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Відділ
організації сприяння
працевлаштуванню студентів

В

– здійснення моніторингу ринку праці;
– інформування студентів щодо стратегії працевлаш
тування та кар’єри;
– сприяння роботодавцям у підборі персоналу з числа студентів і випускників вишу, організацію та проведення в університеті презентацій фірм і компаній
роботодавців;
– проведення семінарів, тренінгів, консультацій щодо
сприяння працевлаштуванню студентів.
За цей час колектив відділу накопичив значний
досвід щодо сприяння працевлаштуванню студентів.
Опитування підприємств різних форм власності дає
можливість визначити попит на спеціалістів, яких готує ХНАДУ, та сформувати банк потенційних роботодавців, укласти з ними довгострокові договори про
співпрацю.
Із метою формування у студентів ефективних навичок успішного працевлаштування, фахівці відділу проводять систематичні тренінги з технології пошуку роботи та консультації з питань планування професійної
кар’єри. Тренінги, індивідуальні консультації, рекомендації фахівців відділу та тестування допомагають студентам зрозуміти, які якості особистості є професійно
значимими для обраної професії, якою мірою ці якості
сформовані в них на даний час і яким чином можна їх
розвивати.
Відділ плідно співпрацює з підприємствами-робото
давцями, студентською радою
університету, органами місцевої влади, обласним та міським центром зайнятості, іншими вищими навчальними
закладами, бере участь у спільних загальноміських та обласних заходах, конференціях, семінарах, виставках, що сприяє
встановленню контактів, обміну досвідом і реалізації спільних проектів. Організація заходів: «Тиждень кар’єри»,
«День випускника», «День
кар’єри», «Ярмарок вакансій»,
«Молодь на ринку праці», а також часті ознайомчі екскурсії
Коллектив відділу. Зліва направо: інж. Г. А. Симонова, інж. М. М. Шаригін, нач. відділу
на підприємства дають можлиЛ. М. Безродна, пров. інж. О. Г. Олійник, пров. інж. О. В. Шевченко
вість студентам зорієнтувати-

ажливим соціально-економічним питанням сучасності є створення умов для ефективної реалізації права студентів і випускників на працю,
забезпечення першим робочим місцем та підвищення їх
конкурентоспроможності у бізнес-середовищі.
Із метою вирішення цього питання у 1991 р. у складі навчального відділу ХАДІ було створено сектор випуску спеціалістів (керівні функції сектором виконував Микола Ілліч Місюра), на який було покладено
функції організації працевлаштування студентів. Із часом обсяги робіт зі студентською аудиторією зростали, тому постало питання про заснування самостійного структурного підрозділу. Тому в 1993 р. за наказом
ректора був заснований відділ випуску спеціалістів, керівником якого було призначено Миколу Анатолійовича Нефьодова, який працював на цій посаді до 2001 р.
У 2004 р. відділ випуску спеціалістів було перейменовано у відділ організації працевлаштування студентів (наказ № 70), а у 2011 р. — у відділ організації сприяння працевлаштуванню студентів (наказ № 158).
Діяльність відділу, очолюваного Ларисою Михайлівною Безродною, спрямована на:
– створення сприятливих умов щодо ефективного пошуку роботи для студентів та випускників та адаптацію їх до сучасних вимог ринку праці;
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Народилася 4 вересня 1961 р. у Валвипуску спеціалістів (нині відділ орківському районі Харківської області.
ганізації сприяння працевлаштуванню
Отримала освіту в Харківському
студентів).
автомобільно-дорожньому технікумі за
Із 2001 р. до цього часу Л. М. Безродфахом «Технік-будівельник», Харківна обіймає посаду начальника відділу орському автомобільно-дорожньому інстиганізації сприяння працевлаштуванню
туті за фахом «Інженер-економіст».
студентів.
Упродовж 1980–1987 рр. працюваЛариса Михайлівна — почесний дола в дорожній галузі на посаді інженера
рожник України, відзначена державним
БЕЗРОДНА
«Упрдор-7» та тресту «Харківшляхбуд».
департаментом автомобільного транЛариса
Михайлівна
Із 1987 р. працює в Харківському
спорту України, нагороджена почесним
автомобільно-дорожньому інституті.
знаком ХНАДУ «За видатні заслуги пеКерівник відділу
У 1987–1991 рр. — технік кафедри
ред колективом університету» ІІІ студорожньо-будівельних матеріалів.
пеня, а також почесними грамотами
У 1991–1993 рр. — інспектор навчального відді- і подяками міського голови та районної держадмі
лу. У 1993–2001 рр. — заступник начальника відділу ністрації.

ся на ринку праці та визначитися з подальшим працевлаштуванням.
Широкий комплекс заходів і злагоджена робота випускових кафедр, деканатів та безпосередньо відділу
організації сприяння працевлаштуванню студентів доз
воляє університету ефективно сприяти працевлаштуванню випускників, що навчаються як за державним замовленням, так і на підставі контрактів.
Сьогодні у відділі працюють сумлінні, віддані
своїй справі співробітники, які своєчасно та якісно
виконують покладені на них обов’язки: провідні інженери Ольга Георгіївна Олійник та Олена Володимирівна Шевченко, інженери Галина Анатоліївна Симонова та Марина Миколаївна Шаригін. Це фахівці
з вищою освітою та багаторічним досвідом роботи,
які повсякчас працюють над підвищенням професій-

ної майстерності. Завдяки своїм особистим та діловим якостям вони здобули авторитет і повагу серед
співробітників і студеїв вишу. Результатом бездоганного виконання професійних обов’язків та співпраці
відділу з кафедрами і деканатами щодо сприяння працевлаштуванню студентів є численні листи-подяки
університету, грамоти, дипломи та позитивні відгуки підприємств-замовників щодо якісної підготовки молодих фахівців та їх всебічного розвитку, що є
важливим чинником успішної роботи сучасного під
приємства.
Основним пріоритетом діяльності вишу є інтереси студента, а її кінцевою метою — щасливий і задоволений своєю роботою молодий фахівець — випускник
Харківського національного автомобільно-дорожнього
університету.

Традиційний університетський захід День кар’єри

У тісній співпраці з роботодавцями народжуються нові проекти
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