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«Вибери собі роботу, яка тобі подобається, 
і ти не будеш працювати жодного дня у своєму житті,» - 

 Конфуцій. 
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Найбільш хвилюючим питанням для будь-якого студента  та учня  випускника 
є пошук можливостей застосування власних знань і вмінь на практиці  в умовах 
сучасного виробництва. Для підготовки  молодих спеціалістів до пошуку 
роботи був створений Підрозділ сприяння працевлаштуванню студентів і 
випускників коледжу. Діяльність підрозділу передбачає створення передумов 
для майбутнього працевлаштування  випускників коледжу.  
Головні завдання: 

- сприяння працевлаштуванню випускників;  
- проведення постійного аналізу попиту і пропозицій на ринку праці 
фахівців, підготовку яких здійснює коледж; 
- налагодження партнерства з державними  відділами філій обласних центрів 
зайнятості, підприємствами, установами та організаціями незалежно від 
форми власності, які можуть бути потенційними роботодавцями для 
випускників; 
- інформування випускників коледжу про вакантні місця на підприємствах, в 
установах та організаціях, що відповідають їх фаховій підготовці; 
- організація ярмарок вакансій та презентацій підприємств, організацій, 
установ з метою їх популяризації та укладання взаємовигідних угод.  

Функції та повноваження: 
1. Співпраця з потенційними роботодавцями і забезпечення оперативного 
заповнення вакансій. 
2. Залучення  центральних та місцевих органів виконавчої влади, відділів філій 
обласних центрів зайнятості, підприємств, установ та організацій 
(роботодавців) до формування змісту освіти з питань професійної підготовки та 
працевлаштування випускників. 
3. Вивчення потреби фахівців на ринку праці. 
4. Ведення реєстру звернень випускників до підрозділу щодо можливих 
варіантів працевлаштування. 
5. Створення банку даних вакансій потенційних роботодавців та оперативне 
інформування про них.  
6. Організація роз’яснювальної роботи серед випускників щодо нормативно-
правових актів з питань державного регулювання зайнятості та трудових 
відносин. 
7. Організація зустрічей роботодавців з випускниками, з питань можливості їх 
подальшого працевлаштування на конкретних підприємствах. 
8. Здійснення моніторингу працевлаштування випускників та відстеження їх 
кар'єрного зростання. 

 
 

 
 

 



ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ВИПУСКНИКІВ               
 РОГАТИНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО АГРАРНОГО КОЛЕДЖУ 

2019-2020 н.р. 
 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ВИПУСКНИКІВ               
 РОГАТИНСЬКОГО АГРАРНОГО ФАХОВОГО КОЛЕДЖУ 

2020-2021 н.р. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Працевлаштовано 
 
  

 Навчаються у ВНЗ 
 
 

 Знаходяться в 
декретній відпустці 
 

 Служба в ЗСУ 
 
 

 

 Змінили місце 
проживання 

68% 

15% 

9% 

3% 

 Працевлаштовано 
 

 Навчаються у ВНЗ 

 
 Знаходяться в 

декретній відпустці 
 

 Служба в ЗСУ 
 
 

 Змінили місце 
проживання 

65% 

21% 

6% 

4% 

5% 

4% 



ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ВИПУСКНИКІВ               
 РОГАТИНСЬКОГО АГРАРНОГО ФАХОВОГО КОЛЕДЖУ 

2021-2022 н.р. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Шановні випускники! 
90% успіху у пошуку роботи, залежить від Вас, тому: 

• не чекайте, поки Вам запропонують роботу – шукайте її самостійно; 
• не шукайте роботу тільки у межах своєї спеціальності, професії зверніть увагу 

на споріднені сфери, де також можна застосувати Ваші знання та вміння; 
• адекватно оцініть себе, врахуйте вимоги роботодавця, переваги і недоліки 

вакансії співставте зі своїми знаннями, здібностями та досвідом; 
• при першій невдачі не опускайте рук;  
• проаналізуйте свої недоліки та позбудьтеся їх; 
• правильно оформіть своє резюме, відповідно до потрібної Вам вакансії; 
• підготуйтеся до співбесіди. 

Поради випускнику 

• Пошук у колі знайомих. 
• Пошук за рекламою в засобах масової інформації. 
• Пошук через кадрові та рекрутингові агентства. 
• Пошук роботи на ярмарках вакансій, відкритих кадрових конкурсах. 
• Прямий пошук роботи (Ви визначаєте перелік підприємств, що можуть бути 

Вам цікаві як потенційні місця роботи і починаєте розсилати резюме).  
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