
План 

профорієнтаційної роботи кафедри ППСТ 

 

№ 

п/

п 

Назва заходу чи 

напрямку роботи  

Цільова група Час 

виконання  

Відповідаль

ні 

1. Постійне оновлення 

відповідної частини 

інформації на сайті 

кафедри  

Широке коло  Постійно Світайло 

Н.Д., 

Євсєєва Г.В., 

Синах А.О. 

2. Підготовка спільно зі 

студентами кафедральних 

спеціальностей  

матеріалів (роликів та 

окремих інформаційних 

месседжів) та поширення 

у соціальних мережах  

Школярі, батьки – 

через створені 

спеціальні канали та 

Ютубі та групи у 

Фейсбуці із 

відповідними 

хештегами.   

Постійно, з 

активізацією у 

квітні-червні 

Керівники 

секцій 

3. Проведення традиційного 

конкурсу «Соціальний 

ОСКАР» 

Широке коло  Листопад, 

онлайн 

Світайло 

Н.Д., 

Купенко 

О.В. 

4. Залучення студентів 

кафедральних 

спеціальностей для 

створення спеціальних 

коротких роликів про 

власний досвід та 

переваги навчання за 

спеціальностями і їх 

поширення у соцмережах. 

Школярі, батьки – 

через створені 

спеціальні канали та 

Ютубі та групи у 

Фейсбуці. із 

відповідними 

хештегами.   

Постійно, з 

активізацією у 

квітні-червні  

Керівники 

секцій 

5. Розширення напрямів 

роботи з базами практики 

(спільні дослідження, 

семінари, конкурси тощо) 

з метою ощирення 

інформації та залучення 

нових цільових груп 

Широке коло - як 

батьки, так і 

роботодавці, 

замовники 

Постійна Світайло 

Н.Д., 

6. Продовження роботи над 

серією роликів  "Важливі 

люди" про професію 

"Соціальна робота". 

 

Широке коло - через 

створені спеціальні 

канали та Ютубі та 

групи у Фейсбуці із 

відповідними 

хештегами.  . 

У випадку 

послаблення 

карантину, що 

дасть 

можливість 

пересування  

по області 

Купенко 

О.В.  



7. Оновлення 

інформаційних буклетів 

та поширення їх серед 

представників цільових 

груп , а також  у мережі  

Школярі, студенти 

коледжів та ПТНЗ 

батьки 

З квітня  Король С.М. 

8. Проведення конкурсу 

відео-роликів на "Тік-

ток"" серед студентів (по 

спеціальностях кафедри) 

Студенти, школярі Орієнтовно – 

квітень  

 

9. Організація роботи  

психологічного гуртка 

"Психологічна підготовка 

до ЗНО"  

Старшокласники м. 

Сум; 

З листопада 

2020 року - 

поновлюється 

Сахно П.І. 

10. Психологічні онлайн-

заняття зі студентами 

випускних курсів 

коледжів Сумської 

області 

Глухівське медичне 

училище, 

Лебединське 

медичне училище, 

Лебединське 

педагогічне 

училище, 

Путивльський 

педагогічний 

коледж, Сумський 

медичний коледж, 

Шосткинське 

медичне училище 

Протягом 

року. Зараз 

проходить 

апробація в 

групах 

студентів 

СумДУ; 

Улунова 

Г.Є.  

11. Проведення 

різноманітних заходів 

просвітницького та 

мотиваційного 

спрямування за 

напрямками діяльності 

кафедральних центрів, у 

т.ч. – залучення до участі 

у конкурсі «Перший крок 

у науку» 

 

Школярі, студенти 

коледжів та ПТНЗ 

Сумської області, 

батьки 

Постійно Світайло 

Н.Д., 

Костенко 

А.М., Сахно 

П.І., Назаров 

М.С. 

12. Проведення батьківських 

зборів або ж участь у них 

в якості запрошених на 

тему саме профорієнтації  

Батьки. При цьому 

співвиконавцями 

традиційно 

виступають 

студенти 

Якщо 

дозволить 

епідемічна 

ситуація 

Керівники 

секцій: 

Семенов 

В.М. 

Улунова 

Г.Є., Бойко 

О.П.  



13. Робота викладачів 

кафедри у рамках Малої 

академії наук та 

професійних 

методоб’єднань 

Школярі, вчителі,  Постійно  

14.  Участь у всеукраїнських 

акціях та челленджах за 

напрямками  

Широке коло Наші 

ініціативи 

спільно з 

іншими ВНЗ 

за 

напрямками 

підготовки 

Повалій 

Т.Л.,  

15. Участь кафедри у 

підготовці та проведенні 

традиційних та планових 

профорієнтаційних 

заходів на рівні 

факультету та 

університету 

 Постійно Світайло 

Н.Д., Король 

С.М. 

 

 

 

 

 


