
                                                                                        ЗАТВЕРДЖУЮ 

                                                                               Заступник декана з виховної  

                                                                               та профорієнтаційної роботи  

                                                                                ______________ Мазур В. А. 

                                                                                “___” ____________ 2019 р.  

План 

профорієнтаційної роботи кафедри спорту і спортивних ігор 

на 2019-2020 н.р. 

№ 

п/п 

Зміст роботи Термін 

виконання 

Відповідальний 

за виконання 

1. 

 

Робота з випускниками Кам’янець-

Подільських загальноосвітніх шкіл, 

Кам’янець-Подільського та Дунаєвецького 

районів. 

Вересень – 

Жовтень 

 

Авінов В. Л., 

Райтаровська І.В. 

Зубаль М.В. 

2. 

 

Організація та проведення рекламної 

компанії про факультет в навчальних 

закладах та профільних вишах м.м. 

Хмельницького, Дунаївців, Городка, 

Кам’янця-Подільського, Нової-Ушиці, 

Шепетівки, Хотина. 

Вересень-

січень 

 

Тренери груп 

СПВ, викладачі 

кафедри 

3. Організація роботи з випускниками шкіл 

та ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації (проведення 

змагань, науково-дослідних конференцій 

та конкурсів; створення на кафедрі 

наукових гуртків для студентів та учнів 

старших класів, з виконанням науково-

дослідних робіт). 

Жовтень-

листопад 

 

Тренери груп 

СПВ, науково-

педагогічні 

працівники 

кафедри 

 

4. 

 

Проведення профорієнтаційних зустрічей з  

батьками випускників загальноосвітніх 

шкіл під час загальношкільних 

батьківських зборів. 

Вересень- 

січень 

Зубаль М.В., 

ПрозарМ.В. 

 

5. Оформлення матеріалів з 

профорієнтаційної роботи на сайті 

кафедри спорту і спортивних ігор. 

Жовтень 

Листопад 

Мазур В.Й. 

 

6. Залучати учнів старших класів 

загальноосвітніх шкіл до участі спільно зі 

студентами у творчих конкурсах, 

спортивних змаганнях на рівні факультету, 

університету. 

Вересень- 

січень  

 

Гуска М.Б., 

Мазур В.Й. 

 

7. 

 

Випуск рекламної продукції та 

розповсюдження серед студентів з метою 

Упродовж 

року 

Деканат, 

відповідальний за 
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профорієнтаційної роботи у Хмельницькій 

та суміжних областях. 

профорієнтаційну 

роботу кафедри 

8. Організація екскурсій учнів старших 

класів загальноосвітніх шкіл у музеї 

університету, навчальні кабінети, 

лабораторії факультетів, спортивну базу. 

Вересень-

листопад 

Куратори груп, 

тренери груп 

СПВ 

 

9. 

 

Розміщення інформації про діяльність 

кафедри спорту і спортивних ігор на сайті 

кафедри, факультету, університету та 

мережі Інтернет. 

Упродовж 

навчального 

року 

Мазур В.Й. 

 

10. 

 

Розглядання питань профорієнтаційної 

роботи в групах СПВ (спортивного 

педагогічного вдосконалення), на 

засіданнях кафедри.  

Кожного 

місяця 

 

Прозар М.В. 

 

11. Проведення профорієнтаційної роботи під 

час семінарів круглих столів, конференцій 

Жовтень Зубаль М. В., 

Стасюк І. І. 

12. Розвиток співпраці та зв’язків з освітніми 

закладами, державними службами 

зайнятості, відділами освіти з питань 

проведення профорієнтаційних заходів. 

Упродовж 

навчального 

року 

Зав. кафедри, 

викладачі, 

тренери груп 

СПВ 

13. Профорієнтаційна робота з обдарованою 

молоддю, спортсменами через керівництво 

науковими роботами учнів ЗОШ, 

навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації, 

Всеукраїнських змагань. 

Повсякчас Зав. кафедри, 

науково-

педагогічні 

працівники 

14. Проведення презентації кафедри, 

факультету у формі концертних, 

спортивних виступів. 

Упродовж 

навчального 

року 

Зав. кафедри, 

науково-

педагогічні 

працівники 

15. Долучення до організації та проведення 

днів відкритих дверей університету, 

факультету. 

Вересень, 

жовтень, 

листопад 

науково-

педагогічні 

працівники 

16. Організація набору слухачів на навчання 

на підготовчих курсах університету 

Вересень-

жовтень  

науково-

педагогічні 

працівники 

17. Участь в “Ярмарках професій”, що 

організовуються обласними, районними та 

міськими центрами зайнятості. 

Упродовж І 

і ІІ семестру 

науково-

педагогічні 

працівники 

18. Забезпечення загальноосвітніх закладів та 

вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів 

акредитації оновленими інформаційними 

матеріалами (оголошення про дні 

відчинених дверей, підготовчі курси), 

рекламною продукцією про напрями 

підготовки та спеціальності, з яких 

Упродовж 

навчального 

року 

Зав. кафедри, 

науково-

педагогічні 

працівники 
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здійснюється підготовка фахівців в 

університеті. 

19. Проведення анкетування учнів ЗОШ, 

випускників вищих навчальних закладів І-

ІІ рівнів акредитації щодо їх професійної 

спрямованості. 

Упродовж  

І семестру 

Зав. кафедри, 

науково-

педагогічні 

працівники 

20. Проведення відкритих занять, змагань для 

учнів шкіл міста та району. 

Згідно з 

графіком 

проведення 

Зав. кафедри, 

науково-

педагогічні 

працівники 

21. Розміщення в засобах масової інформації 

та на сайті університету повідомлень про 

спортивні досягнення студентів 

університету з різних видів спорту. 

Щомісячно Зав. кафедри, 

науково-

педагогічні 

працівники 

22. Вивчення досвіду організації та 

проведення профорієнтаційної роботи 

структурними підрозділами вищих 

навчальних закладів України. 

Повсякчас Зав. кафедри, 

науково-

педагогічні 

працівники 

23. Удосконалення та поповнення web-сайту 

університету, а саме, розділ “Вступнику” 

підрозділи: “Факультети (про 

факультети)”, “Підготовка до всупу”. 

Повсякчас Зав. кафедри, 

науково-

педагогічні 

працівники 

24. Зустріч із батьками випускників, ЗОШ та 

випускників вищих навчальних закладів І-

ІІ рівнів акредитації. Роз’яснення правил 

прийому до університету у 2020 році. 

Повсякчас Зав. кафедри, 

науково-

педагогічні 

працівники 

 
 

 

        Завідувач кафедри спорту  

        і спортивних ігор                                                               М. В. Прозар 
 

 

 


