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ПРОФОРІЄНТАЦІЙНА РОБОТА
В рамках профорієнтаційної роботи кафедри фармакоінформатики протягом 2018—
2019 н.р. укладено три договори про співпрацю із загальноосвітніми навчальними
закладами м. Харкова і Харківської області, проведено 15 профорієнтаційних заходів.
Співробітники кафедри постійно надавали консультації громадянам щодо роз’яснення умов
вступу до НФаУ, інформування здійснювалося під керівництвом відповідального за
профорієнтаційну роботу ст. викладача Цаканян І.С.
Договори укладено з такими навчальними закладами:
1. Харківська загальноосвітня школа I-IIIступенів ім. А.С. Макаренка № 100 Харківської
міської ради Харківської області, директор Ткач Вікторія Володимирівна;
2. Харківський приватний навчально-виховний комплекс «Гімназія Очаг», директор
Медреш Євген Валентинович;
3. Харківський радіотехнічний технікум, директор Стрюк Костянтин Миколайович.
Проведені профорієнтаційні заходи включали наступне:
1. Запрошення до співпраці керівництва навчальних закладів з метою читання лекцій
провідними викладачами НФаУ та проведення відкритих лабораторних занять на базі
кафедр НФаУ для учнів 8–11 класів;
2. Запрошення учнів завітати до НФаУ у Дні Відкритих Дверей;
3. Запрошення учнів завітати під час зимових та літніх шкільних канікул (практики) до
профорієнтаційного табору «РНARM CAMP НФаУ-2018» – «Фармація – наука про ліки
і не тільки!».

кафедри фармакоінформатики в 2013-2014 навчальному році
№

Основні напрямки роботи

п/
п

1

Термін
виконання

Затвердження плану роботи та призначення відповідального за
профорієнтаційну роботу

Жовтень
2013
виконано

2

Укладення договорів на творчу співпрацю з загальноосвітніми
навчальними закладами:
м. Харків

Протягом
року

1. Загальноосвітня школа І-Ш ступенів № 100
(директор Ткач В.В.)
2. Середня школа І-Ш ступенів № 16
(директор Веліканова О.Г.)
3. Гімназія «Очаг» (директор Медреш Є.В.)
м. Валки
4. Ліцей ім. О. Масельського (директор Грєхова В.І.)
5. Загальноосвітня школа І-Ш ступенів № 100
(директор Карлова Л.В..)
село.Олександрівка
6. Загальноосвітня школа І-Ш ступенів № 100
(директор Житкова В.І.)

3

Розповсюдження рекламно-інформаційних матеріалів про
Національний фармацевтичний університет, спеціальності, форми і
вартість навчання, матеріально-технічну базу університету
в навчальних закладах

Протягом
року

4

Розміщувати рекламні матеріали про прийом до НфаУ в 2014 році в
мережі «Інтернет»

Протягом
року

5

Брати участь у підготовці та проведенні ознайомчих екскурсій по НфаУ
для школярів

Протягом
року

6

На замовлення навчальних закладів ознайомити школярів з проблемою
«Електромагнітний смог і наше здоров’я»

Протягом
року

7

Забезпечити надання консультацій громадянам з питань вступу до
НфаУ співробітниками кафедри

Протягом
року

Виїзд викладачів кафедри фармакоінформатики з відкритими лекціями
до ліцею им. О. Масельського (м. Валки Харківської обл.)
14 лютого 2014р

