


1. Загальні положення

Професійна орієнтація – це система заходів, спрямованих на забезпечення
активного, свідомого професійного самовизначення та становлення особистості
з урахуванням своїх можливостей та індивідуальних особливостей і
кон’юнктури ринку праці для повноцінної самореалізації в професійній
діяльності.

Професійна орієнтація (профорієнтаційна робота) за змістовими напрямами
функціонування має такі структурні елементи: професійна інформація,
професійна консультація, професійний відбір, професійна адаптація.

Профорієнтаційна робота у Миколаївському національному аграрному
університеті (далі – Університет) – це комплексна, систематична робота кожного
члена колективу, яка має на меті забезпечення повноцінного прийому
вступників на навчання до університету та його коледжу. Профорієнтаційна
робота проводиться відповідно до Законів України «Про освіту», «Про вищу
освіту», Умов прийому до закладів вищої освіти України, нормативно-правових
актів Університету та коледжів МНАУ.

Мета: сприяння продуктивному, професійному самовизначенню молоді,
формування у неї відповідального ставлення до планування професійної кар’єри
за рахунок розширення знань про аграрні, економічні, інженерні професії
шляхом надання організаційно-інформаційної та освітньої допомоги
випускникам закладів загальної середньої освіти, закладів вищої освіти І-ІІ
рівнів акредитації, особам, які бажають вступити до Університету та коледжів
МНАУ.

2. Напрями профорієнтаційної роботи у 2022-2023 н.р.

У 2022-2023 н.р. профорієнтаційна робота із майбутніми вступниками
Університету буде здійснюватися за такими напрямами:

- інформаційно-просвітницький: реалізуючи цей напрям, науково-педагогічні
працівники надають випускникам інформацію щодо освітньо-кваліфікаційних
характеристик за спеціальностями в університеті. Мета напряму – створити в
учнів максимально чіткий і конкретний образ основних типів професій, що
допоможе в майбутньому зробити усвідомлений вибір під час обрання
спеціальностей. Цілеспрямоване інформування про реальний зміст професій,
під час професійного становлення дозволить учням прийняти усвідомлене
рішення щодо  вибору майбутньої професії;

- діагностичний напрям: діагностичне сприяння, оцінка учнем своїх
можливостей, визначення ступеня виразності тих чи інших професійно
важливих якостей, що зумовлюють подальший вибір професії;

- консультаційний напрям: ґрунтується на врахуванні мотивів майбутніх
вступників, їхніх інтересів, схильностей, особистісних проблем або
особливостей світогляду. Під час проведення консультацій може бути
наведено додаткові відомості про ту чи іншу спеціальність Миколаївського
НАУ;



- освітній напрям: передбачає набуття навичок аналізу світу професій, своїх
можливостей та ризиків на шляху подальшого професійного становлення,
підготовку до складання зовнішнього незалежного оцінювання та подолання
психологічних перешкод при вступі до Університету.

3. Завдання профорієнтаційної роботи на 2022-2023 н.р.

В умовах військової агресії росії проти України, успішне дотримання
стратегії  та досягнення мети профорієнтаційної роботи у Миколаївському НАУ
на 2022-2023 н.р. має включати головні завдання:

1. Забезпечити якнайширший доступ до профорієнтаційної інформації.
Не всі учні (особливо у сільській місцевості) мають доступ до персональних
комп’ютерів із якісним Інтернет-зв’язком і вміють ними користуватися для
пошуку актуальної інформації. Разом із тим, забезпеченість іншими ґаджетами
(смартфонами) є значно кращою. Треба налагодити активну комунікацію саме
через мобільні технологічні засоби, наприклад, використовуючи мессенджери
(Telegram, Viber, WhatsApp), соціальні мережі (Instagram, Facebook). Необхідно
активніше поширювати інформацію про Університет  в онлайн-режимі на
Youtube-каналі чи на платформі Zoom (День відкритих дверей, відеоконференції
тощо).

