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УКРАЇНА 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ 
"КИ'1'вський ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ" 

Н АКАЗ № І-J:39 

м . Київ ~І 20 16 р. 

Про сr1р11ш111я в працевлаштуванні n11пу сю1111с і в 201 7 року 

З метою орга11ізованого 1 1роведення заход ів щодо сприяння в працевлаштуванні та по 111 уку 
першого робочого 1ісця випускників 20 17 року . а також підвищення якості сп і вп раці кафедр 
у 11і верситету з роботодавцями 

нак а з у ю: 

1. Затвердити Ти1'1часове положення про сприяння в працевлаштуванн і випускників (Дода

ток № 1 ) . яке забезпечує виконання вимог закону України від 01 .07.20 14 року No 1556-Vll « П ро 
ВИЩ)' ОСВІТ)'». 

2. Деканам факультетів, директора11 1 інститут і в : 

2. 1. З 1\ Іетою сnрия 11 ня в працевлаштува11ні в и пусю1иків 11а баз і факультетів та інституті~ 

провести зустрічі із запрошеними роботодавцям и для визначення першого робочого місця в11-

пуск11 ика . Зустр і ч і провести для спеці ал і ст і в у грудні 20 16 р . , для магі стр і в у квітні 20 17 р" Да
та , місце та формат проведення зустріче й факультет (інститут) визначає самостійно та передає 

графік проведе11ня зустрічей до сектору сприяння працевлаштува11ню випусю-шків та орга 1 1 і за-

1 tі ї практики студе11тів навчального в і дділу деnартаме11 ту навчальної роботи (кі 1. 124- 1) до 21 
л исто пада 20 16 р. 

Зав ідувачам кафедра!\11 1 : 

2.2. Підготувати ін фор111ацію щодо роботи у сприянні працевлаштуванню випускникі в (До

даток №2) та передати її сектору сприяння працевлаштува 11ня випускник і в та орга нізац ії прак

т11ки студе 1 1тш навчального відд ілу департаменту навчальної роботи (к. 124- 1 ) до 20 вересня 
20 17 р. 

..., 

.) . Навчальному в ідд і лу департаменту н авчальної роботи: 

3.1 Провести семі н ари в ідпов ідал ьних з і сприя11ня працевлаштуванню ви пускників 2017 р. 
щодо З1'1ін до законодавства України з працевлаштування випускни кі в ВНЗ . 

3.2. Подати в Міністерство осв іти і науки України та в Управлі ння прац і та зайнятості Київ

ської м і ської державної адміністрації інформац і ю про працевлаштування випускників 20 17 ро
ку 11 а ос11ов і да~ 1и х, переданих факультетами та ін ститутаІ\ І И . Строк подання звіту визначасться 
зап11то:-.1 МОН Украї1111. 

4. КБ « І нфор1' 1 аuійних систем» супроводжувати про грам н е забезпечен11я форІ\1ува111-1я ба ·m 

да1-111 :< І\ І t сць працеІЗлаштування . 

5. Контроль за вико11а~-11-1я 1\ 1 наказу покласти на началь 1-111ка 11авчально-організацій11ого 

управл і11ня Яблонського П.М. 

Перший проректор ІО .І.Якиме11ко 



Прос t\:Т наказу в11ос1пь: 

І І СІча_~· 1 1, 1 111к 1~ ав чал ь11 ого в і;щі лу 

~ А.Д. Леf\1ешко 
Тел . ? 93-79 

ДП __ _ 
Надруковано в 3 при1'1ір11иках 

н а 3 аркушах 
13иконавець : Л апе 11ко Н . М. 

тел . 236-70-65 
(( )) ____ 2016р. 

Узгоджено: 

Начальн 11 к 1 1 авчально-орган ізацій 1 юго 

управл1ння 

~~ 
Начальннк ВКАС r1 

П.М. Яблонс 1,кий 

Л .П . Андрейчук 

Начальник юридично го в і дд і лу 

1. Загал ьний відділ 

2. ВКАС 
3. Навчальний в ідд іл 

4. ІОридичний в ідд іл 

5. Всі факультети (інституш) 



ТИМЧАСОВЕПОЛОЖЕr~ІЯ 

Додаток 

до наказу № І'-~3.5? 
від «11 » 11 20 16 р . 

