ПРОФОРІЄНТАЦІЙНА ТА ІНФОРМАЦІЙНО-РЕКЛАМНА ДІЯЛЬНІСТЬ
ІСТОРИКО-ФІЛОСОФСЬКОГО ФАКУЛЬТЕТУ
№
з
/п
1

2

3

5

6

7

8

Заходи
Розробка інформаційно-рекламних матеріалів про спеціальності
та спеціалізації випускових кафедр ІФФ
Створення та розповсюдження в соціальних мережах рекламного
відеофільму про ІФФ, розміщення на сторінках соцмереж НЗ
запрошень на «День відкритих дверей», святкові заходи
Підготовка та розміщення інформаційно-рекламних матеріалів
для майбутніх студентів на сайті ІФФ та студентського наукового
товариства
Поширення інформаційно-рекламних матеріалів Київського
університету імені Бориса Грінченка про навчання за напрями
підготовки «Історія та археологія», «Філософія» у
загальноосвітніх навчальних закладах під час проведення
практики студентів, на зустрічах науково-педагогічних
працівників кафедр ІФФ зі школярами, на спеціалізованих
виставках тощо
Поширення інформаційно-рекламних матеріалів про навчання в
Університеті на конкурсі на зміщення вакантної посади
директорів шкіл м. Києва
Зустріч учнів зі студентами наукових гуртків «Ключ до пізнання»,
«Енігма»

Проведення "Днів відкритих дверей" кафедр ІФФ
Екскурсія для випускників 11-х класів по головному навчальному
корпусу та факультету КУ імені Бориса Грінченка.

Відповідальна
особа

Назви / №№
ЗНЗ

К-сть
осіб

Термін
виконання

Салата О.О.
Срібняк І.В.
Ломачинська І.М.
Мохнатюк І.О.,
А-студія

вересень

Царенок А.,
викладачі кафедр
та студенти
факультету
Завідувачі
кафедрами

вересеньжовтеь

жовтень
2016 р.

СШ № 126, № 182, СЗШ
№149, № 25, Гімназія
«Оболонь», Гімназія
«Потенціал», ліцей
«Універсум»

10

протягом
року

Мохнатюк І.О.

100 закладів

50

вересень,
листопад

Бондар Т.І.
Тарасенко О.О.

Гімназія «Оболонь»,
НВК № 240 «Соціум»,
СШ № 252, № 20, № 239,
СЗШ № 285, № 231
Оболонського району
Гімназія № 75, Гімназія
«Діалог», НВК
«Домінанта»,
«Барвінок», СШ № 194
«Перспектива», № 298,

50

протягом
року

150

листопад,
лютий,
березень,
квітень,
травень

Салата О.О.
Срібняк І.В.
Лом ачинська І.М.

№ 214, СЗШ № 170,
№ 225
9

1. Проведення тематичного конкурсу творчих робіт з історії
«Київ через призму вікової історії» та філософії «Світоглядні
традиції – основа творчого потенціалу людини» для учнів
старших класів середніх загальноосвітніх закладів м. Києва.
2. Проведення міського учнівського турніру з історії .
3. Демонстрація вистав театру «Борисфен» у ЗНЗ м. Києва

11

Залучення школярів до проведення
«Дня філософа», «Дня історика»

12

Зустріч з адміністрацією та учителями шкіл з питань узгодження
плану співпраці профорієнтаційного спрямування на навчальний
рік
Запрошення учнів на засідання СНТ та СНГ(гуртків)

13

14

Бесіди з слухачами курсів підвищення кваліфікації директорів
шкіл м. Києва

15

Презентація Університету та розповсюдження інформаційних
матеріалів у ЗНЗ під час проведення педагогічної практики
студентів та виїзних сесій слухачів ПК, спеціалістів та магістрів

Салата О.О.

листопад

Брижнік В.М.
Бондар Т.І.

грудень

Саган Г.В.
Дроботенко Н.М.
Купрій Т.Г.

Школи, з якими укладені
угоди

15

листопад

Мохнатюк І.О.

Школи, з якими укладені
угоди

25

жовтень

Мохнатюк І.О.
Тарасенко О.О.,
Бондар Т.І.,
Василенко В.С.

СШ № 126, № 182, СЗШ
№149, № 25, Гімназія
«Оболонь», Гімназія
«Потенціал», ліцей
«Універсум»
Гімназія «Оболонь»,
НВК № 240 «Соціум»,
СШ № 252, № 20, № 239,
СЗШ № 285, № 231
Оболонського району

20

жовтеньлистопад

45

жовтеньквітень

200

вересеньгрудень

Мохнатюк І.О.
Іванюк О.Л.,
Купрій Т.Г.

СШ № 126, № 182, СЗШ
№149, № 25, Гімназія
«Оболонь», Гімназія
«Потенціал», ліцей
«Універсум»
Гімназія «Оболонь»,
НВК № 240 «Соціум»,
СШ № 252, № 20, № 239,

16

Участь в батьківських зборах учнів випускних класів.

викладачі кафедр
ІФФ

СЗШ № 285, № 231
Оболонського району
Школи м. Києва та
області за домовленістю

17

Поширення інформаційно-рекламних матеріалів про навчання в
Університеті на курсах підвищення кваліфікації вчителів
Проведення методичних семінарів з вчителями – істориками та
суспільствознавчих дисциплін – слухачів курсів ІППО Київського
університету імені Бориса Грінченка; розповсюдження матеріалів
про роботу Університету
Поширення інформаційно-рекламних матеріалів Київського
університету імені Бориса Грінченка про навчання в університеті
на шкільних міських і республіканських олімпіадах з історії, малій
академії наук та турнірах.
Поширення інформаційно-рекламних матеріалів про навчання за
спеціальностями «Історія та археологія», «Філософія» серед
студентів коледжів Києва та області

Викладачі кафедр

200 закладів

Александрова О.С.
Мохнатюк І.О.
Салата О.О.

Районні управління
освіти міста Києва

Салата О.О.
Ломачинська І.М.

Навчальні заклади
України та м. Києва

18

19

20

22

Розповсюдження агітаційно-профорієнтаційних матеріалів,
поширення листівок серед випускників шкіл, вищих навчальних
закладів

Викладачі кафедр

.

150

жовтеньлютий

100

протягом
року
протягом І-го
семестру

30

протягом
року

Київські та обласні
коледжів

протягом
року

СШ № 126, № 182, СЗШ
№149, № 25, Гімназія
«Оболонь», Гімназія
«Потенціал», ліцей
«Універсум»
Гімназія «Оболонь»,
НВК № 240 «Соціум»,
СШ № 252, № 20, № 239,
СЗШ № 285, № 231
Оболонського району

протягом
року

