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Основною метою установи вищої освіти з профорієнтаційної роботи є 

залучення професорсько-викладацького складу, кафедр, студентів до 

активної участі в науково обґрунтованій системі заходів з професійної 

орієнтації молоді, приведення освітніх потреб абітурієнтів у відповідність з 

ринком праці на основі особистісно-орієнтованого підходу та створення умов 

для формування ними обґрунтованих професійно-освітніх планів. 

Профорієнтаційна робота на факультеті гуманітарної та економічної 

освіти триває протягом постійно та проводиться у співпраці між 

адміністрацією, викладачами та студентами. 

На факультеті створено комісію з профорієнтаційної роботи, до складу 

якої увійшли представники всіх кафедр під керівництвом голови комісії доц. 

Артюхіної М.В., із січня 2021 р. – доц. Фатальчука С. Д.. Було сформовано 

інформаційну базу закладів освіти: заклади загальної середньої освіти 

(ЗЗСО); заклади передвищої освіти І–ІІ рівня акредитації, вищої освіти 

підконтрольної території Донецької, Луганської та Харківської областей. 

Упродовж звітного періоду задля унаочнення процесу 

профорієнтаційного інформування школярів та абітурієнтів на факультеті 

проводиться цілеспрямована рекламно-агітаційна робота. Науково-

педагогічний персонал кафедр постійно розміщує та розповсюджує 

інформаційні буклети: на сайтах навчальних закладів – 11-і класи ЗОШ І–ІІІ 

ст. № 25 м. Краматорська, у групах спілкування випускників шкіл № 6, №7 м. 

Дружківки (Сергєєва І. В.); у групах Viber ЗОШ №8, №1 м. Слов’янська, 

через студентів факультету (Дейниченко Л. М.); серед випускників ЗОШ № 3 

м. Волновахи та семи навчальних закладів м. Маріуполя (Свіденська Г.М.); у 



групах спілкування учнів, батьків, випускників у ЗОШ № 12 м. Словʼянська, 

Дмитрівській загальноосвітній школі І–ІІІ ступенів, Малинівській 

загальноосвітній школі І–ІІІ ступенів (Степаненко Л. В., Мартиненко О. В.); 

Логвіновою Д. В. створено аккаунт у соціальній мережі Facebook; буклет 

спеціальностей викладений на сайтах Ізюмського медичного коледжу, 

Бахмутського педагогічного коледжу, ЗЗСО м. Слов'янська. 

За звітний період було створено (2020 р.) та поновлено (2021 р.) 

рекламний відео-ролик (доц. Попова Г.В., Скоропісов М.Г.) та рекламні 

буклети (загальнофакультетський та окремо по кожній спеціальності), де 

розміщено інформацію про освітні програми факультету. Виготовлено банер 

спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки (освітня програма «Педагогіка 

вищої школи», 2021 р.). 

На сьогодні профорієнтаційна робота активно ведеться у соціальних 

мережах, зокрема ефективно функціонують у Facebook: група факультету 

(адміністратор доц. Попова Г.В.), сторінка спеціальності «Менеджмент» 

(адміністратор доц. Артюхіна М.В.), сторінка спеціальності «Психологія» 

(адміністратор доц. Дейниченко Л.В.), група кафедри педагогіки вищої 

школи (адміністратор проф. Топольник Я.В.), група кафедри філософії, 

історії та соціально-гуманітарних наук (адміністратор ст. лаб. 

Бєлозьорова Р.).  

З метою розповсюдження інформації про факультет серед учнів 10–11 

класів та випускників інших навчальних закладів, центрів позашкільної 

роботи були задіяні також: соціальна мережа Іnstagram; сайти університету, 

факультету («Новини», «Центр розвитку кар’єри», «Наші випускники»); 

особисті сторінки викладачів; Targeting-реклама в соціальних мережах та 

платне оголошення на головній сторінці міського сайту 6262 Слов’янськ 

(лютий-березень, 2021 р.). 

Під час карантину профорієнтаційна робота для випускників ЗЗСО 

окремими викладачами кафедр проводиться з використанням платформ 

Classroom, Zoom (доц. Бабенко О.А., проф. Мельник В.В., доц. Гончар Л.В). 



Широко увійшли в практику профорієнтаційні методи непрямого 

впливу через представлення досягнень викладачів кафедр факультету, 

зокрема: 

 інформаційні повідомлення в соціальній мережі Facebook про 

перемоги доц. Мартинова Р.С. у чемпіонаті м. Слов’янська з шахів (каф. 

