
  
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

імені М. П. ДРАГОМАНОВА 
 

НАКАЗ 

 

25 жовтня 2016 року     м. Київ   № 526  

 

Про підготовку до проведення спеціалізованого  

заходу «Ярмарок вакансій 2016 року» 

для студентів-випускників університету 

 

Відповідно до законів України «Про освіту», «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 від 08 грудня 2015 (протокол №7), з метою сприяння 

працевлаштуванню студентів та випускників 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Провести 30 листопада 2016 року спеціалізований захід «Ярмарок 

вакансій 2016 року» в центральному корпусі університету (ауд. 340). 

2. Деканам факультетів забезпечити організаційну підтримку «Ярмарки 

вакансій 2016 року», участь випускників факультету. 

3. Координаторам роботи щодо сприяння працевлаштування 

випускників на факультетах (надалі - координатори): 

3.1. До 10 листопада 2016 року запросити представників та 

потенційних роботодавців, замовників установ, організацій, підприємств на 

відповідний захід;  

3.2. Організувати присутність студентів випускних курсів на «Ярмарку 

вакансій 2016 року»; 

3.3. У двотижневий термін після проведення відповідного заходу 

подати до відділу професійно-кар’єрної орієнтації та працевлаштування 

звітну документацію відповідно до п. 5.4 «Положення про 

працевлаштування випускників НПУ імені М. П. Драгоманова». 

4. Відділу професійно-кар’єрної орієнтації та працевлаштування: 

4.1. Розробити сценарій заходу «Ярмарок вакансій 2016 року» та 

забезпечити координацію участі факультетів; 



4.2. До 21 листопада 2016 року з Київським молодіжним центром 

праці, узгодити план спільних дій для забезпечення організації «Ярмарку 

вакансій 2016 року»; 

4.3. До 25 листопада 2016 року спільно з координаторами узгодити 

кількість запрошених замовників на спеціалізований захід «Ярмарок 

вакансій 2016 року» до університету; 

4.4. До 28 листопада 2016 року сформувати реєстр замовників для 

працевлаштування випускників університету, які навчалися за напрямами і 

спеціальностями педагогічного та не педагогічного профілів;  

5. Навчально-методичному центру забезпечити організаційно-

методичну підтримку проведення спеціалізованого заходу щодо сприяння 

працевлаштування студентів-випускників університету 2016 року. 

6. Контроль за виконанням наказу покласти на проректор з навчально-

методичної роботи університету професора Р. М. Вернидуба. 
 

 

 

 

 

  

Ректор університету                                                           В. П. Андрущенко 

 

Наказ завізували: 

 

 

Проректор з навчально- 

методичної роботи                                                               Р. М. Вернидуб 

 

  Начальник Навчально- 

  методичного центру                                                             Т. О. Олефіренко 

 

 

  Заступник завідувача відділу 

  професійно-кар’єрної орієнтації  

  та працевлаштування                                                          І. В. Войтюк 


