
Успіх особистості безпосеред-
ньо залежить від того, наскільки 
повно вона може розкрити себе у 
професійній діяльності. Обрання 
професійного шляху — важливий 
процес, який потребує врахування 
особливостей характеру, схиль-
ностей до певного виду діяльності, 
фізичних і розумових можливостей, 
а також потреб ринку. Об’єктивно 
оцінити власні можливості досить 
складно. Необхідна також повна і 
реальна інформація про потреби 
ринку праці та головних гравців 
на ньому — роботодавців. У цьому 
допомагають фахівці Державної 
служби зайнятості. Причому не 
лише молодим людям, які вперше 
визначаються із майбутнім фахом, 
а й тим, хто уже розчарувався у 
своєму професійному виборі. 

Профорієнтаційна робота Во-
линської служби зайнятості ведеть-
ся із врахуванням особливостей усіх 
соціальних груп громадян. Скажімо, 
ще у школах працівники служби за-
йнятості допомагають учням визна-
чити професійні здібності та нахили, 
інформують про реальні потреби 
ринку праці та вимоги до потенцій-
них працівників, розширюють зна-
ння про світ професій, допомагають 
у виборі навчального закладу, в яко-
му можна оволодіти професією. 

Тільки цього навчального року 
із використанням програмно-апа-
ратного комплексу «Профорієнта-
ційний термінал», який встановлено 
в загальноосвітніх школах області, 
проведено 255 профорієнтаційних 
заходів, у яких взяли участь 5680 
учнів, 407 батьків, 438 працівників 
освіти. Під час економічних екс-
курсій 225 учнів безпосередньо на 
виробництвах ознайомились із осо-
бливостями діяльності підприємств 
області й умовами праці, перспекти-
вами розвитку, вимогами до праців-
ників. 

Варто зауважити, що прово-
диться професійна орієнтація ді-
тей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування. Служба 
зайнятості сприяє поінформованос-
ті дітей із особливими потребами, із 
сімей, що перебувають у складних 
життєвих умовах, а також їхніх бать-
ків, опікунів щодо можливостей ви-
бору актуальної на ринку професії 
та подальшого успішного працевла-
штування. Станом на 28 травня 2015 
року обласною службою зайнятості 
проведено 5 зустрічей для 101 особи.

Що стосується студентської 
молоді, то служба зайнятості й тут 
активно впливає на вибір їхньої 
професійної діяльності. Зокрема, 
інформує про можливості працев-
лаштування, знайомить із робото-
давцем та його вимогами до кадрів, 
вчить методам пошуку роботи і 
самопрезентації. У вищих навчаль-
них закладах і коледжах створені й 
активно функціонують 12 центрів 
кар’єри. Це своєрідний майданчик 
для наближення студента до робо-
тодавця. Інформаційне наповне-
ння центрів демонструє можливос-
ті працевлаштування в області, в 
Україні, презентації роботодавців 
та їхні кадрові потреби, рекоменда-
ції щодо пошуку роботи і самопре-
зентації, приклади успішної кар’єри 
випускників, можливості само-
зайнятості відповідно до напрямку 
діяльності навчального закладу. В 
центрах кар’єри протягом I семестру 
2014/2015 навчального року відбу-
лося 2 ярмарки кар’єри, 53 семінари, 
тренінги, 16 виїзних акцій, днів від-
критих дверей. Заходи відвідали: 48 
роботодавців, 19 соціальних партне-
рів, 173 викладачі, 2639 студентів. 

Служба зайнятості готує студен-
тів до підвищення конкурентоспро-
можності шляхом здобуття додатко-
вих професійних умінь та навиків. 
Що важливо, формує економічний 
спосіб мислення — розвиває під-

приємницькі здібності. 
Ринок праці — жива матерія. 

Тож наявність у людини високих 
професійних якостей, багатосторон-
ніх трудових навичок і умінь збіль-
шує її можливості на ринку праці, 
робить конкурентоспроможною. 
Тому велике значення служба за-
йнятості надає саме дорослому на-
селенню, якому потрібно допомогти 
адаптувати набуті професійні зна-
ння, вміння та навики до сучасних 
вимог роботодавця. Багатьох безро-
бітних служба зайнятості спонукає 
до пошуку інших видів професійної 
діяльності — суміжних або альтер-
нативних, мотивує до започаткуван-
ня власної справи, адаптує до нової 
професійної діяльності шляхом 
участі у тимчасових роботах. Про-
тягом 2015 року видано 25 ваучерів 
для професійної підготовки осіб ві-
ком старше 45 років відповідно до 
поточної та перспективної потреб 
ринку праці за професіями та спеці-
альностями: «плодоовочівник», «ро-
бітник фермерського господарства», 
«комп’ютерні системи та мережі», 
«соціальна робота». 