про сприяння в працевлаштуван ні випускників 

Національного технічного університету України 

«Київський політехнічний і нститут імені Ігоря Сікорського» 

1. ЗАГ АЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
Це Положення розроблено відповідно до Закону України «Про вищу 

освіту» та Розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 серпня 20 1 О р . 
№ 1726--р «Про пщвищення р1вня працевлаштування випускн и к1в вищих 
навчальних закладів» . 

Держава у співпраці з роботодавцям и забез печує створення умов для 

реал і за ції випускниками вищих навчальних закладів права на працю , гарантує 

створення рівних можливостей для вибору місця роботи , виду трудової 

діяльност і з урахуванням здобутої вищої освіти та суспільних потреб . 

І--Іа випускників ун іверситету розповсюджується ст.8 Міжнародного пакту 

про громадянськ і і пол ітичні права, що гарантує право на віл ьний вибір sиду 

д іяльност і та м і сця роботи відповідно до здібностей і профес ійної п і дготовки з 

урахуванням особистих інтересів і сусп і л ьних потреб (окрі .11 випадкі в, 

передбачених чинним законодавством : пільгові умови прийому, особливі вимоги 

до професійної діяльності) . 

Віл ьне обрання виду праці означає виключне право особистості самій 

розпорядж:атися своїми зд ібностями до праці. Вільно обираючи види діял ьності 

та за нять , людина може зд і йснювати своє право на працю та кож шляхом 

створення власного підпри ємства, фермерс ького госп одарства, вступ у в члени 
. . . 

кооперативу, акцюнерного товариства, за няття 1ндив 1дуальною трудовою 

діяльні стю, через укладання трудового договору (контракту) з орган 1 зац1єю, 

пщприємством , установою тощо . 

Система пра цевл аштування випускник і в rрунтується на демократ 1ни х 
. . 

засадах, р1вних можливостях , конкурентоспроможност1 випускник1в. 1 х 

можливості в ідпов ідати вимогам глобал і за ції. 

Формування державного замовл ення на п ідготовку фахівців з вищою 

осв ітою здій снюється зг ідно чинного законодавства та з урахуван ням інтер~сів 
. . 

замовника 1 доводиться до вищих навчальних закладш. 
За необх ідност і і нформація про працевлаштування вилускник 1 в 

ун 1 верситету подається в Єдину державну електронну базу з питань осв1ти 

(ЄДЕБО) . 

Якщо випускник ун іверситету навчався за кошти третьої особи, його 

працевлаштування здійснюється в ідпов ідно до укладеного між н ими договору . 

Переведення студента , який навч ався за договором за рахунок коштів фізич н их 

(юридичних) осіб , н а місце, що фінансується з державного бюджету, 

здій снюється за згоди третьої особ и. 



2. ПОРЯДОК ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ВИПУСКНИКІВ 
Сприяння у працевлаштуванні випускниюв є важливою складовою у 

роботі Національного техючного університету У країни «Київський 
політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», оскільки спрямоване на 
задоволення потреб економіки у фахівцях. Договори про співпрацю з 

підприємствами, установами, організаціями, а також листи-запити є основою для 
формування бази даних перших робочих місць випускників. 

За організацію сприяння працевлаштуванню випускників відповідає 
завідувач кафедри, декан факультету/директор інституту. 

Випускові кафедри організовують роботу зі сприяння працевлаштуванню 
випускників у відповідності до даного Положення, Положення про кафедру та 
укладених договорів з роботодавцями. 

З метою соціального захисту випускників університету для вирішення 
питань, що виникають при їх працевлаштуванні, на рівні випускової кафедри 

створюється робоча група у складі завідувача кафедри, відповідальних осіб за 

профорієнтаційну роботу та за зв' язок між роботодавцями і випускниками, 
призначених завідувачем кафедри. 

Попит на ринку праці фахівців тієї чи іншої спеціальності є визначальним 

для отримання коштів з державного бюджету для їх підготовки у вищо1\1у 

навчальному заклад~. Показник кількості працевлаштованих за фахом 

випускників є підставою для визначення рейтингу підрозділу. 

Основними функціями деканапв з1 сприяння працевлаштуванню 

випускниюв є: 

- формування достовірної бази даних випускників факультету (інституту)~ 

- своєчасне подання інформації про зміни в контингенті випускників (копії 
. . . . . . 

наказш про вщрахування, поновлення, академ1чш вщпустки, з~нни у\10в 

фінансування навчання, перенесення захисту тощо) до сектору сприяння 

працевлаштуванню випускників та організації практики студентів навчального 

відділу департаменту навчальної роботи університету. 

