
План профорієнтаційної роботи 
у Відокремленому структурному підрозділі 

«Педагогічний фаховий коледж Львівського національного 
університету імені Івана Франка» 

у 2022-2023 навчальному році

№
з/п

З аходи В ід п о в ід а л ь н і

1. Організація консультативного пункту з питань правил 
прийому до Коледжу

В. о. директора Коледжу.

2. Оприлюднити правила прийому до Коледжу на сайті закладу Сенич Г.Б.

3. Формування бази потенційних абітурієнтів на 2023/2024 
навчальний рік Заступник директора з 

навчально-виховної 
роботи.

4. Оновлення інформаційного буклету для вступників про 
Коледж, окремі спеціальності та правила прийому

Заступник директора з 
навчально-виховної 

роботи.
5. Розміщення на сайті Коледжу інформації для майбутніх 

вступників
Сенич Г.Б.

6 . Розповсюдження інформаційних матеріалів про Коледж 
серед учнів старших класів закладів загальної середньої 
освіти

Викладачі Коледжу та 
керівники підгруп 

практики
7. Інформування учнів і вчителів закладів загальної середньої 

освіти про спеціальності та правила прийому до Коледжу 
(розсилка інформації, розміщення оголошень, зустрічі тощо)

Викладачі Коледжу та 
керівники підгруп 

практики
8. Заходи в рамках проведення «Днів відкритих дверей» для 

випускників закладів загальної середньої освіти міста та 
області:
-  профорієнтаційні бесіди;
-  перегляд відеоматеріалів про Коледж;
-  розповсюдження інформаційних буклетів про 

спеціальності та правила прийому

В.о. директора Коледжу, 
викладачі

9. Висвітлення інформації про Коледж у ЗМІ:
-  запрошення ЗМІ у Коледж на заходи профорієнтаційного, 

виховного, просвітницького спрямування, на науково- 
практичні конференції;

-  виступи викладачів Коледжу в теле- та радіоефірах з 
профорієнтаційною метою;

-  участь викладачів у створенні науково-популярних відео 
сюжетів для ЗМІ.

розміщення в друкованих ЗМІ рекламних оголошень про
вступну компанію до Коледжу

Завідувач відділення, 
викладачі



10. Проведення рекламної діяльності через соціальні мережі Сенич Г.Б., викладачі 
Коледжу.

11. Участь викладачів і студентів Коледжу в мистецьких 
виставках міського, обласного та всеукраїнського рівнів

В.о. директора Коледжу, 
голови циклових комісій

12. Індивідуальна робота викладачів із обдарованими дітьми, а 
саме підготовка до міських, обласних всеукраїнських 
олімпіад, конкурсів

Голови циклових комісій, 
викладачі

13. Участь викладачів в організації та проведенні учнівських 
предметних олімпіад міського та обласного рівня

Голови циклових комісій, 
викладачі

14. Співпраця методиста, керівників підгруп практики, 
студентів з адміністрацією шкіл, соціальних служб, 
дошкільних закладів та інших установ учителями під час 
проходження різних видів практик у закладах загальної 
середньої освіти міста та області

Методист, керівники 
підгрупи практики

15. Запрошення школярів міста та області як гостей і учасників 
коледжівських заходів: виставок, конкурсів, свят, олімпіад, 
майстер-класів, науково-практичних конференцій, семінарів, 
спортивних змагань, турнірів тощо

Сенич Г.Б.

16. Організація екскурсії в музейну кімнату Коледжу для 
школярів міста і області

Заступник директора з 
навчально-виховної 

роботи.

17. Проведення благодійних акцій для дітей-сиріт та дітей- 
Інвалідів

Студентська рада 
Коледжу

18. Виступи в.о. директора Коледжу та викладачів з 
інформацієюпро Коледж на ювілейних зустрічах 
випускників минулих років, поширення інформаційних 
буклетів

В.о. директора Коледжу, 
викладачі.

19. Залучення студентів, які поєднують навчання
3

роботою і навчаються за індивідуальним графіком до 
проведення заходів з профорієнтації і

Голови циклових комісій.

20. Проведення моніторингу профорієнтаційної роботи в 
Коледжі.

Члени адмінради.

Заступник директора 
з навчально-виховної роботи Ольга СУЛИМ


