ПЛАН ЗАХОДІВ
ШОСТКИНСЬКОГО ІНСТИТУТУ СУМДУ З
ПРОФОРІЄНТАЦІЙНОЇ РОБОТИ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ПРИЙОМУ АБІТУРІЄНТІВ У 2021-2022 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ
№
з/п
1
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Зміст роботи

Відповідальні

2

3

Організаційна робота
Відвідування
батьківських
зборів
для Пригара І.О.
проведення
профорієнтаційних
бесід
з Викладачі кафедр
батьками випускників шкіл м. Шостки та
району
Організувати роботу підготовчих курсів для Тугай Н.О.,
учнів 11 класів на базі ШІСумДУ
Пригара І.О.,
Марченко О.С.
Організувати і провести збори з випускними Тугай Н.О.,
групами Шосткинського вищого професійного Пригара І.О.,
училища, Шосткинського центру професійно- Шевцова Т.М.
технічної освіти, Шосткинського фахового
коледжу з метою профорієнтаційної роботи і
організації підготовчих курсів. Враховуючі
карантинні заходи зустрічі провести в online
режимі.
Проведення профорієнтаційних заходів з Шевцова Т.М.,
випускними
групами
ШФК
ім.
І. Пригара І.О.
КожедубаСумДУ,учнями
старших
класів
Шосткинської ОТГ
Залучення студентів до профорієнтаційної Тугай Н.О.,
роботи
(розповсюдження
інформації, Хочина І.І.,
прийняття участі в презентаційнихзаходах, Студентська рада
розробка відео звернення до абітурієнтів).
Інформування випускників ШІСумДУ з питань Шевцова Т.М.,
правил та умов вступу до магістратури у 2022 Романченко А.М.,
році.
Середа В.І.
Кафедрі економіки проводити економічну гру Тур О.М.,
для школярів м. Шостки та району за участі Пригара І.О.
провідних викладачів кафедри.
Продовжити
практику
проведення Шевцова Т.М.,
профорієнтаційної роботи під час пробного Пригара І.О.,
ЗНО, консультацій з питань реєстрації на ЗНО Романченко А.М.,
та під час його проведення. Організувати пункт
реєстрації до ЗНО на базі ШІ СумДУ.
Приймати участь в організації і проведенні Тугай Н.О.,
Всеукраїнської
науково-методичної Закусило Р.В.,
конференції «Освіта, наука та виробництво: Пригара
розвиток та перспективи» із залученням І.О.Мануйлович
обдарованої молоді міста.
Ю.М.
Організувати участь школярів Шосткинської Пригара І.О.
ОТГ у Всеукраїнській олімпіаді Сумського Зав. кафедрами
державного університету для професійної

Термін
виконання
4
вересень 2021
року
жовтень 2021
року
жовтень грудень 2021
року

протягом року

протягом року

протягом року
протягом року
за окремою
домовленістю
січень–
червень
2022 р.
квітень 2022
року

квітень –
травень 2022
року

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

орієнтації майбутніх абітурієнтів.
Усім структурним підрозділам інституту
протягом навчального року подавати актуальну
інформацію у відділ довузівської підготовки
для розміщення на сайті ШІ СумДУ і в засобах
масової інформації
Участь в класних годинах загальноосвітніх
навчальних закладівШосткинської ОТГ
Розробка кафедрами презентаційних відеороликів та розміщення їх на сайтах інституту,
шкіл, коледжів, училищ м. Шостки та Шостки
та району.
Проведення відео конференції для випускників
шкіл та їх батьків
з питань вступу до
ШІСумДУ

Зав. кафедрами,
Шевцова Т.М.

протягом року

Тугай Н.О.,
Пригара І.О.,
Шевцова Т.М.

протягом року
за
попередньою
домовленістю
протягом
навчального
року

Тугай Н.О.,
Пригара І.О.,
Шевцова Т.М.

