
1

УДК 371.13
О. П. Петров

Н. С. Семічаснова

ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОФОРІЄНТАЦІЙНИХ ЗАХОДІВ НА
ФАКУЛЬТЕТІ МАШИНОБУДУВАННЯ ТА ТРАНСПОРТУ

Вінницький національний технічний університет

Анотація
В роботі наведено низку профорієнтаційних заходів, які спрямовані на  залучення потенційних  абітурієнтів

iз шкіл, коледжів та училищ до навчання на факультетi. Пропонується системний підхід до організації
профорієнтації у вищих навчальних закладах.
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Abstract
The paper presents a number of professional orientation activities directed towards attracting potential applicants

from schools, colleges and vocational schools to studying at the Faculty. System approach to the organization of
professional orientation work is proposed.

Keywords: applicant, professional orientation, professional orientation activities

Профорієнтація  на факультеті машинобудування та транспорту ВНТУ включає систему заходів,
які направлені на надання допомоги молоді у виборі професії та забезпечення  вільного доступу  до
інформації  про професії, які пропонує факультет, про можливостi професійної кар’єри,
працевлаштування.

Профорієнтаційна робота є одним з головних чинників, якi дозволяють залучити абітурієнтів до
навчання на факультеті. Для цілеспрямованої організації профорієнтаційної роботи на факультеті
Вченою радою  запропоновані заходи для проведення протягом навчального року. Кафедри
факультету керуються своїми планами на поточний навчальний рік з напрямкiв підготовки майбутніх
фахівців.

Використовувати накопичений досвід і наявні форми проведення профорієнтаційних заходів на
факультеті,  визначаються завдання на поточний навчальний рік, які включають:

–  рекламно-роз’яснювальну роботу;
–  методичну роботу;
–  виїзні просвітницькі проекти в школах, коледжах та училищах;
–  аналітичні та соціологічні дослідження;
–  залучення студентів старших курсів та інші.
Проведенням  рекламної роботи на факультеті займаються відповідальні за профорієнтацію на

кафедрах, викладачі, студенти, декан та заступники декана. На сайт факультету оперативно
вноситься інформація про поточні події, здійснюється наповнення сайту творчими студентськими
роботами.

Ведеться робота з підготовки  та оновлення інформаційних листівок, рекламних буклетів,
календарів, дисків, електронних презентацій кафедр, розміщення на факультеті стендів, пов'язаних з
історією кафедр та спеціальностями.

Проводиться розсилання в школи області рекламних матеріалів про спеціальності факультету та
інших друкованих матеріалiв, які інформують абітурієнтів про життя факультету та перспективи.

Факультет бере  участь в організації та проведенні заходів і проектів, ініційованих ВНТУ, в роботi
консультативних пунктiв під час роботи в приймальній комісії. проведенні Днів відкритих дверей на
факультеті під час шкільних канікул, загальноуніверситетського Дня відкритих дверей. Планується
органiзацiя екскурсій на факультеті для старшокласників протягом навчального року. Cтуденти 4
курсу проводять активну агітаційну роботу з випускниками шкіл та технікумів.
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Профорієнтаційна і інформаційна робота  з абітурієнтами в школах, технікумах, коледжах,
училищах проводиться з метою викликати в них інтерес до навчального закладу та спеціальностей
факультету.

Особливу роль в профорієнтаційній роботі відіграє робота з батьками потенційних абітурієнтів,
зокрема батьківські збори, на яких батьків учнів інформують про спеціальності (професії)
факультету, правила прийому, перспективи розвитку ринку праці, контрактно-цільову підготовку
кадрів, роз'яснюється роль батьків у професійній орієнтації учнів – виборі професії.

Планується співпраця  факультету із засобами масової інформації, яка спрямована на висвітлення
значущих подій факультету для створення його позитивного іміджу,  в тому числі підготовка статей
про діяльність кращих студентів та  випускників, для публікації в міських газетах.

На факультеті проводяться аналітичні та соціологічні дослідження, анкетування студентів 1 і 2
курсів з метою визначення ефективних методів інформування абітурієнтів.

Створений та оновлюється  єдиний банк даних потенційних абітурієнтів – випускників шкіл,
училищ, технікумів міста і області з відображенням інформації на карті області. Проводиться аналіз
результатів прийому в поточному році і розробка пропозицій щодо вдосконалення профорієнтаційної
роботи, яка проводиться на кафедрах  і факультеті.

Висновки

Основні заходи з профорієнтаційної роботи проводяться структурними підрозділами університету
а саме, приймальною комісією, факультетами, кафедрами та студентським активом.

Запропонований системний підхід в організації проведення профорієнтаційних заходів на
факультеті машинобудування та транспорту дозволить залучити абітурієнтів, які свідомо зроблять
свій вибір, що надалі покращить їх навчання в університеті.
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