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м. Кам’янське 

 



 

І. Загальні положення 

 

Освітній процес у  Кам’янському медичному коледжі включає в себе 

систему організаційних, соціально-психологічних, інформаційних, педагогічних, 

правових, культурно-просвітницьких та соціальних заходів, спрямованих на 

формування у студентів професійно необхідних психологічних компетентностей, 

моральної самосвідомості, що має забезпечити високу готовність випускників до 

практичної діяльності.  

Рада зв'язку з випускниками Кам’янського медичного коледжу (далі - Рада) 

налагоджує зворотній зв’язок з випускниками, впроваджує систему контролю за 

працевлаштуванням молодих фахівців, що дозволяє проводити аналіз забезпечення 

якості освіти випускників  та їх адаптацію до нових професійних умов. 

Нормативною базою для планування роботи Ради є Конституція України, 

Закон України «Про вищу освіту», «Про фахову передвищу освіту» інші 

нормативно-правові акти в галузі освіти. Розроблено на підставі Концепції 

державної системи профорієнтації населення, Положення про організацію 

професійної орієнтації населення, та відповідно до Положення про організацію 

освітнього процесу у Кам'янському медичному коледжі. 

 

ІІ. Мета та основні завдання Ради зв'язку з випускниками  

 

І. Досягнення мети зворотного зв’язку з випускниками можливе за умови 

комплексного підходу і залучення до цієї роботи адміністрації, кураторів 

випускних груп та ради студентського співуправління. 

Головними завданнями Ради є: 

1.  Вивчення попиту у сфері надання медичних послуг з метою забезпечення 

якості освітнього процесу коледжу. 

2.  Забезпечення комплексного підходу до роботи у сфері професійної 

орієнтації, посилення її соціальної спрямованості. 

3.  Налагодження постійного діалогу і плідної співпраці з закладами охорони 

здоров'я міста і області. 

4.  Сприяння гармонійному розвитку особи, оптимізації процесу її соціально- 

професійного зростання. 

5. З метою забезпечення якості освітнього процесу коледжу проведення 

моніторингу працевлаштування випускників коледжу. 

6. Стимулювання розвитку соціальної активності особи, її інтелектуального 

потенціалу. 

ІІ. До складу Ради входять: 

- заступник директора з виховної роботи; 

-  завідувачі відділеннями; 



- голова профспілкового комітету медичного коледжу; 

- керівник історичного гуртка «Спадщина»; 

- голова Ради студентського співуправління. 

ІІІ. Керівництво Радою зв'язку з випускниками здійснює голова Ради - 

заступник директора з виховної роботи. 

ІV. Склад Ради зв'язку з випускниками затверджується головою Ради. 

V.  Зміни до складу Ради зв'язку з випускниками подаються у вигляді 

письмових пропозицій, які розглядаються на засіданні Ради. 

VІ. Термін дії затвердженого складу Ради - протягом поточного навчального 

року. 

 

ІІІ. Зміст діяльності Ради зв'язку з випускниками 

 

1.  Співробітництво із закладами охорони здоров’я міста і області. 

2. Рекламно - інформаційна діяльність у засобах масової інформації. 

3. Моніторинг професійної діяльності випускників коледжу. 

4. Організація і проведення зустрічей з випускниками коледжу. 

5. Підготовка випускників коледжу до участі в обласних та Всеукраїнських 

конкурсах «Кращий за фахом». 

 