Тугай Н.О.,
Пригара І.О.,
Шевцова Т.М.
Середа В.І.
Адміністрації ШІСумДУ і працівникам відділу Тугай Н.О.,
довузівської підготовки провестизустрічі з Пригара І.О.
адміністрацією
управління
освіти
Шосткинської ОТГ та адміністраціями шкіл з
метою подальшої співпраці.
Надати можливість школам на їхнє замовлення Шевцова Т.М.,
використовувати в навчальному процесі Пригара І.О.
матеріальну та науково-методичну бази Зав. кафедрами
інституту (лабораторії, електронну бібліотеку,
комп’ютерні класи та ін.)
З метою залучення обдарованих учнів до Зав. кафедрами
ШІСумДУ запровадити надання викладачами
інституту учасникам МАН, олімпіад і турнірів
інформації про навчальний заклад і відповідних
рекламних матеріалів.
З метою поширення інформації про ШІСумДУ Зав. кафедрами,
серед молоді активізувати роботу в соціальних Шевцова Т.М.,
мережах Fasebook, Twitter і Instagram.
Хочина І.І.,
Пригара І.О.
Організувати та провести День відкритих Тугай Н.О.,
дверей для випускників шкіл Шостки.нської Шевцова Т.М.,
ОТГ.
Пригара І.О.
Викладачі
Студентська рада
Організація
та проведення екскурсій для Тугай Н.О.,
випускників шкіл Шостки та району.
Шевцова Т.М.,
Пригара І.О.
Викладачі
Студентська рада
Розміщення рекламних оголошень щодо Тугай Н.О.,
діяльності ШІСумДУ у маршрутках, на Шевцова Т.М.,
інформаційних стендах і в холах навчальних Пригара І.О.
закладів.
Розміщувати інформацію про новини інституту
Тугай Н.О.,
на офіційному сайті закладу і на сайті ШосткаШевцова Т.М.,
2

Протягом року

протягом
навчального
року за
попередньою
домовленістю
протягом
навчального
року
протягом
навчального
року
протягом
навчального
року
квітень 2022

протягом
навчального
року
протягом
навчального
року
Постійно

інфо.
№
з/п
1

2

3

5

6

Пригара І.О.
Зміст роботи

Відповідальні

Загальноінститутські і загальноміські заходи
Відділу
довузівської
підготовки, Шевцова Т.М.,
зав.кафедрамивраховуючи умови адаптивного Пригара І.О.,
карантину підготувати і провести тренувальне Зав. кафедрами
тестування з різних дисциплін і організувати
участь учнів міста в комп’ютерному тестуванні
СумДУ в рамках підготовки до ЗНО
Організуватиonlineпроведення Днів відкритих Тугай Н.О.,
дверей
інституту
як
інформаційно- Шевцова Т.М.,
організаційних заходів з метою ознайомлення з Пригара І.О.
правилами прийому до ШІСумДУ.
Середа В.І.
Зав. кафедрами
Провести у форматі online батьківські збори Тугай Н.О.,
випускників навчальних закладів м. Шостки на Шевцова Т.М.,
базі Шосткинського інституту СумДУ з метою Пригара І.О.
профорієнтаційної роботи і підготовки до
проведення ЗНО – 2022 за участю працівників
ХРЦОЯО
Взяти участь у профорієнтаційних заходах
Шевцова Т.М.,
«День кар’єри», які проводяться в м. Шостці і
Пригара І.О.,
районних центрах Сумської і Чернігівської
Хочина І.І.
областей із залученням студентів.
Продовжити проведення Днів ШІСумДУ та Тугай Н.О.,
презентації інституту на батьківських зборах у Шевцова Т.М.,
загальноосвітніх навчальних закладах регіону з Пригара І.О.,
використанням мультимедійної техніки.
Зав. кафедрами

3

Термін
виконання
листопад –
грудень 2022
р.

листопадгрудень
2021 р.
Січень –
лютий 2022 р.

протягом року

протягом
навчального
року за
окремим
графіком

