
Затверджено на засіданні кафедри 

фізичної географії та картографії 

26 серпня 2022 р.  (протокол № 1) 
 

 

План профорієнтаційної роботи 

кафедри фізичної географії та картографії на 2022- 2023 навчальний рік 
 

№ 

з/п 

Вид роботи Дата 

виконання 

Виконавець Відмітки про 

виконання 
1 2 3 4 5 

1. Профорієнтаційна робота в школах, ліцеях, гімназіях, технікумах: 
- профорієнтаційна робота з учнями міста Харкова і області; 

 

постійно 
Викладачі, 

співробітники 

 

- онлайн-зустрічі викладачів і співробітників кафедри з учнями і педагогічними колективами 

ЗЗСО; 

постійно викладачі, 

співробітники 

- організація онлайн-екскурсій учнів шкіл міста Харкова на кафедру; 

- індивідуальні профорієнтаційні консультації учнів та їх батьків; 

- онлайн-зустрічі з представниками  шкіл м. Харкова з метою популяризації кафедри. 

постійно викладачі, 

співробітники 

- профорієнтаційна робота під час підготовки учнів до олімпіад; січень, 

лютий 

О.О. Жемеров 

- профорієнтаційна робота під час проведення днів «відкритих дверей» (дистанційний 

формат) кафедри і факультету; оновлення інформації, технічна підтримка тощо. 

 

постійно викладачі, 

К. Б. Борисенко, 

співробітники 

- профорієнтаційна робота із здобувачами Харківського гідрометеорологічного технікуму 

Одеського державного екологічного університету (онлайн формат). 

постійно С. І. Решетченко, 

2. Профорієнтаційна робота у базових ЗЗСО м. Харкова, де студенти д и с т а н ц і й н о  

проходять педагогічну практику 

постійно О.О. Жемеров 

групові керівники 

 

3. Профорієнтаційна  робота  при  Харківській  обласній  станції  юних туристів: 

- під час проведення виробничих практик студентів у онлайн форматі; 

постійно В.А. Редіна 

викладачі 

 

- на дистанційних заняттях обласної географічної школи при  Харківській  обласній  станції  

юних туристів. 

 О.О. Жемеров, 

А.М. Байназаров 

4. Профорієнтаційна робота при кафедрі: 

- робота з випускниками кафедри (підтримка зав’язків, майстер-класи, онлайн-зустрічі); 

 

 

постійно 

 

О.О. Жемеров 

К. Б Борисенко 

 



- підтримання  зв’язків  з  учителями  географії  Харкова,  Харківської  та  інших  областей 

України; 

постійно О.О. Жемеров, 

викладачі і 

співробітники 

 

 

 
 

- популяризація освітніх програм кафедри на ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнської олімпіади з 

географії та при захисті робіт МАН (дистанційний формат); 

постійно викладачі, 

аспіранти 

- допомога випускникам кафедри в організації  віртуальних екскурсій для учнів у лабораторії 

кафедри; 

постійно зав. лабораторіями 

- розробка, оформлення і друк рекламних буклетів кафедри для бакалаврів і магістрів 

редакційно підправити 

постійно Зав. кафедри, К.Б. 

Борисенко, В. С. 

Попов, Ю.Ю. 

Сержантова 

- щорічне оновлення плану роботи по залученню студентів до профорієнтаційної роботи з 

абітурієнтами 

постійно студентське 

самоврядування 

5. Роз’яснювальна робота на заходах Комунального вищого навчального закладу «Харківська 

академії неперервної освіти»: 

- на курсах підвищення кваліфікації вчителів; 

- на семінарах та засіданнях методичних об’єднань учителів; 

- під час зустріч з учителями, методистами і керівниками шкіл і районів області. 

постійно  
 
 

О.О. Жемеров, 

А.М. Байназаров 

 

 

6. Роз’яснювальна робота на курсах підвищення кваліфікації вчителів географії Центру 

післядипломної освіти Інституту післядипломної освіти та заочного дистанційного навчання 

Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна; 

постійно О.О. Жемеров, 

А.М. Байназаров  

В. С. Попов 

 



На час суворих карантинних обмежень, спричинених вірусом Covid19, воєнним станом в Україні –  профорієнтаційна робота, (зустрічі, екскурсії тощо) проводяться 
дистанційно у форматі відеоконференції чи відео презентацій (платформи Zoom, GoogleMeet, YouTube та ін. 
 
 

Завідувач кафедри Юлія ПРАСУЛ 

 

7. Активізація профорієнтаційної роботи зі студентами: 

- профорієнтаційні настанови студентам і керівникам педагогічних практик; 

 

 

постійно 

 

О. О.Жемеров 
 

- профорієнтаційна робота студентів на педагогічних та виробничих практиках; постійно керівники 

практик, 

викладачі і 

співробітники 

- агітаційна робота студентів кафедри серед учнів (абітурієнтів); постійно студенти 

- проведення студентами віртуальних екскурсій учнів на кафедру під час педагогічних практик; постійно студенти 

- профорієнтаційна робота студентів на канікулах; постійно студенти 

- профорієнтаційна робота під час проведення днів «відкритих дверей кафедри, факультету»; постійно студенти 

- агітаційно-профорієнтаційна робота серед студентів-заочників. постійно викладачі, 

К. Б. Борисенко 

Ю.Ю. Сержантова 

8. Профорієнтаційна робота у навчальних закладах Харкова і  області з  метою збільшення 

контингенту здобувачів освіти. 

постійно викладачі, 

співробітники 

 

9. Профорієнтаційна робота у Центрі довузівської освіти та Центрі міжнародної освіти ХНУ 

імені В. Н. Каразіна 

квітень- 

жовтень 

Зав. кафедри, 

А. М. Байназаров 

 

10. Роз’яснювальна,  просвітницька  робота  через  засоби  масової  інформації: сайти 

факультету, кафедри, YouTube, соціальні мережі тощо 

постійно Зав. кафедри, 

викладачі 

 

11. Звітування на засіданні кафедри про проведену профорієнтаційну роботу постійно викладачі, 

співробітники, 

К.Б. Борисенко 

 

12. Оновлення інформаційних фотоальбомів про практики, презентації кафедри, інформації для 

абітурієнтів на сайті кафедри, YouTube-каналі, соціальних мережах тощо 

постійно керівники практик, 

К. Б. Борисенко, 

В.С. Попов 

 


