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ВченоТ ради КиТвського нацiонального унiверситету iMeHi Тараса Шевченка
пПро розвиток та пiдтримку ефективноТ взасмодii з роботолавцями

в умовах вiйни та пiслявоснний перiод>>

Bid 0б люmоzо 2023 року-
Заслухавши й обговоривши доповiдь проректора з науково-педагоl,iчноi

роботи (гуманiтарнi питання) Iнни Степанець uПро розвиток та пiдт,римку
ефективноТ взасмодiТ з роботодавцями в умовах вiйни та пiслявоснний перiод>>,

Вчена рада КиТвського нацiонального унiверситету iMeHi Тараса Шевченка (далi -
Унiверситет) зазнача€, що повномасштабна вiйськова агресiя краТни-терориста
pociT кардинально вплинула на стан ринку працi в YKpaiHi, зокрема для молодих

фахiвuiв. Багато пiдприсмств вимушено обмежили або HaBiTb призупинили свою
дiяльнiсть. Як наслiдок, спостерiгаеться загальна тенденцiя до зменшення
кiлькостi вакансiй для кандидатiв без досвiду роботи. Водночас вiдповiдальнi
бiзнеси iз чiтким баченням подальшого розвитку в YKpaTHi та розумiнням свосТ
соцiальноТ MiciT продовжують створювати HoBi робочi мiсця, розроблят,и ocBiTHi й

профорiснтацiйнi проскти для студентiв i нещодавнiх випускникilз. Bap,r,o

вiдзначити, що пiсля повномасштабного вторгнення pociT в УкраТну Унir]ерси,гс,l,
одразу припинив спiвпрашю iз глобальними гriдприсмствами, якi проllоtsжиJlil
свою роботу в рф.

Гiдне та фахове працевлаштування здобувачiв освiти с одгtiсlо iз к,ltlочових
цiлей Унiверситету. Незважаючи на екстремальнi реалiТ, тривас активна робо,га з

поглиблення спiвпрацi iз компанiями, що продовжують працIова,ги на
вiтчизняному ринку, зокрема розширюються формати взасмодiТ iз постiйними
партнерами та укладаються HoBi меморандуми. Пiд час вiйни студенти звертають
особливу увагу на необхiднiсть високого рiвня розвитку власних професiйних i

соцiальних компетентностей, а також готовностi до Тх демонстрацiТ при
проходженнi вiдбору на BaKaHciT або ст,ажування вiд роботодавця.

Ефективнiсть та актуальнiсть пiлходiв до взасмодiТ з робото/lавцями як на
piBHi Унiверситету (вiддiл сприяння прац€влаштуванню та робоr,i з

випускниками), так i на piBHi структурних гriдроздi.lliв визнана мiжнаро7ttl()l()
спiльнотою: Унiверситеr вкотре пiлr,вердив високий pitlettl,
конкурентоспроможностi своТх випускникiв i посiв у 2022 poui 320 мiсце за цим
критерiсм у мiжнародному рейтингу ЗВО <QS World Ranking>

Проловжус плiлну роботу Рада роботодавцiв Унiверситету, зокрема
реалiзовуе медiапро€кти, працю€ над створенням ocBiTHix продуктiв для Bcix
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учасникiв освiтнього процесу. У листоitалi 2о22 року на щорiчному звir,ному

засiданнi Ради роботьлавшiв Унiверситету були представленi резуJIьтати

опитуваНня студентiв щодо TxHix прiоритетiв у виборi першого мiсця роботи й

додаткових соцiальних, психологiчних i безпекових потреб, пов'язаних i:з

реалiями воснного стану.

зваясаючи на вищезазначене, Вчена рада Унiверситету ухвалю€:
l. Щоповiдь проректора з науково-педагогiчноi роботи (гуманiтарнi питання)

Iнни Степанець <Про розвиток та пiдтримку ефективноТ взасмодiТ з

роботодавцями в умовах вiйни та пiслявоснний перiод> взяти до вiдома l,а

обговорити на засiданнях кафедр i вчених рал факуль,ге,гiв/навчально*наукових
iнститутiв Ун iверситету.

Вidповidальнi; декани факультетiв/директори
навчал ьно-наукових i нсr,иту,гi в, завi ду вач i кафе,ltр.

Терлliн вltконання: до 06.03 .202З року,
2. Вiддiлу сприяння працевлаштуванню та роботi з випускниками:

2.1. Провеьти освiтньо-профорiентацiйнi заходи, орiентовний перелiк яких

наведено В Щодатку l, з метою iнформування студентiв i випускникiв

УнiверситетУ прО сучасний стан ринку працi, мотивування здобувачiв

освiти до набуття професiйних i соцiальних навичок задля пiдвищення

персонаJIьноi конкурентноздатностi.
вidповidальнi:
працевлаштуванню та роботi з випускниками Ромагr

Куриленко.
TepMiH вuконання: до |5.|2.2023 року.

