
П Л А Н
проведення профорієнтаційної роботи ОДАУ 

на 2018-2019 навчальний рік
№ 
п/п

Найменування та 
зміст заходів

Термін 
виконання

Відповідальні особи Примітки

1. Складення планів 
профорієнтаційної 
роботи та 
призначення 
відповідальних осіб 
за її проведення на 
факультетах

 До 
15.09.2018

Декани факультетів

2. Закріплення ЗОШ 
м. Одеси та районів 
Одеської області за 
факультетами 

До 
15.09.2018

Начальник відділу 
доуніверситетської 
підготовки та 
підвищення 
кваліфікації фахівців 
Соловйова Л.А.

3. Розподіл та 
закріплення 
викладачів та 
співробітників 
кафедр, студентів за 
ЗОШ та ВНЗ 1-2 р. 
акредитації

До 
01.10.2018

Декани факультетів, 
завідувачі кафедр

4. Проведення зборів з 
відповідальними 
особами за 
профорієнтаційну 
роботу на 
факультетах та 
кафедрах

Щомісяця Декани факультетів

5. Оновлення та 
видання 
інформаційних 
матеріалів 
університету та 
факультетів згідно 
умов прийому до 

Впродовж 
року

Відповідальний 
секретар приймальної 
комісії Панасюк О.П.



ВНЗ України у 2018 
році

6. Участь у роботі 
нарад-семінарів 
державних центрів 
зайнятості Одеської 
області 
«Випускник»

 Впродовж 
року

Соловйова Л.А.

7. Участь у 
навчальних  
ярмарках ЗОШ 
міста та області

Впродовж 
року

Соловйова Л.А.

8. Проведення 
профорієнтаційної 
роботи серед 
відвідувачів 
підготовчих курсів 
щодо їх вступу до 
ОДАУ

Впродовж 
року

Відповідальний 
секретар приймальної 
комісії Панасюк О.П., 
завідувач підготовчим 
відділенням 
Бельдій М.Г.

9. Організація і 
проведення 
екскурсій по 
університету для 
учнів ЗОШ та інших 
навчальних  
закладів

Впродовж 
року

Декани факультетів, 
відповідальні особи, 
Соловйова Л.А.

10. Проведення «Днів 
відкритих дверей» у
ОДАУ

Жовтень 
2018 р., 
лютий 
2019 р.

Декани факультетів
Коваленко О.А.,
Соловйова Л.А.

11. Організація і 
проведення 
підготовчих курсів з 
хімії, математики, 
біології, української 
мови (розміщення 
оголошень у ЗМІ, на 
радіо та сайті 
університету)

Жовтень 
2018 р. - 
лютий 
2019 р.

Відповідальний 
секретар приймальної 
комісії Панасюк О.П., 
завідувач підготовчим 
відділенням 
Бельдій М.Г.

12. Підготовка банерів  
з загальною 
короткою 
інформацією про 
університет для 

До кінця 
жовтня 
2018 р.

Декани факультетів



виїзної  
профорієнтаційної 
роботи до ЗОШ

13. Розсилка у 
електронному 
вигляді рекламних 
матеріалів  по усім 
школам міста і  
районам області

Впродовж  
року

Соловйова Л.А.

14. Взаємодія зі ЗМІ 
відповідальними 
особами від 
кожного факультету

Впродовж 
року

 Декани 
факультетів,відповідна 
за роботу по 
профорієнтації

15. Обновлення 
інформації з 
профорієнтаційної 
роботи на сайті 
ОДАУ

Впродовж 
року

Відповідальні особи, 
приймальна комісія.
Соловйова Л.А.

16. Проведення 
інструктажу серед 
студентів  щодо 
проведення ними 
профорієнтаційної 
роботи серед 
випускників 
ЗОШ під час 
зимових канікул та 
проходження 
навчальних та 
виробничих 
практик.

Листопад-
грудень 
2018 р.

Декани факультетів,
відповідальні особи

17. Зустрічі з 
випускниками ЗОШ 
та ВНЗ   під час 
проведення ЗНО 
(пункти тестування) 
та ДЕК  (технікуми, 
коледжі) 

За окремим 
графіком

Особи закріпленні за 
конкретними ЗОШ та 
ВНЗ        I-II р.  
акредитації, голови 
ДЕК від університету

18. Оперативне 
подання та 
оновлення 
інформаційних 
матеріалів щодо 
умов та правил 
вступу до 

 Впродовж 
року

Приймальна комісія



університету
19.  Залучити  

професорсько-
викладацький  склад 
факультетів до 
розробки  циклу  
відео лекцій про  
університет за 
темою «Вступ до 
фаху» та розмістити 
їх на сайті 
університету,  та 
сайті Центру 
дистанційної 
загальної освіти 
Одеської області у 
розрізі кожної 
спеціальності.

До 20 
жовтня 
2018 р.

Декани факультетів та 
відповідальні особи  за 
профорієнтаційну 
роботу на факультетах

Підготувала:
Начальник відділу доуніверситетської підготовки та підвищення кваліфікації 
фахівців
______________ Соловйова Л.А.


