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ПЛАН 
роботи комісії  щодо сприяння працевлаштуванню випускників

 в 2018 році

№
п/п

Заходи Термін Відповідальний

1 Створення інтернет-сторінки на сайті Березень Адміністратор сайту
2 Забезпечення  наповнення  даних  студентів-

випускників за спеціалізаціями на відділеннях
Протягом року Завідувачі  відділень,

інспектор з кадрів
3 Поповнення  банку  даних  ЛПЗ  (потенційних

роботодавців)
Постійно Завідувачі  відділень,

зав.практики,
інспектор з кадрів

4 Налагодження  співпраці  з  державною  службою
зайнятості,  ЛПЗ  ,  які  можуть  бути  потенційними
роботодавцями для студентів-випускників

Протягом року Члени комісії

5 Забезпечення координації дій із службами зайнятості,
ЛПЗ  щодо  оптимального  узгодження  реальних
потреб ринку праці та ринку освітніх послуг

Протягом року Члени комісії

6 Організація зустрічей роботодавців зі студентами та
випускниками  з  питань  можливості  їх  подальшого
працевлаштування  в ЛПЗ ,   заходів  щодо сприяння
працевлаштуванню студентів та випускників (круглі
столи,  семінари-практикуми,  конференції,  ,
проведення  зустрічей  з  кращими  випускниками
училища тощо)

Протягом року Заступник  директора  з
ВР,  завідувачі
відділень,  голови
циклових комісій 

7 Підготовка  та  укладання  договорів  з  потенційними
ЛПЗ  про  проходження  практики  студентами
випускних курсів з подальшим їх працевлаштуванням

Протягом року Зав.практики

8 Організація виробничої практики студентів,  зокрема
щодо пошуку ЛПЗ (потенційних роботодавців)

Протягом року Зав.практики

9 Проведення батьківських зборів із батьками  
студентів випускних курсів з  питань розподілу на 
роботу

Відповідно до
плану роботи

Заступник директора з 
ВР, 

10 Надання консультацій студентам-випускникам з 
питань працевлаштування 

Протягом року Заступник директора з 
ВР, співробітники 
служби зайнятості

11 Інформування  студентів-випускників  училища   про
вакантні  місця  в  ЛПЗ,  що  відповідають  їх  фаховій
підготовці

Протягом року Завідувачі  відділень,
інспектор з кадрів

12 Налагодження  співпраці  з  органами  студентського
самоврядування  у  вирішенні  питань

Протягом року Завідувачі
відділень,старостат



працевлаштування
13 Звіт  комісії   щодо  сприяння  працевлаштуванню

студентів і випускників
Педагогічна

рада
Завідувачі відділень

14 Оформлення  виставки  матеріалів  з  питань
працевлаштування

Перед
розподілом на

роботу

Провідний бібліотекар

  



Графік роботи комісії

 по працевлаштуванню випускників 2018 року

Спеціальність Дата, час ПІБ, зав.відділень

Сестринська справа 24.06.2018 р.,  10 00 Макаренко М.В.

Лікувальна  справа 24.06.2018 р.,  12 00 Тарапон Н.В.

 


