
План 

профорієнтаційної роботи кафедри психології філософського факультету 

Львівського національного університету імені Івана Франкана 2021-2022  навч. рік 

 

№ Назва заходу Відповідальний Термін 

виконання 

1 Організація роботи секції «Психологія» Львівської 

обласної МАН 

Г.Михальчишин, 

О. Мусаковська 

протягом 

року 

2 Участь в організації та проведенні міського та 

обласного етапів конкурсу учнівських робіт секції 

«Психологія» 

С. Грабовська, Т. 

Партико, О. 

Мусаковська 

лютий-

березень 

2022 

3 Виступи викладачів та аспірантів перед учнями  та 

їхніми батьками у СШ м. Львова,  Львівської  та 

інших областей України 

викладачі 

кафедри 

протягом 

року 

4 Залучення студентів та магістрантів відділення 

психології до профорієнтаційних заходів  

порадники протягом 

року 

5 Участь у проведенні Дня відкритих дверей 

Львівського національного університету імені Івана 

Франка 

С. Грабовська, 

викладачі 

кафедри 

січень-

лютий 

6 Лекції у школах та навчальних закладах 2-3 рівня 

акредитації з профорієнтаційною метою 

викладачі 

кафедри 

протягом 

року 

7 Введення у завдання педагогічної практики студентів 

завдання з проведення профорієнтаційних бесід та 

виступів перед учнями та батьками 

Г.Михальчишин, 

О. Волошок, А. 

Вовк 

протягом 

року 

8 Використання ЗМІ та соцмереж для популяризації 

здобутків філософського факультету, кафедри 

психології, профорієнтаційних заходів 

викладачі 

кафедри 

протягом 

року 

9 Залучення шкільних психологів до 

профорієнтаційної роботи серед учнів та їхніх 

батьків 

викладачі 

кафедри 

протягом 

року 

10 Укладання угод з навчальними закладами (школами, 

гімназіями, коледжами тощо),  підприємствами та 

організаціями на цільову підготовку кадрів 

викладачі 

кафедри 

протягом 

року 

11 Залучення слухачів Університету Третього віку до 

реклами ЛНУ імені Івана Франка серед населення 

Львова та області 

 викладачі 

кафедри 

протягом 

року 

12 Розробка рекламного відео для заохочення 

абітурієнтів до вступу на відділення психології 

філософського факультету 

В. Гупаловська, 

студенти та 

аспіранти 

січень 

2022 

13 Організувати конкурс з підготовки рекламного відео 

про навчання на спеціальності 053 Психологія для 

профорієнтаційної роботи 

порадники лютий 

2022 

14 Залучати студентів як волонтерів до роботи 

приймальної комісії для роботи з абітурієнтами  

порадники липень-

серпень 

2022 

15 Поновити рекламний буклет спеціальності 

Психологія 

викладачі 

кафедри 

січень 

2022 

16 Використовувати можливості соціальних мереж для 

популяризації психологічних знань, наукових 

здобутків кафедри психології, реклами спеціальності 

викладачі 

кафедри, 

студенти, 

аспіранти 

протягом 

року 



Психологія (фейсбук, тік-ток тощо) 
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              Зав. кафедри психології                                                        С. Грабовська 