2. Активніше співпрацювати із батьками.
В умовах складної безпекової ситуації, викликаної військовою агресією росії

проти України, очне проведення батьківських зборів у школах буде
неможливим. Необхідне індивідуальне консультування батьків випускників
через онлайн-бесіди, смс-інформування тощо.

3. Посилити співпрацю із закладами фахової передвищої (насамперед,
коледжами Університету) та вищої освіти. Розробка системи заходів
інформування студентів коледжів щодо можливостей отримання освіти в
Університеті з метою збільшення кількості студентів, які навчаються за
скороченою програмою, вступаючи на 2-й або 3-й курс.

4. Розвивати потенціал змішаних форм профорієнтаційної роботи.
Потрібно забезпечити баланс між новими дистанційними онлайн-формами
спілкування та традиційними (очними), враховуючи специфіку умов у школах,
сільських громадах та безпекову ситуацію в Україні.

5. Розробити ефективну систему спілкування. Безпосереднє спілкування із
майбутніми вступниками не можна замінити лише трансляцією інформації від
імені Університету. Якщо учні не розуміють ці повідомлення, не сприймають їх,
– профорієнтаційна робота стає неефективною. Треба впровадити більш
інклюзивні форми спілкування, дослухатися до запитів учнів, забезпечити
зворотній зв'язок комунікації (електронна пошта, месенжери, профорієнтаційні
групи у соціальних мережах).

6. Проявляти креативність, впроваджувати інновації. Враховуючи
професійні запити і очікування учнівської молоді, творчо і гнучко шукати
підходи, які б сприяли досягненню профорієнтаційних цілей.



4. Форми роботи та профорієнтаційні заходи

Профорієнтаційна робота Університету у 2022-2023 н.р. буде реалізуватися
через різні форми та заходи, насамперед, дистанційні.

Зокрема, це:
1) проведення індивідуальних екскурсій Університетом для майбутніх

вступників та їхніх батьків;
2) організація зустрічей майбутніх вступників із професорсько-

викладацьким складом, здобувачами вищої освіти Університету;
3) проведення Дня відкритих дверей Миколаївського НАУ для майбутніх

вступників та їхніх батьків (онлайн-режим на Youtube-каналі, платформі
Zoom) – жовтень 2022 р., лютий 2023 р., червень 2023 року;

4) розповсюдження рекламних проспектів про Університет, інших
профорієнтаційних матеріалів;

5) організація курсів підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання
якості знань та подальшого вступу до Університету (дистанційний
режим, платформа Moodle);

6) проведення Всеукраїнської олімпіади Миколаївського НАУ для
обдарованої учнівської молоді – майбутніх вступників Університету
(дистанційний режим, платформа Moodle);

7) проведення Школи вибору професії "ПрофіСтарт: стань успішним!"
(платформа Moodle, платформа Zoom, Skype, Google Classroom,
відеоконтент в Youtube);

8) онлайн-консультування класних керівників, батьків, випускників закладів
освіти (платформа Zoom, месенжери Viber, Telegram, WhatsApp, соціальні
мережі Facebook, Instagram);

9) співпраця із Миколаївським обласним центром зайнятості та його
філіями;

10) залучення роботодавців до профорієнтації молоді;
11) висвітлення актуальної інформації про Університет на офіційних сайтах,

а також через Telegram-канал «Вступникам МНАУ» та сторінках
соціальних мереж (Facebook, Instagram);

12) співпраця з телекомпаніями щодо створення профорієнтаційного
контенту для майбутніх вступників Університету;

13) висвітлення діяльності Університету, його досягнень у
загальноукраїнських та регіональних засобах масової інформації.

5. Фінансове забезпечення Програми

Фінансування заходів, спрямованих на виконання Програми здійснюється
за рахунок коштів спеціального фонду Університету, коштів юридичних і
фізичних осіб та інших джерел, не заборонених законодавством України.



6. Управління та контроль за виконанням Програми

Загальний контроль за виконанням Програми здійснює ректор
Університету. Безпосередній контроль за виконанням Програми здійснює
керівник Навчально-наукового центру професійної орієнтації МНАУ.

