
                                                                          ПЛАН ДІЙ 
 
                                       щодо покращення ситуації із працевлаштуванням випускників 
                                         Тернопільського національного педагогічного університету  
                                                                         імені Володимира Гнатюка 
 
  

№ 
п/п 

 
ЗМІСТ РОБОТИ 

 

Термін 
виконання 

Відповідальні за виконання 

1. Постійний моніторинг ситуації щодо потреби у 
молодих фахівцях 

Протягом 2012 
року 

Центр моніторингу якості освітніх послуг й сприяння 
працевлаштуванню студентів та випускників Тернопільського 
національного педагогічного університету імені Володимира 
Гнатюка – відділи освіти райдержадміністрацій і управління 

освіти та науки Тернопільської міської ради 
2. Підготовка та направлення в органи освіти (управління 

освіти і науки обласної державної адміністрації, 
управління освіти і науки Тернопільської міської ради, 
відділи освіти  районних державних адміністрацій) 
даних про випускників університету 2012 року, які 

виявили бажання або підлягають працевлаштуванню у 
закладах освіти у відповідних регіонах 

Листопад - 
грудень 2011 року 

Центр моніторингу якості освітніх послуг й сприяння 
працевлаштуванню студентів та випускників 

3. Проведення круглого столу із представниками установ 
та організацій непедагогічних спеціальностей 

(журналістика, переклад, туризм, психологія, соціальна 
робота, екологія та охорона навколишнього 
середовища, фізична реабілітація тощо) 

Лютий 2012 року Центр моніторингу якості освітніх послуг й сприяння 
працевлаштуванню студентів та випускників –  управління 
освіти та науки облдержадміністрації, управління освіти і 

науки Тернопільської міської ради 

4. Збір та узагальнення інформації про наявність вільних 
робочих місць (вакансій) та згоду замовників щодо 

працевлаштування випускників 

Лютий – березень 
2012 року 

Центр моніторингу якості освітніх послуг й сприяння 
працевлаштуванню студентів та випускників – відділи освіти 

райдержадміністрацій і управління освіти та науки 
Тернопільської міської ради 

5. Проведення «Ярмарки професій» Квітень 2012 року Центр моніторингу якості освітніх послуг й сприяння 
працевлаштуванню студентів та випускників – відділи освіти 

райдержадміністрацій і управління освіти та науки 
Тернопільської міської ради 



6. Повідомлення випускників про порядок надання 
одноразової адресної грошової допомоги (при 

наявності такої) деяким категоріям випускників вищих 
навчальних закладів у 2012 році (роздача Пам’яток) 

Травень 2012 року Центр моніторингу якості освітніх послуг й сприяння 
працевлаштуванню студентів та випускників 

7. Оголошення студентам переліку пропонованих 
замовником місць працевлаштування та проведення 

розподілу 

Травень 2012 року Центр моніторингу якості освітніх послуг й сприяння 
працевлаштуванню студентів та випускників – відділи освіти 

райдержадміністрацій і управління освіти та науки, 
управління у справах сім’ї, молодіжної політики і спорту, 
управління стратегічного планування міста, управління 

культури і мистецтв Тернопільської міської ради 
8. Аналіз педагогічної та виробничої практики щодо 

майбутнього працевлаштування випускників 
До 1.06.2012 року Центр моніторингу якості освітніх послуг й сприяння 

працевлаштуванню студентів та випускників 
9. Нарахування та видача випускникам, що отримали 

направлення на роботу, належних їм коштів, а також 
одноразової адресної допомоги (при наявності такої) 

У встановлені 
строки 

Міністерством 
освіти і науки, 
молоді та спорту 

України 

Бухгалтерія Тернопільського національного педагогічного 
університету імені Володимира Гнатюка 

10. Виявлення обставин, причин та вжиття заходів щодо 
випускників, які не прибули на місця роботи за 

призначенням 

Вересень-жовтень 
2012 року 

Центр моніторингу якості освітніх послуг й сприяння 
працевлаштуванню студентів та випускників – відділи освіти 

райдержадміністрацій і управління освіти та науки 
Тернопільської міської ради 

11. Пошук нових роботодавців щодо працевлаштування 
випускників 

Постійно Центр моніторингу якості освітніх послуг й сприяння 
працевлаштуванню студентів та випускників –  управління 
освіти та науки облдержадміністрації, управління освіти і 

науки Тернопільської міської ради 
12. Удосконалювати зворотній зв’язок з випускниками та 

роботодавцями 
Постійно Деканати університету, Центр моніторингу якості освітніх 

послуг й сприяння працевлаштуванню студентів та 
випускників 

13. Соціальна адаптація, сприяння залученню студентів 
для участі в заходах Тернопільської обласної 

державної адміністрації та Тернопільської міської ради 
(конкурси, акції, фестивалі та ін.) 

Постійно Центр моніторингу якості освітніх послуг й сприяння 
працевлаштуванню студентів та випускників – відділи освіти 

райдержадміністрацій і управління освіти та науки, 
управління у справах сім’ї, молодіжної політики і спорту, 
управління стратегічного планування міста, управління 

культури і мистецтв Тернопільської міської ради, управління 
освіти і науки Тернопільської облдержадміністрації 



14. Залучення студентів до міжнародних заходів, які 
організовуються Тернопільської 

облдержадміністрацією та Тернопільською міською 
радою 

Постійно Центр моніторингу якості освітніх послуг й сприяння 
працевлаштуванню студентів та випускників – відділи освіти 

райдержадміністрацій і управління освіти та науки, 
управління у справах сім’ї, молодіжної політики і спорту, 
управління стратегічного планування міста, управління 

культури і мистецтв Тернопільської міської ради, управління 
освіти і науки Тернопільської облдержадміністрації 
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