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№
з/п

Зміст роботи

Відповідальні особи

Дата
проведення

І. Організаційні аспекти профорієнтаційної роботи
Розроблення плану профорієнтаційної роботи доц. Черніговець Т.І.
вересень
1
в РДГУ на 2018-2019 навчальний рік
2017 р.
Проведення семінару «Шляхи оптимізації доц. Черніговець Т.І.
листопад
2
профорієнтаційної роботи в РДГУ у світлі
2017 р.
вимог вступної кампанії 2019 р».
Обговорення
планів
та
технологій директор Інституту вересень3
листопад
профорієнтаційної
роботи
в
інституті мистецтв,
2018 р.
мистецтв, на факультетах, кафедрах.
декани факультетів,
Проведення консультацій зі студентським зав. кафедрами,
активом та студентами денної і заочної форм відповідальні за
навчання з метою залучення їх до профорієнтаційну
профорієнтаційної роботи
роботу
ІІ. Налагодження та зміцнення зв’язків з навчальними закладами
(ЗОШ, закладами І-ІІ рівнів акредитації) Рівненської області та інших регіонів України
Листування та зустрічі з педагогічними директор Інституту
протягом
1
колективами навчальних закладів (див. наказ мистецтв,
року
№ 175-осн./з від 17.10.2011 р.) з метою декани факультетів,
співпраці у плані профорієнтаційної роботи
зав.
Кафедрами,
відповідальний
секретар
приймальної комісії
2

3

Зустрічі з педагогічними колективами, учнями
ЗОШ, профтехучилищ та студентами коледжів
(див. наказ № 229-01-01 від 14 листопада 2017
р.) м. Рівного і районів області з метою
інформування про діяльність університету у
сфері надання освітніх послуг

директор
Інституту
мистецтв,
декани
факультетів,
зав. кафедрами,
відповідальні за
профорієнтаційну
роботу
Інституту
Листування
та
надсилання
рекламних директор
мистецтв,
повідомлень на електронні адреси навчальних
декани факультетів,
закладів
зав. кафедрами,
відповідальні за
профорієнтаційну
роботу,

протягом
року

протягом
року

4

5

6

7

8

9

1

2
3

відповідальний
секретар приймальної
комісії
Інституту
Проведення спільних заходів з навчальними директор
мистецтв,
закладами
(пізнавальних,
культурнодекани
факультетів,
мистецьких, розважальних, спортивних)
зав. кафедрами,
відповідальні за
профорієнтаційну
роботу

згідно з
планами
роботи
Інституту
мистецтв,
факультетів,
кафедр
Проведення днів відкритих дверей в РДГУ, доц. Черніговець Т.І,
листопад
доц.
Джеджера
К.В.,
Інституті мистецтв, на факультетах, кафедрах,
2018 р.,
участь у ярмарках професій, підготовка ст. викл. Левчук В.В.,
березень
директор
інституту
необхідних відео-презентацій
2019 р.
мистецтв,
декани факультетів,
зав.
кафедрами,
відповідальні за
профорієнтаційну
роботу
Інституту протягом
Підготовка та коригування презентаційних директор
мистецтв,
матеріалів про спеціальності на сайті
року
факультетів,
приймальної комісії, сайтах інститутів, декани
зав. кафедрами,
факультетів, кафедр
доц. Джеджера К.В.,
ст. викл. Левчук В.В.,
доц. Черніговець Т.І.,
відповідальні за
профорієнтаційну
роботу
жовтень
Проведення
моніторингу
регіональної доц. Черніговець Т.І.
2018 р.
приналежності вступників (області, райони

Рівненщини)
Проведення
моніторингу
щодо
вступу директори коледжів
випускників коледжів до РДГУ та інших вузів

листопад
2018 р.–
березень
2019 р.
листопад
2018 р.

Проведення
моніторингу
джерел доц. Черніговець Т.І.
інформування
та
мотивації
вступу
першокурсників до РДГУ
ІІІ. Інформування потенційних вступників та громадськості
про особливості вступу та навчання в РДГУ
Підготовка
та
оновлення
інформації директор Інституту жовтень,
профорієнтаційного
змісту
для
сайту мистецтв,
2018 р.,
університету, інститутів, факультетів, кафедр
декани факультетів,
протягом
зав.
кафедрами, року
відповідальні за
профорієнтаційну
роботу
сайту ст. викл. Левчук В.В.

Поновлення
та
коригування
приймальної комісії РДГУ
Консультування з питань вступу та навчання в члени приймальної
РДГУ потенційних вступників (безпосереднє, комісії,
за допомогою телефонного та Інтернет- дирекція Інституту

.
постійно

протягом
року,
під час

зв’язку), під час бесід на ярмарках професій

4

5

Проведення виступів на радіо і телебаченні
представників ректорату, приймальної комісії,
дирекції
інститутів,
деканатів,
кафедр,
підготовка рекламних статей у газетах,
довідниках
Поновлення
та
друкування
рекламної
продукції:
буклетів,
флаєрів,
листівок,
календарів, газет

мистецтв,
деканати,
викладачі кафедр
директор Інституту
мистецтв,
декани факультетів,
зав. кафедрами,

вступної
кампанії
листопадчервень 20182019 н.р.

