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Найменування заходів Термін 

виконання 

Відповідальні Особи, що 

здійснюють 

контроль 

Проведення анкетування студентів 1 курсу «Мотивація вибору ЗВО» з 

метою визначення найбільш ефективних комунікативних каналів та 

вагомих факторів вибору ЗВО. 

вересень Султанова Н.В. 

Тесленко С.О. 

Іванець Н.В. 

Зав .кафедрами 

Залучення до роботи у загальноосвітніх закладах, у т.ч. за місцем 

проживання, студентів академічних груп 1-6 курсів. 

вересень-

грудень 2021 

лютий-квітень 

2022 

студентська рада Зав .кафедрами 

Оновлення та поповнення презентаційних матеріалів факультету  вересень-

жовтень 2021 

студ. рада проф. Степанова Т.М. 

Розвиток співпраці із загальноосвітніми закладами шляхом: 

- залучення учнів до конкурсів, участі  у виховних заходах факультету, 

проведення екскурсій до музеїв університету.  

листопад-

грудень 2021. 

березень-

травень 2022 

Зав. кафедрами проф. Степанова Т.М. 

 

Проведення профорієнтаційних бесід зі студентами випускних курсів, 

зустрічей із їх батьками, презентації навчального закладу, напрямів 

підготовки бакалаврів та магістерських програм. 

грудень 2021 Яблонська-

Рогальська І.П. 

Курчатова А.В.  

Лісовська Т.А., 

Філімонова Т.В. 

Тимченко А.А 

проф. Степанова Т.М. 

Проведення Днів відкритих дверей.  За планом 

університету 

 

Курчатова А.В., 

Іванець Н.В. 

Паршук С.М. 

Філімонова Т.М. 

студенти 

проф. Степанова Т.М. 

Розширення тематичного наповнення сайту факультету в частині 

висвітлення переваг навчання на факультеті, перспектив та 

можливостей кар’єри випускників, взаємодії із роботодавцями; нових 

протягом 

навчального 

року 

Курчатова А.В. 

Тимченко А.А., 

Тесленко С.О. 

проф. Степанова 

Т.М. 



Найменування заходів Термін 

виконання 

Відповідальні Особи, що 

здійснюють 

контроль 

спеціальностей та програм магістерської підготовки, програм 

подвійних дипломів, навчання на іноземній мові; систематичне 

оновлення інформації на факультету. 

 зав. кафедрами 

Розміщення інформації про діяльність факультету в  друкованих та 

електронних ЗМІ, соціальних мережах Facebook, Instagram, Twitter, 

TikTok . 

протягом 

навчального 

року 

зав. кафедрами проф. Степанова 

Т.М. 

Участь у Всеукраїнських та регіональних виставках, форумах, акціях 

освітньої спрямованості. 

за планом 

проведення 

викладачі 

кафедр. 

проф. Степанова 

Т.М. 

Розсилання запрошень і телефонограм до вступу на електронні адреси 

загально освітніх шкіл Миколаєва. 

Березень 2022 Курчатова А.В., 

Брославська 

А.Б. 

зав. кафедрами 

Організація конкурсу серед студентів щодо створення рекламних 

відеороликів (за спеціальностями). Критерії: наявність слогану, 

тривалість – до 1 хв., емоційність, цензурність, динамічність. 

Листопад 

2021 

зав. кафедрами, 

куратори 

академічних 

груп, студ. рада 

проф. Степанова 

Т.М. 

Розміщення інформації про факультетські події, досягнення студентів 

та викладачів у засобах масової інформації та соціальних мережах. 

протягом 

навчального 

року 

Тимченко А.А. 

Тесленко С.О.  

Бросавська А.Б. 

зав. кафедрами 

проф. Степанова 

Т.М 

Підготувати інформаційні релізи у засоби масової інформації. «З 

учнями про освіту та кар’єру», «Школа майбутнього» «Обираємо своє 

майбутнє»  

протягом 

навчального 

року 

Психологи 

кафедрами 

педагогіки та 

інклюзивної 

освіти 

проф. Степанова 

Т.М. 

«Вибір професії крок до життєвого успіху» 

 