Допомагають дорослому насе-
ленню знайти себе на ринку праці 
такі освітні проекти служби зайня-
тості, як «Зимова агрошкола», «Шко-
ла підтримки культури і туризму», 
«Школа безпеки та порядку». 

Олена СТЕПАНЧЕНКО 

У пошуках роботи
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Пацієнтам Луцького військового госпіталю 
розповіли, як вирощувати ягідні культури 
28 травня військовослужбовців-учасників АТО, які перебувають на 
лікуванні у Луцькому гарнізонному госпіталі, відвідали працівники відділу 
організації профорієнтації обласного центру зайнятості та заступник 
директора з наукової роботи Волинської державної сільськогосподарської 
дослідної станції «Інститут сільського господарства Західного Полісся» 
Національної академії наук Оксана Пузняк, яка розповіла слухачам про 
технологію вирощування суниць, малини та смородини. Науковець 
ознайомила присутніх зі шляхами збуту ягід. Зустріч відбулась активно, 
цікаво у форматі запитань-відповідей. 

Учні Любомльського професійного 
ліцею відвідали районний центр 
зайнятості 
Студенти вирішили здобути фах маляра, штукатура, тому їх 
передусім цікавила можливість у майбутньому знайти роботу 
за цією професією. Учасники заходу оглянули розміщену на 
стендах інформацію, папки з описами професій, паспорти 
підприємств, установ і організацій. Учні ознайомились із 
переліком вакансій, роботою банкомата вакансій. Їх цікавило, 
які професії найбільш затребувані на ринку праці, де можна 
здобути фах за сприяння служби зайнятості. 

Підприємство «СКФ Україна» гідно 
віддячило працівникам, які воювали 
на Сході 

Служба зайнятості допомагає 
молоді й дорослим визначитися 
з професійним вибором 

У Любешівському центрі зайнятості 
провели «Дні здорового серця на Волині» 

Шановні роботодавці! 
Не залишайте шукачів роботи без уваги! 

Волинська обласна служба зайнятості запрошує Вас узяти участь у 
випускних іспитах навчальних груп із числа слухачів-безробітних: 
- 9 червня — у Волинському обласному навчальному центрі АПК 
(смт Рокині, вул. Наукова, 1) у групі «Електрогазозварник 2 розряду»; 
- 11 червня — у Луцькому міжшкільному навчально-виробничому 
комбінаті (м. Луцьк, вул. Писаревського,15) у групі «Кравець». 
Ви зможете підібрати кваліфікованого працівника, провести 
співбесіду з претендентами на роботу, отримати рекомендації 
викладачів, побачити реальних пошукачів праці.
Іспити розпочнуться об 11.00 год.
Телефони для додаткової інформації: (0332) 72-53-01, 72-44-90. 

Запрошуємо до участі у семінарах-тренінгах, які проводитимуть 
кваліфіковані спеціалісти–партнери служби зайнятості: 

11 червня у Луцькому міському центрі зайнятості 
(м. Луцьк, вул. Ярощука, 2)

14.00 год. — тренінг на тему «Школа безпеки та порядку» 

11 червня у Маневицькому районному центрі зайнятості 
(смт Маневичі, вул. Луцька, 14)

10.00 год. — тренінг для молоді на тему «Робоче місце: знайти, 
створити, зберегти» 
12.15 год. — тренінг для молоді на тему «Час перемін: ресурси і 
можливості»

Телефон для додаткової інформації — (0332) 725437 (відділ організації 
профорієнтації обласного центру зайнятості) 

Роботодавці терміново потребують 
працівників! 

ПрАТ «Луцький домобудівельний комбінат» 
запрошує на роботу: 

- слюсар-сантехнік, заробітна плата від 2500 грн. 
За довідками з питань працевлаштування 
звертатися: 
м. Луцьк, вул. Індустріальна, 4, тел. 0332786312. 

Підприємець Прожога Віктор Георгійович 
запрошує на роботу: 

- педикюрник, заробітна плата — 1220 грн;
- масажист, заробітна плата — 1220 грн; 
- косметик, заробітна плата — 1220 грн. 
За довідками з питань працевлаштування 
звертатися: 
м. Луцьк, вул. Чорновола, 2в, салон краси 
«Гармонія», тел. 0950501015.

Підприємець Ліщук Руслан Володимирович 
запрошує на роботу: 

- менеджер (управитель) із 
зовнішньоекономічної діяльності, заробітна 
плата — 2500 грн. 
За довідками з питань працевлаштування 
звертатися: 
м. Луцьк, вул. Коперніка,34/96, тел. 0673323404. 

