Відділ
підвищення
кваліфікації та сприяння
працевлаштуванню
випускників

ідділ створено як факультет підвищення
В
кваліфікації на підставі Постанови Ради
Міністрів СРСР № 38 від 15 січня 1966 р.

співпраці та координація дій з центральними
та місцевими органами виконавчої влади,
службами зайнятості й потенційними роботодавцями (підприємствами, установами та
при ОСГІ.
організаціями) щодо реальних потреб ринку
Основними завданнями відділу є:
праці з метою підвищення ефективності
– підвищення кваліфікації керівних прасприяння працевлаштуванню випускників;
цівників і фахівців господарств різспівпраця з рекрутинговими агенціями
них форм власності агропромислового
з питань працевлаштування студентів та викомплексу України відповідно до завпускників; створення та накопичення банку
дань аграрного сектору з урахуванням
даних підприємств, установ та організацій,
вимог суспільства до кадрового забезпеякі можуть бути потенційними роботодавчення галузей, перспектив їхнього розЮщенко
цями для випускників; використання мевитку, сучасних вимог до засобів, форм
Галина Михайлівна
режі Інтернет для постійного поновлення
і методів професійної діяльності;
Начальник відділу
банку вакансій; проведення аналізу попиту
– створення умов для ефективної реалізації
і пропозицій на ринку праці; інформування
права студентів і випускників на працю,
сприяння забезпеченню випускників першим робочим студентів і випускників про вакантні місця на підприєммісцем і надання консультативної допомоги для їхньої ствах, в установах та організаціях, що відповідають їхній
фаховій підготовці; організація роз’яснювальної роботи
адаптації до динаміки попиту ринку праці на фахівців.
За роки існування відділу підвищили кваліфікацію серед студентів та випускників щодо законодавчих і норпонад 40 000 фахівців сільського господарства: керівники мативно-правових актів з питань державного регулюгосподарств, фермери, агрономи, зоотехніки, ветеринарні вання зайнятості та трудових відносин, а також технології
лікарі, інженери-землевпорядники, інженери-механіки, пошуку роботи та працевлаштування; організація зустріекономісти, бухгалтери.
чей роботодавців зі студентами та випускниками з пиПрацівники відділу проводять науково-практичні тань можливості їхнього подальшого працевлаштування
консультації з проблем сільського господарства. Слухачі на конкретних підприємствах, в установах та організавивчають економічні методи господарювання, інтенсивні ціях, заходів щодо сприяння працевлаштуванню студентехнології вирощування сільськогосподарських культур тів та випускників (дні кар’єри, семінари-практикуми,
і утримання тварин, економічні основи ринкових відно- науково-практичні конференції, ярмарки вакансій, крусин, правові основи функціонування сільськогосподар- глі столи тощо); своєчасне реагування на відсутність
ських підприємств і фермерських господарств. Під час підтвердження працевлаштування молодих фахівців на
навчання використовують активні методи: розгляд вироб- роботу згідно з направленням; надання випускникам,
ничо-економічних ситуацій, виїзні практичні заняття, на- у яких питання працевлаштування залишається невиріуково-практичні конференції, круглі столи, розроблення шеним, допомоги для реєстрації у службі зайнятості за
місцем проживання; оформлення документів з праценауково-технічних проектів, консультації тощо.
Студентами курсів підвищення кваліфікації є фа- влаштування на підставі чинного Порядку працевлаштухівці з вищою і середньою спеціальною освітою з-поміж вання випускників; вивчення найкращого вітчизняного
керівників і спеціалістів обласних і районних сільсько- досвіду з питань сприяння зайнятості випускників вигосподарських органів, а також виробничих об’єднань, щих навчальних закладів.
Відділ підвищення кваліфікації та сприяння прааграрних формувань із різними формами власності, підприємств переробної промисловості, фермерських госпо- цевлаштуванню випускників, згідно з Положенням
про відділ, отримує від деканатів інформацію про пердарств, фізичні особи.
Слухачам відділу, які виконали навчальний план сональний розподіл випускників для оформлення наі програму, університет видає свідоцтво про підвищення правлень на роботу та ведення обліку працевлаштування
випускників та від Приймальної комісії університету вікваліфікації встановленого зразка.
Основними напрямами діяльності відділу щодо спри- домості про зарахування абітурієнтів на денну форму
яння працевлаштуванню випускників є: налагодження навчання.
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