
ПРОФОРІЄНТАЦІЙНАРОБОТА 

 факультету Б та СК ДУІТЗ за 2020-2021 навчальний рік  

 
 Напрям роботи Найменування заходів Термін  

1 2 3 4 

1 Інформативно-

аналітична та 

організаційна 

робота 

1.1. Затверджено відповідальних за профорієнтаційну роботу на кафедрах (Додаток 1). 

(Розп. № 3 Ф БтаСК від 18.06.2020),  

 

вересень 

1.2. Сформовано студентський актив з профорієнтаційної роботи в рамках студентського самоврядування. 

В студентський актив увійшли студенти 3-4 курсів бакалаврату та 1 курсу магістратури, спеціальностей 

«Менеджмент» та «Економіка» 

 

1.3 Зроблено самоаналіз результатів проведення вступної компанії та визначення викладачів що 

профорієнтували студентів, які вступили в Університет в 2020 р. (Додаток 2). 

вересень 

Викладачі факультету БтаСК провели профорієнтаційну роботу (обдзвонили) 469 абітурієнтів (в період до 

01.08.2020) з яких 248 зацікавилось пропозиціями ДУІТЗ, тому з ними продовжували роботу (до 30.08.2020). 

1.4 Визначено склад вступних іспитів для вступників шкіл на спеціальність «Економіка» та «Менеджмент»; 

 

Визначено склад вступних іспитів для вступників шкіл на спеціальність «Журналістика» та «Соціологія»; 

 

Визначено склад вступних іспитів для вступників шкіл за дисциплінами: «Іноземна мова (англійська, 

німецька, французська), «Українська мова», «Українська мова та література», «Українська мова як іноземна»; 

протягом  

1 семестру 

1.5 Оновлено питання для співбесіди вступників на базі молодшого спеціаліста. протягом 

року 

1.6. Оновлено тести для вступних випробувань з англійської мови, німецької мови, французської мови, 

української мови, української мови та літератури, української мови як іноземної 

 

протягом 

року 



1 2 3 4 

2 Профорієнтацій

на робота з 

використанням 

Інтернету  

2.1. Затверджено відповідальних за сторінки кафедр Ф БтаСК на сайті ДУІТЗ (Розп. №3 Ф БтаСК від 

18.03.2020) 

вересень 

  2.2 Взяли участь у підготовці та оновленні матеріалів про Ф Б та СК (оголошення про події в Ф Б та СК, 

загальні відомості, спеціальності та спеціалізації, типові запитання абітурієнтів з відповідями на них та ін.) 

для сайту Університету, розділів «Факультет Б та СК», «Кафедри факультету Б та СК», «Наукова діяльність» 

 та частково «Розклад занять» 

Участь у підготовці рекламних матеріалів про факультет Б та СК з характеристиками спеціальностей; фото 

лабораторій та учбових аудиторій, матеріалами із студентського життя. 

Скріншоти розміщених матеріалів на Google – диске за посиланням:  

https://owncloud.onat.edu.ua/index.php/s/nlgjvzehk16t8T4     

https://drive.google.com/folderview?id=17S1oypELppcYZK1V1VcXNn1U87CEIMTb&usp=gmail 

https://drive.google.com/folderview?id=17S1oypELppcYZK1V1VcXNn1U87CEIMTb 

 

 

протягом 

року 

2.3 Розмішено новини та оголошення в соціальних мережах про діяльність Ф Б та СК ДУІТЗ. 

Посилання: 

1) https://onat.edu.ua/2-4-sekcii-h-mizhnarodnoi-naukovo-praktichnoi-konferencii-ekonomika-ta-upravlinnja-v-

umovah-pobudovi-informacijnogo-suspilstva/  

2) https://onat.edu.ua/6-ta-sekcija-h-mizhnarodnoi-naukovo-praktichnoi-konferencii-ekonomika-ta-upravlinnja-v-

umovah-pobudovi-informacijnogo-suspilstva/  

3) https://onat.edu.ua/h-mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferencija-ekonomika-ta-upravlinnja-v-umovah-pobudovi-

informacijnogo-suspilstva-2/  

4) https://onat.edu.ua/h-mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferencija-ekonomika-ta-upravlinnja-v-umovah-pobudovi-

informacijnogo-suspilstva/ 

 

протягом 

року 

  2.4 Залучено до профорієнтаційної роботи в соціальних мережах студентів Ф Б та СК протягом 

року 

https://drive.google.com/folderview?id=17S1oypELppcYZK1V1VcXNn1U87CEIMTb&usp=gmail
https://drive.google.com/folderview?id=17S1oypELppcYZK1V1VcXNn1U87CEIMTb
https://onat.edu.ua/h-mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferencija-ekonomika-ta-upravlinnja-v-umovah-pobudovi-informacijnogo-suspilstva/
https://onat.edu.ua/h-mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferencija-ekonomika-ta-upravlinnja-v-umovah-pobudovi-informacijnogo-suspilstva/


1 2 3 4 

  2.5 Створено та активно ведуться сторінки кафедр у соціальних мережах «Фейсбук» та «Інстаграм», що 

створює взаємодію всіх стрінок, повязаних з університетом та формує популяризацію й позитивно-активний 

імідж її в суспільстві.  

