
ПРОФОРІЄНТАЦІЙНА РОБОТА 

КАФЕДРИ СПЕЦІАЛЬНОЇ ОСВІТИ І СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ  

У 2016-2020 Н.Р. 

 

Важливою частиною громадської діяльності кафедри спеціальної освіти і 

соціальної роботи є профорієнтаційна робота. 

У відповідності з планом профорієнтаційної роботи по кафедрі упродовж 

2016-2019 р.р. було проведено наступну роботу: 

 Підготовлено флаєри, мультимедійні презентації та оновлено буклети з 

профорієнтаційним змістом для розповсюдження серед шкіл, гімназій, ліцеїв, 

училищ та коледжів області; 

 Створено  сторінку кафедри спеціальної освіти і соціальної роботи у 

соціальній мережі Facebook та навчально-практичного Центру соціальної роботи і 

соціальної педагогіки  з метою популяризації спеціальностей «Спеціальна освіта» і 

«Соціальна робота»  

(https://www.facebook.com/kafedra.sosr.7?fref=hovercard&hc_location=chat  та 

https://www.facebook.com/groups/501600420399483/); 

 Доц. Сайко Н.О. та ст.викл. Губарь О.Г. виступили на обласному радіо з 

інформацією щодо особливостей навчання на спеціальності «Соціальна робота» і 

«Спеціальна освіта»; 

 Проведено профорієнтаційні виступи-презентації викладачів кафедри та 

студентів  перед випускниками закладів середньої освіти міста й області; 

 Популяризовано спеціальності «Спеціальна освіта» та «Соціальна 

робота» серед фахівців навчально-реабілітаційних центрів та соціальних служб для 

вступу на магістратуру під час проведення конференцій, семінарів, круглих столів, 

майстер-класів; 

 Використано участь студентів в якості модераторів та волонтерів задля 

профорієнтаційної агітації під час заходів міста й області: конкурс соціальних 

проектів «Безпечна весна», просвітницько-профілактичні квести для учнівської 

молоді шкіл, училищ, коледжів «Від знання до безпеки», «Наркотики – не моя 

тема» (м. Полтава, смт.Опішня, Зіньків, Карлівка), акція «Пізнай себе», ярмарок 

професій «Місто професій», «Профіленд». 

В рамках проведення профорієнтаційної роботи доцентом кафедри 

спеціальної освіти і соціальної роботи ПНПУ імені В.Г. Короленка Березаном О.І. 

та магістранткою групи СО-79 Тричегруб В.С. 15 листопада 2017 року проведені 

профорієнтаційні зустрічі-бесіди зі студентами випускних курсів Комунального 

ВНЗ «Полтавський базовий медичний коледж» та Медичного коледжу ВДНЗУ 

«Українська медична стоматологічна академія».   

https://www.facebook.com/kafedra.sosr.7?fref=hovercard&hc_location=chat


 
 

 
 

На початку 2018-2019 навчального року за напрямками профорієнтаційної 

роботи, патріотичного та естетичного виховання викладачі кафедри на чолі із 



завідувачем кафедри проф. Пахомовою Н.Г. та колективом студентів-волонтерів 

спеціальностей «Спеціальна освіта» та «Соціальна робота» 15 вересня 2018 р. 

взяли участь у Міжнародному проекті «Міcто професій», що проводився у 

Корпусному парку м. Полтави. 

 

 
 

 
 



 
Студенти 1-5 курсів спеціальності «Соціальна робота» 14 вересня 2019 р. у 

Корпусному парку м. Полтави долучилися до проведення фестивалю професій 

«Профіленд».  Як координатори та волонтери заходу майбутні соціальні 

працівники мали змогу на практиці апробувати теоретичні знання щодо втілення 

громадських ініціатив та молодіжних проектів, водночас презентуючи свою 

спеціальність.  

 

За напрямками профорієнтаційної роботи та трудового виховання 29 

лютого 2020 р. доц.  Котломанітовою Г.О. за участі студентів 3 курсу групи СР-



38 проведено інтерактивну зустріч зі старшокласниками Полтавської школи-

інтернату імені Софії Русової  «Соціальна робота і твої можливості». 

 
У листопаді 2019 року студентки групи СР-38 спеціальності Соціальна 

робота ПНПУ імені В.Г.Короленка Житло Марія та Денисенко Діана провели 

профілактичну лекцію та профорієнтаційну роботу спеціальності 231Соціальна 

робота серед учнів Стасівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів ім. М. 

Башкирцевої 

 

 



 
У листопаді 2019 року студентки групи СР-38 спеціальності Соціальна 

робота ПНПУ імені В.Г.Короленка Бурмінова Вероніка та Вовнянко Надія спільно 

з соціальним працівником Молодіжного центру "Lighthouse" провели 

профілактичну лекцію та профорієнтаційну роботу спеціальності 231Соціальна 

робота серед учнів 20 загальноосвітньої школи міста Полтави. 

 



Також у листопаді 2019 року студентки Студенти групи СР-38 спеціальності 

Соціальна робота ПНПУ імені В.Г. Короленка Наконечна Анна, Маліченко Валерія 

та Гвоздьова Ульяна спільно з соціальними працівниками Молодіжного центру 

"Lighthouse" провели профілактичну лекцію та профорієнтаційну роботу 

спеціальності 231Соціальна робота серед учнів Професійно-технічного училища 

№23 імені Героя Радянського Союзу Бірюзова. 

 

 



Студенти групи СР-48 спеціальності Соціальна робота ПНПУ імені В.Г. 

Короленка Олексюк Ольга та Ільченко Ярослав спільно з соціальними 

працівниками Молодіжного центру "Lighthouse" провели профілактичну лекцію та 

профорієнтаційну роботу спеціальності 231Соціальна робота серед учнів 

Полтавського професійного ліцею транспорту 

 

 



В рамках Міжнародного дня інформування про Синдром Дауна, старший 

викладач кафедри спеціальної освіти і соціальної роботи Губарь О.Г. прийняла 

участь у телепередачі ТРК «ЛТАВА» «Тема дня», де висвітила основні умови 

успішного розвитку та адаптації даної категорії дітей за допомогою кваліфікованих 

фахівців. Закликавши, як батьків дітей так і педагогів ЗЗСО не залишатись 

осторонь, отримувати «Спеціальну освіту» у ПНПУ ім. В.Г. Короленка, як 

відповідь на вимоги часу та з метою забезпечення інклюзивного навчання особам з 

ООП. 

 

 
 

 

З метою проведення профорієнтаційної роботи та збільшення контингенту 

студентів-магістрантів, старший викладач кафедри спеціальної освіти і соціальної 

роботи Губарь О.Г. в жовтні 2019 року провела семінар-практикум для вихователів 

та вчителів Полтавського навчально-реабілітаційного центру Полтавської обласної 

ради «Особливості нейропсихологічної корекції дітей з ТПМ». Де висвітлила 

необхідність оволодіння професійними знаннями та навичками педагогам 

спеціального закладу, роз’яснила умови вступу до ПНПУ імені В.Г.Короленка на 

спеціальність 016 «Спеціальна освіта». 

 



 

   
 

   
 

В рамках профорієнтаційної роботи та збільшення контингенту студентів на 

спеціальності 016 «Спеціальна освіта (Логопедія)» у лютому 2020 року старший 

викладач кафедри спеціальної освіти і соціальної роботи Губарь О.Г. провела 

майстер-клас  «Організація корекційно-відновлювального процесу та місце батьків 

в ньому» для батьків дітей з особливими освітніми потребами на базі ПНРЦ 

Полтавської обласної ради. 

 



 

 
 


