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ЗАТВЕРДЖУЮ 
 

завідувач кафедри публічного 

управління та адміністрування 

д. держ. упр., професор 

 
Тамара Лозинська 

30 серпня 2021 року 

 

 

ПЛАН ПРОФОРІЄНТАЦІЙНОЇ РОБОТИ 

КАФЕДРИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ 

на 2021-2022 навчальний рік 
 

№/П Форми і засоби профорієнтаційної роботи Термін виконання 

1.  

Розробка, обговорення та затвердження на 

засіданні кафедри плану профорієнтаційної 

роботи на 2021-2022 навчальний рік 

Серпень 2021 року 

2.  

Обговорення змісту та форм інформаційно-

рекламної продукції (флаєри), яка буде 

розповсюджуватися у поточному навчальному 

році, з урахуванням результатів попередньої 

вступної кампанії (у взаємодії з відділом 

маркетингу університету) 

Вересень 2021 року 

3.  

Розповсюдження матеріалів рекламного 

характеру про спеціальність 281 Публічне 

управління та адміністрування у соціальних 

мережах (сторінка кафедри на Фейсбуці) із 

залученням здобувачів вищої освіти, які вже 

навчаються, до популяризації обраної ними 

спеціальності у соціальних мережах 

Протягом року 

4.  

Участь викладачів кафедри та здобувачів вищої 

освіти у традиційних заходах Дня відкритих 

дверей в університеті (з урахуванням 

карантинних обмежень) 

Орієнтовно: 

листопад  

2021 року; 

квітень 2022 року 

5.  

Оновлення сценарію для рекламного відеоролика 

про спеціальність 281 Публічне управління та 

адміністрування із залученням випускників 

кафедри – учасників команди КВК «СМТ»   та 

інших креативних студентів, а також його   

подальше розповсюдження через соціальні 

мережі 

Листопад – грудень  

2020 року 

6.  

Підготовка інформаційної продукції (буклети, 

флаєри, брошури) для розповсюдження серед 

представників закладів шкільної освіти 

Орієнтовно: 

грудень 2021 року 
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Полтавської області під час проведення 

фінального етапу конкурсу творчих робіт 

«Громада моєї мрії» (з урахуванням карантинних 

обмежень) 

7.  

Розробка анкет для проведення 

профорієнтаційних досліджень серед учнів 

випускних (старших) класів шкіл (ліцеїв, 

гімназій), а також студентів коледжів 

Березень 2022 року 

8.  

Інформування широкого загалу посадових осіб 

органів публічного управління щодо можливості 

здобуття ступеню вищої освіти Магістр зі 

спеціальності 281 Публічне управління та 

адміністрування шляхом навчання за заочною 

формою (під час проведення спільних наукових,  

організаційних заходів тощо), у тому числі, із 

залученням випускників попередніх років 

Протягом року 

9.  

Проведення заходів профорієнтаційного 

характеру серед учнів випускних класів шкіл 

(ліцеїв, гімназій), а також серед студентів 

коледжів міста Полтави та області 

Протягом року 

10.  

Участь викладачів кафедри у виїзних заходах 

профорієнтаційного характеру, які проводяться 

університетом та/або Навчально-науковим 

інститутом економіки, управління, права та 

інформаційних технологій  

Протягом року 

 

 

Координатор профорієнтаційної  

роботи кафедри, к. і. н., доцент                                              Т. О. Щетініна  
 