філософії, історії та соціально-гуманітарних дисциплін, грудень 2020 р., 

березень 2021); 

 інтерв’ю в прямому ефірі програми «Радіо М» «Професори і 

студенти» (популяризація спеціальності 073 Менеджмент, лютий 2021 р., 

проф. Набока О.Г.); 

 інтерв’ю в прямому ефірі програми «Радіо М» «Час із 

християнським психологом» (популяризація спеціальності 053 Психологія, 

вересень, проф. Мелоян А.Е.); 

Варто зазначити, що провідні викладачі кафедр з метою популяризації 

спеціальностей факультету виявляють власний професіоналізм на відкритих 

лекціях, тренінгах тощо. Зокрема, за звітний період було проведено: 

 тренінг «Маски» (жовтень 2020 р., проф. Мелоян А. Е.); відкрита 

лекція-презентація «Зміна педагогічних факультетів та університетів у 21 

столітті» (жовтень 2020 р., проф. Саяпіна С. А.) для студентів з Переяслав-

Хмельницького державного педагогічного університету ім. Григорія 

Сковороди, які навчалися в ДДПУ за програмою «Студентська академічна 

мобільність» (САМ), презентація проєкту «House of Europe», з метою 

розповсюдження інформації про особливості та можливості навчання в 

ДДПУ;  

 «години спілкування» в онлайн режимі з учнями 11-х класів «Як 

досягти успіху в професійному житті» на базі ЗЗСО м. Дружківки (листопад, 

доц. Осика О.В.); тренінг-семінар «Позитивне батьківство» для студентів, 

психологів, педагогів та зацікавлених батьків, які проживають в Донецькій 

області за участі стейкхолдерів освітньої програми Психологія для студентів 

другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 053 Психологія 



(22–25 грудня 2020 р., 20–22 січня 2021 р., Польська Гуманітарна Акція, 

проф. Мелоян А.Е.);  

 зустріч (з елементами профорієнтації) з батьками дітей, що мають 

орфанні захворювання (березень 2021 р., доц. Асланян Т.С.). 

Підкреслимо, що на факультеті напрацьовано досвід поширення 

профорієнтаційної інформації через громадські та гуманітарні організації, які 

працюють в сірій зоні і в зоні військового конфлікту за допомогою 

психологів ЗЗСО, коледжів та інших освітніх установ, де працюють 

випускники факультету, стейкхолдерів. 

Важливою складовою профорієнтаційної роботи на факультеті було 

укладання договору про співпрацю з комунальним закладом «Билбасівський 

опорний заклад загальної середньої освіти І–ІІІ ступенів» Слов’янської 

районної ради Донецької області. Зокрема, доц. Гончар Л.В. з учнями 10-го 

класу вказаного закладу систематично проводилися факультативні заняття з 

фінансової грамотності, а також було проведено семінар «Моя майбутня 

професія» (жовтень 2019, листопад 2020 р.) та тренінг «Розвиток фінансових 

навичок у молоді» (грудень 2020 р.), «Фінансова безпека та шахрайство» 

(березень 2021 р.) з метою зацікавленості школярів до економічних 

спеціальностей.  

Серед профорієнтаційних заходів, проведених викладачами різних 

кафедр факультету варто відзначити водночас такі: профорієнтаційна бесіда з 

бакалаврами Української медичної стоматологічної академії щодо вступу до 

магістратури кафедри філософії, історії та соціально-гуманітарних дисциплін 

(січень 2021 р., доц. Алієва О.Г., доц. Ємельяненко Г.Д.); цикл 

профорієнтаційних бесід із трудовим колективом підприємства 

«Слов’яночка» (лютий 2021 р., доц. Мартинов Р.С.), інформаційного 

агентства «Вчасно» та на базі міського центру пробації (жовтень, листопад 

2020 р., лютий 2021 р., доц. Асланян Т.С.); консультації у Zoom для студентів 

1-го курсу педагогічних спеціальностей щодо можливості паралельного 

навчання за спеціальністю «Менеджмент» (доц. Артюхіна М.В.); тренінг 



серед учасників II етапу захисту наукових робіт МАН, а саме секцій: 

«Історичне краєзнавство», «Історія України», «Етнографія», «Археологія»; 

також під час заходів проведено роботу з учнями всіх інших секцій – 

математики, біології, літературної творчості тощо (доц. Воронова Н.С., доц. 

Шалашна Н.М.); профорієнтаційна бесіда з учасниками Всеукраїнського 

конкурсу-захисту науково-дослідних робіт учнів – членів Малої академії 

наук України; на заході були присутні учні гімназій, ліцеїв, ЗЗСО I–III 

ступенів Донецької області (доц. Ємельяненко Г.Д., доц. Абизова Л.В.).  

