
 
Привіт, майбутній студенте! 

 

Ти мрієш здобути цікаву професію, але не знаєш, чи стане вона «твоєю» на всі 

100%? Тоді тобі до нас! 

 

В рамках «Тижня професій» у Миколаївському національному університеті  

імені В.О. Сухомлинського ти зможеш відчути кожну професію «на дотик», пройти 

тренінги та майстер-класи під керівництвом кращих студентів та провідних 

викладачів в унікальному форматі «Спробуй сам!» 

 
Формат заходу: 

Стратегія win-win, коли задоволення від роботи отримує і абітурієнт і 

викладач; 

 20% - довідкова інформація; 

  80% - практичні кейси; 

   Ми мотивуємо, а Ти розвиваєшся; 

    Ми надаємо інструменти для 

         розвитку, а ти втілюєш їх на                 

         практиці. 

 

Цікаво?  

Тоді заповнюй анкету на сайті нашого університету http://mdu.edu.ua/або 

звернись до кабінету 01.127 (відділ довузівської підготовки) 

Телефонуй: 37-88-44 

 
 
 
 
 

http://mdu.edu.ua/або%20звернись%20до%20кабінету%2001.127
http://mdu.edu.ua/або%20звернись%20до%20кабінету%2001.127


Програма «Тижня професій» 

21.10.2017 

12:00 – «Wellcome to our English department» 

Місце: ауд. 01.513. 

У програмі заходу: знайомство зі спеціальностями факультету, презентація міжнародних 

програм обміну, спілкування зі студентами-учасниками студентських програм, практичний кейс 

(гра-квест з іноземних мов). 

 

23.10.2017 
16:00 – «Захоплюючий світ природи»  

Місце: ауд. 11.226 (вул. Морехідна, 2А) 

У програмі заходу: майстер-класи по роботі з мікроскопом, окисно-відновними реакціями, 

виготовлення мікропрепаратів рослин. 

16:00 - «Music-box» (факультет педагогіки та психології)  

У програмі заходу: майстер-класи гри на музичних інструментах, хорове мистецтво, 

хореографія. 

Місце: ауд. 10.100 

 

24.10.2017 

16:00 – тренінг з гендерних проблем  

У програмі заходу: ділова гра, практичні кейси із вирішення гендерних проблем, жінки та 

чоловіки в політиці. 

Ауд.: 01.322 

16:00 - «Дикий Сад»  

У програмі заходу: майстер-клас з археології, екскурсія на територію археологічної пам’ятки. 

Ауд.: 01.322 

25.10.2017 
16:00 – тренінг «Прикладна лінгвістика»  

У програмі заходу: мовленнєвий практикум, відеопрезентації, практичний кейс «Я уже вмію» 

(технології машинного перекладу, техніки прикладної графіки, лінгвістична експертиза). 

Ауд.: 01.310 

16:00 - «Логопедичні візерунки»  
У програмі заходу: майстер-класи з дефектології, логопедії та корекційної педагогіки. 

Ауд.: 01.320 

26.10.2017 

16:00 – «Казковий світ дитинства»  

Місце: ауд. 01.408 

У програмі заходу: інтерактивний театр, міні-екскурсії, практичний кейс (організація роботи 

дитячого садка), смакування солодощами власного виготовлення. 

16:00 – тренінг по соціальним практикам «Соціальна робота – робота за покликом серця». 

Місце: ауд. 01.404 

27.10.2017 

16:00 – «Знання – найкраща інвестиція» У програмі заходу: перспективи економічних 

професій, бізнес-планування, практичні кейси (свідомий вибір професій; фінансова грамотність). 

Місце: ауд.  

16:00 – «Sport-fest»  

У програмі заходу: спортивні заняття під керівництвом тренерів університету, гра у футбол, 

волейбол. 

Місце: спорткомплекс 

 

01-02.11.2017 

Фестиваль психологічних практик «Стожари». 

Місце: ауд.02.404, 02.410 – І день 

Психологічна служба – ІІ день 

ЗНАЙДИ СВОЮ ПРОФЕСІЮ!! 
 


