
ПРОФОРІЄНТАЦІЙНА РОБОТА КАФЕДРИ 

 

Важливої складовою діяльності кафедри географії є профорієнтаційна 

робота, яка спрямована на активізацію процесу професійного самовизначення 

серед учнівської молоді та залучення їх на навчання в НПУ імені 

М.П.  Драгоманова. 

Основними напрямами профорієнтаційної роботи кафедри географії є: 

 проведення профорієнтаційних заходів, які популяризують спеціальність 

014.07 «Середня освіта (Географія)», професію вчителя географії та 

сприяють конкурентоспроможності її випускників на ринку праці; 

 поглиблення профорієнтаційної роботи із закладами загальної середньої 

освіти, вищими навчальними закладами І-ІІІ ступенів, проведення 

спільних профорієнтаційних заходів серед здобувачів загальної середньої 

освіти та удосконалення системи їх профорієнтаційного супроводу; 

 проведення Всеукраїнської олімпіади НПУ імені М.П. Драгоманова з 

географії для професійної орієнтації вступників на основі повної загальної 

середньої освіти. 

 підготовка та поширення рекламно-агітаційної інформації 

профорієнтаційного змісту на сайті факультету, у соціальних мережах, 

засобах масової інформації. 

Професорсько-викладацький склад кафедри географії активно 

співпрацює з низкою закладів загальної середньої освіти м. Києва та Київської 

області – гімназією № 19 «Межигірська» м. Києва, Комунальним закладом 

«Навчально-виховний комплекс «Cпеціалізована школа I ступеня з 

поглибленим вивченням української мови – гімназія №39 імені гетьмана 

України Богдана Хмельницького» Деснянського району м. Києва», 

спеціалізованою загальноосвітньою школою І-ІІІ ступенів з поглибленим 

вивченням української мови та літератури № 127 Києва, Комунальним 

закладом освіти Васильківської районної ради Київської області – 

«Погребівський академічний ліцей», Германівською загальноосвітною 

школою І – ІІІ ступенів імені братів Гетьманів Обухівcької районної ради 

Київської області. 

Систематично за участю викладачів кафедри та представників закладів 

загальної середньої освіти (стейкхолдерів) проходять виробничі зустрічі, під 

час яких оговорюються питання покращення якості професійного підготовки 

майбутніх вчителів географії, зокрема удосконалення змістовного наповнення 



освітніх програм, розробки системи профорієнтаційного супроводу здобувачів 

освіти тощо. 

  



22 квітня 2018 р. на факультеті природничо-географічної освіти та 

екології вперше відбувся ІІ тур Всеукраїнської олімпіади НПУ імені 

М.П.  Драгоманова з географії для професійної орієнтації вступників на основі 

повної загальної середньої освіти, в якому взяли участь 13 абітурієнтів. 

Переможець Бантюк Назар отримав левітрон. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

  



13 квітня 2019 р. на факультеті природничо-географічної освіти та 

екології відбувся ІІ тур Всеукраїнської олімпіади НПУ імені М.П. 

Драгоманова з географії для професійної орієнтації вступників на основі 

повної загальної середньої освіти, в якому взяли участь 7 абітурієнтів. 

Переможці Саламаха Олена та Титович Марина отримали в подарунок 

інтерактивні глобуси Smart Globe. 

 

 

 
 

 

  

  



06 червня 2020 р. на факультеті природничо-географічної освіти та 

екології відбувся ІІ дистанційний тур Всеукраїнської олімпіади НПУ імені 

М.П. Драгоманова з географії для професійної орієнтації вступників на основі 

повної загальної середньої освіти, в якому взяли участь 10 абітурієнтів. П’ять 

учасників олімпіади вступили на навчання за спеціальністю 014.07 Середня 

освіта (Географія).  

 

 

 


