
 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

імені М.П. ДРАГОМАНОВА 
 

НАКАЗ 
 

22 вересня  2016 року                     м. Київ                      № 461 

 
              Про організацію роботи зі сприяння  

працевлаштування студентів та випускників  

університету  в 2016-2017 навчальному році  
 

З метою належної організації підготовчої роботи щодо сприяння 

працевлаштування студентів та випускників університету 2016-2017 

навчального року відповідно до Законів «Про вищу освіту», «Про 

зайнятість населення», «Про сприяння соціальному становленню та 

розвитку молоді в Україні» та Положення про працевлаштування 

випускників НПУ імені М. П. Драгоманова,  затвердженого  Вченою радою  

НПУ  імені  М. П. Драгоманова  08.12.2015 року 
 

НАКАЗУЮ: 
 

1. Затвердити графік проведення організаційних зборів зі студентами 

випускних курсів університету (Додаток 1). 
 

2. Призначити, відповідно до подання  деканатів факультетів, 

координаторів за роботу з випускниками на факультетах в 2016-2017 

навчальному році (Додаток 2). 
 

3. Деканатам факультетів, юридичному відділу, спільно з відділом 

професійно-кар’єрної орієнтації та працевлаштування провести 

організаційні збори студентів-випускників ступенів бакалавра, магістра  та 

освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, згідно затвердженого графіку 

(Додаток 1). 
 

4. Координаторам за роботу з випускниками на факультетах: 

4.1. Сприяти студентам випускних курсів у пошуку місць 

майбутнього працевлаштування, посилити виробничі зв’язки між 

факультетами та потенційними роботодавцями. 

4.2. Інформувати студентів та випускників про звернення від 

потенційних роботодавців, щодо  наявності вакантних робочих посад на 

дошках оголошень та сайтах факультетів.  

4.3. До початку роботи Ярмарок вакансій випускників університету 

сприяти підготовці студентом відповідної документації.  

4.4. В грудні та квітні 2016-2017 навчального року організувати і 

провести «Ярмарки вакансій» із запрошенням потенційних роботодавців. 



 

5. Навчально-методичному центру: 

5.1. До 14 листопада 2016 року підготувати проект наказу «Про 

роботу Ярмарок вакансій випускників 2017 року». 

5.2. Провести до 17 листопада 2016 року виробничу нараду з 

координаторами від факультетів та представниками студентської ради 

університету. 

5.3. Забезпечити методичний супровід проведення організаційних 

зборів, Ярмарок вакансій випускників університету 2017 року. 

5.4. До 20 лютого 2017 року створити базу даних вакансій  

потенційних роботодавців в університеті для сприяння у працевлаштуванні 

випускників університету в 2017 році. 
 

          6. Контроль за виконанням наказу покласти на проректора з  

навчально-методичної роботи  університету професора Вернидуба Р. М. 

 

 

Ректор університету                                                           В. П. Андрущенко 

 

Наказ завізували: 

 
 

Проректор з навчально- 

методичної роботи                                                               Р. М. Вернидуб 
 

 

Начальник Навчально- 

методичного центру                                                             Т. О. Олефіренко 

 
 

 

  Начальник юридичного відділу                                             Т. І. Сабадош    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 

до наказу № 461 

від 22 вересня 2016 р.  

 

 

"ЗАТВЕРДЖУЮ" 

Ректор НПУ імені М. П. Драгоманова 

В П. Андрущенко  

_______________________ 

"____" ____________ 2016 р. 

 

 

ГРАФІК 

проведення організаційних зборів 

ступенів «бакалавр», «магістр» та ОКР «спеціаліст» 

(2016 -2017 н. р.) 
 

 

№ 

з/п 

 

Факультет 

 

Дата 

 

Час 

1. Педагогіки та психології 

Корекційної педагогіки та психології 

Політології та права 

Філософської освіти і науки 

Іноземної філології 

Української філології та літературної 

творчості імені Андрія Малишка 

Фізичного виховання та спорту 

Мистецтв імені Анатолія Авдієвського 

21 листопада 12.30 

2. Інформатики 

Фізико-математичний  

Магістратури, аспірантури та 

докторантури 

Природничо-географічної освіти та 

екології 

Перепідготовки та підвищення 

кваліфікації 

22 листопада 12.30 

3. Інженерно-педагогічний  23 листопада 12.30 

4. Соціально-психологічних наук та 

управління 

Історичної освіти 

24 листопада 12.30 

 

 

 

Начальник Навчально- 

методичного центру                                                                  Т. О. Олефіренко 
 

 

 

 

 



Додаток 2 

до наказу № 461 

від 22 вересня 2016 р.  

 

 

"ЗАТВЕРДЖУЮ" 

Ректор НПУ імені М. П. Драгоманова 

В П. Андрущенко  

_______________________ 

"____" ____________ 2016 р. 

 

 

 

Список 

координаторів роботи 

з випускниками на факультетах 
 

 

Інженерно-педагогічний факультет 

Слабко В. М. – директора центру професійної кар’єри, кандидат педагогічних 

наук, доцент. 

 

Факультет іноземної філології 

Котовська О.В. –  заступник директора з виховної роботи. 

 

Факультет інформатики 

Кухар Л.В. – заступник директора з навчально-методичної та виховної 

роботи.  

 

     Факультет історичної освіти 

Виговський М.Ю. – заступник директора з навчальної роботи, доктор 

історичних наук, професор. 

 

     Факультет корекційної педагогіки та психології 

Чепурна Л.Г. – заступник директора з виховної роботи. 

 

Факультет магістратури, аспірантури і докторантури 

Багрій Т.В. - старший викладач кафедри  педагогіки та психології вищої 

школи. 

 

Факультет мистецтв імені Анатолія Авдієвського 

Завадська Т.М. – заступник  директора з навчально-методичної роботи 

кандидат педагогічних наук, доцент. 

 

Факультет педагогіки та психології 

Тітяєв В.М. – заступник директора з виховної роботи, кандидат 

психологічних наук, доцент. 

 

Факультет політології та права 



Карнаух А.А. – заступник директора з виховної роботи, кандидат політичних 

наук, доцент. 

 

Факультет перепідготовки та підвищення кваліфікації 

Бондарєва Любов Іванівна – доцент, кандидат педагогічних наук. Кафедра 

інноваційної та інформаційної діяльності в освіті. 

 

Факультет природничо-географічної освіти та екології  

Щабельська В.Г. – заступник директора з навчально-методичної роботи, 

кандидат географічних наук, доцент. 

 

Факультет української філології та літературної творчості     

імені Андрія Малишка 

Гаврилюк О.Р. – заступник директора з виховної роботи, кандидат 

філологічних наук, доцент.  

 

Факультет соціально-психологічних наук та управління  

Сташкевич О.О. – кандидат філософських наук, доцент кафедри  управління, 

інформаційно-аналітичної діяльності та євроінтеграції. 

 

Факультет фізичного виховання і спорту 

Тищенко Т.Б. - заступник директора з навчально-методичної роботи, 

кандидат педагогічних наук, доцент. 

. 

Фізико-математичний факультет  
Новіцьку Т.М. – заступник директора з виховної роботи, кандидат 

філософських наук, доцент. 

 

Факультет філософської освіти і науки 

Адаменко Н.Б. – заступник директора з навчально-методичної роботи, 

кандидат філософських наук, доцент.  

 

 

 

 

 

Начальник Навчально- 

методичного центру                                                                  Т. О. Олефіренко 

 
 

 

 

 

 

 

 


