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СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ЦЕНТР РОЗВИТКУ КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 
 

 

Шановні колеги! 

 

 

Важливо як пройде набір на Вашу освітню програму і вже активно готуєтесь до вступної 

кампанії? Тоді саме зараз дізнатись про сучасні маркетингові тренди і лайфаки, які дійсно 

працюють в web-просторі і допомагають у профорієнтаційній роботі, для пошуку нових 

користувачів додаткових платних послуг, у привернені уваги стейкхолдерів, при 

вибудовуванні єдиного впізнаваного стилю освітньої програми. 

 

Курс від Марії Мінченко «Від абітурієнта до студента: маркетинг освітньої програми» 

допоможе зрозуміти особливості формування стратегії привернення уваги абітурієнта в 

цифровому середовищі до вашої освітньої програми. 

 
 

 

Чим цікава ця програма? 

 

- зможете не лише отримати свідоцтво про 

підвищення кваліфікації, а й дізнаєтесь багато 

цікавого та використати отримані знання у 

своїй роботі 

- дізнаєтесь про базові завдання та принципи 

формування цільової аудиторії, «тригерного 

спілкування», сучасні технології підготовки та 

розміщення інформаційного контенту на web-

сторінках та у соціальних мережах 

- побачите реальні кейси, які можна 

використовувати для формування та промоції 

освітньої програми серед абітурієнтів та їх 

батьків  

Організатор програми: Центр розвитку 

кадрового потенціалу Сумського 

державного університету: 

http://crkp.sumdu.edu.ua/uk/  

Період проведення: 05-09 квітня 2021 

року 

Час проведення: з 14.00 

Форма участі: дистанційна (платформа 

Google Meet) 

Загальний обсяг: 1 кредит ЄКТС (30 

годин) 

Вартість: 800 грн 

Документ про підвищення 

кваліфікації: свідоцтво 

 

 
 

 

 

http://crkp.sumdu.edu.ua/uk/


Про що поговоримо? 

 

1. Пошук цільової аудиторії освітньої програми. 

1.1 Обираємо потенційних споживачів для своєї освітньої програми. Виклик 2021 року 

або чому недоречно використовувати методику «портрет абітурієнта». 

1.2 Вибір каналів просування освітянських послуг. 

1.3 Перевірка на собі філософії «тригерності спілкування» з цільовою аудиторією. 

2. Використання власного сайту у вступній кампанії. 

2.1 Обираємо з поміж двох варіантів: клієнтоорієнтований чи продуктоорієнтований 

сайт. Як всім догодити? 

2.2.Визначення місця на сайті для розміщення інформації про Вступ_2021. 

2.3 Обов’язковість контенту на сайті, який цікавий цільовій аудиторії. 

3. Стратегія роботи з динамічним контентом, як необхідність сьогодення. 

3.1 Необхідність контент-плану. Сутнісне та маркетингове наповнення документу. Хто і 

коли повинен його реалізовувати 

3.2 Роль копірайтингу при промоції освітньої програми. Написання тексту – на що 

звертаємо увагу. 

3.3 Конструювання заголовку, або як назва може збільшити кількість переглядів. 

Візуальне оформлення текстового контенту. 

3.4 Новинна стрічка: цільове призначення та доречність розміщення на різних 

платформах. 

3.5  Блог, як інструмент популяризації освітньої програми. Різновиди блогів та 

доречність їх ведення на різних платформах 

3.6 Промоція офлайн заходів вступної кампанії у цифровому середовищі. 

4 Case study  промоції освітньої програми. 

4.1 Елементи SEO, або як почати потрапляти своїй освітній програмі в рейтинги 

пошукової системи Google. 

4.2 E-mail розсилка, яабо як отримати вигоду для освітньої програми. 

4.3 Використання лінгвістичних конструкцій, які допомагають збільшувати 

зацікавленість освітньою програмою 

 

Реєстрація: до 01 квітня 2021  року за 

посиланням: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf_Ux0Q

u6fkiOZ3LKVICR1M2rHPksKTvgGdVdxWcPKPEE

PQHw/viewform?usp=sf_link 

  
 

Контактні особи:  

 - Гордієнко Віта Павлівна, заступник начальника центру розвитку кадрового потенціалу 

навчального закладу,  

e-mail: v.hordiienko@crkp.sumdu.edu.ua; 

 - Кононенко Світлана Валеріївна, провідний фахівець центру розвитку кадрового потенціалу 

навчального закладу, e-mail: s.kononenko@crkp.sumdu.edu.ua , тел. (066) 79-39-921. 
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