Більше інформації про вільні робочі місця та 
вакантні посади — на сайтах Державної служби 
зайнятості www.trud.gov.ua, www.dcz.gov.ua/vol 

Сторінку підготовлено за сприяння Волинського обласного центру зайнятості

Служба зайнятості налагоджує роботу з 
обласною бібліотекою імені Олени Пчілки 

28 травня в приміщені Любе-
шівського РЦЗ, у рамках 

акції «Дні здорового серця на Во-
лині», працювала медична сестра 
районного центру надання пер-
винної медико-санітарної допомо-
ги Оксана Власюк. 

У центрі зайнятості на один 
день розгорнули пункт вимірю-
вання артеріального тиску. Всі від-
відувачі мали змогу безкоштовно 
поміряти тиск і проконсультува-
тись у фахівця. Під час цієї акції 
людей агітували звернути увагу на 
своє здоров’я, щоб запобігти сер-

йозним захворюванням, тим біль-
ше, що у багатьох тиск виявився 
підвищеним. 

Генеральний директор акціо-
нерного товариства Володимир 

Цибульський радо привітав із по-
верненням додому та на роботу 
сімох демобілізованих праців-
ників заводу. Разом із подяками 
кожному вручили подарунки та 
шоколадні медалі. Окрім того, під 
час зустрічі демобілізованих спів-
робітників запевнили, що вони 
можуть розраховувати на будь-яку 
підтримку щодо вирішення пи-
тань різного роду. Це стосується, 
зокрема, й юридичної підтримки. 

Володимир Цибульський ска-
зав, аби ці працівники зверта-
лись у медпункт для оформлення 
необхідних довідок, якщо буде 
бажання використати можливості 
санаторно-курортного лікування. 
Він запевнив, що завод стовідсот-
ково покриє вартість такого оздо-
ровлення або за рахунок компанії 
повністю оплатять путівку на від-
починок. 

Зазначимо, що нині ще 15 пра-

цівників «СКФ Україна» служать 
у Збройних силах України, що-
правда, більшість із них проходить 
військовий вишкіл. Тож робітники 
підприємства і надалі продовжу-
ють надавати підтримку своїм мо-
білізованим колегам. Загалом на 
заводі вже було зібрано до 170 ти-
сяч гривень. На ці кошти закупля-
ли форму, взуття, спорядження. 

Крім того, Володимир Ци-
бульський як фізична особа пере-
раховує свій бонус, що отримує 
на «СКФ Україна», у благодійний 
фонд «Волинь-2014», який надає 
різноманітну допомогу україн-
ській армії. 

Також фонд нині покриває со-
ціальні питання учасників АТО та 
їхніх сімей. Останній напрямок — 
допомога сім’ям, чиї чоловіки за-
гинули у ході бойових дій на сході 
України. Так, уже придбали декіль-
ка квартир, декому зробили капі-
тальні ремонти у помешканнях. 

Нещодавно у Волинській дер-
жавній обласній універсаль-

ній науковій бібліотеці ім. Олени 
Пчілки відбувся тренінг для пра-
цівників бібліотек міста Луцька 
та ближніх селищ. Це перший 
практичний семінар у рамках 
проекту «Бібліоміст», який про-
ведено ВОГО «Фундація розви-
тку громад». Участь у заході взяли 
фахівці Луцького міського центру 
зайнятості. 

Працівників волинських біблі-
отек ознайомили із новостворе-
ною платформою Openlibrary, на-
дали практичних навичок роботи 
у цій системі. Система дозволяє 
автоматизувати робочі процеси 
бібліотек, а також спростити робо-
ту їх працівників й користувачів. 
Представлений он-лайн функціо-
нал дозволяє в реальному режимі 
записатися у бібліотеку, замовити 
необхідну книгу, поставити запи-

тання, що цікавлять, й отримати 
відповідь від спеціаліста, моніто-
рити заплановані заходи. 

Заступник директора Волин-
ської дитячої обласної учнівської 
бібліотеки імені Олени Пчіл-
ки Наталія Рибачук відзначила, 
що в приміщенні бібліотеки є 
комп’ютерний клас, в якому на-
лічується десять персональних 
комп’ютерів, а це дає можливість 
для проведення курсів із основ 
комп’ютерної грамотності й бух-
галтерських курсів. У кожному 
залі є мережа Інтернет. Є можли-
вість для розміщення інформа-
ційних матеріалів щодо послуг 
служби зайнятості та проведення 
спільних інформаційно-консуль-
таційних заходів для клієнтів цен-
тру зайнятості. 

Сподіваємося, що майбутня 
співпраця принесе позитивні ре-
зультати. 

 ЦЕНТР ЗАЙНЯТОСТІ ІНФОРМУЄ


