
План профорієнтаційної роботи  

кафедри комп’ютерних наук і математики 

на 2019 рік  

№  Захід  Дата  Відповідальний  

1  2  3  4  

1.  

Розробка інформаційно-рекламних матеріалів про 

спеціальності кафедри. Зокрема, друкована продукція, 

аудіо- та відеоматеріали.  

Січень-

лютий  

2019 р.  

Литвин О.С., 

викладачі кафедри  

2.  

Поширення інформаційно-рекламних матеріалів про 

кафедру на шкільних, міських і республіканських 

олімпіадах з інформатики, інформаційних технологій, 

математики  

протягом 

року  

Литвин О.С., 

Скоробрещук Г.М.  

3.  
Поширення інформаційно-рекламних матеріалів про 

спеціальності кафедри в ЗМІ та соціальних мережах  

протягом 

року  

Литвин О.С., 

викладачі кафедри  

4.  
Співробітництво з навчальними закладами в рамках 

укладених договорів   
протягом 

року  
Скоробрещук Г.М.  

5.  

Спільна робота із талановитою молоддю із Київською 

Малою академією наук в галузі математики, технічних 

наук, інформаційних технологій  

протягом 

року  
Литвин О.С., 

Скоробрещук Г.М.  

6.  
Використання для профорієнтаційної роботи участь 

викладачів кафедри у наукових конференціях і семінарах  

протягом 

року  

професорсько- 
викладацький склад 

кафедри  

7.  

Презентація Університету і кафедри та розповсюдження 

інформаційних матеріалів під час проходження практик 

студентами кафедри  

протягом 

року  

Семеняка С.О.,  

Співак С.М.,   

Скоробрещук Г.М.  

8.  

Профорієнтаційна робота з батьківськими комітетами та 

адміністрацією шкіл за місцем проживання викладача в 

школах м. Києва   

Вересень 

-грудень  

2019  

професорсько- 
викладацький склад 

кафедри  

9.  Проведення Днів відкритих дверей кафедри   

Березень-

листопад  

2019  

Литвин О.С., 

Скоробрещук Г.М.  

10.  

Проведення екскурсій в корпусі Університету для 

школярів та студентів професійно-технічних навчальних 

закладів  

протягом 

року  
Литвин О.С., 

викладачі кафедри  

11.  

Зустрічі із вчителями математики та інформатики ЗНЗ з 

метою залучення їх потенціалу до профорієнтаційної 

роботи університету в рамках курсів ППО  

протягом 

року  

Литвин О.С., 

Астаф’єва М.М.  

12.  

Профорієнтаційна робота із адміністрацією та 

випускниками освітніх закладів, які випускають 

молодших спеціалістів та бакалаврів математичного та 

інформатичного напрямів з метою залучення майбутніх 

студентів 2-го, 3-го курсу та магістрів.  

протягом 

року  
Бодненко Д.М., 

викладачі кафедри  

13.  

Проведення консультаційних занять з математики для 

випускників Університетського коледжу, потенційних 

майбутніх студентів 2-го курсу спеціальносі Математика    

протягом 

року  
Астаф’єва М.М.  

  



14.  
Проведення заходів для учнів в рамках 

доуніверситетської підготовки.  

протягом 

року  
Радченко С.П. 

15.  

Профорієнтаційна робота з учнями позашкільних 

навчальних закладів, що займаються у гуртку 

конструювання і робототехніки   

протягом 

року  
Білоус В.В.  

  

Завідувач кафедри                 Литвин О.С.  


