
УХВАЛА 
вченої ради 

ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені В. Стефаника» 
з питання  

«Про організацію профорієнтаційної роботи в Інституті мистецтв» 
 від 02 лютого 2016 року 

 
  Заслухавши та обговоривши доповідь директора Інституту мистецтв 

професора А.В. Грицана та довідку комісії з даного питання, вчена рада 

відзначає, що колектив Інституту мистецтв проводить значну профорієнтаційну 

роботу серед випускників загальноосвітніх та шкіл мистецтв, вищих 

навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації в Івано-Франківській, 

Тернопільській, Львівській, Закарпатській, Чернівецькій областях, серед 

працівників культури і мистецтва, творчої молоді Прикарпаття.  

Серед пріоритетних завдань профорієнтаційної роботи, яку проводить 

Інститут доцільно назвати створення банку професіографічних матеріалів з 

професійної орієнтації молоді, зокрема:  

 розробку інформаційного забезпечення (аудіо-, відеоматеріали, 

друкована продукція, інформаційне наповнення сторінки Інституту на сайті 

університету, сторінок та груп у соціальних мережах); 

 розробка і впровадження у практику роботи з професійної орієнтації 

сучасних методів, у тому числі з використанням комп’ютерних технологій; 

 рекламно-інформаційну діяльність у засобах масової інформації та 

театрально-концертні програми на радіо і телебаченні;  

 надання профорієнтаційних послуг у повному обсязі учнівській та 

студентській молоді з метою вільного і свідомого вибору професій з 

урахуванням попиту ринку праці, професійних інтересів, нахилів, здібностей та 

стану здоров’я особи. 

 організацію виставок, конкурсів-фестивалів, ярмарок, презентацій 

творчості студентів і викладачів Інституту;  

 співробітництво за договорами з організаціями та установами культури 

і мистецтв області та ін.. 

Профорієнтаційна діяльність викладачів кафедр Інституту мистецтв 

реалізовується в процесі: професійної інформації, професійної консультації, 

професійного добору та професійного відбору майбутніх абітурієнтів. У ході 

консультації визначаються шляхи отримання освіти за обраними напрямами 

підготовки та спеціальностями, терміни навчання, перспективи професійного 

зростання, затребуваність фахівців на ринку праці. 

Управління профорієнтаційною роботою на загальноінститутському рівні 

здійснює заступник директора з виховної роботи та міжнародного 

співробітництва старший викладач кафедри театрального і хореографічного 

мистецтва Л.П. Мулик. Управління профорієнтаційною роботою на кафедрах 

здійснюють завідувачі кафедр, які несуть персональну відповідальність за 

організацію і виконання плану профорієнтаційних заходів науково-

педагогічними працівниками кафедр та за роботу членів агітаційних груп. До 



участі у профорієнтаційній роботі залучаються всі науково-педагогічні 

працівники Інституту мистецтв.  

На виконання затверджених заходів профорієнтації Інституту мистецтв, 

кожною кафедрою були розроблені плани агітаційної роботи з оптимізації 

набору у 2016 році. Протягом першого семестру науково-педагогічними пра 

івниками кафедр було проведено понад 60 профорієнтаційних заходів в Івано-

Франківській області і сусідніх областях Прикарпаття, різних за формою і 

змістом. 

 

Вчена рада УХВАЛИЛА: 

 
1.   Вважати роботу Інституту мистецтв щодо організації та проведення 

профорієнтаційної роботи задовільною. 
2. Директорам Інститутів і деканам факультетів, завідувачам кафедр: 

 посилити профорієнтаційну роботу серед старшокласників, 

використовуючи сучасні методи роботи із молоддю: майстер-класи, 

психологічні тренінги, презентації, спільні проекти; 

 розширити практику залучення учнів старших класів загальноосвітніх 

навчальних закладів до роботи в наукових гуртках, проблемних групах, участі у 

мистецьких конкурсах, спортивних змаганнях на рівні інституту, факультету, 

університету тощо. 

 вжити заходів щодо заповнення ліцензованих обсягів на всі 

спеціальності та напрями підготовки у 2016 році; 

 з метою збільшення прийому вступників з числа «молодших 

спеціалістів» на відповідні напрями підготовки до університету посилити 

співпрацю з вищими навчальними закладами І-ІІ рівнів акредитації, вищими 

професійними училищами Івано-Франківської та суміжних з нею областей.  
Термін виконання – лютий-червень 2016 р. 
Відповідальні – директори інститутів, 

декани факультетів 

 
3. За результатами проведеної агітаційної та профорієнтаційної роботи у 

ЗОШ та ВНЗ I-II рівнів акредитації систематизувати відомості про випускників 

(прізвище, ім’я, по-батькові, номер телефону чи адресу електронної пошти) з 

метою надання їм в подальшому додаткової інформації про університет, 

рекламно-агітаційні матеріали про напрями та спеціальності, важливі дати 

вступної кампанії тощо. Розробити програму автоматизованої розсилки 

інформації та новин університету зареєстрованим вступникам. 
Термін виконання – лютий-червень 2016 р. 
Відповідальні – директори інститутів, 

декани факультетів, Приймальна комісія, 

ЦІТ, ННІПОДН. 
 

4. З метою координації діяльності інститутів і факультетів під час 

підготовки та проведення профорієнтаційної роботи протягом навчального 



року, покращення її якості та ефективності створити в університеті Центр 

профорієнтаційної роботи. 
Термін виконання – впродовж року 

 
5. Забезпечити функціонування студентської агітаційно-художньої 

бригади університету та мобільних лекторських груп з числа науково-

педагогічних та наукових працівників для профорієнтаційної роботи в 

навчальних закладах освіти, культури і мистецтва Івано-Франківської та 

суміжних з нею областей. 

Термін виконання – лютий-червень 2016 р. 
Відповідальні – директори інститутів, 

декани факультетів, Приймальна комісія, 

ЦІТ, ННІПОДН. 
 
6. Започаткувати функціонування в університеті дистанційних класів з 

профільних дисциплін (фізика, математика, хімія, біологія, українська мова, 

іноземна мова, історія, географія тощо) для учнів сільських шкіл регіону.  

Термін виконання – впродовж року 
Відповідальні – ННІПОДН, ЦІТ, 

Приймальна комісія, директори 

інститутів, декани факультетів,  
 
7. З метою вивчення професійних намірів старшокласників 

загальноосвітніх навчальних закладів та випускників вищих навчальних 

закладів І-ІІ рівнів акредитації запровадити практику проведення анкетування 

щодо їх професійної спрямованості. 
Термін виконання – впродовж року 
Відповідальні – Центр профорієнтаційної 

роботи 

 