Основними функціями випускових кафедр з1 сприяння працевлаштування 

випускниюв є: 

- дв1ч1 на р1к проведення зустрічей випускників із запрошеНИJ\·ІИ 

представниками роботодавців для визначення першого робочого .r-.1ісця. На 
зустрічі запрошуються співробітники сектору сприяння працевлаштуванню 

випускників та організації практики студентів навчального відділу департаменту 

навчальної роботи університету для узагальнення інформації про їх проведення в . . 
ун1верситеп; 

- формування бази даних можливих місць працевлаштування випускників на 
основі укладених договорів про співпрацю (Додаток 1) з підприо.·1ствами, 

організаціями, установами та передача їх до сектору сприяння 

працевлаштуванню випускників та організації практики студентів навчального 

відділу департаменту навчальної роботи університету з метою формування 
загальної бази даних місць працевлаштування випускників; 

• с:: • 
- сприяння працевлаштуванню випускниюв шляхом проведення оес1д про 

працевлаштування, інформування про наявні запити від підприємств про потребу 

у фахівцях та вакансії підприємств; 
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- проведення постійного аналізу попиту і пропозицій ринку праці фахівців, 

підготовку яких здійснюють кафедри; 

- налагодження співпраці з підприємствами, установами та організаціяl\ш, 

незалежно від форми власності, які можуть бути потенційними роботодавцями; 

- організація систематичного зв'язку з випускниками кафедри минулих роюв 
для працевлаштування майбутніх випускників кафедри; 

- здійснення моніторингу працевлаштування випускників. 

Сектор сприяння працевлаштуванню випускників та організації практики 

студентів навчального відділу департаменту навчальної роботи університету 

здійснює координацію роботи факультетів (інститутів) з1 сприяння 

працевлаштуванню випускників університету з метою реалізації їх права на 

працю. Працівники сектору сприяння працевлаштуванню випускниюв та 

організації практики студентів навчального відділу департаменту навчальної 

роботи університету проводять роз'яснювальну роботу серед студентів та 
. . 

випускниюв щодо законодавчих та норl\·Штивно-правових актш з питань 

державного регулювання зайнятості та трудових відносин. 

Основними завданнями сектору сприяння працевлаштуванню випускників . ... . . . .. 
та орган1зац11 практики студенпв навчального вщдшу департаменту навчально~ 

роботи університету є: 

формування загальної бази даних місць працевлаштування випускників, 

виходячи з даних, отриманих від випускових кафедр і роботодавців; 
участь у проведенні зустрічей випускників з представниками роботодавців, 

які проводяться на кафедрах з метою забезпечення випускника першиJ\1 робочиl\1 

м1сцем; 

постійний аналіз попиту і пропозицій на ринку праці фахівців, підготовку 

яких здійснюють кафедри університету; 

координація дій із центральними та місцевими органами виконавчої влади, 

службами зайнятості, підприємствами, установами та організаціями 
(роботодавцями) щодо оптимального узгодження реальних потреб ринку праці~ 

участь у підготовці угод між університетом та підпр1101стваJ\Ш. 
організаціями, установами щодо цільової підготовки фахівців, договорів про 
співпрацю для працевлаштування випускників та укладання комплексних 

договорів про організацію та проведення практики студентів; 
аналіз бази місць проведення практики студентів з точки зору подальшого 

працевлаштування випускниюв; 

інформування випускників і студентів через співпрацю із органаі\ш 
студентського самоврядування та відповідальних за сприяння у 
працевлаштуванні випускників на випускових кафедрах про вакантні місця на 
підприємствах, в установах та організаціях, що відповідають їх фаховій 
. . 

ПІДГОТОВЦІ; . . 
шдтримка студентських організацій уншерситету в пщготовц1 та 

проведенні заходів з працевлаштування; . 
роз'яснення студентам положень чинних нормативно-правових актш 

стосовно питань працевлаштування та проходження практики; 

підготовка загальних звітів з питань працевлаштування випускників, 
базуючись на даних, отриманих від деканатів факультетів (інститутів). 
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Факультет соціології і права в рамках на вчал ьного процесу формує вм і ння 

студентів захи щати свої права при укладанні договорів з роботодавцями. 

Юридичний клініка «Defendo» забезпечує надання юридичної допомоги з п итань 

працевлаштування студентам та випускникам уні верситету за їх зверненням. 

За потреби зведена інформація про п рацевлаштува ння випуск11ик1в 

у н і верситету подається в ЄДЕБО. 

