Профорієнтаційна робота викладачів кафедри всесвітньої історії
та методики викладання історії у І семестрі 2019/2020 н.р.
№

1.

Заходи

упродовж

інформації про діяльність кафедри

семестру

заходах і традиційній міській виставці освітніх
послуг «Ярмарок професій»
Організувати та провести профорієнтаційні

3.

заходи серед учителів історії, які проходять
перепідготовку в ПОІППО

4.

систему профорієнтаційних заходів у період
педагогічних практик
Запрошення учнів шкіл м. Полтави та
Полтавської області до «Дня відкритих
дверей» університету

О.П. Лахно
Т.В. Тронько
О.П. Лахно
Д.О. Лобода

упродовж

Ю.В. Вільховий

семестру

І.В. Цебрій
В.О. Рибачук

семестру

всесвітньої історії з учителями та учнями

Відповідальні

Т.В. Тронько

Полтавського регіонального відділення МАН

Розробити та зреалізувати разом зі студентами

7.

2019 р.

упродовж

м. Полтави і Полтавській області

6.

жовтень-грудень

Участь викладачів кафедри в роботі

Здійснювати індивідуальну роботу зі
5.

виконання

Розміщення на сайті факультету-університету
Брати участь в обласних профорієнтаційних

2.

Термін

Т.В. Тронько
В.О. Рибачук
Ю.В. Вільховий

упродовж

Т.В. Тронько,

семестру

викладачі кафедри

упродовж

Т.В. Тронько,

семестру

викладачі кафедри
Т.В. Тронько

листопад

Н.В. Год

2019 р.

Н.В. Бесєдіна
І.В. Цебрій

Залучення учнівської молоді до участі в роботі
8.

народного чоловічого пісенного гурту

упродовж

Ю.В. Вільховий

«Чебрець» і народного вокального хорового

семестру

І.В. Цебрій

колективу «Тисяча років музики»
Брати участь у роботі методоб’єднання
9.

вчителів історії м. Полтави та Полтавського

упродовж

району з метою проведення профорієнтаційної

семестру

роботи

Т.В. Тронько,
викладачі кафедри

Т.В. Тронько

Організація і проведення тематичної екскурсії
10.

для учнів Розсошенської та Ковалівської
гімназій Полтавського району «Живи,

Н.В. Бесєдіна
грудень 2019 р.

Д.О. Лобода
Ю.В. Вільховий

навчайся і працюй на Полтавщині»

магістранти кафедри

З метою презентації наукових надбань
11.

викладачів кафедри брати участь у

упродовж

телепрограмах Полтавської обласної

семестру

Ю.В. Вільховий

телерадіокомпанії «Лтава»
Організація і проведення концертних
12.

профорієнтаційних зустрічей і виступів
мистецьких колективів факультету (кафедри) в

грудень 2019 р.

І.В. Цебрій
Ю.В. Вільховий

школах міста Полтави
Проведення індивідуальної роботи з
13.

обдарованими дітьми та їхніми вчителямиучасниками районних, міських, обласних і

Т.В. Тронько
грудень 2019 р.

Всеукраїнських олімпіад з історії

Т.В. Тронько

викладачів кафедри у школи та сільські ради
Полтавської області з метою проведення

жовтень 2019 р.

агітаційних бесід та поширення інформаційних

15.

інформації матеріали профорієнтаційного
змісту

ПЛАН

О.П. Лахно
В.О. Рибачук
Н.В. Бесєдіна

буклетів
Підготувати та розмістити у засобах масової

Д.О. Лобода
Ю.В. Вільховий

Організація виїзних профорієнтаційних заходів

14.

Н.В. Бесєдіна

упродовж

О.П. Лахно

семестру

Ю.В. Вільховий

профорієнтаційної роботи викладачів кафедри всесвітньої історії та
методики викладання історії у ІІ семестрі 2019/2020 н.р.
Проведення індивідуальної роботи з
1.

Т.В. Тронько

обдарованими дітьми та їхніми вчителями-

лютий

В.О. Рибачук

учасниками районних, міських, обласних і

2020 р.

Д.О. Лобода

всеукраїнських олімпіад з історії
Брати участь у традиційній міській виставці
2.

«Освіта-2020» з метою презентації наукових і
методичних надбань викладачів кафедри
Здійснювати профорієнтаційну роботу серед

3.

учителів історії, які проходять перепідготовку
в ПОІППО

4.

Т.В. Тронько

2020 р.

О.П. Лахно

упродовж
семестру
упродовж

Полтавського регіонального відділення МАН

семестру

всесвітньої історії з учителями та учнями
м. Полтави та Полтавській області
У ході педагогічних практик проводити разом

6.

березень

Участь викладачів кафедри в роботі

Здійснювати індивідуальну роботу зі
5.

Ю.В. Вільховий

упродовж
семестру

Т.В. Тронько
Ю.В. Вільховий
І.В. Цебрій
Т.В. Тронько
О.П. Лахно
Ю.В. Вільховий
Т.В. Тронько,
викладачі кафедри

упродовж

Т.В. Тронько,

семестру

викладачі кафедри

народного чоловічого пісенного гурту

упродовж

Ю.В. Вільховий

«Чебрець» і народного вокального хорового

семестру

І.В. Цебрій

зі студентами заходи профорієнтаційного
змісту
Залучення учнівської молоді до участі в роботі

7.

колективу «Тисяча років музики»
Брати участь у роботі методоб’єднання
8.

вчителів історії м. Полтави та Полтавського

упродовж

району з метою проведення профорієнтаційної

семестру

Т.В. Тронько,
викладачі кафедри

роботи
З метою презентації наукових надбань
9.

викладачів кафедри брати участь у

упродовж

телепрограмах Полтавської обласної

семестру

Ю.В. Вільховий

телерадіокомпанії «Лтава»
10.

Проводити профорієнтаційну роботу серед

лютий-березень

викладачі кафедри

учнів старших класів та вчителів-істориків

2020 р.

м. Полтава і Полтавської області
Т.В. Тронько

Провести профорієнтаційні інтеракції та
11.

перформанси з історії регіонів світу в межах
заходів Тижня факультету

квітень 2020 р.

Н.В. Год
Н.В. Бесєдіна
Ю.В. Вільховий

