
 

 

ВИХОВНА РОБОТА КАФЕДРИ 

 

Профорієнтаційна робота викладачів кафедри провадиться за такими напрямами: 

1. Робота у школах, гімназіях та ліцеях (дні відкритих дверей, ознайомлення з умовами 

вступу укладання меморандумів про співпрацю тощо); 

2. Робота у соціальних мережах Facebook та Instagram; 

3. Профорієнтаційна робота в соціальних мережах «Фейсбук» та «Інстаграм» 

У розрізі даних напрямів профорієнтаційної діяльності за 2020-2021 н.р. викладачам кафедри 

було заплановано та проведено наступні заходи: 

 

 

 Напрям 

роботи 

Найменування заходів Виконавець Відмітка 

про 

виконання  

1 2 3 4 5 

1 Інформативн

о-аналітична 

та 

організаційн

а робота 

1.1 Затверджено відповідальних 

за профорієнтаційну роботу 

на кафедрі (Додаток 1. 

Протокол засідання 

кафедри) 

 

Завідувач кафедри ЛП – 

Завалевська О. В. 

Московчук Н.М. 

виконано 

 

1.2 Оновлено тести для 

вступних випробувань з 

англійської мови, німецької 

мови, французької мови, 

української мови, 

української мови та 

літератури, української мови 

як іноземної 

Завідувач кафедри ЛП – 

Завалевська О. В., 

Московчук Н. М., 

Рогальська-Якубова І. І., 

Агафонова Н.В., 

Шульган О.О., 

Тарасенко Л.В. 

виконано 

 

1.3 Визначено склад для 

проведення вступних іспитів для 

вступників шкіл за 

дисциплінами: 

 «Іноземна (англійська, 

німецька, французька) мова» 

 

 

 

«Українська мова», «Українська 

мова та література», «Українська 

мова як іноземна» 

 

 

Голова комісії: 

Завалевська О.В. 

Члени: Чугунова Н.В. 

Шульган О.О., 

Тарасенко Л.В.  

 

Голова комісії: 

Московчук Н. М.  

Члени: Рогальська-

Якубова І. І. 

виконано 

 

   



 

 

2.1 Затверджено відповідальних 

за сторінки  кафедри  ЛП Ф 

БтаСК на сайті ДУІТЗ (Додаток 

1).  

(Розп. № 3 ННІБтаСК ОНАЗ від 

18.09.2020) 

 

2.2 Розмішено новини та 

оголошення в соціальних 

мережах (в групах Viber) про 

діяльність факультету Б та СК 

ДУІТЗ: 

Одеська ЗОШ №110 І-ІІІ ст., 

ЗЗСО І-ІІІ ст. Нерубайський 

НВК «школа-гімназія», 

Нерубайська ЗОШ №1 І-ІІІ ст., 

Нерубайська ЗОШ №2 І-ІІІ ст. 

 

Московчук Н. М. 

 

 

 

 

 

 

Завалевська О.В. 

виконано 

 

3 Підготовка, 

друк та 

розміщення 

профорієнта

ційних  

матеріалів  

3.1 Прийняли участь в 

підготовці  

профорієнтаційних буклетів 

для вступників на перший та 

старші курси ДУІТЗ.  

Завалевська О. В., 

Романець Л.О., 

Радулова Є.М., 

Московчук Н. М., 

Агафонова Н.В., 

Чугунова Н.В., Чепелюк 

Н.І., Кузнєцова Г.П., 

Веретенникова В.П., 

Радіус О.А., Штефан 

І.В. 

виконано 

 

4 Профорієнта

ційна робота 

в ЗОШ, 

гімназіях та 

ліцеях міста 

Одеси для 

набору на І 

курс, на 

спеціальност

і   

4.1 Проведено профорієнтаційну 

роботу по ознайомленню 

школярів зі  спеціальностями 

ДУІТЗ та умовами прийому. 

Проведення професійної 

орієнтації молоді при вступі до 

ДУІТЗ, а також на підготовчі 

відділення 

 

Завалевська О. В., 

Радулова Є.М., 

Московчук Н. М., 

Агафонова Н.В., 

Чугунова Н.В., Чепелюк 

Н.І., Кузнєцова Г.П., 

Веретенникова В.П., 

Радіус О.А. 

