тренінги)

Протягом року Практичний психолог відділу молодіжної політики 
та соціальної роботи

7.6 Реалізація проекту «Протидія торгівлі людьми» Березень Практичний психолог відділу молодіжної політики 
та соціальної роботи

7.8 Психологічна підтримка студентів у військовий час
Тренінг «Стресостійкість у кризові моменти життя»

- Навчальний семінар «Протидія та запобігання сексуальному 
насильству в умовах війни»

Листопад Практичний психолог відділу молодіжної політики 
та соціальної роботи



8. Профорієнтаційна робота
8.1 Організація зустрічей роботодавців зі студентами та випускниками з 

питань можливості їх подальшого працевлаштування на конкретних 
підприємствах, установах та організаціях

Вересень-квітень Профконсультант відділу молодіжної політики та 
соціальної роботи

8.2 Проведення профінформаційних тренінгів за підтримки спеціалістів 
Луцького районного та Луцького міського центрів зайнятості

Протягом року Профконсультант відділу молодіжної політики та 
соціальної роботи

8.3 Навчально-тренінгова робота: Протягом року Профконсультант відділу молодіжної політики та 
соціальної роботи

•

Тренінг «Ефективна співбесіда та шокуючі питання»
Тренінг «Успішна самопрезентація та резюме»
Тренінг «Пошук роботи - теж робота»
Тренінг «Пошук роботи: психологічна та професійна мотивація 
студентів»
Тренінг «Працевлаштування студентів з особливими потребами»

8.4 Співпраця з потенційними роботодавцями і оперативне заповнення 
вакансій. Накопичення банку вакансій для студентів та випускників

Протягом року Профконсультант відділу молодіжної політики та 
соціальної роботи

8.5 Програма «Твоя кар'єра в твоїх руках» (консультації щодо: пошуку 
роботи . написання резюме, проходження співбесіди, адаптації на 
робочому місці, просування на ринку праці)

Протягом року Профконсультант відділу молодіжної політики та 
соціальної роботи

8.6 Профорієнтаційні консультації:
- Допомога у написанні резюме, супровідного листа;
- Формування навичок ефективної презентації себе роботодавцю;
- Падання інформації про вакансії тимчасової та постійної роботи з 
метою працевлаштування випускників та студентів у різних сферах 
(банк вакансій);
- Підготовка студентів до проходження співбесіди та стресового 
інтерв'ю з роботодавцем та ін.;
- Допомога студентам у адаптації на новому робочому місці та інше

Протягом року Профконсультант відділу молодіжної політики та 
соціальної роботи

8.7 Співпраця з управлінням освіти та науки, роботодавцями та Протягом року Відділ молодіжної політики та соціальної роботи, 
заступники деканів з виховної роботи факультетівцентрами зайнятості:

- Інформування студентів про відкриті вакансії та програми 
стажування;
- Проведення семінарів з пошуку роботи;
- Укладання трьохсторонньої угоди між випускниками, управлінням
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