
Звіт факультету дошкільної та початкової освіти 

із профорієнтаційної роботи за перше півріччя 2018-2019 н.р. 

Відповідальна за профорієнтацію: Казанжи Олександра Вадимівна 

№ 

з/п 

Дата проведення Місце проведення Ким проводиться 

(кафедра в структурі 

факультету або 

зовнішня участь) 

Учасники 

заходу 

Зміст заходу Примітка 

1. Відвідування 

шкіл області з 

агітаційною 

програмою (9 

жовтня 2018 

року) 

ЗЗСО Миколаївської 

області у таких селах, як: 

Коблево, Новофедорівка, 

Рибаківка, Березанка, 

Калинівка, Тузли, Лимани, 

щасливе, Анатоліївка, 

Комісарівка, Краснопілля, 

Красне, Нечаянне, 

Дмитрівка, Данилівка, 

Ташинськ, Прогресівка 

Представники 

факультетів МНУ імеі 

В.О.Сухомлинскього 

Учні 9-11 клсів 

ЗЗСО 

Миколаївскої 

осбласті 

У рамках заходу учні були 

ознайомлені з основними 

спеціальностями, на які 

здійснюється набір до 

університету, правилами й 

умовами прийому, отримали 

рекламні буклети з 

детальною інформацією про 

факультети, а також були 

запрошені на День 

відкритих дверей і Тиждень 

професій, заплановані на 

канікулярний період. 

Особливу зацікавленість у 

подальшій співпраці 

виявили директори 

Коблевської та 

Новофедорівської ЗОШ, 

зокрема погодилися на візит 

разом з учнями до МНУ 

імені В.О.Сухомлинського, 

щоб ближче познайомити 

майбутніх абітурієнтів із 

життям університету. 

Вик. 

2. День відкритих Актова зала університету  МНУ Учні 9-11 клсів Ознайомлення з основними Вик. 



дверей (27 

жовтня 2018 

року) 

ім. В.О.Сухомлинського, 

а також представники 

факультету дошкільної 

та початкової освіти 

Тесленко С. О., 

курчатова А. В., 

Казанжи І. В.,   

ЗЗСО 

м. Миколаєва 

та 

Миколаївскої 

осбласті 

спеціальностями, на які 

здійснюється набір до 

університету, правилами й 

умовами прийому, отримали 

рекламні буклети з 

детальною інформацією про 

факультети, а також були 

запрошені на День 

відкритих дверей і Тиждень 

професій, заплановані на 

канікулярний період. 

3. Арт-практикум 

для 

старшокласників 

«Подорож у 

Казколенд» (в 

рамках «Тижня 

професій») 15 

листопада 2018 

року 

Приміщення 

факультету дошкільної 

та початкової освіти, 

актова зала МНУ 

ім. В. О. Сухомлинсього 

Казанжи О.В., 

Тесленко С.О., 

Дрозд О.В. та студенти 

факультету дошкільної 

та початкової освіти 

Учні 9-11 клсів 

ЗЗСО 

м. Миколаєва 

(ЗЗСО №1, 14, 

19, 44, 26, 39, 

Економічний 

ліцей №2) 

Мета заходу – активізації 

життя учнівської молоді й 

встановлення дружніх 

зв’язків між факультетом 

дошкільної та початкової 

освіти МНУ 

ім. В.О.Сухомлинського й 

учнями шкіл м. Миколаєва 

для подальшої співпраці. 

Арт-практикум проведено у 

формі квесту, під час якого 

учні мали можливість 

відвідати майстер-класи з 

образотворчого й 

театрального мистецтв, 

перевірити свої 

інтелектуальні здібності, а 

також стати учасниками 

психологічного тренінгу. 

Захід завершився 

концертом, який 

підготували студенти й 

Вик. 



викладачі факультету, під 

час якого учасники арт-

практикуму отримали 

пам’ятні подарунки. 

4. Відвідування 

шкіл міста й 

області з 

агітаційною 

програмою (9 

жовтня 2018 

року) 

ЗЗСО № 1, 18, 22, 34, 39, 46, 

50, ММК ім. В.Д.Чайки, 

Миколаївська гімназія №2. 

Навчально-виховний 

комплекс №3 

Маринівська ЗЗСО 1-

3ступенів 

Веселівська ЗЗСО 1-

3ступенів 

Снігурівська райнна 

гімназія ім. Т.Г.Шевченка 

Врадіївська ЗЗСО 1-3 

ступенів №1 

Білоцерківська 

спеціалізована школа 1-3 

ступенів  

Ольшанська ЗЗСО 1-3 

ступенів 

Благодарівська ЗЗСО 1-

3ступенів 

Котляревська ЗЗСО 1-3ст. 

Миколаївська ЗЗСО 1-3ст. 

№56 

Новоочаківська ЗЗСО 1-3ст. 

Таборівська ЗЗСО 1-3ст. 

 

Викладачі та студенти 

факультету дошкільної 

та початкової освіти. 

Учні 9-11 клсів 

ЗЗСО 

м. Миколаєва 

та області: 

ЗЗСО № 1, 18, 

22, 34, 39, 46, 

50, ММК 

ім. В.Д.Чайки, 

Миколаївська 

гімназія №2. 

Навчально-

виховний 

комплекс №3 

Маринівська 

ЗЗСО 1-

3ступенів 

Веселівська 

ЗЗСО 1-

3ступенів 

Снігурівська 

райнна гімназія 

ім. 

Т.Г.Шевченка 

Врадіївська 

ЗЗСО 1-3 

ступенів №1 

Білоцерківська 

спеціалізована 

школа 1-3 

Ознайомлення з основними 

спеціальностями, на які 

здійснюється набір до 

університету, правилами й 

умовами прийому, отримали 

рекламні буклети з 

детальною інформацією про 

факультети. Також учні 

переглянули невелику 

творчу агітаційну програму. 

Вик. 



ступенів  

Ольшанська 

ЗЗСО 1-3 

ступенів 

Благодарівська 

ЗЗСО 1-

3ступенів 

Котляревська 

ЗЗСО 1-3ст. 

Миколаївська 

ЗЗСО 1-3ст. 

№56 

Новоочаківська 

ЗЗСО 1-3ст. 

Таборівська 

ЗЗСО 1-3ст. 

 

 

Доцент кафедри початкової освіти             О. В. Казанжи 


