
Рішення  
Вченої ради ВП НУБіП України "Ніжинський агротехнічний інститут"  

від 27 вересня 2018 року (протокол №2) щодо доповіді в.о. заступника директора з 
навчально-виховної роботи Демчук Ірини Олександрівни про основні завдання 

профорієнтаційної роботи на 2018-2019 навчальний рік 
Заслухавши та обговоривши доповідь в.о. заступника директора з навчально-

виховної роботи Демчук І.О. щодо основних завдань профорієнтаційної роботи на 2018-
2019 навчальний рік,  

Вчена рада констатує наступне. 
У 2017-2018 навчальному році приймальною комісією, факультетами та кафедрами 

проведено роботу щодо профорієнтації випускників шкіл, училищ, коледжів, технікумів, 
робітничої молоді та підготовки до вступної кампанії:  

– Для підготовки абітурієнтів до зовнішнього незалежного оцінювання, а також 
для їх профорієнтації, була організована робота підготовчих курсів (2 слухачі, обидва 
вступили до інституту). Підготовлені методичні вказівки та контрольні завдання з 
предметів, за якими здійснювався конкурсний відбір абітурієнтів у 2018 році. 

– Кожен з факультетів в рамках екскурсійних турів провів презентації інституту в 
загальноосвітніх школах, професійно-технічних навчальних закладах, технікумах та 
коледжах Чернігівської області, під час яких майбутні абітурієнти дізналися про 
особливості нашого інституту, його традиції, умови прийому та перспективи майбутнього 
працевлаштування. 

– Проводився "День відкритих дверей", під час кого відбулися зустрічі майбутніх 
абітурієнтів з керівництвом інституту, деканами факультетів, провідними викладачами та 
членами приймальної комісії, проведені презентації факультетів та спеціальностей.  

– Проводилась цілеспрямована рекламно-агітаційна робота: в засобах масової 
інформації, рекламних проспектах, засобах наочної агітації, а також через мережу Internet 
розповсюджувалася інформація про інститут, правила прийому та заходи, які проводяться 
для абітурієнтів.  

Водночас, Вчена рада звертає увагу на: 
– Потребу в збільшенні контингенту інституту за всіма спеціальностями; 
– Необхідність використання більш результативних методів та форм 

профорієнтаційної роботи; 
– Низьку кількість слухачів підготовчих курсів, неефективну роботу НПП кафедр з 

даного напряму. 
Вчена рада ухвалила:  
Для інтенсифікації роботи структурних підрозділів інституту у напрямі збільшення 

контингенту студентів у 2018-2019 навчальному році: 
Приймальній комісії (відповідальний секретар Лементарьов В.В.): 
1.1. Спільно з деканами факультетів до 03.10.2018 розробити наказ про організацію 

профорієнтаційної роботи. 
1.2. Ввести до складу приймальної комісії відповідального за організацію 

профорієнтаційної роботи інституту для координації роботи структурних підрозділів. 
1.3. Співпрацювати з представниками Київського регіонального центру оцінювання 

якості освіти з метою активізації рекламної кампанії інституту в межах Поліського регіону. 
Деканам факультетів (завідувачам кафедр) : 
1.1. Розробити план заходів профорієнтаційної роботи в закладах середньої освіти 

області, міста Чернігова та в закладах суміжних областей. Ці плани затвердити у в.о. 
заступника директора з навчально-виховної роботи Демчук І.О.  до 12.10.2018. 

1.2. Розробити інформаційні буклети для ведення цілеспрямованої та 



всеохоплюючої профорієнтаційної роботи. 
1.3. Протягом жовтня-листопада 2018 року спланувати та провести збори-семінари з 

батьками студентів, на яких висвітлити багатогранну діяльність інституту, перспективи 
працевлаштування за спеціальностями, вшанувати відомих фахівців та випускників, видати 
ілюстративний матеріал. 

1.4. Проаналізувати та оновити WEB – сторінки кафедр на сайті інституту та 
регулярно корегувати інформацію на них. 

1.5. Розробити агітаційні ролики про інститут, про різні форми навчання та 
спеціальності (до 20 сек.) і запустити їх у соціальні мережі (у т. ч. YouTube). 

1.6. До 15.12.2018 подати в приймальну комісію пропозиції від факультетів щодо 
складу технічного персоналу відбіркових комісій. 

В.о. заступника директора з навчально-виховної роботи Демчук І.О.: 
До 03.11.2018 спільно з органами студентського самоврядування розробити та 

подати директору інституту на затвердження план участі органів студентського 
самоврядування та студентів у заходах профорієнтаційної роботи. 
 
Голова Вченої ради            В.С.Лукач 

 
Cекретар                     В.Ф. Ожема 
 