7. Очікувані результати від виконання Програми

Виконання Програми забезпечить:
- підвищення якості професійного інформування майбутніх вступників

Університету щодо можливостей здобуття якісної вищої освіти;
- підтримку обдарованої молоді на шляху її професійного

самовизначення;
- сприяння через професійну орієнтацію подальшому розвитку та

збереження людського капіталу;
- збільшення контингенту вступників Університету для здобуття вищої

освіти різних освітніх рівнів (молодший бакалавр, бакалавр, магістр) та форм
навчання (денна, заочна).



ЗАХОДИ
щодо реалізації Програми профорієнтаційної роботи

Миколаївського національного аграрного університету
на 2022-2023 навчальний рік

№
з/п Зміст заходу Відповідальні Термін виконання

вересень 2022 р.

1.

Підготувати та розіслати у школи
області інформаційні матеріали
щодо прийому на підготовчі курси та
План основних профорієнтаційних
заходів Університету  у 2022-2023
н.р.

Марценюк І.М.,
завідувачі кафедр  05.09.2022 р.,

 далі - постійно

2.

Закріплення науково-педагогічних
працівників Університету  за
закладами ЗСО, ПТО, ЗВО І-ІІ рівнів
акредитації Миколаївської області

Марценюк І.М.,
завідувачі кафедр

06.09.2022 р.

3.

Налагодження комунікація із
класними керівниками через
електронні засоби з метою
встановлення контингенту учнів 9-11
класів та координації спільних
профорієнтаційних заходів

завідувачі кафедр  01-15.09.2022 р.

4.
Проведення Zoom-конференції для
майбутніх вступників Університету
«Вступ до Миколаївського НАУ»

Шарін О.В.,
Волосюк Ю.В.,
завідувачі кафедр

 22.09.2022 р.

5.

Висвітлення актуальної інформації
про Університет  на офіційних
сайтах, а також через Telegram-канал
«Вступникам МНАУ» та сторінках
соціальних мереж (Facebook,
Instagram)

Шарін О.В.,  постійно

6.

Проведення індивідуальних екскурсій
для майбутніх вступників
Миколаївського НАУ та їхніх батьків
у межах щотижневого Дня відкритих
дверей

Марценюк І.М.,
декани факультетів,
завідувачі кафедр

 щочетверга,
постійно

7.

Провести анкетування здобувачів
вищої освіти першого курсу
Університету із метою виявлення
вагомих мотивів вступу на навчання

Довгаль О.В.  19-23.09.2022 р.



8.

Взяти участь у роботі батьківських
зборів 10-11-х класів шкіл
м. Миколаєва та області (через
електронні засоби); налагодити
співпрацю із батьківськими
комітетами

завідувачі кафедр вересень 2022 р.

9.

Укласти угоди щодо розміщення
актуальної інформації про
Університет  на зовнішніх
рекламних площадках м. Миколаєва
та Миколаївської області (білборди,
реклама в транспорті, друковані ЗМІ
тощо)

Марценюк І.М.,
декани факультетів

вересень 2022 р.,
далі – протягом
року

10.

Підготувати привітання ректорату
університету директорів шкіл,
закладів ПТО, керівників філій
довузівської підготовки університету
із нагоди Дня працівників освіти

ректорат
університету  29.09.2022 р.

11.

Провести заходи неформальної
освіти для населення територіальних
громад, окремих населених пунктів
із метою популяризації освітніх
послуг Університету (не менше 1
заходу на  місяць кожною кафедрою)

декани факультетів,
завідувачі кафедр  постійно

12.

У межах співпраці  з національно-
культурними товариствами України
та Миколаївської області поширити
інформацію щодо можливостей
формальної і неформальної освіти в
Університеті

Усикова О.М.,
Ключник А.В.,
декани факультетів

 вересень 2022 р.,
 далі – постійно

13.

Оновити та розширити візуальні
презентаційні матеріали про
університет (відеоролики,
дайджести, презентації факультетів)

Шарата Н.Г.,
Марценюк І.М.,
декани факультетів

вересень 2022 р.

