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ВІДДІЛ ДОУНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ,
ПРОФОРІЄНТАЦІЇ ТА ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ

ідділ спрямовує свою роботу на залучення учнівської молоді країни до навчання у ЗНУ, іміджеве
позиціонування та популяризацію освітньої діяльності вишу. Профорієнтація ґрунтується на системі цінностей та професійному підході, що забезпечує свідомий
вибір майбутнього. Відділ працює згідно з концепцією соціальної відповідальності та з огляду на потреби випускників, здійснює їхній постійний супровід. Керівником відділу
є канд. психол. наук, доц. Ю. А. Паскевська.
Реалізується концепція профорієнтаційної роботи,
що передбачає: формування інтегрованого простору
«абітурієнт — ЗНУ», створення майданчика для спілкування на базі ЗНУ; залучення учнівської молоді до наукового, освітньо-професійного та культурно-спортивного
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життя; встановлення та розвиток партнерства з освітніми
установами середньої загальної освіти і ВНЗ І–ІІ рівнів
акредитації.
За напрямами роботи відділу відбувається знайомство
з вищою школою, розширення адаптаційних можливостей
і підвищення рівня соціально-психологічної підготовки.
Базовою платформою підготовки з метою вступу
до вишу є: консультаційний центр (вичерпні та фахові
консультації щодо всіх етапів підготовки до вступу); виїзні інформаційні зустрічі в містах Запорізької області
щодо надання цільової допомоги з особливостей складання ЗНО та змін у правилах вступу; безкоштовні тренінги із ЗНО, у яких абітурієнти мають можливість не
лише перевірити рівень своїх знань, а й підготуватися
психологічно, організаційно та процедурно. Технологія
тренінгів забезпечує «знання в дії» («knowledge action»).
На базі ЗНУ діють підготовчі курси, призначені допомагати майбутнім вступникам систематизувати та розширити знання, використовуючи при цьому багаторічний
досвід і власні науково-методичні напрацювання.
Традиційними формами комунікації є День відкритих
дверей, День абітурієнта та «One day at University».
Важливим напрямом роботи вишу є працевлаштування випускників. Діють 16 тристоронніх угод «вищий навчальний заклад — студент — роботодавець». Виш постійно
співпрацює з місцевими органами виконавчої влади, Запорізькою торгово-промисловою палатою, міськими та районними відділами освіти, обласним управлінням освіти і науки
України та обласним центром зайнятості. Проводяться зустрічі студентів із роботодавцями та активно розробляються шляхи сприяння працевлаштуванню випускників.
Багато зусиль відділ спрямовує задля успішного
професійного старту випускників університету, зокрема побудови їхньої кар’єри та формування професіоналізму. В університеті працює Центр кар’єрного
розвитку студентів, який здійснює: організацію
роз’яснювальної роботи серед студентів та випускників щодо законодавчих і нормативно-правових актів
з питань державного регулювання зайнятості та трудових відносин; проведення Ярмарку вакансій та Дня
кар’єри; допомогу студентам у підготовці резюме та
проходження співбесіди; проведення тренінгів, майстер-класів, логіко-математичного та психологічного
тестування, інноваційних проектів, форумів, вебінарів, семінарів, презентацій від провідних підприємств
міста та зустрічей з роботодавцями.
ЗНУ надає великі можливості якісної доуніверситетської підготовки, профорієнтації та працевлаштування.
Висококваліфіковані фахівці відділу допомагають усім бажаючим обрати професійний шлях навіть на етапі консультаційних зустрічей, формуючи «дорожню карту успіху».