протягом 

року 

3 Підготовка, друк 

та розміщення 

профорієнтаційн

их  матеріалів Ф 

БтаСК ДУІТЗ 

3.1. Прийняли участь в підготовці та надрукуванні профорієнтаційних буклетів Ф Б та СК для вступників на 

перший та старші курси. 

(Додаток 2-3) 

протягом 

року 

4 Профорієнтацій

на робота в 

ЗОШ, гімназіях 

та ліцеях міста 

Одеси для 

набору на І курс, 

на спеціальності  

«Менеджмент»  

та «Економіка 

підприємства» 

 

4.1 Проведено профорієнтаційну роботу по ознайомленню школярів зі  спеціальностями Університету та 

умовами прийому до Університету. 

Проведення професійної орієнтації молоді при вступі до ДУІТЗ, а також на підготовчі відділення: 

протягом 

року  

  4.2 Прийнято участь в організації, підготовці та проведені в ЗОШ, гімназіях та ліцеях Одеси профорієнтаційні 

заходи: 

 «Онлайн День відкритих дверей ДУІТЗ (для шкіл та коледжів)» 

Всі закріплені за Ф БтаСК ЗОШ (Додаток 4) 

протягом 

року 



  4.3 Відвідано батьківські збори у ЗОШ м. Одеси, які закріплені за факультетом протягом 

року 

1 2 3 4 

5 Профорієнтацій

на робота в 

ЗОШ, гімназіях 

та ліцеях 

України (за 

межами м. 

Одеси) для 

набору на І  

курс, на  

спеціальності  

«Менеджмент»  

та «Економіка 

підприємства» 

 

5.1 Виступили перед школярами ЗОШ, гімназіях та ліцеях України (за межами м. Одеси)  з метою 

ознайомлення  зі  спеціальностями та умовами прийому до Університету: 

ЗОШ №№1,2,3,4 м.Южне, Одеської обл.  

(Викладачі: Станкевич І.В.,  Пінчук Т.А.) 

ЗОШ № 1, с.м.т. Піщана, Вінницька обл. Біляєвка, Одеська обл., м. Овідіополь. 

(Викладачі: Галан Л.В.,  Щуровська А. Ю.) 

Великомихайливський НВК гімназія, Овідіопольский р-н 

Ізмаїльський р-н, с. Першотравневе, шк. 1 

ЗОШ №№1,2,3,4 м.Білгород-Дністровськ, Одеської обл.  

(Викладачі: Жаданова Ю.О.) 

ЗОШ №1 с. Кулевча, Одеської обл. 

(Викладачі: Московчук Н. М.) 

 

 

протягом 

року 

5.2 Залучення до профорієнтаційної роботи в школах України студентів ФБ та СК. протягом 

року  

5.3. Проведено професійну орієнтацію молоді при вступі до ДУІТЗ, в районних школах інших областей та 

Одеської обл.-  ЗОШ № 1, с.м.т. Піщана, Вінницька обл. Біляєвка, Одеська обл., м. Овідіополь.  

протягом 

року  

6 Проведення 

роботи з ЗВО І-

ІІ рівня 

акредитації для 

набору на 

старші  курси, 

на  

спеціальності  

«Менеджмент»  

та «Економіка 

підприємства» 

6.1 Підготовлено та проведено в коледжах Одеси та Одеської області профорієнтаційні заходи «День 

відкритих дверей Університету (на території коледжу)». Коледжі: 

Одеський коледж комп’ютерних технологій; 

Одеський автомобільно-дорожній коледж; 

Одеський коледж транспортних технологій 

(Додаток 5) 

протягом 

року  



 6.2 Оновити майстер-класи для профорієнтаційних заходів «День відкритих дверей Університету (на 

території коледжу)» 

протягом 

року  

1 2 3 4 

  6.3 Залучити до профорієнтаційної роботи в ВНЗ І-ІІ рівня акредитації студентів ІІІ курсу Ф БтаСК, колишніх 

випускників цих навчальних закладів. 

протягом 

року  

6.4 Подовжено роботу з пошуку ВНЗ І-ІІ рівня, які випускають молодших спеціалістів споріднених для Ф 

БтаСК спеціальностей для подальшого співробітництва 

протягом 

року  

6.5 Провести роботу зі студентами випускних груп та випускниками  ВНЗ І-ІІ рівня з метою повідомлення 

про умови вступу та спеціальностей Ф Б та СК для подальшого зарахування на старші  курси навчання, а 

також пропозиція їм других освітніх послуг академії. 

Участь у профорієнтаційній роботі кафедри у підшефних коледжах: 

-  Одеському технічному коледжі ОНАХТ; 

- Одеський коледж транспортних технологій; 

- Одеський коледж комп’ютерних технологій; 

- Одеський автомобільно-дорожній коледж ОНПУ 

протягом 

року  

7 Профорієнтацій

на робота з 

Центрами 

зайнятості м. 

Одеси та 

районними 

центрами 

зайнятості з 

випускниками 

ЗОШ 

7.1 Прийняли участь у зустрічах з випускниками 9-тих та 11-тих класів «Твій вибір випускник» центрів 

зайнятості м. Одеси та Одеської області та м. Южне 

протягом 

року  

7.2 Виявлення випускників ДУІТЗ минулих літ, що бажають співпрацювати по профорієнтаційній роботі 

8 Робота в 

Університеті 

8.1 Прийняли участь у підготовці та проведенні «Днів відкритих дверей» університету. (Додаток 5). протягом 

року  



 