виконано 

5 Профорієнта

ційна робота 

в ЗОШ, 

гімназіях та 

ліцеях 

України (за 

межами м. 

Одеси) для 

набору на І  

курс 

5.1 Виступили перед школярами 

ЗОШ, гімназіях та ліцеях 

України (за межами м. Одеси)  з 

метою ознайомлення  зі  

спеціальностями та умовами 

прийому до ДУІТЗ: 

ЗОШ №1 с. Кулевча, Одеської 

обл.  

(Викладачі: Московчук Н. М.) 

 

Московчук Н. М. виконано 

 



 

 

6 Робота в 

Академії 

8.1 Прийняли участь у підготовці 

та проведенні он-лайн «Днів 

відкритих дверей ДУІТЗ» для 

слухачів підготовчого відділення 

для іноземних громадян  

 Московчук Н. М. 

 

виконано 

 

 

Робота по вихованню студентів 
Метою виховної роботи є створення умов для становлення та розвитку професійної і 

соціальної компетентності особистості студента, мотивованої до професійного розвитку, з почуттям 

соціальної відповідальності, здоровою амбіціозністю, здатністю до інновацій, високою культурою 

та громадянською відповідальністю.   

Завдання виховної роботи: 

- створення умов для активної життєдіяльності, самовизначення та самореалізації, 

максимального задоволення потреб в інтелектуальному, культурному та моральному розвитку 

студентів;  

- формування особистих якостей, необхідних для ефективної професійної діяльності, 

інтелігентності;  

- виховання моральних та духовних якостей;   

- орієнтація на загальнолюдські цінності;  

- виховання навичок та вмінь управління колективом в процесі студентського 

самоврядування; 

- зберігання та примноження історико-культурних традицій університету та факультету, 

спадкоємність в вихованні студентської молоді;  

- вдосконалення фізичного стану, пропаганда здорового образу життя.   

За звітний період виховна робота виконувалася відповідно методичним рекомендаціям до 

планування виховної роботи зі студентами у вищих закладах освіти та проводилася відповідно 

плану виховної роботи кафедри ЛП факультету Б та СК на 2020-2021 навчальний рік  за наступними 

напрямками:  

1. Організаційна робота 

2. Навчальна робота 

3. Національно - патріотичне виховання 

4. Екологічне виховання 

5. Морально-правове виховання 

6. Художньо-естетичне виховання 

7. Фізичне виховання та пропаганда здорового способу життя 

 

Вид роботи Норма часу (в год.) Виконавці 

Участь в організації лекцій, бесід, 

зустрічей з представниками 

правоохоронних органів, органів 

охорони здоров’я (ООНД, 

поліклінік) 

До 30 годин на рік (з 

розрахунку 1 захід 1 

година) 

 

Сокольницька Л.О. 

Участь в організації і проведенні 

екскурсій у заклади культури (музеї, 

храми, екскурсії містом) та 

спортивних заходів 

До 10 годин на 

семестр (з розрахунку 1 

екскурсія – 2  години)  

Московчук Н.М. 

Мітєва Є.М. 

Виконання роботи наставника у 

студентському колективі (ПВ) 

5 годин на рік на 1 

студента 

 

Московчук Н.М. 

 

9. Участь кафедр у профорієнтаційній роботі та сприяння працевлаштуванню студентів 

та випускників 



 

 

Вид роботи Норма часу (в год.) Виконавці 

9.1 Участь у профорієнтаційній 

роботі 

Проведення бесід зі 

студентами підготовчого 

відділення 

Московчук Н.М. 

 

 

10. Виконання обовязків 

відповідального по кафедрі з 

наукової, виховної та дистанційної 

роботи тощо 

 

75 годин Завалевська О.В. 

11. Участь у підготовці та 

проведенні студентських олімпіад 

4 години на проведення 

одного туру олімпіади; 0,33 

години на перевірку 

кожного завдання 

Рогальська-

Якубова І.І., 

Агафонова Н.В. 

 

 

 


