
1 

 

 

 



2 

 

практичної підготовки здобувачів вищої освіти; 

- забезпечення кафедр необхідною документацією з питань практичної 

підготовки; 

- контроль за розробкою програм практичної підготовки кафедрами; 

- організаційна робота зі здобувачами вищої освіти з питань проходження 

практики (за участю керівників практики - інформування здобувачів вищої 

освіти про місце, терміни проведення практики та форми звітування; 

спільно з кафедрами - проведення інструктажу інженером з охорони праці 

по техніці безпеки під час проходження практичної підготовки 

здобувачами вищої освіти); 

- контроль за виконанням програм практики, своєчасним захистом практики 

і складанням звітної документації за підсумками практики; 

- аналітична робота за результатами практичної підготовки; 

щодо працевлаштування та взаємодії з ринком праці: 

- моніторинг ринку праці та збір інформації за освітніми програмами; 

- пошук потенційних партнерів та налагодження співпраці з ними 

(«Перспективна співпраця»); 

- організація зустрічей з роботодавцями та випускниками, отримання 

пропозицій щодо освітніх програм та формулювання цілей та програмних 

результатів навчання; 

- у співпраці з роботодавцями розвиток дуальної форми навчання; 

- координація залучення роботодавців до організації та реалізації освітнього 

процесу; 

- координація залучення до аудиторних занять професіоналів-практиків, 

експертів галузі, представників роботодавців; 

- систематичне залучення роботодавців або асоціацій роботодавців до 

процесу періодичного перегляду  освітніх програм та інших процедур 

забезпечення якості; 

- підбір і пошук актуальних вакансій, їх опис а також підготовка та подання 

вакансій на сайт УКД в розділ «Ринок праці»; 

- підготовка рекомендацій щодо працевлаштування (як написати резюме, 

підготуватися до співбесіди з роботодавцем, атлас професій) на сайт УКД в 

розділ «Ринок праці»; 
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- надання консультацій здобувачам вищої освіти щодо оформлення резюме 

та його розміщення на сайті УКД у відповідних розділах; 

- участь в організації кафедральних та загально-університетських заходах у 

сфері ринку праці та працевлаштування; 

- участь в організаційному комітеті загально-університетських заходів 

згідно з планом заходів УКД; 

щодо взаємодії із випускниками УКД: 

- формування та наповнення бази даних про випускників УКД щодо їхнього 

працевлаштування, а також її щорічне оновлення після випуску здобувачів 

вищої освіти; 

- робота із успішними випускниками УКД (за консультаційною участю 

кафедр), підготовка інформації про них для розміщення на сайті УКД та 

соціальних мережах; 

- здійснення організаційних-правових заходів для утворення та 

функціонування громадської організації «Асоціація випускників 

Університету Короля Данила»; 

- популяризація та брендування діяльності «Асоціації випускників 

Університету Короля Данила»; 

- підготовка інформації про функціонування та діяльність «Асоціації 

випускників Університету Короля Данила» на сайт УКД. 

 

 