3. ПОСЛІДОВНІСТЬ ДІЙ У ПРАЦЕВЛАШТУВАННІ ВИПУСКНИКІВ 
До терміну, визначеного наказом про сприяння в працевлаштуван ні , 

. . 
деканат готує 1 передає в сектор сприяння працевлаштуванню випускниюв та 
орган ізац ії пра ктики студентів інформац і ю про працевлаштування випуск ників 

за формою, визначеною наказом. 

Випусковими кафедрами двіч і на рік п роводяться зустрічі ви пускників з 

представниками підприємств, установ, організацій , з якими укладено договори 

про сп шпрацю, а також потенційн і роботодавці дл я визначення м 1с ць 

працевлаштування майбутн іх випускни к і в . На зустр 1 ч 1 запрошуються 

співроб ітники сектору сприяння працевлаштуванню випускни ків та орга~1:зац і ї 
практики студенті в навчального в ідд ілу департаменту навчальної роботи . 

Догов і р з роботодавцем, л ист-за пит з п ідп риє:v1 ства є п ідставою для 

включення п ідприємства до бази дан их місць працевлаштування. 

Мі сця працевлаштування пропонуються випускникам випусковою 

кафедрою з урахуванням побажань випускників на попередн іх зустр і чах і з 

представниками підприємств, установ , організацій, з яки ми укладено договори , 

або які направили лист-запит про потребу у фахівцях. 

4. ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
КБ «Інформаційних систем» проводить супров ід програм ного 

забезпечення формування бази даних м ісць працевлаштування випускників . 
Кафедри і факультети дв іч і н а р і к форrv~ ують базу даних та передають до 

. . ." 
сектору сп рияння працевлаштуванню випусю-1июв та орган1зац 1 1 практики 

студентів н авчально го відд ілу департаменту навчальної роботи університету, де 

формується єди на інформаці йна база дани х. 

Узагальнен а база даних розміщується на оф іційному сайті КГІ І і м. І горя 

С і карського . 

Началь 1111 н: на вчального в ідд ілу v' А .Д. Ле ,1сш 1со 
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ДОГОВІР№ 

ПРО СПІВПРАЦЮ 

Додаток 1 

" " ______ 201_р. 

Факультет (інститут) 
-:-------------------------------~ 

Національного технічного університету України ··київський політехнічний інститут iJ\rcнi 
Ігоря Сікорського·· (да:1і факультет. інститут) в особі декана (директора) 

(прізвище. ім'я, по батькові) 

що діє на підставі доручення ректора № ______ _ ВlД 
,, ?О 

------- _р. 

в 

особі 

(повна назва підприємства) 

~---------------------------------------~ 

(прізвище. іl\1'я. по батькові керівника) 

utoдir на підставі~----------------------- (далі -підприємство) 

уклали цей договір про шдготовку та працевлаштування студенпв, яю навчаються 3а 

спеціальністю (напрямом) 
~------------------------------

денної форми навчання. 

1. Предмет договору 

Предметом даного договору є партнерство та співробітництво між Сторонами в напря1чах. 

що визначаються умовами цього Договору та додатковими угодами. 

2. Заходи, які здійснюють сторони 

Підприємство: 

. . . 
2.1 Забезпечує проведення кер1вництво практика11.ш за узгоджеюши спещальностями. юлhюстю 

студентів і терміна!\ІИ проходження на своо.1у підприо.1стві згідно з навчальни!\Ш плана:v1и 

111дготов1ш бакалаврів. спеціалістів, J\tагістрів. додержуючись Положення про нроведення 
практики студентів вищих навчальних закладів України, включаючи вимоги з охорони праці та 
техніки безпеки. 

2.2 За узгоджеюши з факультето11.1 (інститутом) темами надає студентаJ\1 можливість виконання 
курсових робіт і дипломних проектів на власній виробничій бюі. 

2.3. Надає випускникам. що направлені на підприємство, роботу згідно з отриманою спеціальністю і 
кваліфікацією відповідно до чинного законодавства України та своєчасно повідомляє університет 
11ро їх прибутгя до :\І іс11я роботи. 

2.4 Ha:J.ac допо11.10гу факут>тету (кафедрі) у розвитку матеріально-технічної бази навчального 
процессу (за погоД'женням сторін коштами, сучасним обладнанням. ремонтними робота:\ІИ. тощо). 

