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ЗАТВЕРДЖУЮ 
 

завідувач кафедри публічного  

управління та адміністрування 

д. держ. упр., професор 

 
Тамара ЛОЗИНСЬКА 

26 червня 2021 року 

 

 

ЗВІТ  

ПРО ВИКОНАННЯ ПРОФОРІЄНТАЦІЙНОЇ РОБОТИ 

КАФЕДРИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ 

за 2020-2021 навчальний рік 
 

№/П Форми і засоби профорієнтаційної роботи 
Інформація про 

виконання 

1.  

Розробка, обговорення та затвердження на 

засіданні кафедри плану профорієнтаційної 

роботи на 2020-2021 навчальний рік 

Виконано, 

серпень 2020 року 
(Виконавці: викладачі 

кафедри) 

2.  

Обговорення змісту та форм інформаційно-

рекламної продукції (буклети електронні та 

буклети паперові; флаєри), яка буде 

розповсюджуватися у поточному навчальному 

році; оновлення вже існуючих матеріалів з 

урахуванням пропозицій і зауважень 

попереднього навчального року та вступної 

кампанії 2020 року 

Виконано, 

вересень 2020 року 
(Виконавці: викладачі 

кафедри) 

3.  

Підготовка матеріалів для розповсюдження 

рекламної інформації про спеціальність 

281 Публічне управління та адміністрування та 

можливість здобути вищу освіту за цією 

спеціальністю в ПДАА у соціальних мережах 

(сторінка кафедри на офіційному сайті ПДАА, 

сторінка кафедри на Фейсбуці).  

Виконано, 

вересень 2020 року;  

виконувалось у продовж 

року  
(Виконавці: викладачі 

кафедри) 

4.  

Розповсюдження матеріалів рекламного 

характеру про спеціальність 281 Публічне 

управління та адміністрування у соціальних 

мережах (сторінка кафедри на Фейсбуці). 

Залучення здобувачів вищої освіти, які вже 

навчаються, до популяризації обраної ними 

спеціальності у соціальних мережах 

Виконано у продовж 

року  
(Виконавці: викладачі 

кафедри; відповідальні за 

ведення сторінки кафедри на 

сайті – Сердюк О.І., 

Верещака С.Г.; відповідальна 

за сторінку кафедри на 

Фейсбуці – Верещака С.Г.; 

до розповсюдження 



 2 

інформаційних матеріалів 

про навчання у ПДАА були 

залучені  

студенти 1 та 2 курсів 

спеціальності ПУА) 

5.  

Розповсюдження серед представників закладів 

шкільної освіти Полтавської області 

інформаційної продукції (флаєри) під час 

проведення фінального етапу конкурсу творчих 

робіт «Громада моєї мрії»  
 

[реалізація здійснювалася з урахуванням карантинних 

обмежень: розсилка інформаційної продукції поштою]  

Виконано, 

грудень 2020 року  
(Виконавці: координатор 

конкурсу від кафедри – 

Сердюк О.І.)   

6.  

Участь викладачів кафедри та здобувачів вищої 

освіти спеціальності 281 Публічне управління 

та адміністрування у традиційних заходах Дня 

відкритих дверей в ПДАА 

Виконано, 

березень 2021 року 
(Виконавці: координатор з 

профорієнтаційної роботи 

кафедри – Щетініна Т.О.; у 

зустрічі з абітурієнтами та їх 

батьками брали участь 

студентки Олександра 

Колісник (3 курс) та Євгенія 

Тютюнник (1 курс)) 

7.  

Розробка анкет для проведення 

профорієнтаційних досліджень серед учнів 

випускних (старших) класів шкіл (ліцеїв, 

гімназій), а також студентів коледжів 
 

[реалізація здійснювалася з урахуванням карантинних 

обмежень: он-лайн] 

Виконано, 

березень 2021 року 
(Виконавці: координатор з 

профорієнтаційної роботи 

кафедри – Щетініна Т.О.; до 

розробки анкет були також 

залучені студенти 3 курсу 

спеціальності ПУА) 

8.  

Підготовка сценарію та проведення зйомки 

рекламного відеоролика про спеціальність 

281 Публічне управління та адміністрування із 

залученням студентів, що навчаються за цією 

спеціальністю 

Виконано, 

березень, травень  

2021 року 
(Виконавці: Лозинська Т.М., 

Щетініна Т.О., Шупта І.М. 

Колісник О. (студентка 3 

курсу) – розробка сценарію, 

визначення локацій; 

Панасенко Н.Л., Шупта І.М. 

– координація роботи зі 

студентами для зйомки 

відеоролика); до зйомки 

відеоролика залучені 

студенти 1, 2, 3 курсів) 

9.  

Проведення зустрічей з батьками та учнями 

старших класів (два заходи) Ковалівської 

загальноосвітньої школи-ліцею 
 

Виконано, 

квітень 2021 року 
(Виконавці: Лозинська Т.М., 

Дорофєєв О.В., Сердюк О.І., 

Щетініна Т.О.) 
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[реалізація здійснювалася з урахуванням карантинних 

обмежень: он-лайн на платформі Zoom] 

10.  

Проведення профорієнтаційних зустрічей з 

учнями старших класів міста Полтави 

(науковий ліцей № 3; навчально-виховний 

комплекс № 16) 

Виконано, 

травень 2021 року 
(Виконавці: Сердюк О.І., 

Щетініна Т.О.) 

11.  

Інформування органів місцевого 

самоврядування Полтавської області щодо 

можливості для посадових осіб здобуття 

ступеню вищої освіти Магістр зі спеціальності 

281 Публічне управління та адміністрування 

навчання за заочною формою навчання 
 

[реалізація здійснювалася з урахуванням карантинних 

обмежень: он-лайн] 

Виконано, 

липень 2021 року 
(Виконавці: Щетініна Т.О. – 

розробка інформаційного 

листа; Сердюк О.І., 

Мирна О.В. – розсилка 

інформації) 

 

 

 

Координатор профорієнтаційної  

роботи кафедри, к. і. н., доцент                                              Тетяна ЩЕТІНІНА  
 


