Заходи сприяння працевлаштуванню та зв’язку з випускниками
в Олександрійському педагогічному фаховому коледжі
імені В.О. Сухомлинського
(погоджено на засіданні методичної ради, протокол № 2 від 10 листопада 2020)

1.

Заходи сприяння працевлаштуванню:

1.1

Співпраця

із

власником

педагогічного

коледжу

щодо

працевлаштування випускників.
1.2

Зорієнтування молоді під час профорієнтаційної роботи на

перспективні вакансії.
1.3

Упровадження моделі партнерства «випускник ЗЗСО – студент

педколеджу – фахівець, який повертається у ЗЗСО» з відділами освіти,
територіальними громадами.
1.4

Проходження практики за місцем можливого майбутнього

працевлаштування.
1.5

Укладання угод про співпрацю із закладами вищої освіти, зокрема:

договору про співпрацю з Центральноукраїнським державним педагогічним
університетом імені Володимира Винниченка.
1.6

Надання можливості поєднувати навчання та роботу за фахом.

1.7

Ознайомлення здобувачів освіти з актуальними вакансіями, їх

оприлюднення на офіційному сайті педагогічного коледжу.
1.8

Надання допомоги відділам і закладам освіти, які надсилають

заявки для постійного або тимчасового заповнення вакансій.
1.9

Сприяння працевлаштуванню студентів за місцем проживання.

1.10 Психологічна та методична підтримка здобувачів освіти під час
адаптації в умовах працевлаштування.
1.11 Презентація позитивного досвіду випускників, які актуалізувались
у професії.
1.12 Мотивація випускників до працевлаштування, ствердження
позитивного іміджу закладу, продовження та примноження його традицій.

2.

Заходи зв’язку з випускниками, моніторингу їх кар’єрного

зросту:
2.1

Моніторинг місця працевлаштування, продовження навчання чи

інших сфер реалізації (служба у ЗСУ, відпустка по догляду за дитиною, тощо).
2.2

Консультативна допомога студентам, які продовжили навчання у

закладах вищої освіти, в адаптаційних період; під час виконання творчих робіт
з використанням практичного досвіду.
2.3

Методичний супровід випускників, які працевлаштувалися за

спеціальностями 012 Дошкільна освіта, 013 Початкова освіта, 017 Фізична
культура і спорт.
2.4

Психологічна підтримка (за потребою та згодою сторін).

2.5

Запрошення випускників до участі в заходах, які проводяться у

педагогічному коледжі.
2.6

Презентація досвіду випускників у ході вивчення дисциплін, що

формують спеціальні компетентності.
2.7

Вивчення та впровадження досвіду випускників у ході різних

видів практичного навчання.
2.8

Створення стіни слави «Україна – гідна свободи» (випускники

коледжу – захисники України, учасники АТО).
2.9

Збір відгуків про роботу випускників.

2.10 Залучення випускників коледжу до профорієнтаційної роботи.
2.11 Оформлення досвіду випускників у навчально-методичному
кабінеті коледжу.
2.12 Працевлаштування випускників у педагогічному коледжі.
2.13 Функціонування музею коледжу.
2.14 Створення Банку даних про випускників коледжу.

