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 Це Положення регламентує діяльність ДП «Київський 

хореографічний коледж» щодо сприяння працевлаштуванню студентів і 

випускників з метою сприяння реалізації права студентів і випускників на 

працю та забезпеченню випускників першим робочим місцем. 

 Підрозділ у своїй діяльності керується Конституцією та законами 

України, указами Президента України, актами Кабінету Міністрів України та 

Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та чинного 

законодавства України, наказом Міністерства освіти і науки, молоді та 

спорту України № 404 від 27.04.2011 р. «Про затвердження Типового 

положення про підрозділ вищого навчального закладу щодо сприяння 

працевлаштуванню студентів і випускників», та іншими нормативними 

документами МОН України, Статутом, наказами директора, цим 

Положенням та іншими чинними нормативними актами. 

Порядок створення Підрозділу: 

 Підрозділ створюється у структурі ДП «Київський хореографічний 

коледж» в межах встановленої чисельності працівників. До діяльності 

Підрозділу залучаються представники органів студентського 

самоврядування. Структура і склад підрозділу затверджується наказом 

директора коледжу. До діяльності Підрозділу залучаються представники 

підприємств, установ, організацій з якими укладено договори про надання 

послуг з працевлаштування випускників коледжу. 

Основними завданнями Підрозділу є: 

- сприяння працевлаштуванню студентів та випускників;  

- проведення постійного аналізу попиту і пропозиції на ринку праці 

фахівців, підготовку яких здійснює Коледж; 

- налагодження співпраці з державною службою зайнятості населення, 

підприємствами, установами та організаціями, які можуть бути 

потенційними роботодавцями для студентів і випускників;  

- забезпечення координації дій з центральними та місцевими органами 

виконавчої влади службами зайнятості населення, підприємствами, 
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установами та організаціями (роботодавцями) щодо оптимального 

узгодження реальних потреб ринку праці та ринку освітніх послуг;  

- інформування студентів і випускників Коледжу про вакантні місця на 

підприємствах, в установах та організаціях, що відповідають їх 

спеціальності;  

- здійснення моніторингу працевлаштування випускників. 

Основними функціями Підрозділу є: 

- співпраця з потенційними роботодавцями і забезпечення оперативного 

заповнення вакансій;  

- налагодження ділових стосунків з роботодавцями з питань професійної 

підготовки та працевлаштування студентів і випускників;  

- вивчення динаміки попиту на відповідних фахівців на ринку праці; 

- створення бази даних про студентів і випускників, що звернулися до 

Підрозділу щодо працевлаштування, накопичення банку потенційних 

підприємств, установ і організацій (роботодавців) для студентів та 

випускників; 

- надання інформації студентам та випускникам про вакантні місця 

роботи;  

- організація зустрічей роботодавців зі студентами та випускниками з 

питань можливості їх подальшого працевлаштування та організація, 

заходів щодо сприяння працевлаштуванню студентів та випускників 

(конкурси на заміщення вакантних посад за замовленням роботодавця 

та ін.);  

- здійснення моніторингу працевлаштування випускників та відстеження 

їх кар'єрного зростання; 

- налагодження тісної співпраці з органами студентського 

самоврядування у вирішенні питань працевлаштування; 

- анкетування роботодавців, з метою визначення рівня підготовки 

випускників; 
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- проведення переговорів з роботодавцями, укладення договорів про 

співпрацю, про проходження практики та працевлаштування;  

- поповнення бази даних роботодавців; 

Підрозділ має право: 

 Фінансування заходів Підрозділу здійснюється за рахунок коштів 

Коледжу, в установленому законодавством порядку та також інших джерел, 

не заборонених законодавством України.  

Навчальний заклад підтримує постійний зв'язок з випускниками 

минулих років, які працюють за обраною спеціальністю на підприємствах та 

в організаціях, веде моніторинг адаптації та кар'єрного зростання. 


