
Щодо затвердження плану заходів з підвищення рівня 
працевлаштування студентів і випускників вищих 

навчальних закладів 

Розпорядження МОН №170-р від 20.12.10 року 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

№170-р від 20 грудня 2010 року 

Щодо затвердження плану заходів 
з підвищення рівня працевлаштування 
студентів і випускників вищих навчальних закладів 
З метою забезпечення виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 
р. №1726"Про підвищення рівня працевлаштування випускників вищих навчальних закладів": 
1. Затвердити План заходів з підвищення рівня працевлаштування студентів і випускників вищих 
навчальних закладів згідно з додатком. 

2. Керівникам вищих навчальних закладів до 1 лютого 2011 року подати департаменту вищої освіти 
(Болюбаш Я.Я.) інформацію про створення підрозділів сприяння працевлаштуванню студентів і 
випускників. 

3. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою. 

Заступник Міністра       Є.М. Суліма 

Додаток 
до розпорядження Міністерства освіти і науки 

Від 20.12.2010 № 170-р 
План заходів 

з підвищення рівня працевлаштування студентів і випускників вищих навчальних закладів 
№ з/п Зміст заходів Виконавці Строк виконання 

1. Розроблення та затвердження типового 
положення про діяльність підрозділів вищих 
навчальних закладів щодо сприяння 
працевлаштуванню студентів і випускників: 
1) вжити заходів для створення робочої групи 
з представників Міністерства освіти і науки та 
вищих навчальних закладів з метою розробки 
типового положення про діяльність підрозділів 
сприяння працевлаштуванню; 
2) проведення погоджувальних нарад з 
представниками вищих навчальних закладів 
щодо обговорення змісту проекту типового 
положення. 

Департамент вищої освіти До 27.12. 2010 

2. Розроблення методичних рекомендацій щодо 
запровадження у вищих навчальних закладах 
навчального курсу з питань формування у 
студентів практичних навичок 
працевлаштування в умовах ринкової 
економіки. 

Інститут інформаційних технологій і 
змісту освіти 

До 30.12.2010 

3. Запровадження системи зворотного зв’язку 
між роботодавцями і підрозділами сприяння 
працевлаштуванню у вищих навчальних 
закладах для отримання об’єктивної оцінки 
якості професійної підготовки. 

Вищі навчальні заклади разом з 
роботодавцями (за згодою) 

Постійно 

4. Забезпечення координації дій між 
центральними та  місцевими органами 
виконавчої влади, службами зайнятості, 
вищими навчальними закладами та 
роботодавцями щодо оптимального 
узгодження реальних потреб ринку праці та 
ринку освітніх послуг. 

Департамент вищої освіти, 
заінтересовані міністерства, державна 
служба зайнятості, місцеві органи 
виконавчої влади, вищі навчальні 
заклади, роботодавці (за згодою) 

Постійно 

http://osvita.ua/legislation/Vishya_osvita/8837


5. Розроблення програмного забезпечення щодо 
автоматизованого збору інформацій вищих 
навчальних закладів про працевлаштування 
випускників 

Вищі навчальні заклади, Інститут 
інформаційних технологій і змісту 
освіти разом з Міністерством праці та 
соціальної політики і Державним 
комітетом статистики 

Постійно 

 
Директор департаменту вищої освіти 
Я.Я. Болюбаш 
 
Дата публікації: 20.12.2010 

 