Членами комісії відзначено важливість проведення науково-

практичних семінарів та інших заходів для студентів різних факультетів 

сумісно зі стейкголдерами. Так, представниками кафедри педагогіки вищої 

школи було проведено: семінар в онлайн режимі «Освіта продовж життя: 

проблеми і виклики ХХІ століття» (23.03.2021 р.), відкрита лекція «Основи 

медіаосвіти дорослих» (25.03.2021 р., доц. Сипченко О. М.), на яких 

проведено профорієнтаційну роботу щодо вступу до магістратури за 

спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки. 

Протягом звітного періоду профорієнтаційна робота проводилася 

викладачами факультету під час різноманітних онлайн заходів, як-от: зустрічі 

та круглі столи з педагогами та директорами ЗЗСО; громадські молодіжні 

заходи; заходи, в яких брали участь викладачі за межами університету 

(навчальні курси тощо); заходи для лідерів учнівського самоврядування 

ЗЗСО Донецької обл. тощо. Спільно з міжнародними гуманітарними та 

громадськими організаціями («Людина в біді», «Промир») проф.  

Мелоян А.Е. та доц. Асланян Т.С. було проведено круглі столи в закладах 

освіти, які розташовані у сірій зоні. Серед зацікавлених осіб було 

розповсюджено рекламні буклети ОП 053 Психологія, роз’яснено умови 

вступу та переваги навчання на факультеті гуманітарної та економічної 

освіти ДДПУ. Майбутніх абітурієнтів ознайомили з освітнім центром 

«Донбас-Україна».  



Починаючи з вересня 2020 р. і дотепер доц. Артюхіною М.В. та 

старшим викладачем Скорописовою Л.І. проводяться профорієнтаційні 

тренінги та консультації: в Міських центрах зайнятості Покровського району, 

а саме у м. Покровськ, м. Мирноград, м. Селидове, м. Новогродівка; у 

загальноосвітніх та професійно-технічних закладах біля лінії розмежування в 

Донецькій та Луганській областях та Покровському районі, зокрема, в  

м. Золоте, смт. Комишуваха, м. Лисичанськ, м. Торецьк, с. Дружба,  

с. Удачне, м. Селидове; профорієнтаційні консультації під час зустрічей з 

представниками бізнес-асоціацій та кластерів Донецької області (Артюхіна 

М.В., Скорописова Л.І.). 

Значну профорієнтаційну користь несли в собі профорієнтаційні 

зустрічі зі студентами інших ЗВО: у ДДМА бесіди зі студентами провели ст. 

викл. Шарніна М. та доц. Кулик Н.М.; серед випускників в Слов’янському 

енергобудівному технікумі (Крутогорський Я.В.). 

Вагомим засобом профінформування майбутніх абітурієнтів виступали 

загальноуніверситетські Дні відкритих дверей (березень 2020 р., 2021 р.) та 

організовував такий захід на факультеті (лютий 2020 р.). Варто зазначити, що 

студенти факультету долучилися до мобільного студентського активу, який 

зустрічав гостей на Днях відкритих дверей та презентував спеціальності 

нашого вишу. 

Традиційною і систематичною була участь викладачів кафедр ФГЕО і 

студентів у проведенні міських «Ярмарків професій», організованих 

Центрами зайнятості м. Слов'янська і м. Краматорська (жовтень, листопад 

2019 р.) 

Питання профорієнтаційної роботи систематично обговорюються на 

засіданнях Ради факультету та кафедр (декан, завідувачі кафедр). 

Профорієнтаційна робота на факультеті гуманітарної та економічної 

освіти носить цілеспрямований, комплексний, систематичний та 

індивідуалізований характер та ведеться згідно плану, який висвітлює 

конкретні напрями, форми і методи профорієнтаційної роботи. 



План роботи комісії на початку року затверджується на засіданні ради 

факультету, голова комісії звітується на Вченій раді факультету про роботу 

комісії.  

Водночас профорієнтаційна робота відображається в планах роботи 

факультетських кафедр та в індивідуальних планах викладачів. 

Загалом профорієнтаційна робота на факультеті гуманітарної та 

економічної освіти носить цілеспрямований, комплексний, систематичний та 

індивідуалізований характер відповідно до затвердженого плану із 

залученням всіх викладачів та працівників факультету. Висока ефективність 

проведеної профорієнтаційної роботи підтверджується щороку конкурсами, 

які спостерігалися, зокрема, при вступі до магістратур за окремими 

спеціальностями факультету. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


