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План з профорієнтаційної роботи  

№ Дата 

проведення 

Захід Проведена робота Відповідальний 

1 2 3 4 5 

1 20.11.2020 Розробка 

інформаційно-

рекламних 

матеріалів про 

кафедру та 

спеціальность 126. 

Зокрема, друкована 

продукція, аудіо- та 

відеоматеріали. 

відеовізитка кафедри 

викладена на кафедральній 

сторінці у facebook 

Оновлено  буклет, паперовий 

буклет 

Одарущенко О.Б., 

викладачі 

кафедри, фахівці 

навчальної 

лабораторії 

2 20.11.2020 Проведення 

виставок-презентацій 

спеціальності з 

наступним 

висвітленням в 

соціальних мережах 

та по можливості у 

ЗМІ 

Участь в виставці «Агропром 

Полтава 2020) 

Уткін ю.В.,  

викладачі 

кафедри, 

студенти 

3 27.05.2021 

 

27.05.2021 

 

05.06.2021 

Поширення 

інформаційно-

рекламних 

матеріалів про 

кафедру та 

спеціальность 126 в 

соціальних мережах 

27.05.2021 - Відеоінформацію 

розміщено на сайті пабліка 

pvp Poltava – отримано понад 

10000 переглядів  

27.05.2021 - інформація про 

126 спеціальність розміщено 

pvp Poltava telegramm 

 – 10000  переглядів 

05.06.2021 інформація про 

126 спеціальність розміщено 

в pvp Poltava  Instagramm – 

12000 переглядів 

Одарущенко О.Б. 

4 На протязі 

року 

Адміністрування 

інформаційних 

сторінок кафедри у 

соціальних мережах   

Виконано адміністрування 

інформаційних сторінок 

кафедри у соціальних 

мережах Facebook, Instagram 

Одарущенко О.Б., 

студенти  

5 На протязі 

року 

Поширення 

інформаційно-

рекламних 

матеріалів про 

кафедру на 

шкільних, міських і 

республіканських 

олімпіадах з 

Поширено рекламні 

матеріали 126 спеціальності 

на олімпіадах всіх рівней 

Одарущенко 

О.Б.,викладачі 

кафедри, 

студенти 



інформатики, 

інформаційних 

технологій, 

математики 

6 На протязі 

року 

Використання для 

профорієнтаційної 

роботи участь 

викладачів кафедри у 

наукових 

конференціях і 

семінарах 

Поширено інформацію про 

кафедру та спеціальність в 

ході роботи конференцій усіх 

рівней 

Одарущенко О.Б., 

викладачі 

кафедри, 

студенти 

7 26.02.2021, 

27.02.2021 - 

Поширення 

рекламної інформації 

серед майбутніх 

абітурієнтів, що 

навчаються на 

підготовчих курсах 

ПДАА 

26.02.2021, 27.02.2021 - 

поширено рекламну 

інформацію та проведено 

профорієнтаційний захід під 

час підготовки до ЗНО школа 

№14 (для 11 класів) 

Одарущенко О.Б. 

8 26.04 – 

31.05.2021 

Презентація кафедри 

та розповсюдження 

інформаційних 

матеріалів під час 

проходження 

практик студентами 

кафедри 

Поширена  рекламна 

інформація (м. 

Кропивницький – школи 

міста). 

Одарущенко О.Б., 

викладачі 

керівники 

практиками 

9 06.03.2021 Проведення 

профорієнтаційних 

лекцій  

Проведено 

профорієнтаційну лекцію у 

Полтавському Військовому 

коледжі сержантського 

складу Військового 

інституту телекомунікацій 

та інформатизації  

Одарущенко 

О.Б. 

10 09.04.2021  Проведення 

профорієнтаційних 

лекцій 

Проведено профорієнтаційну 

лекцію у Полтавському 

політехнічному коледжі 

Одарущенко О.Б. 

11 31.05.2021 Проведення 

профорієнтаційних 

лекцій 

Проведено профорієнтаційну 

лекцію у фаховому коледжі 

управління, економіки і права 

Полтавського державного 

аграрного університету 

Одарущенко О.Б. 

12 02.02.2021 

 

Дні відкритих дверей 

 

Розповсюджена інформація 

про старт реєстрації на ЗНО 

(facebook) 

Одарущенко О.Б.,  

викладачі 

кафедри, 



23.02.2021 

 

13.03.2021 

Facebook-трансляція на 

головній сторінці 

університету «День 

відкритих дверей онлайн» 

студенти 

 

доцент кафедри інформаційних  

систем та технологій     О.Б. Одарущенко 

 

 