2.2. Систематично iнформувати здобувачiв освiти про доступнi BaKaHcil',

стажування й профiльнi заходи вiд роботодавцiв-партнерiв на вебресурсах

Унiверситету та cTopiHKax у соцмережах.
вidповidальнuй; начальник вiддiлу сприяння

працевлаштуванню та роботi з випускниками
Роман Куриленко.
Терлl iH вuконання., постiйно.

2.3. спiльно з радою роботодавцiв унiверситету розробити i реалiзувати
плаН заходiВ iЗ кар'срногО консульТуваннЯ та профорiснтачii студентiв

Унiверситету.
вidповidальнuй; начальник вiддiлу сприяння
працевлаштуванню та роботi з випускниками
Роман Куриленко.
TepMiH в1lконання; до 15.|2.2023 року,

з. Провести актуалiзашiю бази роботолавчiв-партнерiв Унiверсиl,е,г\.

Повнiстю пр".r"пrти спiвпрацю З пiдприсмствами у разi виявлення TxHix зв'язкiв

iз суб'ектами, якi здiйснюють дiяльнiсть у pociT таlабо бiлорусi.
вidповidальнi: проректор з науково-педагогlчноl

роботи МIикола Погоречький, керiвники структурних
пiлрозлiлiв.
Терлliн вuконання., до З0.03 .2023 року.

нач€шьник вiддiлу сприяння
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4. Розробити й впровадити пJIан щодо заJIучення до спiвlrрашi нових
роботодавцiв, представлених на сучасному ринку прашi в YKpaTHi.

вidповidальнi: начальник вiддiлу сприяttня
працевлаштуванню та роботi з випускниками
роман Куриленко, декани факультетiв/директори
навчаJIьно-наукових i нститутi в.

Терл,tiн вuконання.. до 0 |.04.202З року.
5. РозробитИ i реалiзУвати систему заходiв iз висвiтлення спiвпрацi

роботодавцями та проектiв розвитку кар'срних траскторiй здобувачiв освiти
iнформашiйному просторi Унiверситету.

Вidповidальнi: директор IJeHTpy комунiкацiй
Унiверситету Володимир Литвиненко, декани
факультетiв/директори навчаJIьно-наукових
iнститутiв.
Tep"MiH в1,1конання., до З0.05 .202З року.6. РозробитИ концепцiЮ та план заходiв, спрямованих на спiвпрацrо

роботодавцiв i здобувачiв третього (освiтньо-наукового/освiтньо-творчого) рiвня,
Вidповidальнi: начаJIьник вiллiлу сприяння
працевлаштуванню та роботi з випускниками
Роман Куриленко, начаJIьник вiддiлу аспiрантури та
докторантури Анжелiка Ткачук, декани
факультетi в/директори навч€Lпьно-наукових
lнститутlв.
Терл,tiн вuконання., до 30.0б .202З року.
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7. Iнформацiю про хiл виконання ухвали заслухати на засiданнi ректораl.у
у лютому 2024 року.

8. КонтРоль за виконанНям цiсТ ухв€L,Iи покласти на прорек,гора з науково-
педагогiчноТ роботи (гуманiтарнi питання) IHHy Степанець.

Поzоdжено:

Проректор з науково-педагогiчноi роботи
(гуманiтарнi питання) IHHa СТЕПАНЕЦЪ
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Додаток 1

план освiтньо-п нтац йних заходiвъу

Назва заходу Дати проведення
Медiапроект <Твiй кар'срний
пiдприс:мств-учасникiв Ради
Унiверситету.

орiснтир> вiд

роботодавцiв

сiчень 202З року
(реалiзовано)

Екскурсiя для студентiв до киТвського офiсу IT-
компанiI SоftSеrче.

лютий 202З року

Загальноунiверситетський кар'срний online-
фестиваль <JOB ЕХРО>.

l -З березня 202З року

Кар'срний фестиваль для студентiв технiчних
спецiальностей (REX IT FEST).

|2-|З квiтня 2023 року

Кар'срний фестиваль для стулентiв гуманiтарних
напрямiв <Global Саrееr Day>.

травень 202З року

Загальноунiверситетський кар'срний online-
фестиваль <JOB ЕХРО).

27-29 вересня 2023 року

Щень правничоТ кар'сри. жовтень 202З року
щодо бренлу

роботодавчiв

Презентацiя результатiв опитування
працедавця для учасникiв Ради
Унiверситету.

листопад 202З року

Щорiчна пiдсумкова зустрiч учасникiв Ради

роботодавцiв Унiверситету.
грудень 202З року
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