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При вступі у вищий навчальний заклад абітурієнти постають перед 

важким вибором і часто психологічно не готові зробити його. Переважна 

більшість має сумніви, обираючи щось одне між двома чи більше 

напрямами навчання, і у своєму виборі вимушені покладатися на думку 

батьків, друзів, знайомих, вчителів тощо. Це безпосередньо впливає на їх 

подальше життя. Багато хто розуміє, що це «не його» справа вже на 

першому році навчання, тому за даними різних досліджень від 20 до 30% 

студентів-першокурсників хочуть змінити спеціальність [1, 2], проте 

змушені його продовжувати навчатися за тією освітньою програмою, за 

якою вступили на бюджет.  

Проте, у випускників немає можливості на практиці перевірити, на якій 

саме спеціальності вони зможуть якнайкраще застосувати свої знання та 

розвинути особисті та професійні навички. Існуючі ―дні відкритих дверей‖, 

що проводять навчальні заклади, є цілком профорієнтаційними і 

сприймаються учнями з пересторогою. Інформацію, яка там надається дуже 

часто легко можна знайти на офіційних сайтах університетів. Але для 

школярів важливішим є практична демонстрація навчального процесу та 

«живе» спілкування зі студентами. 

Для вирішення даної проблеми пропонується реалізувати проект, під 

час якого абітурієнти зможуть детальніше ознайомитися з умовами 

навчання, порівняти різні спеціальності та ,найголовніше, отримати 



безпосередні консультації стосовно питань, які їх цікавлять, від студентів. 

Це в свою чергу дозволить абітурієнтам прийняти обґрунтований вибір.  

Метою проекту «Один День із Життя Студентів» є надати учням 

можливість на практиці відчути усі переваги та недоліки реального життя 

студента, перевірити свої здібності до того чи іншого напряму навчання та чи 

витримає він навчання психологічно. 

Реалізація даного проекту передбачає виконання наступних завдань: 

1. Проведення анкетування учнів 9-11 класів сумських шкіл з 

метою отримання інформації щодо кількості учнів, зацікавлених взяти 

участь у заході та подальшого їх тестування. Створення бази даних 

контактів учнів та спеціальностей, які вони обрали. 

2. Тестування потенційних учасників заходу. Передбачається, що 

учням на електронну поштову скриньку буде надісланий тест з базовими 

питаннями за освітніми програмами. За результатами цього етапу буде 

визначений точний склад учасників та відбудеться розподіл їх по групам, в 

залежності від їх пріоритетів та кількості правильних відповідей на 

запитання. 

3. Проведення заходу «Один день із життя студента». Планується 

розподілити учасників в групи по 6-10 осіб в залежності від обраної 

освітньої програми, що відвідають лекцію та практичне заняття з 2-ох 

спеціальностей Сумського державного університету. 

4. Проведення повторного анкетування учасників з метою 

отримання зворотнього зв’язку. Отримана інформація відобразить вплив 

заходу на вибір учнем майбутнього напрямку навчання. 

Таким чином, проект буде реалізовано в 4 етапи, кожен з яких відповідає 

реалізації кожного наступного завдання. 

Сам проект планується реалізовувати на базі університету за підтримки 

Управління освіти і науки Сумської міської ради. Також планується 

залучення представників підприємств та організацій міста, що зможуть 

підтвердити актуальність обраних учнями спеціальностей. 



Реалізація даного проекту може дозволити школярам на практиці 

―спробувати‖ студентське життя, перевірити свої знання та навички і 

дізнатися, про складнощі можуть виникнути під час психологічної та 

емоційної адаптації до навчання. Запропонований нами формат забезпечить 

як наочну демонстрацію студентами університетського життя на 

представлених спеціальностях, так і допоможе учням перевірити, чи схильні 

вони до навчання за тією чи іншою спеціальністю. Таким чином, абітурієнти 

зможуть обрати напрямок за яким вони зможуть якнайкраще реалізувати 

себе. 

Керівник магістерського дослідження к.т.н., кафедри управління  Євдокімова А.В. 

Литература 

1. Іванцова Н. Б. Дослідження ставлення студентів до спеціальності 

психолога / Н.Б. Іванцова // Науковий вісник Миколаївського державного 

університету імені В. О. Сухомлинського : збірник наукових праць / за ред. 

С.Д. Максименка, Н.О. Євдокимової. – Т. 2. – Вип. 9. – Миколаїв : МНУ імені 

В.О.Сухомлинського, 2012 – С. 122-129. 

2. Пиголенко І.В. Профорієнтації студентів-політехніків: соціологічне 

дослідження / І.В. Пиголенко // газета «Київський політехнік» – Вип. 33. – Київ : 

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут 

імені Ігоря Сікорського, 2006 

3. Тесленко П.О. Портфельне управління еволюційним розвитком вищих 

навальних закладів  / П.О.Тесленко // Управління розвитком складних систем: 

Зб.наук.пр. — К.: вид-во КНУБА. — 2014. – Вып. 17. – С. 76 – 80. 
 


