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1. Загальні положення 

1.1)   дане Положення  регламентує діяльність відділу працевлаштування 

студентів і випускників ( далі – Відділ)  з метою сприяння  реалізації  права 

студентів  і  випускників Полтавського національного технічного університету 

імені Юрія Кондратюка (далі – ПолтНТУ) на  працю  та  забезпечення 

випускників першим робочим місцем, підвищення їх конкурентоспроможності 

на ринку праці, організації виробничої практики; 

1.2) Відділ є структурним підрозділом ПолтНТУ, що створюється 

(ліквідовується)  згідно штатного розпису, організовує  свою діяльність 

відповідно до чинних  законодавчих  актів і керується  у своїй діяльності  даним 

Положенням; 

1.3) структура Відділу   зазначена в штатному розписі та  затверджується 

в установленому порядку; 

1.4) відділ безпосередньо  підпорядкований  першому проректору - 

проректору з науково-педагогічної роботи; 

1.5)   керівництво    Відділом   здійснює   начальник,   який призначається 

на посаду та звільняється з посади відповідно до чинного трудового 

законодавства України; 

1.6)  працівники Відділу призначаються  на посаду  і звільняються  з 

посади  в порядку,  передбаченому чинним  трудовим законодавством України; 

1.7)    до діяльності  Відділу залучаються  представники  студентського 

самоврядування університету з метою проведення спільних заходів щодо 

питань працевлаштування студентів і випускників; 

 1.8) зміни  і  доповнення  до цього Положення розробляються 

начальником  Відділу,  узгоджуються з керівниками  взаємодіючих  підрозділів, 

вводяться в дію на підставі наказу по університету; 

            1.9)  Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом 

України «Про вищу освіту», Постановою Кабінету Міністрів України від 22 

серпня 1996 р. N 992 «Про порядок працевлаштування випускників вищих 

навчальних закладів, підготовка яких здійснювалась за державним 

замовленням», розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 

року № 1726-р «Про підвищення рівня працевлаштування випускників вищих 

навчальних закладів», нормативними актами Міністерства освіти і науки 

України, Статутом, Колективним договором та Правилами внутрішнього 

трудового розпорядку для працівників ПолтНТУ. 

 

2. Мета діяльності 
 2.1)  Головною метою діяльності Відділу є надання допомоги студентам і 

випускникам університету у плануванні професійної кар’єри та сприяння їх 

працевлаштуванню, а також в адаптації їх до практичної діяльності. 

Підтримання подальших зв’язків з випускниками університету, здійснення 

моніторингу їх кар'єри та соціальне партнерство з працедавцями. 

 

3. Завдання Відділу 

        Основними завданнями Відділу є: 

         3.1)   сприяння працевлаштуванню студентів та випускників ПолтНТУ;      



         3.2)  проведення постійного  аналізу  попиту  і  пропозиції  на ринку  праці  

фахівців,  підготовку яких здійснює вищий навчальний заклад;  

         3.3)  забезпечення співпраці  з  державною службою зайнятості населення,  

підприємствами,  установами та організаціями незалежно від форми власності,  

які можуть бути  потенційними  працедавцями для студентів і випускників;  

         3.4)  інформування  студентів  і випускників ПолтНТУ про  вакантні  

місця  на  підприємствах,  в  установах  та організаціях,    що    відповідають    

їх    фаховій    підготовці (спеціальності) через  офіційний сайт в мережі 

Інтернет та інше;  

         3.5)    здійснення моніторингу працевлаштування випускників; 

         3.6)    формування і розширення мережі баз практики;  

         3.7)    організація контролю за ходом проведення виробничої практики; 

         3.8)    створення банку даних вакансій; 

         3.9)   здійснення спільно з державною службою зайнятості моніторингу 

працевлаштування випускників за місцем їх проживання. 

 

4. Функції Відділу 

 

          Основними функціями Відділу є:  

4.1) співпраця з  потенційними  працедавцями  і  забезпечення 

оперативного заповнення вакансій;  

          4.2) налагодження ділових стосунків ПолтНТУ з органами  виконавчої  

влади,  державною службою зайнятості населення,  підприємствами, 

установами та організаціями (працедавцями)  тощо   з   питань   професійної   

підготовки   та працевлаштування студентів і випускників;  

4.3) запровадження     системи    зворотного    зв'язку    між 

підприємствами,  установами  та  організаціями  (працедавцями)  і ПолтНТУ 

для отримання об'єктивної оцінки якості фахової підготовки;  

          4.4)  вивчення динаміки попиту на відповідних фахівців на ринку праці,   

надання   відповідних   пропозицій   керівництву   ПолтНТУ;  

          4.5)  співпраця    з    іншими    підприємствами    з    питань 

працевлаштування студентів та випускників;  

          4.6)  створення  бази  даних  про  студентів і випускників,  що звернулися 

до Відділу щодо працевлаштування,  накопичення банку потенційних 

підприємств,  установ і організацій (працедавців) для студентів та випускників. 