2.5 У випадку, коли ;-..1іж підприємством і факультето:\1 (інститутом) є договір про цільову підготовку. 
підприємство забезпечує: бази практик, технічне оснащення навчального процесу факультету 
(інституту) та бере участь у визначенні змісту і обсягів підготовки майбутніх спеціалістів. 
формуванні нового переліку посад і кваліфікацій, переоснащенні бази практичної підготовки в 
навча.1ью1х закладах. забезпеченні якісного проходження студентами виробничої практики. 
організації стажування викладачів на виробництві. вирішенні питань працевлаштування 

внпускникш. 
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Факультет (інститут): 

2.6 Забезпечує якісне виконання навчального плану за спеціальністю та зпдно з 1ндив1дуальним 
лла~-юІ\1 цільової підготовки студента. 

2. 7 Забезпечує керівництво та проведення практики студентів на дш·ЮІ\ІУ підприємстві 1ю теі\·tатищ 
п щприємства-заІ\ювника. 

2.8 Направляє за його (їх) згодою випускника (випускників) на дане підприємство. 
2.9 Використовує надані підприємством факультету (інституту) устаткування та прилади 11а розвиток 

матеріал1>1-ю-технічної бази навчального процесу при підготовці необхідних підприємству фахівців. 
Забезпечує студентів навчально-методичною літературою. 

З. Загальні положення 

3.1 З\1і1111 та доповнення до договору вносяться ·3а "Згодою сторін. 

3.2 Договір J\юже бути розірваний при невиконанні зобов'язш1ь однією із сторін або за згодою сторін. 
Даний договір не передбачає жодних фінансових зобов'язань сторін. 

3.3 За взаємною згодою сторони можуть здійснювати спільні проекти, проводити спільні заходи: 
рекламні кампанії, виступи і публікації у ЗМІ, спряІ\ювані на розвиток спіробітництва. 

3.4 Строк дії договору _____ _ 
3.5 Договір складений у двох примірниках. які мають однакову юридичну силу, по од1ю\1у д:1я кожної 

і3 сторін. 

Адреси сторін 
Підпр11смство: 

4. Додаткові умови 

адреса ______________________________________________________________________ ~ 
тел. --------------

Фю,ультет (інститут): 
адреса _____________________________________________________ _ 
тел. --------------------

КПІ і:\1. Ігоря Сі1,орсь1,ого Підприємство 

Декан (директор) ____ _ ___ ) Керівник 

МЛ. мл. 
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№ 

п/п 

А 

Код 

напряму 

11ідготовк 11 

Код 

JJ.одаток № ? 

. // до наказу № /,,;!_.?,а 
В ІД« 1' 1 » // - / ' J .:;/ -- т 20 16 р. 

ІІІФ О Р МА Ц ІЯ 

п ро п рацсвлаштува 1-111 я uипуск 11икі в денної форм и н авчан ня у 20 17 році 

І І аu і о 1-1 аль11ого технічного ун і верситету Україн и « Київськи й поJІ ітсхніч ний інститут і ме11і І го ря Сікорсь кого » 

МОІ-1 України 

Факул ьтет ( і нститут) _ ___ _ 

О• 1і кува 1111ІІ 

ВИП УСК 20 17 РОКУ ви пуск 

20 18 року 
Спе ці ал 1, н і сть Навчат 1сь за дсржав1111 м Із за гал ь11ої 1с іл ькості в 11пус 1п11 11с і в 2017 р . 

замовл е1111ям 

с 11еціал~, 1 юсті П ра цевлаштова 1 10 І 11фо р1ч а 1 1і я щодо п ра-

Б 

Примітка 1: гр . 1 = гр. 5+гр . 8 
гр . 3 = гр . б+ гр. 9 
гр. 4 = гр . 7 + гр . 1 О 

о 
~ 
о 
..о 
u 
~ 

І 

В сього в т.ч. 

в 
КИЯ ІІ 

Т . Ч. 

КИЯІІ Із н 11х нав•1 ал 1 1с ь за 

о державним за~10в-
І-
о ле 1-1 1-1я м 
.D 
u Всього В Т. Ч . 

CQ 
КІІЯ ІІ 

2 3 4 5 б 7 

Дска11 фа культету (ди ректор і н ституту) П . І .Б 
(п ідп 11с) 

це 13лаштува1111я в ідсут11я в 

Всьо го т. ч. 

кия 11 

І з н1 1х навчал~ 1сь за 

о 
І-

державн 11 м замов-

о лен ням 
.D 
u Всього в т. ч. CQ 

КИЯ ІІ 

8 9 10 11 12 