14.

Проведення профорієнтаційної
роботи серед військовослужбовців
Миколаївського гарнізону щодо
здобуття вищої освіти у
Миколаївському НАУ після
звільнення з військової служби

завідувачі кафедр протягом року

жовтень 2022 р.

15.

Привітання директорів шкіл,
закладів ПТО, класних керівників із
Днем працівників освіти (електронна
пошта, месенжери)

Марценюк І.М.,
завідувачі кафедр  31.09-02.10.2022 р.



16.

Розпочати роботу заочних та
дистанційних підготовчих курсів із
6-місячним терміном навчання
(платформи Moodle, Zoom)

Марценюк І.М.,
декани факультетів,
завідувачі кафедр

 03.10.2022 р.

17.

Провести звітування завідувачів
кафедр університету щодо
результатів профорієнтаційної
роботи за вересень 2022 р

Марценюк І.М.,
декани факультетів,
завідувачі кафедр

 06-07.10.2022 р.

18.

Проведення І-го туру Всеукраїнської
олімпіади для професійної орієнтації
вступників Миколаївського НАУ із
навчальних предметів, які є
конкурсними при вступі до
університету у 2023 р. (дистанційний
режим, платформа Moodle)

Марценюк І.М.,
Волосюк Ю.В., декани
факультетів, завідувачі
кафедр

10-29.10.2022 р.

19.

Провести опитування на сайтах та
соціальних сторінках Університету  з
метою виявлення потенційних
інтересів молоді (через Google-
форми тощо)

Довгаль О.В. жовтень 2022 р.,
далі - постійно

20.
Презентація Миколаївського НАУ
для випускників Вознесенського
коледжу МНАУ (платформа Zoom)

Дубініна М.В. жовтень 2022 р.

21.

Провести осінню сесію Школи
вибору професії «ПрофіСтарт: стань
успішним!» (дистанційний режим,
платформи Moodle, Zoom)

декани факультетів,
завідувачі кафедр 24.10.-29.10.2022 р.

22.
Провести Zoom-конференцію для
майбутніх вступників Університету
«Вступ до Миколаївського НАУ»

Шарін О.В.,
Волосюк Ю.В.,
завідувачі кафедр

27.10.2022 р.

23.

Провести День відкритих дверей
Миколаївського НАУ для майбутніх
вступників та їхніх батьків (онлайн-
режим)

Марценюк І.М.,
Баркарь Є.В.,
декани факультетів,
завідувачі кафедр

29.10.2022 р.

24.

Налагодити співпрацю з обласними
та районними центрами зайнятості
Миколаївської, Одеської та
Кіровоградської областей

Марценюк І.М.,
завідувачі кафедр  жовтень 2022 р.

25.

Взяти участь у профорієнтаційних
заходах для випускників закладів
ЗСО, організованих центрами
зайнятості

Марценюк І.М.,
завідувачі кафедр

 жовтень 2022 р.,
 згідно з графіками

26.

Висвітлення актуальної інформації
про Університет  на офіційних
сайтах, а також через Telegram-канал
«Вступникам МНАУ» та сторінках

Марценюк І.М.,
Шарін О.В.  постійно



соціальних мереж (Facebook,
Instagram)

27.

Привітання культурно-мистецького
центру «Експромт» МНАУ для
майбутніх вступників (онлайн-
концерт)

Шарата Н.Г.,
Борисова-Ярига А.М.

 жовтень 2022 р

28.
Проведення онлайн презентації
Університету для учнів закладів ЗСО
м. Вознесенськ

Патрєва Л.С.,
Марценюк І.М.,
Баркарь Є.В.

 жовтень 2022 р.

29.
Проведення онлайн презентації
Університету для учнів закладів ЗСО
м. Первомайськ

Волосюк Ю.В.,
Марценюк І.М.,
Баркарь Є.В.

 жовтень 2022 р.

30.