доц. Джеджера К.В.

директор Інституту протягом
року
мистецтв,
декани факультетів,
зав. кафедрами, доц.
Джеджера К.В. доц.
Черніговець Т.І.,
директор
Інституту
мистецтв,
декани
факультетів,
зав. кафедрами,
відповідальні
за
профорієнтаційну
роботу
директор
Інституту
мистецтв,
декани
факультетів,
зав. кафедрами,
відповідальні
за
профорієнтаційну
роботу
директор
Інституту
мистецтв,
декани
факультетів,
заступники деканів з
виховної роботи,
зав. кафедрами,
відповідальні
за
профорієнтаційну
роботу

6

Проведення зустрічей з потенційними
вступниками та їх батьками в навчальних
закладах

7

Підготовка та поширення інформаційних
матеріалів, які висвітлюють діяльність
інститутів, факультетів, кафедр, інших
структурних підрозділів університету у ЗМІ та
соціальних мережах

8

Проведення
соціально-культурної,
благодійницької,
культурно-мистецької
(фестивалів, конкурсів, квестів,
флешмобів,
читань, концертів, зустрічей, екологічних акцій
тощо) та виставкової діяльності в регіоні та
м. Рівне і широке інформування про неї у ЗМІ та
соціальних мережах

9

згідно з
Підготовка студентських газет та іншої студрада,
планами
рекламної продукції, що висвітлює життя та студдекани,
навчання студентів РДГУ
заступники деканів з роботи
виховної роботи
згідно з
Проведення публічних культурно-масових декани факультетів,
заходів на факультетах (кафедрах) із заступники деканів з планами
роботи
запрошенням потенційних абітурієнтів
виховної роботи
зав. кафедрами
ІV. Опосередковане інформування та мотивування щодо вступу
потенційних вступників до РДГУ
інституту протягом
Проведення
публічної
інформаційно- директор
навчального
просвітницької
та
культурно-мистецької мистецтв,
декани
факультетів,
року
роботи в м. Рівне та області з метою
зав.
кафедрами,
формування сприятливого іміджу РДГУ

10

1

відповідальні
профорієнтаційну
роботу

за

згідно з
планами
роботи

протягом
року

протягом
року

2

3

1

2

Інституту протягом
Залучення учнівської та студентської молоді директор
мистецтв,
навчального
до участі у наукових і творчих конкурсах,
декани факультетів,
року
олімпіадах, виставках
зав.
кафедрами,
відповідальні
за
профорієнтаційну
роботу
Інституту протягом
Висвітлення досягнень РДГУ (інституту директор
навчального
мистецтв,
факультетів,
кафедр,
інших мистецтв,
декани
факультетів,
року
структурних підрозділів) у засобах масової
зав.
кафедрами,
інформації та в соціальних мережах
відповідальний
секретар приймальної
комісії

V. Безпосередня робота зі вступниками
Організація роботи підготовчих курсів та доц. Сяський В.А.
Всеукраїнської профорієнтаційної олімпіади в
РДГУ
Консультування потенційних вступників з доц. Джеджера К.В.
питань зовнішнього незалежного оцінювання ст. викл. Левчук В.В.,
директор
Інституту
знань

згідно з
графіком
березень
2019 р.

мистецтв,
декани факультетів,
зав. кафедрами

3

4

5

6

7

Консультування потенційних вступників щодо директор Інституту
особливостей професійної підготовки за мистецтв,
обраними спеціальностями
декани факультетів,
зав. кафедрами,
відповідальний
секретар
приймальної комісії
Проведення консультаційних зборів студентів доц. Джеджера К.В.
ІV курсу щодо вступу до РДГУ для здобуття ст. викл. Левчук В.В.,
ОС магістра або ОС бакалавра за іншою доц. Черніговець Т.І.
спеціальністю
Проведення консультаційних зборів студентів доц. Джеджера К.В.
І-ІІ курсів щодо вступу до РЛГУ на ІІ курс для ст. викл. Левчук В.В.,
здобуття
ОС
бакалавра
за
іншою доц. Черніговець Т.І.
спеціальністю
Організація консультаційних пунктів кафедр зав.
кафедрами,
для надання консультацій щодо особливостей відповідальні
за
професійної
підготовки
за
обраними профорієнтаційну
спеціальностями (освітні ступені «бакалавр», роботу
«магістр»)

протягом
навчального
року та під
час вступної
кампанії

Надання можливості абітурієнтам відвідувати
заняття викладачів зі спеціальності, яка їх
зацікавила (попередньо інформуючи про це
цільову аудиторію (в ЗМІ, соціальних
мережах)

відповідно до
графіків,
розроблених
кафедрами

Відповідальна за профорієнтаційну роботу

директор Інституту
мистецтв,
декани факультетів,
зав. кафедрами

квітень
2019 р.

протягом
навчального
року та під
час вступної
кампанії

доц. Т. І. Черніговець

