Пріоритети профорієнтаційної діяльності колективу кафедри історії України
Співпраця з ЗЗСО, ПТУ, коледжами: (фотогалерея)
• спільні заходи навчального, наукового, методичного планів (видання збірників
матеріалів конференцій та ін.);
• заходи для популяризації історичного й археологічного фахів;
• індивідуальне консультування здобувачів освіти та їхніх батьків
Партнерство з використанням інноваційних форм співпраці: (фотогалерея)
• PR-акції, сторітелінги, астоппінги, консалтинги, "дефіле" та ін.;
• айстоппери з використанням друкованої поліграфічної продукції (буклети,
календарі тощо);
• ярмарки професій, наукові пікніки та ін.;
• співпраця з медійниками;
• партнерство через соціальні комунікації з випускниками історичного
факультету, які працюють в різних сферах діяльності
Співпраця з іншими суб'єктами освітньої, наукової діяльності, закладами
культури: (фотогалерея);
• профільний департамент ОДА, ПОІППО, ЦПК, обласна МАН, міський МК (суддівство
предметних олімпіад (історія, право), конкурсів-захистів наукових робіт та ін.,
лекторії, семінари, тренінги);
• спільна діяльність із колегами з інших ЗВО Полтавської області;
• співробітництво з науковими установами НАН, АПН, музейними й архівними
установами (ДАПО, Полтавський краєзнавчий музей імені Василя Кричевського та
ін.).
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