
ПЛАН  

заходів щодо організації профорієнтаційної роботи  

у Комунальному закладі вищої освіти «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради 
 

№ 

п/п 

Зміст заходів Термін 

виконання 

1. Розміщення інформації про коледж, про Правила прийому абітурієнтів у довідниках 

обласного та всеукраїнського рівня 

постійно 

2. Забезпечення участі членів адміністрації коледжу з профорієнтаційною інформацією у 

нарадах керівників (заступників) закладів загальної середньої освіти в районних відділах 

освіти; в ОТГ  

систематично 

3. Проведення онлайн-зустрічей ректора, членів адміністрації, викладачів та представників 

студентського самоврядування з потенційними абітурієнтами 

щоп’ятниці 

березень-

червень 

4. Ознайомлення з графіком проведення курсів підвищення кваліфікації у ВІППО 

(керівники ЗЗСО, заступники, вчителі початкових класів, фізичної культури, музики, 

вихователі ЗДО). Залучення до профорієнтаційної роботи з цією категорією освітян 

викладачів коледжу, які є лекторами у ВІППО 

постійно  

5. Налагодження співпраці з колективами педагогічних коледжів Володимир-Волинського, 

Сарн, Дубно, Бродів щодо вступу випускників ОКР молодший спеціаліст на заочну 

форму навчання  

постійно 

6. Налагодження співпраці з випускниками коледжу, які працюють у ЗЗСО області постійно 

7. Розміщення інформації про коледж на сайті освіта-UA на комерційній основі лютий 

8.  Участь у всеукраїнських проектах:  

- «Українці – незламний європейський народ. Золотий фонд нації» – презентація 

діяльності та досягнень педагогічного, науково-педагогічного та студентського 

колективу коледжу; 

- «Україна. Освіта: незламні у війні» – презентація діяльності коледжу у воєнний 

період 

 

листопад-

грудень 

 

січень-лютий 

9. Випуск друкованої продукції профорієнтаційного спрямування: буклети, флаєри про 

коледж, про факультети, відділення, спеціальності, про Правила прийому абітурієнтів  

лютий 



10. Розміщення та постійне оновлення профорієнтаційної інформації на сайті коледжу постійно 

11. Розміщення інформаційних матеріалів про діяльність коледжу, висвітлення цікавих 

подій, агітаційних публікацій у «Волинській газеті» 

постійно 

12. Інформування громадськості Волині про основні події у коледжі через соціальні мережі, 

телевізійні та радіоканали  

постійно 

13. Організація гостьових зустрічей у відео студії коледжу з метою презентації 

спеціальностей. Запрошені: керівники структурних підрозділів коледжу, студенти, 

випускники, роботодавці 

1 раз в місяць 

14. Внесення змін до профорієнтаційного відеоролика, приведення його у відповідність до 

Правил прийому абітурієнтів 

лютий 

15. Проведення інструктивних нарад з викладачами, які беруть участь у виїзних 

профорієнтаційних заходах 

постійно 

16. Профорієнтаційне інформування учасників ІІІ етапу Всеукраїнських предметних 

олімпіад (учні 9-11 класів ЗЗСО Волинської області). Розповсюдження друкованої 

продукції 

січень-лютий 

17. Проведення Дня відкритих дверей: 

- онлайн  

- офлайн 

 

лютий 

квітень-травень 

18. Налагодження співпраці з музичними та спортивними школами міста, області 

(педагогічні працівники, учні, батьки) 

постійно 

19. Проведення творчого конкурсу «Молоді таланти Волині» травень 

20. Участь педагогічних працівників коледжу у обласних та міських конкурсах, змаганнях, 

проведення профорієнтаційної роботи з учасниками: мистецьких конкурсів, спортивних 

заходів, конкурсів професійної майстерності: «Вчитель року», «Вихователь року» 

згідно з Планом 

роботи 

відповідних 

структур 

21. Створення на факультетах та відділеннях агітаційних груп викладачів та студентів, 

здійснення профорієнтаційної роботи в школах області 

постійно 

22. Продовження традиції виїзних концертів учасників художньої самодіяльності у ЗЗСО 

області 

постійно 

23. Організація виїзних просвітницьких виступів гендерного театру «Дзеркало» у освітні 

заклади області 

постійно 



24. Залучення до профорієнтаційної роботи у школах області студентів-активістів 

студентської ради, профкому, старостату, студентів-практикантів та їх методистів: 

бесіди, участь у батьківських зборах (9-11 класи), розповсюдження друкованої продукції 

постійно 

25. Організація спільних заходів студентів та учнів старших класів ЗЗСО: творчі виставки, 

наукові пікніки, тематичні програми, екскурсії по коледжу 

постійно 

26. Організація і проведення «ярмарку педагогічних професій» у закладах загальної 

середньої освіти  

лютий-березень  

27. Проведення профорієнтаційних заходів у Центрі працевлаштування та педагогічної 

кар’єри, створеному у коледжі з ініціативи Волинського обласного центру зайнятості: 

навчання студентів з питань написання резюме, підготовка до співбесід з 

роботодавцями, організація зустрічей з керівниками освітніх установ 

постійно 

28. Виготовлення відеороликів профорієнтаційного спрямування та розміщення їх в 

соціальних мережах 

постійно 

29. Впровадження в профорієнтаційну роботу новітніх психодіагностичних методик, 

дистанційної профорієнтації, використання інформаційно-комунікаційних технологій 

постійно 

30. Проведення опитування серед учнів старших класів ЗЗСО області щодо їх налаштування 

на майбутню професію, виявлення потенційних абітурієнтів  

березень-

квітень 

31. Проведення опитування серед абітурієнтів коледжу та їх батьків щодо якості надання 

послуг приймальною комісією 

липень-серпень 

32. Анкетування студентів І-ІІ курсів «Хто здійснив найбільший вплив на вибір Вашої 

професії і закладу освіти, у який ви поступили» 

вересень-

листопад 

 


