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ПРОФОРІЄНТАЦІЙНОЇ РОБОТИ ФАКУЛЬТЕТУ ДОШКІЛЬНОЇ ТА ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ 

НА 2019-2020 НАВЧАЛЬНИЙ РІК 

 

Найменування заходів Термін 

виконання 

Відповідальні Особи, що 

здійснюють 

контроль 

Налагодження зв’язків, встановлення особистих контактів  із керівниками та 

фахівцями навчальних закладів, органів управління освітою, визначення 

оптимальних форм та термінів  партнерської взаємодії, складання планів-графіків 

вересень Курчатова А.В., 

Зав .кафедрами  

Спепанова Т.М. 

Проведення анкетування студентів 1 курсу «Мотивація вибору ЗВО» з метою 

визначення найбільш ефективних комунікативних каналів та вагомих факторів 

вибору ЗВО. 

вересень Тесленко С.О. 

Іванець Н.В. 

Зав .кафедрами 

Оновлення  та поповнення презентаційних матеріалів факультету з використанням 

інфографіки 

протягом 

року 

Курчатова А.В.,  .студ. рада Степанова Т.М. 

Участь у профорієнтаційних заходах управлінь освіти міста Миколаєва, районів 

Миколаївської області, державної служби зайнятості «Ярмарка професій», 

«Калейдоскоп професій» тощо) 

протягом 

року 

Курчатова А.В. 

викладачі факультету 

Зав .кафедрами 

Проведення занять по ознайомленню з професією для учнів загальноосвітніх 

закладів у міських та позаміських таборах відпочинку  

Під час 

роботи 

таборів 

Курчатова А.В. 

викладачі факультету 

Степанова Т.М. 

Розвиток співпраці із загальноосвітніми закладами шляхом: 

- залучення учнів до науково-пошукової діяльності під керівництвом викладачів 

факультету конкурсів «Молоді та здібні» (як глядачів);  

участі  у виховних заходах факультету, проведення екскурсій до музеїв 

університету. 

протягом 

року  

Зав. кафедрами  Степанова Т.М. 

 



Найменування заходів Термін 

виконання 

Відповідальні Особи, що 

здійснюють 

контроль 

Проведення профорієнтаційних бесід зі студентами випускних курсів, зустрічей із 

їх батьками, презентації навчального закладу,  напрямів підготовки бакалаврів та 

магістерських програм;  

протягом 

року  

Курчатова А.В. викладачі 

кафедр 

 

Степанова Т.М. 

Залучення майбутніх абітурієнтів і студентів до участі у  навчальних, наукових, 

культурно-масових, спортивних заходах факультету 

протягом 

року 

викладачі кафедр Зав. кафедрами 

Проведення Днів відкритих дверей  1 раз на 

семестр 

 

Курчатова А.В., викладачі 

факультету, студенти 

Степанова Т.М. 

Участь у масових заходах профорієнтаційної спрямованості та виставках 

освітнього спрямування в регіоні. 

 

протягом 

навчальног

о року 

 

Курчатова А.В., викладачі 

факультету, студенти 

зав. кафедрами 

«Науковий пікнік» вересень, 

червень 

Тесленко С,О. викладачі 

факультету 

Трифонова О.С. 

Проведення профорієнтаційних годин для слухачів курсів з підготовки до вступу 

за участю студентів ступеня бакалавр 

Лютий, 

квітень 

Курчатова А.В. 

викладачі факультету 

Степанова Т.М. 

Залучення практичних працівників до проведення на курсах з підготовки до вступу 

абітурієнтів занять  «Моя спеціальність» 

квітень Курчатова А.В. 

викладачі факультету 

Степанова Т.М 

Систематичне розповсюдження в установах рекламно-інформаційних матеріалів 
про діяльність факультету дошкільної та початкової освіти. 

протягом 

навчальног

о року 

 

Курчатова А.В., 

викладачі факультету, 

студенти 

Степанова Т.М. 

Презентація факультету на семінарах педагогічних працівників при 

Миколаївському будинку вчителів. 

протягом 

навчальног

Курчатова А.В. 

викладачі факультету 

зав. кафедрами 



Найменування заходів Термін 

виконання 

Відповідальні Особи, що 

здійснюють 

контроль 

о року 

 

Проведення виїзних презентацій факультету в педагогічних організаціях міста та 

регіону (Обласний будинок творчості молоді). 

протягом 

навчальног

о року 

 

Курчатова А.В., 

викладачі факультету, 

студенти 

зав. кафедрами 

Розширення тематичного наповнення сайту факультету в частині висвітлення 

переваг навчання на факультеті, перспектив та можливостей кар’єри випускників, 

взаємодії із роботодавцями; нових спеціальностей та програм магістерської 

підготовки, програм подвійних дипломів, навчання на іноземній мові; 

систематичне оновлення інформації на факультету;  

протягом 

навчальног

о року 

 

Курчатова А.В. 

Тимченко А.А.,  

Тесленко С.О. 

 зав. кафедрами 

Степанова Т.М. 

Розміщення інформації про діяльність факультету в  друкованих та електронних 

ЗМІ, соціальних мережах  

протягом 

навчальног

о року 

Курчатова А.В. зав. 

кафедрами 

Степанова Т.м. 

Участь у Всеукраїнських та регіональних виставках, форумах, акціях освітньої 

спрямованості 

за планом 

проведення 

Курчатова А.В. 

викладачі факультету 

Степанова Т.М. 

Організація конкурсу серед студентів щодо створення рекламних відеороликів (за 

спеціальностями). Критерії: наявність слогану, тривалість – до 1 хв., емоційність, 

цензурність, динамічність 

листопад зав. кафедрами Степанова Т.М. 

 

 


