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ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ПРОФОРІЄНТАЦІЙНОЇ РОБОТИ  

КАФЕРИ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ  

ФАКУЛЬТЕТУ ДОШКІЛЬНОЇ ТА ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ  

 

Профорієнтаційна робота як невід’ємна складова функціонування кафедри початкової освіти має кілька 

пріоритетних завдань, зокрема: 

 організація агітаційно-роз’яснювальної роботи в закладах загальної середньої освіти, коледжах; 

 рекламно-інформаційна діяльність у засобах масової інформації; 

 участь у виставках, конкурсах, ярмарках, презентаціях; 

 проведення Днів відкритих дверей, інших масових заходів; 

 співробітництво за договорами з організаціями, установами, навчальними закладами. 

Профорієнтаційна робота кафедри, спрямована на залучення до вступу випускників ЗЗСО та закладів 

вищої освіти І-ІІ рівнів акредитації, охоплює: 

 зустрічі із старшокласниками закладів загальної середньої освіти районів Миколаївської області та 

півдня України; 

 бесіди із студентами старших курсів  ЗВО І-ІІ рівнів акредитації у Миколаєві та області, що 

випускають молодших спеціалістів, у тому числі безпосередньо на факультеті дошкільної та початкової освіти 

під час проведення локальних днів відкритих дверей; 

 презентації спеціальності «Початкова освіта» в організаціях, установах та ЗЗСО; 

 дні відкритих дверей; 



 екскурсії до музею імені В.О.Сухомлинського для учнів ЗЗСО міста та області. 

Забезпечується оперативне та об’єктивне поширення інформації про діяльність навчального закладу 

шляхом: 

 розповсюдження інформаційних матеріалів спеціальності «Початкова освіта» поштою та 

електронною поштою у ЗЗСО регіону, установи, в організаціях; серед учасників пробного ЗНО на 

базі факультету; 

 розміщення листівок факультету у громадському транспорті міста, маршрутних таксі; аудіо та 

відеоматеріалів на регіональному радіо та телебаченні; 

 участі у виставках освітньої спрямованості. 

До профорієнтаційної роботи залучені науково-педагогічні працівники кафедри початкової освіти, орган 

студентського самоврядування, випускники факультету, студенти спеціальності «Початкова освіта» заочної 

форми навчання. 

Профорієнтаційна робота кафедр організована у закріплених ЗЗСО, коледжах, районах Миколаївської 

області та півдня України. Науково-педагогічні працівники кафедри початкової освіти беруть участь у 

проведенні масових заходів профорієнтаційної спрямованості (Днів відкритих дверей, виставок). 

При проведенні профорієнтаційних заходів використовуються різноманітні друковані 

(буклети, плакати, оголошення тощо) та відеоінформаційні матеріали 

 



 

№ 

п/п 

Термін 

виконан

ня 

Форма роботи Зміст роботи Організатори, 

відповідальні за 

проведення 

Примітка 

1.  вересень Індивідуальні 

зустрічі з 

керівниками та 

фахівцями 

навчальних закладів 

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. 

Січко І.О., 

викладачі кафедри  

 

2.  жовтень Квест Інтерактивний екскурс на Планету дитинства 

(24 жовтня 2020 р.) для старшокласників та 

випускників ЗЗСО 

Січко І..О., Дрозд О.В.,  

Тесленко С.О. 

 

 

Анкетування 

першокурсників 

Проведення анкетування студентів 1 курсу 

«Мотивація вибору ЗВО» з метою визначення 

найбільш ефективних комунікативних каналів 

та вагомих факторів вибору ЗВО. 

Куратори 

3.  листопад День відкритих 

дверей 

Проведення Дня відкритих дверей за планом 

факультету дошкільної та початкової освіти 

Січко І..О., Дрозд О.В.,  

Тесленко С.О., 

проф. Якименко С.І. 

 

4.  грудень Презентація 

спеціальностей 

факультету 

Оновлення та поповнення презентаційних 

матеріалів факультету з використанням 

інфографіки.  

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; 

систематичне оновлення інформації на 

факультету. 

Січко І..О., 

Тимченко А.А.., 

викладачів кафедри 

 



5.  січень Зустрічі зі 

старшокласниками 

шкіл міста та 

області 

Участь у профорієнтаційних заходах в ЗЗСО м. 

Миколаєва та області. 

Викладачі кафедри  

лютий Бесіди з 

випускниками 

Проведення профорієнтаційних бесід зі 

студентами випускних курсів, зустрічей із їх 

батьками, презентації навчального закладу,  

напрямів підготовки бакалаврів та 

магістерських програм. 

Січко І.О., 

викладачі кафедри  
 

6.  березень Зустрічі зі 

старшокласниками 

шкіл міста та 

області 

Участь у профорієнтаційних заходах в ЗЗСО м. 

Миколаєва та області. 

Січко І.О., 

викладачі кафедри 
 

7.  Зустрічі зі 

старшокласниками 

шкіл міста та 

області  

Агітаційна програма «Ми чекаємо на вас!» 

ЗЗСО № 34 м. Миколаєва 

Січко І.О., 

викладачі кафедри 
 

8.  квітень Агітація, реклама 

спеціальності 

«Початкова освіта» 

Систематичне розповсюдження в установах 

рекламно-інформаційних матеріалів про 

діяльність факультету дошкільної та 

початкової освіти. 

 

Січко І.О.,   

Тимченко А.А., 

Іванець Н.В. 

 

9.  травень Агітація, реклама 

спеціальності 

«Початкова освіта» 

Реклама на зупинках, вулицях міста та у 

громадському транспорті 

Викладачі кафедри, 

студенти 
 

10.  червень Профорієнтаційні 

бесіди 

Залучення до роботи у загальноосвітніх 

закладах, у т.ч. за місцем проживання, 

студентів академічних груп 1-6 курсів. 

Викладачі кафедри, 

студентська рада 
 

11.  протягом 

року 

Агітація, реклама 

спеціальності 

«Початкова освіта» 

Розміщення інформації про діяльність 

факультету в  друкованих та електронних ЗМІ, 

соціальних мережах. 

Тимченко А.А.,  

Січко І.О. 
 



12.  протягом 

року 

Робота в 

соцмережах 

Робота в соціальних мережах «Постав «like»та 

зроби репост» 

Викладачі кафедри  

13.  Червень 

2021 

Звіт Підготовка звіту з профорієнтаційної роботи 

кафедри початкової освіти за 2020-2021 н.р. 

Січко І.О.   

 

Відповідальний за профорієнтаційну роботу    _______________________       доц. Січко І. О. 

Зав. кафедри                                             _______________________          проф. Якименко С.І. 