Поширювати партнерство у
проведенні іміджевих заходів на базі
стейкхолдерів (потенційних
роботодавців), зокрема, під час
проходження виробничої практики
здобувачами вищої освіти
Університету

декани факультетів;
керівники навчально-
виробничої практики

постійно згідно з
графіком практик

31.
Проведення презентації освітніх
програм Університету для
випускників закладів ПТО

Горбунова К.М.,
Марценюк І.М. жовтень 2022 р.

32.

Проведення індивідуальних онлайн-
консультацій для майбутніх
вступників університету (онлайн
через месенжери, соціальні мережі)

Марценюк І.М.,
Баркарь Є.В. жовтень 2022 р.

листопад 2022 р.

33.

Провести звітування завідувачів
кафедр університету щодо
результатів профорієнтаційної
роботи за вересень-жовтень 2022 р.

Марценюк І.М.,
декани факультетів,
завідувачі кафедр

03-04.11.2022 р.

34.

Привітання культурно-мистецького
центру «Експромт» МНАУ для
майбутніх вступників (онлайн-
концерт) з нагоди Міжнародного дня
студента

Шарата Н.Г.,
Борисова-Ярига А.М. 14-17.11.2022 р.

35.
Презентація Миколаївського НАУ
для випускників Новобузького
коледжу МНАУ

Садовий О.С.  листопад 2022 р.

36.
Презентація Миколаївського НАУ
для випускників Мигійського
коледжу МНАУ

Луговий С.І.  листопад 2022 р.

37.
Проведення онлайн презентації
Університету для учнів закладів ЗСО
м. Баштанка

Гавриш В.І.,
Марценюк І.М.,
Баркарь Є.В.

листопад 2022 р.

38. Проведення онлайн презентації Вахоніна Л.В., листопад 2022 р.



Університету для учнів закладів ЗСО
м. Южноукраїнськ

Марценюк І.М.,
Баркарь Є.В.

39.

Індивідуальні екскурсії для
майбутніх вступників
Миколаївського НАУ  та їхніх
батьків у межах щотижневого Дня
відкритих дверей

Марценюк І.М.,
декани факультетів

щочетверга,
постійно

40.
Zoom-конференція для майбутніх
вступників Університету «Вступ до
Миколаївського НАУ»

Шарін О.В.,
Волосюк Ю.В.,
завідувачі кафедр

 24.11.2022 р.

41.

Взяти участь у профорієнтаційних
заходах для випускників закладів
ЗСО, організованих центрами
зайнятості

Марценюк І.М.,
завідувачі кафедр

 листопад 2022 р.,
 згідно з графіком

42.
Проведення профорієнтаційної гри
«Мої ресурси» для студентів
Вознесенського коледжу МНАУ

Дубініна М.В.  листопад 2022 р.

43.

Висвітлення актуальної інформації
про Університет  на офіційних
сайтах, а також через Telegram-канал
«Вступникам МНАУ» та сторінках
соціальних мереж (Facebook,
Instagram)

Марценюк І.М.,
Шарін О.В.  постійно

44.

Проведення індивідуальних онлайн-
консультацій для майбутніх
вступників університету (онлайн
через месенжери, соціальні мережі)

Марценюк І.М.,
Баркарь Є.В. листопад 2022 р.

грудень 2022 р.

45.

Оприлюднення на сторінці
офіційного сайту університету
Правил прийому до Миколаївського
НАУ у 2023 році

Баркарь Є.В.  01.12.2022 р.

46.

Провести звітування завідувачів
кафедр університету щодо
результатів профорієнтаційної
роботи за вересень-грудень 2022 р.

Марценюк І.М.,
декани факультетів,
завідувачі кафедр

 15-16.12.2022 р.

47.
Проведення онлайн презентації
Університету для учнів закладів ЗСО
м. Очаків

Полянський П.М.,
Марценюк І.М.,
Баркарь Є.В.

грудень 2022 р.

48.
Проведення онлайн презентації
Університету для учнів закладів ЗСО
м. Новий Буг

Садовий О.С.,
Марценюк І.М.,
Баркарь Є.В.

