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Затверджую 

Перший проректор С.Я. Ходирєв 

«11»  вересня  2020 року 

 

План роботи відділу організації сприяння працевлаштуванню студентів (ВОСПС)  

Харківського національного автомобільно-дорожнього університету  

на 2020-2021 н.р. 

№ 

з/п 
Захід Термін виконання Виконавці 

1.  

Вивчення попиту та пропозицій на ринку праці, оновлення бази 

даних підприємств, які зацікавлені у співпраці з університетом в 

питанні працевлаштування.   

Постійно. ВОСПС, випускаючі 

кафедри. 

2.  
Аналіз існуючих та укладення нових угод про співпрацю з 

підприємствами. 

Постійно. ВОСПС, випускаючі 

кафедри. 

3.  
Моніторинг працевлаштування випускників та їх  кар'єрного росту. Постійно.  ВОСПС, випускаючі 

кафедри. 

4.  

Вивчення досвіду роботи ДЗВО України щодо сприяння 

працевлаштуванню здобувачів вищої освіти та участь у заходах (в 

тому числі онлайн), що проводяться на регіональному та 

державному рівнях. 

Постійно. ВОСПС. 

5.  
Проведення презентацій підприємств роботодавців, відкритих 

вакансій. 

Протягом року по мірі 

надходження заявок.  

ВОСПС, випускаючі 

кафедри. 

6.  

Проведення «Тижня кар'єри» та міні-ярмарок вакансій на 

факультетах. 

 

 

МФ - жовтень 2020;  

ДБФ - листопад 2020; 

ФТС – листопад 2020; 

ФУБ - лютий 2021; 

АФ - березень 2021. 

ВОСПС, деканати, 

випускаючі кафедри, 

студентська рада.  
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7.  

Організація та проведення ознайомчих екскурсій на підприємства 

для здобувачів вищої освіти (як в онлайн режимі так і 

безпосередньо на підприємства) 

По мірі комплектування 

груп. 

ВОСПС, випускаючі 

кафедри, студентська 

рада.  

8.  

Організація і проведення семінарів, тренінгів, лекцій, майстер-

класів спільно з представниками роботодавців, обласного та 

міського центрів зайнятості.  

Протягом року по мірі 

комплектування груп.  

ВОСПС, випускаючі 

кафедри, студентська 

рада, спільно з 

представниками 

підприємств, 

обласного та 

міського центру 

зайнятості. 

9.  

Тренінги/вебінари для здобувачів вищої освіти за темами: 

“Ефективні технології пошуку роботи”, “Проходимо співбесіду 

успішно”, “Досягнення мети та керування часом”, “Адаптація на 

робочому місці та побудова кар'єри”. 

Протягом навчального 

року, постійно по мірі 

комплектування груп. 

ВОСПС. 

10.  

Індивідуальні консультації щодо складання резюме та кар’єрного 

профілю випускника, знайомства з технологією пошуку роботи,  

підготовки до співбесіди, подальшого працевлаштування та 

адаптації на робочому місці.   

Протягом навчального 

року, постійно. 

ВОСПС. 

11.  

Спільні заходи з рекрутинговими та консалтинговими компаніями з 

інформування студентів щодо тенденцій ринку праці.  

Листопад 2020,  

Квітень  - 2021.  

ВОСПС, випускаючі 

кафедри, студентська 

рада. 

12.  
Підготовка журналів першого робочого місця, обробка та аналіз  

даних щодо першого робочого місця магістрів - випускників 2020 р.  

Листопад-грудень 2020. ВОСПС. 

13.  

Реєстрація звернень з питання сприяння працевлаштуванню 

здобувачів вищої освіти та випускників університету. Аналіз 

вирішення питань. 

Постійно. ВОСПС. 

14.  
Інформування здобувачів про наявні вакантні місця. Підбір 

персоналу за заявками підприємств – роботодавців.  

Протягом навчального 

року, постійно.  

ВОСПС, випускаючі 

кафедри. 

15.  
Проведення заходів «Ярмарок вакансій «ХНАДУ - 2020», 

«Ярмарок вакансій «ХНАДУ - 2021». 

Листопад 2020, 

Квітень 2021. 

ВОСПС, випускаючі 

кафедри, деканати, 
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студентська рада.  

16.  

Інформування здобувачів щодо питань працевлаштування на 

інтернет-сайті ВОСПС, Фейсбуці та куточках працевлаштування на 

факультетах.  

Постійно. ВОСПС, ЛІТОС, 

випускові кафедри. 

17.  

Презентація спеціальностей, за якими готує фахівців університет, 

на сайті www.robota.kharkov.ua. Підбір та аналіз актуальних 

вакансій. 

Постійно.  ВОСПС. 

18.  
Участь у заходах щодо сприяння працевлаштуванню студентів, які 

проводяться на міському та обласному рівнях.  

Згідно додаткового 

графіку. 

ВОСПС, випускаючі 

кафедри.  

19.  

Участь у заходах Харківської обласної та міської служби 

зайнятості. Укладення угод про співпрацю. 

Протягом року. ВОСПС, обласний та 

міський центр 

зайнятості.  

20.  
Участь у Міжнародній методичній школі-семінарі «Сучасні 

педагогічні технології в освіті».   

Лютий 2021. ВОСПС. 

21.  
Організація та проведення заходу «ДЕНЬ ВИПУСКНИКА 

«ХНАДУ - 2021». 

5 червня 2021.  ВОСПС, деканати, 

випускаючі кафедри. 

22.  

Підготовка звітності до Міністерства науки та освіти та ХОДА про 

роботу університету щодо сприяння працевлаштуванню студентів 

та випускників за 2020-2021 н.р.  

Червень 2021. ВОСПС. 

 

 

 

Керівник ВОСПС               Л.М.Безродна 

http://www.robota.kharkov.ua/

