
                                     

«Профорієнтаційна 

підтримка вступників до 

закладу вищої освіти»  
(26.05.2021 р.) 

Лещенко Олена Геннадіївна,  
кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної 

педагогіки та спеціальної освіти,  

заступниця декана з профорієнтаційної роботи 

факультету соціальної педагогіки та психології  

Запорізького національного університету 



Мета: розкрити сутність та зміст профорієнтаційної підтримки вступників до ЗВО  
 

План 

1.Актуальність профорієнтаційної підтримки вступників. 

2.Досвід надання профорієнтаційної підтримки 

факультетом соціальної педагогіки та психології ЗНУ. 

 

 

 

 

 



Реалії сьогодення або світ VUCA: 

1. нестабільність (volatility) 

2.невизначеність (uncertainty) 

3. складність (complexity) 

4. неоднозначність (ambiguity) 

 

а також дистанційність 

 

                                      



За даними Міжнародного Економічного форуму у Давосі (2016 р.)  

КЛЮЧОВИМИ КОМПЕТЕНТНОСТЯМИ, що будуть необхідні  

на ринку праці в світі у 2020-ті роки є такі: 



А ТАКОЖ… 



активне навчання та навчальні стратегії 
 

аналітичне мислення 

інноваційність 

У 2020 Всесвітній Економічний Форум у Давосі 

(WEF) у своєму звіті “Майбутнє професій” 

найважливішими навичками для успішної кар’єри у 

світі, який швидко змінюється, виділив: 

 



 Та чи готові випускники українських закладів 

освіти до ефективної професійної реалізації 

та постійного саморозвитку в VUCA-світі?  

 Чи свідомо вони обирають професійні шляхи 

та розуміють свої перспективи? 

 Чи затребувані молоді спеціалісти на ринку 

праці?  

 Чи отримали випускники закладів освіти 

необхідні знання та навички для того, щоб 

бути успішними у своїй професії, у своєму 

покликанні? 



ПРОФОРІЄНТАЦІЙНА ПІДТРИМКА – 

це надання допомоги вступникам до 

закладів вищої освіти при виборі 

сфери майбутньої професійної діяльності 

з урахуванням всіх їхніх здібностей, 

потреб і бажань. 



Зміст профорієнтаційної підтримки 
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Лекції;  

Тренінги;  

Кіноклуб «Райдуга» 

 Квести; 

 Конкурси есе; 

Олімпіади;  

 Екскурсії. 

 

Основні форми профорієнтаційної діяльності: 

 

 



Заходи: 

 



День у професії: 



День у професії: 



День у професії: 



День відкритих дверей на факультеті 

соціальної педагогіки та психології 

 
 

 

 

 



Онлайн — підтримка 

  
Сторінки факультету соціальної педагогіки та 

психології в соціальних мережах; 

Телеграм-канал факультету соціальної 

педагогіки та психології; 

День відкритих дверей, Один день в професії 

тощо. 

 



Онлайн заходи: 

День відкритих дверей СПП 
 

 



Онлайн заходи: 

День відкритих дверей СПП 
 

 



Онлайн заходи: 

День у професії 
 

 



Онлайн заходи: 

День у професії 
 

 



Факультет соціальної педагогіки та психології ЗНУ  готує 
фахівців за спеціальностями  
що формують у студентів  
професійні компетентності  майбутнього 

        НАШІ ОСВІТНІ ПРОГРАМИ…  

#spp 





МАГІСТРАТУРА   
ОСВІТНІ ПРОГРАМИ 

СОЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІКА 

ПЕДАГОГІКА ВИЩОЇ ШКОЛИ 

ПСИХОЛОГІЯ 

ТЕАТРАЛЬНЕ МИСТЕЦТВО 

ДОШКІЛЬНА ОСВІТА 

ПОЧАТКОВА ОСВІТА 



Дякую за 

увагу! 