грудень 2022 р.

49.
Zoom-конференція для майбутніх
вступників Університету «Вступ до
Миколаївського НАУ»

Шарін О.В.,
Волосюк Ю.В.,
завідувачі кафедр

 23.12.2022 р.

50. Привітання директорів шкіл, Марценюк І.М.,  27-30.12.2022 р.



закладів ПТО, класних керівників із
Новим 2023  роком та Різдвом
Христовим (електронна пошта,
месенжери)

завідувачі кафедр

51.

Висвітлення актуальної інформації
про Університет  на офіційних
сайтах, а також через Telegram-канал
«Вступникам МНАУ» та сторінках
соціальних мереж (Facebook,
Instagram)

Марценюк І.М.,
Шарін О.В.  постійно

52.

Провести інформування випускників
шкіл щодо відкриття на базі
університету Пункту реєстрації
учасників ЗНО-2023

Марценюк І.М.,
завідувачі кафедр  грудень 2022 р.

53.

Провести роз’яснювальну роботу зі
слухачами підготовчих курсів,
їхніми батьками щодо необхідності
складання Зовнішнього незалежного
оцінювання 2023 року із предметів,
які є конкурсними для вступу до
Університету

Марценюк І.М.,
завідувачі кафедр

 грудень 2022 р.,
 далі - постійно

54.

Проведення індивідуальних онлайн-
консультацій для майбутніх
вступників університету (онлайн
через месенжери, соціальні мережі)

Марценюк І.М.,
Баркарь Є.В. грудень 2022 р.

січень 2023 р.

55.

Розпочати роботу заочних
підготовчих курсів із 4-місячним
терміном навчання з метою
підготовки до ЗНО-2023 та
подальшого вступу до університету
(платформи Moodle, Zoom)

Марценюк І.М. 23.01.2023 р.

56.

Індивідуальні екскурсії для
майбутніх вступників
Миколаївського НАУ та їхніх
батьків у межах щотижневого Дня
відкритих дверей

Марценюк І.М.,
декани факультетів

щочетверга,
постійно

57.

Висвітлення актуальної інформації
про Університет  на офіційних
сайтах, а також через Telegram-канал
«Вступникам МНАУ» та сторінках
соціальних мереж (Facebook,
Instagram)

Марценюк І.М.,
Шарін О.В.  постійно

58.
Підготувати методичні рекомендації
та поради майбутнім вступникам
Миколаївського НАУ у 2023 році

Баркарь Є.В.  січень 2023 р.



59.
Zoom-конференція для майбутніх
вступників Університету «Вступ до
Миколаївського НАУ»

Шарін О.В.,
Волосюк Ю.В.,
завідувачі кафедр

 січень 2023 р.

60.

Проведення індивідуальних онлайн-
консультацій для майбутніх
вступників університету (онлайн
через месенжери, соціальні мережі)

Марценюк І.М.,
Баркарь Є.В. січень 2023 р.

лютий 2023 р.

61.

Розпочати роботу дистанційних
підготовчих курсів із 4-місячним
терміном навчання з метою
підготовки до ЗНО-2023 та
подальшого вступу до Університету

Марценюк І.М. 01.02.2023 р.

62.

Початок роботи Пункту реєстрації
учасників ЗНО-2023, надання
інформаційно-роз’яснювальної
допомоги випускникам шкіл щодо
особливостей вступу до
Миколаївського НАУ у 2023 р.

Баркарь Є.В.,
Шаповалова С.В. 01-06.02.2023 р.

63.

Проведення благодійної акції з
нагоди Дня усіх закоханих за участю
студентського самоврядування
Університету  та учнів шкіл, закладів
ПТО

декани факультетів,
завідувачі кафедр,
студентський актив

13-14.02.2023 р.

64.

Індивідуальні екскурсії для
майбутніх вступників
Миколаївського НАУ  та їхніх
батьків у межах щотижневого Дня
відкритих дверей

Марценюк І.М.,
декани факультетів

 щочетверга,
постійно

65.

