
MiHicTepcTBo освiти i науки Украi.ша

Киiвсъкий фа,ховlй коледк TpElHcпopTHoi iнфраструктури

Розглянуго:
На засiданrrя педагогiчноi ради
коледку
Протокол ЛЬl
вц 31.08.2021 р.

'Свген ЗУБ

Киiв Z02l

Зуб Євген

 ПОЛОЖЕННЯ 
про сприяння працевлаштуванню випускників 
Київського фахового коледжу транспортної інфраструктури 



І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

Це Положення розроблено відповідно до Законів України «Про освіту», 

«Про вищу освіту», «Про фахову передвищу освіту», , інших нормативно-

правових, підзаконних актів. 

Система працевлаштування випускників ґрунтується на демократичних 

принципах, рівних можливостях, конкурентоспроможності випускників, їх 

можливості відповідати на виклики глобалізації. 

Кожен випускник має право на умови праці, що відповідають вимогам 

безпеки та гігієни праці і не є шкідливими для здоров’я. Створення державою 

належних умов праці має забезпечуватись системою правових, 

соціальноекономічних, організаційно-технічних, медико-санітарних і 

оздоровчопрофілактичних заходів, що складають інститут охорони праці. 

Правовий статус має включати право на достовірну інформацію про небезпечні 

для здоров’я і життя виробничі чинники, профілактику і захист від 

профзахворювань і виробничого травматизму, на відмову від роботи у випадку 

загрози для здоров’я й життя, на незалежну експертизу і контроль за дотриманням 

законодавства про охорону праці тощо. 

Підприємства, організації та установи незалежно від форм власності 

звертаються безпосередньо до коледжу із заявками про потребу у фахівцях певних 

спеціальностей із зазначенням їх майбутнього місця роботи, посади, обов’язкової 

роботи та дати її початку, розміру заробітної плати, забезпечення житлом або 

надання кредиту на придбання житла, тривалості відпустки, яка надається після 

закінчення навчального закладу, розміру одноразової допомоги на час цієї 

відпустки, компенсаційних виплат при переїзді та інших соціальних гарантій. 

Заявка може бути складена персонально на фахівця, якого обрав замовник. 

 

 

 

 

 



II. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТА ДЕРЖАВНІ ГАРАНТІЇ ЩОДО 

ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ВИПУСКНИКІВ КОЛЕДЖУ 

 

Випускники коледжу  вільні у виборі місця роботи, крім випадків, 

передбачених Законом України про фахову передвищу освіту. Заклади фахової 

передвищої освіти не зобов’язані здійснювати працевлаштування випускників. 

Держава у співпраці з роботодавцями забезпечує створення умов для 

реалізації випускниками закладів фахової передвищої освіти права на працю, 

гарантує створення рівних можливостей для вибору місця роботи, виду трудової 

діяльності з урахуванням здобутої фахової передвищої освіти та суспільних 

потреб. 

Випускникам закладів фахової передвищої освіти, які навчалися за 

державним (регіональним) замовленням або за рахунок видатків на оплату послуг 

з підготовки фахівців у державних та комунальних закладах фахової передвищої 

освіти з бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та 

обласного значення, районних бюджетів, бюджетів об’єднаних територіальних 

громад і в договорі про надання освітніх послуг яким передбачено зобов’язання 

про відпрацювання, має бути надане обов’язкове для них направлення на роботу.  

Порядок працевлаштування випускників закладів фахової передвищої 

освіти, підготовка яких здійснювалася за державним (регіональним) замовленням 

або за рахунок видатків на оплату послуг з підготовки фахівців у державних та 

комунальних закладах фахової передвищої та вищої освіти з бюджетів міст 

республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, 

районних бюджетів, бюджетів об’єднаних територіальних громад і в договорах 

про надання освітніх послуг яким передбачено зобов’язання про відпрацювання, 

затверджується Кабінетом Міністрів України. 

 

 

 

 

 



ІІІ.  ОБОВЯЗКИ ВІДПОВІДАЛЬНИХ ЗА ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ В 

КОЛЕДЖІ, СИСТЕМА СПРИЯННЯ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ 

ВИПУСКНИКІВ КОЛЕДЖУ 

 

Основими обовязками відповідальних осіб в коледжі за працевлаштування 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 незалежно від форми власності,  які 

можуть бути  потенційними  роботодавцями для студентів і випускників;  

 забезпечення  координації дій з центральними та місцевими органами  

виконавчої   влади,   службами   зайнятості   населення, підприємствами,  

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    фаховій    

підготовці (спеціальності);  

 здійснення  спільно  з   державною   службою   зайнятості населення  

моніторингу  працевлаштування  випускників за місцем їх проживання;  

 співпраця з  потенційними  роботодавцями  і  забезпечення оперативного 

заповнення вакансій;  

 налагодження ділових стосунків коледжу з центральними та місцевими 

органами  виконавчої  влади,  службами зайнятості населення,  підприємствами, 

установами та організаціями (роботодавцями)  тощо   з   питань   професійної   

підготовки   та працевлаштування студентів і випускників;  

 запровадження     системи    зворотного    зв'язку    між підприємствами,  

установами  та  організаціями  (роботодавцями)  і коледжем для отримання 

об'єктивної оцінки якості фахової підготовки;  

 вивчення динаміки попиту на відповідних фахівців на ринку праці,   надання   

відповідних   пропозицій   керівництву   коледжу;  



 співпраця    з    іншими    підприємствами    з    питань працевлаштування 

студентів та випускників;  

 створення  бази  даних  про  студентів і випускників,  що звернулися до 

відповідального в коледжі за працевлаштування,  накопичення банку потенційних 

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

 надання інформації  студентам  та  випускникам  про  вакантні місця роботи 

відповідно до їх фахової підготовки (спеціальності);  

 організація роз'яснювальної  роботи  серед  студентів  та випускників  щодо  

нормативно-правових  актів  з питань державного регулювання зайнятості та 

трудових відносин; 

 організація   зустрічей  роботодавців  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 коледжу тощо);  

 здійснення моніторингу  працевлаштування  випускників  та відстеження їх 

кар'єрного зростання;  

 планування і координація роботи відділень коледжу  щодо  організації  

зайнятості  студентів,  які бажають працювати у вільний від навчання час;  

 надання   консультацій   випускникам   щодо  можливостей перепідготовки 

та  підвищення  кваліфікації  з  метою  прискорення подальшого 

працевлаштування;  

 налагодження  тісної  співпраці з органами студентського самоврядування у 

вирішенні питань працевлаштування;  

 щорічне  інформування  керівництва  коледжу  та студентів про проведену 

роботу;  

 залучення   підприємств,    установ    та    організацій (роботодавців) до 

благодійної діяльності. 
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