4.7)  надання інформації  студентам  та  випускникам  про  вакантні місця 

праці відповідно до їх фахової підготовки (спеціальності);  

          4.8)  організація роз'яснювальної  роботи  серед  студентів  та випускників  

щодо  нормативно-правових  актів  з питань державного регулювання 

зайнятості та трудових відносин; 

 4.9) надання консультацій   студентам   і   випускникам  з  питань 

оформлення власного резюме та  розміщення  його  на  сайті  вищого 

навчального закладу;  

          4.10) організація   зустрічей  працедавців  зі  студентами  та 

випускниками з питань можливості їх подальшого працевлаштування на 

конкретних  підприємствах,  в  установах та організаціях,  заходів щодо  



сприяння  працевлаштуванню  студентів  та  випускників  (дні кар'єри,  круглі 

столи,  семінари - практикуми,  науково-практичні конференції,  ярмарки 

вакансій,  конкурси на  заміщення  вакантних посад  за замовленням 

роботодавця,  проведення зустрічей з кращими випускниками вищих 

навчальних закладів тощо);  

         4.11) здійснення моніторингу  працевлаштування  випускників  та 

відстеження їх кар'єрного зростання;  

         4.12) планування і координація роботи факультетів, випускових  кафедр  

щодо  організації  зайнятості  студентів,  які бажають працювати у вільний від 

навчання час;  

         4.13) здійснення пошуку місця роботи для студентських трудових загонів  

(бригад) та   сприяння ефективній організації їх роботи;  

         4.14) інформування деканатів та випускових кафедр про  наявні  вільні  

вакансії  для   подальшого   працевлаштування випускників;  

         4.15) надання   консультацій   випускникам   щодо  можливостей 

перепідготовки та  підвищення  кваліфікації  з  метою  прискорення подальшого 

працевлаштування;  

         4.16)   забезпечення  співпраці з органами студентського самоврядування у 

вирішенні питань працевлаштування;  

         4.17) організація  практики студентів,  зокрема пошук підприємств, 

установ та організацій (працедавців) для розширення мережі баз практики; 

         4.18)   залучення   підприємств,    установ    та    організацій (працедавців) 

до благодійної діяльності.      

 

5. Права відділу 

 Відділ має право:  

 5.1)  отримувати інформацію з питань організації і проведення  

виробничої практики та працевлаштування студентів і випускників; 

 5.2) розглядати питання,  що  стосуються роботи   факультетів,  

випускових  кафедр  з  питань працевлаштування студентів і випускників та  

організації  практики студентів;  

 5.3) надавати вказівки та координувати  роботу деканатів,  кафедр з 

питань організації працевлаштування та виробничої практики. 

 5.4) представляти інтереси  ПолтНТУ з питань  працевлаштування  

випускників та організації виробничої  практики   студентів в органах 

виконавчої   влади,   службі   зайнятості   населення, підприємствах,  установах  

та організаціях. 

 

6. Відповідальність працівників відділу 

Працівники відділу несуть відповідальність за:  

6.1) неякісне  виконання  завдань і функцій,  передбачених цим  Положен- 

ням; 

6.2)  порушення правил внутрішнього трудового розпорядку, інструкцій з 

охорони праці, протипожежної безпеки і виробничої санітарії; 

6.3)  завдання ПолтНТУ матеріальної шкоди; 

6.4)  правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності. 



 

7. Взаємовідносини з іншими підрозділами 

7.1) Відділ взаємодіє із усіма структурними підрозділами з питань 

організації і проведення  виробничої практики та працевлаштування студентів і 

випускників. 

7.2)   із деканатами та випусковими кафедрами університету з питань: 

7.2.1) отримання: 

- інформації про  чисельний склад випускників за  спеціальностями; 

- пропозицій щодо працевлаштування  випускників; 

7.2.2) надання: 

-  інформації про вакантні   місця  роботи  для  випускників відповідно до  

їх  фахової підготовки; 

- консультацій  студентам та випускникам  із питань  оформлення 

власного резюме та розміщення його на сайті  університету; 

- консультацій випускникам щодо можливостей перепідготовки  та 

підвищення  кваліфікації з метою  прискорення подальшого працевлаштування; 

-  інформації щодо пошуку місць  для  проведення  виробничої практики 

студентів. 

7.3) з юрисконсультом із питань:  

7.3.1) отримання: 

-   інформації  про зміни  в трудовому   законодавстві, інших нормативно- 

правових  актах; 

-   роз’яснень щодо чинного  законодавства і порядку його  застосування. 

- юридичних консультацій при  організації взаємодії, співпраці з 

органами  влади, підприємствами, організаціями (працедавцями) при  

вирішенні   питань працевлаштування  студентів і випускників. 

7.3.2) надання: 

- проектів  договорів, угод щодо  створення   та забезпечення  роботою  

студентських трудових загонів (бригад); 

7.4) із навчальним  відділом  із питань: 

7.4.1) отримання: 

-  інформації про  планування   виробничої практики   студентів. 

7.4.2) надання: 

-  даних про   можливості проходження  виробничої  практики студентами 

на підприємствах, в організаціях. 

7.5)  з органами виконавчої влади, державною службою  зайнятості, 

підприємствами, установами та організаціями з питань: 

7.5.1)  отримання: 

- інформації щодо  реальних потреб ринку праці та ринку освітніх послуг; 

- об’єктивної оцінки якості   фахової підготовки випускників; 

- інформації  про  можливість  використання  студентських трудових 

загонів, бригад, молодіжних трудових об’єднань  в різних сферах  

господарства; 

- інформації  про наявність  місць  для  проведення   виробничої практики  

студентів; 

7.5.2) надання: 



 