Провести День відкритих дверей
Миколаївського НАУ для майбутніх
вступників та їхніх батьків (онлайн-
режим на Youtube- каналі)

Марценюк І.М.,
Баркарь Є. В.,
декани факультетів,
завідувачі кафедр

18.02.2023 р.

66.

Провести звітування завідувачів
кафедр університету щодо
результатів профорієнтаційної
роботи

Марценюк І.М.,
декани факультетів,
завідувачі кафедр

 23-24.02.2023 р.

67.
Zoom-конференція для майбутніх
вступників Університету «Вступ до
Миколаївського НАУ»

Шарін О.В.,
Волосюк Ю.В.,
завідувачі кафедр

 24.02.2023 р.

68.
Проведення інтелектуальної гри
«Облікова вікторина» за участю
команд шкіл м. Миколаєва та області

Дубініна М.В.  лютий 2023 р.

69.
Висвітлення актуальної інформації
про Університет  на офіційних
сайтах, а також через Telegram-канал

Марценюк І.М.,
Шарін О.В.  постійно



«Вступникам МНАУ» та сторінках
соціальних мереж (Facebook,
Instagram)

70.

Проведення індивідуальних онлайн-
консультацій для майбутніх
вступників університету (онлайн
через месенжери, соціальні мережі)

Марценюк І.М.,
Баркарь Є.В. лютий 2023 р.

березень 2023 р.

71.

Проведення ІІ-го туру
Всеукраїнської олімпіади для
професійної орієнтації вступників
Миколаївського НАУ із навчальних
предметів, які є конкурсними при
вступі до університету у 2023 р.
(дистанційний режим, платформа
Moodle)

Марценюк І.М.,
Волосюк Ю.В., декани
факультетів, завідувачі
кафедр

 1-31.03.2023 р.

72.

Пробне тестування слухачів
підготовчих курсів Миколаївського
НАУ (дистанційний режим,
платформа Moodle)

Марценюк І.М.,
Волосюк О.В.,
завідувачі кафедр

 13-19.03.2023 р.

73.

Індивідуальні екскурсії для майбутніх
вступників Миколаївського НАУ та
їхніх батьків у межах щотижневого
Дня відкритих дверей

Марценюк І.М.,
декани факультетів

щочетверга,
постійно

74.
Zoom-конференція для майбутніх
вступників Університету «Вступ до
Миколаївського НАУ»

Шарін О.В.,
Волосюк Ю.В.,
завідувачі кафедр

 24.03.2023 р.

75.

Висвітлення актуальної інформації
про Університет  на офіційних
сайтах, а також через Telegram-канал
«Вступникам МНАУ» та сторінках
соціальних мереж (Facebook,
Instagram)

Марценюк І.М.,
Шарін О.В.  постійно

76.

Весняна сесія Школи вибору
професії «ПрофіСтарт: стань
успішним!» (дистанційний режим,
платформи Moodle, Zoom)

декани факультетів 27.03-01.04.2023 р.

77.

Проведення профорієнтаційного
конкурсу для студентів
Вознесенського коледжу МНАУ
«Я в професії»

Дубініна М.В.  березень 2023 р.

78.

Проведення індивідуальних онлайн-
консультацій для майбутніх
вступників університету (онлайн
через месенжери, соціальні мережі)

Марценюк І.М.,
Баркарь Є.В. березень 2023 р.



квітень 2023 р.

79.

Провести звітування завідувачів
кафедр університету щодо
результатів профорієнтаційної
роботи

Марценюк І.М.,
декани факультетів,
завідувачі кафедр

 13-14.04.2023 р.

80.

Підсумкове тестування слухачів
підготовчих курсів Миколаївського
НАУ (дистанційний режим,
платформа Moodle)

Марценюк І.М.,
завідувачі кафедр  24-30.04.2023 р.

81.

