Рішення Вченої ради ВП НУБіП України
"Ніжинський агротехнічний інститут" від 30 вересня 2021 року
(протокол №2) щодо шляхів покращення і поглиблення профорієнтаційної
роботи та розгляду і затвердження заходів
Заслухавши та обговоривши доповідь деканів факультетів Галини Македон та
Анатолія Кушніренка про шляхи покращення і поглиблення профорієнтаційної роботи та
розгляд і затвердження заходів, Вчена рада відзначає:
- недостатню ефективність проведення профорієнтаційних заходів та їх
несистематичність;
- низьку результативність роботи підготовчих курсів на базі 11 класів;
- застарілість традиційних методів і форм профорієнтаційної роботи;
- формальний підхід до організації співпраці з абітурієнтами;
- відсутність систематичних зв’язків з загальноосвітніми та фаховими закладами
освіти області.
З метою покращення і поглиблення профорієнтаційної роботи Вчена рада ухвалила
затвердити план заходів профорієнтаційної роботи на 2021-2022 н.р
План заходів профорієнтаційної роботи на 2021-2022 н.р.
у ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут»
№
Термін
Зміст заходу
Відповідальні особи
з/п
виконання
1
Організація роботи курсів з підготовки До 10 жовтня Кресан Т.А.,
до здачі ЗНО на базі інституту для
Майбородіна Н.В.
учнів 10-11 класів
2
Відбір та інтенсивна підготовка до ЗНО До 18 жовтня Царук Н.Г.,
"сильних" учнів, які планують вступати
Дворник І.В.
на економічні спеціальності
3
Забезпечити укомплектування
До 10 жовтня Завідувачі кафедр,
підготовчих курсів кількістю 40-45 осіб
декани факультетів
4
Відкриття нових спеціальностей для
До 01 грудня Декани факультетів,
заміни спеціальностей, з яких
завідувачі кафедр
спостерігається значне падіння
контингенту
5
Реєстрація та організація роботи клубу До 01
Кафедра обліку і
фінансової грамотності для
листопада
оподаткування та кафедра
старшокласників міста
менеджменту та аграрної
економіки
6
Проведення екскурсій для школярів
Протягом
Декани факультетів,
міста та району на базі Музейного
навчального
кафедра соціальнокомплексу інституту
року
гуманітарних дисциплін
7
Проведення майстер-класів та
Протягом
Випускові кафедри
воркшопів для старшокласників міста
навчального
та району (за окремим планом)
року
8
Створення постійно діючого
До 01
Декани факультетів,
консультаційного профорієнтаційного
листопада
завідувачі випускових
центру «Обери свою майбутню
кафедр, студентська рада
професію»

9

10

11

12

Активізація інформаційної політики
закладу:
- розвиток Telegram-каналу інституту;
- запис та розповсюдження відеозвернень від випускників інституту;
- активне розповсюдження інформації
у соціальних мережах.
Заключення договорів про співпрацю з
загальноосвітніми та фаховими
закладами освіти області
Випуск фірмової продукції – власного
мерчу
Проведення двотижневого
інтенсивного курсу підготовки до ЗНО

Протягом
навчального
року

Декани факультетів,
координатори з якості
вищої освіти кафедр,
студентська рада

Протягом
навчального
року
Протягом
навчального
року
Квітень 2022
року

Декани факультетів,
завідувачі кафедр
Декани факультетів
Кафедра соціальногуманітарних дисциплін,
Кафедра природничоматематичних та
загальноінженерних
дисциплін
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