Збір, аналіз та врахування інформації щодо кар’єрного росту випускників
КЗ «Чернігівський базовий фаховий медичний коледж»
Чернігівської обласної ради
1. КЗ «Чернігівський базовий фаховий медичний коледж» Чернігівської
обласної ради, - заклад фахової передвищої освіти, який здійснює підготовку
молодших спеціалістів та фахових молодших бакалаврів за напрямом 22.
Охорона здоров’я :
221 Стоматологія (ОПП Стоматологія ортопедична)
223 Медсестринство (ОПП Лікувальна справа, Сестринська справа,
Акушерська справа)
Коледж має затверджений Статут, концепцію розвитку навчального
закладу, правила внутрішнього розпорядку.
Відповідно до Статуту коледж є юридичною особою, має самостійний
баланс, розрахунковий рахунок в банку, печатку з власною назвою.
Навчальний заклад має 4 навчальні корпуси та гуртожиток. Наявні
бібліотека, читальна зала, спортивна зала, навчальні кабінети, аудиторії,
лабораторії.
2. При проведенні працевлаштування коледж керується нормативноправовими та розпорядчими документами, дотримується порядку їх
виконання.
У коледжі розроблені заходи до виконання постанови Кабінету Міністрів
України від 15.04.2015 № 216 «Про внесення змін до постанови Кабінету
Міністрів України від 22 серпня 1996 р. № 992». Згідно змін внесених
до постанови Кабінету Міністрів України від 22.08.1996 р. № 992 „Про
Порядок працевлаштування випускників вищих навчальних закладів,
підготовка яких здійснювалась за державним замовленням”, випускники
медичних закладів звільняються від обов'язкового працевлаштування.
Разом з тим статтею 64 Закону України «Про вищу освіту» передбачено, що
держава у співпраці з роботодавцями забезпечує створення умов для
реалізації випускниками вищих навчальних закладів права на працю,
гарантує створення рівних можливостей для вибору місця роботи, виду
трудової діяльності з урахуванням здобутої вищої освіти та суспільних
потреб.
Тому навчальний заклад співпрацює з центральними районними
лікарнями області, міськими та обласними лікувально-профілактичними
закладами. Вивчається попит на фахівців вищевказаних спеціальностей. Зі
спеціальності „Стоматологія” випускники влаштовуються переважно в м.
Чернігові, оскільки в місті більше пропозицій та можливостей

працевлаштування, як в державних, так і в приватних стоматологічних
клініках та кабінетах.
Для організації належної практичної підготовки медичних здобувачів
освіти згідно з наказом № 292 від 16.09.2020 року Управління охорони
здоров'я Чернігівської обласної державної адміністрації за навчальними
закладами області закріплені кращі комунальні лікувально-профілактичні
заклади області. Наявні угоди з 31 лікувально-профілактичним закладом міста
та області: Чернігівською обласною лікарнею, міськими лікарнями № 2, 3, 4,
обласними диспансерами та ЦРЛ та ПМСД зокрема: Чернігівським,
Городнянським, Сновським, Менським, Ріпкинським, Козелецьким,
Куликівським, які щорічно замовляють від 2 до
10 осіб. З метою покращення працевлаштування
постійно проводяться зустрічі студентіввипускників з генеральними директорами
лікарень, конференції та спільні засідання
адміністрації коледжу, випускників минулих
років, які працюють в системі охорони здоров’я.
Щорічно генеральні директори лікарень беруть
участь у розподілі випускників коледжу.
Адміністрація коледжу надсилає запити до лікувальнопрофілактичних закладів про наявність посад в ЛПЗ, постійно тримає зв'язок з
генеральними директорами лікарень, в яких працевлаштовані випускники
закладу, отримує відгуки про стан їх фахової підготовки.

Робота по працевлаштуванню проводиться під час проведення
виробничої та переддипломної практики студентів на виробничих базах
області, коли завідувачі відділеннь мають
можливість оцінювати знання та вміння
студентів та проводити відбір студентів
для майбутнього працевлаштування та
укладання угод. У коледжі існує певна
система
зворотнього
зв’язку
з
випускниками останніх років, а саме:
зв’язок випускників з керівниками груп;
надсилання випускниками довідок про
працевлаштування до відділу кадрів коледжу
та завідувачам відділень; збір інформації про
працевлаштування
у
відділах
кадрів
лікувально-профілактичних
закладів
методичними
керівниками
під
час
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студентів,
збір
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керівників
лікувально-профілактичних закладів про якість підготовки фахівців. В
коледжі оформлені стенди „Наші випускники” та „Випускники коледжу –
медичні працівники лікувальних установ області”, на сайті коледжу
(chbmc.com.ua) в розділі «Про коледж» розміщена інформація про
випускників минулих років, підтримуються постійні зв’язки з випускниками,
проводяться зустрічі з випускниками коледжу.
У коледжі не створювався спеціальний підрозділ, але питання
працевлаштування входить до переліку посадових обов’язків завідувача з
навчально-виробничої практики – Мещерякової Н.Л., завідувачів
відділень – Галича В. В., Макарової Н.І., Хаценко Л.О., керівникі
академічних груп. Вони вивчають соціальний стан випускників, збирають
інформацію про наявні робочі місця в області, вивчають питання доїзду
випусників, забезпечення їх роботою.
Враховуючи відгуки керівників лікувально-профілактичних установ,
можна зробити висновок, що знання та практичні навички і вміння
випускників медичного коледжу відповідають вимогам кваліфікаційної
характеристики і достатні для роботи в лікувально-профілактичних закладах.