Індивідуальні екскурсії для майбутніх
вступників Миколаївського НАУ та
їхніх батьків у межах щотижневого
Дня відкритих дверей

Марценюк І.М.,
декани факультетів

 щочетверга,
постійно

82.
Zoom-конференція для майбутніх
вступників Університету «Вступ до
Миколаївського НАУ»

Шарін О.В.,
Волосюк Ю.В.,
завідувачі кафедр

 27.04.2023 р.

83.

Висвітлення актуальної інформації
про Університет  на офіційних
сайтах, а також через Telegram-канал
«Вступникам МНАУ» та сторінках
соціальних мереж (Facebook,
Instagram)

Марценюк І.М.,
Шарін О.В.  постійно

84. Воркшоп «Шлях до мрії. В пошуках
професії свого життя» (онлайн)

Марценюк І.М.
Нікончук Н.В. 28.04.2023 р.

85.

Проведення індивідуальних онлайн-
консультацій для майбутніх
вступників університету (онлайн
через месенжери, соціальні мережі)

Марценюк І.М.,
Баркарь Є.В. квітень 2023 р.

травень 2023 р.

86.

Взяти участь у роботі батьківських
зборів 10-11-х класів (через
електронні засоби), провести
індивідуальну профорієнтаційну
роботу із батьками випускників

завідувачі кафедр
 травень 2023 р.,
згідно з графіком
у школах

87.

Підготувати наказ про нарахування
додаткових конкурсних балів
слухачам довузівської підготовки
при вступі до Університету в
2023 році

Марценюк І.М. до 19.05.2023 р.

88.

У межах привітання випускників
шкіл,  класних керівників із
закінченням навчального року
надіслати запрошення для вступу до
Університету (електронна пошта,
месенжери)

завідувачі кафедр  22-31.05.2023 р.



89.

Індивідуальні екскурсії для
майбутніх вступників
Миколаївського НАУ та їхніх
батьків у межах щотижневого Дня
відкритих дверей

Марценюк І.М.,
декани факультетів

 щочетверга,
постійно

90.
Zoom-конференція для майбутніх
вступників Університету «Вступ до
Миколаївського НАУ»

Шарін О.В.,
Волосюк Ю.В.,
завідувачі кафедр

 25.05.2023 р.

91.

Висвітлення актуальної інформації
про Університет  на офіційних
сайтах, а також через Telegram-канал
«Вступникам МНАУ» та сторінках
соціальних мереж (Facebook,
Instagram)

Марценюк І.М.,
Шарін О.В.  постійно

92.

Проведення індивідуальних онлайн-
консультацій для майбутніх
вступників університету (онлайн
через месенжери, соціальні мережі)

Марценюк І.М.,
Баркарь Є.В. травень 2023 р.

червень 2023 р.

93.
День відкритих дверей
Миколаївського НАУ для майбутніх
вступників та їхніх батьків

Марценюк І.М.,
Баркарь Є.В.,
декани факультетів,
завідувачі кафедр

 09.06.2023 р.

94.
Zoom-конференція для майбутніх
вступників Університету «Вступ до
Миколаївського НАУ»

Шарін О.В.,
Волосюк Ю.В.,
завідувачі кафедр

 10.06.2023 р.

95.

Провести звітування завідувачів
кафедр Університету щодо
результатів профорієнтаційної
роботи у 2022-2023 н. р.

Марценюк І.М.,
декани факультетів,
 завідувачі кафедр

 16-17.06.2023 р.

96.

Підготувати та передати до
приймальної комісії Університету
узагальнений список майбутніх
вступників Миколаївського НАУ у
2023 році (за даними кафедр)

Марценюк І.М.,
завідувачі кафедр до 30.06.2023 р.

97.

Висвітлення актуальної інформації
про Університет  на офіційних
сайтах, а також через Telegram-канал
«Вступникам МНАУ»

Марценюк І.М.,
Шарін О.В.  постійно

98.

Проведення індивідуальних онлайн-
консультацій для майбутніх
вступників університету (онлайн
через месенжери, соціальні мережі)

Марценюк І.М.,
Баркарь Є.В. червень 2023 р.

Керівник ННЦПО Ігор МАРЦЕНЮК










