
Люди старшого покоління, які 
відвідували школу за радянських 
часів, добре пам’ятають, що, крім 
загальних знань, вони отримували 
й робітничі спеціальності. Тобто 
ще на шкільній лаві їх навчали 
автомобільній справі, швейній, 
медичній і так далі. Сьогодні, на пе-
реконання директора Волинського 
обласного центру зайнятості Раїси 
Кучмук, потрібно відроджувати цю 
практику, відновлюючи навчально-
виробничі комбінати при школах 
області. Особливо важливо, за її 
словами, щоб здобута учнями про-
фесія була потрібна роботодавцю 
конкретного міста чи району. Таким 
чином молодь уже зі школи буде 
готуватися до дорослого життя і 
заробітку. Це додасть відчуття захи-
щеності й упевненості на майбутнє, 
навіть при оволодінні глибшими 
професійними знаннями у вищих 
навчальних закладах. Адже нині на-
вантаження на одне вільне робоче 
місце на Волині — від 10 до 14 осіб. 

— Сьогодні на Волині залиши-
лося п’ять міжшкільних навчально-
виробничих комбінатів (МНВК), — 
розповідає Раїса Євгенівна. — Знаю, 
що серед батьків і учнівства вони є 
популярними. Службі зайнятості 
набагато легше працевлаштувати 
дитину, яка прийшла після школи (а 
таких звертається від 600 до 800 осіб 
у рік) і має навики якоїсь професії, 
ніж ту, що володіє сухими академіч-
ними знаннями. Особливо гостро 
це питання, як на мене, стоїть перед 
школами-інтернатами, а їх в області 
є дев’ять, де виховується приблизно 
тисяча дітей. Після завершення на-
вчання, реабілітації ми випускаємо 
їх на «дикий» ринок праці без до-
свіду, профільної освіти, крім того, у 
кожного є інвалідність. Назвіть мені 
роботодавця, який візьме такого 
працівника. 

Раїса Євгенівна розповіла, що 
служба зайнятості разом із управ-
лінням освіти, яке не заперечує 
ідеї міжшкільних комбінатів, уже 
працюють над її дослідженням. Зо-
крема, обговорення цієї теми розпо-
чнеться на вересневій сесії обласної 

ради. 
Як розповів начальник управ-

ління освіти і науки облдержадміні-
страції Олександр Хомич, минулого 
року в п’яти МНВК — Луцькому, 
Володимир-Волинському, Новово-
линському, Камінь-Каширському 
та Ратнівському, які залишилися з 
понад десяти, що діяли за радян-
ських часів, навчалося 2490 учнів, 
із яких 1228 склали іспити й отри-
мали відповідну робітничу квалі-
фікацію. В основному це «оператор 
комп’ютерного набору», «перукар», 
«водій», «швачка». 

— Перспектива міжшкільних 
навчально-виробничих комбінатів 
лежить у площині впровадження 
концепції профільного навчання, за-
твердженої на останньому засіданні 
колегії Міністерства освіти і науки, 
— розповідає Олександр Степано-
вич. — І якщо такі профілі, як гума-
нітарний, математичний, інформа-
ційний, можна впровадити у школі, 

бо для них не потрібно аж надто 
дорогої матеріальної бази, то для 
реалізації технологічного, на мою 
думку, найкраще підходить саме 
база МНВК. Якщо провести певні 
організаційні, ресурсні зміни в їхній 
роботі, то вони готові сьогодні по-
вністю здійснювати підготовку дітей 
за технологічним профілем. Можна 
говорити, що є шкільні майстерні, 
але це зовсім не те. Якщо хочемо, 
щоб дитина, яка закінчила 11 клас, 
була конкурентна, щоб із цієї робіт-
ничої професії почала свою кар’єру, 
можливо, якийсь елементарний 
бізнес, необхідна серйозніша під-
готовка. Залишилося подумати, як 
звезти дітей із сільських шкіл у той 
навчальний комбінат, хоча практика 
існування Ратнівського МНВК дуже 
промовиста, бо у них шкільними 
автобусами здійснюється довезення 
учнів 10–11 класів із чималого Рат-
нівського району. Тому якась модель 
уже відпрацьована, і її треба розум-
но перенести в інші райони. 

На переконання Олександра 
Хомича, відновлювати у кожному 
районі МНВК — справа марна та не-
реальна, тому він пропонує ще один 
шлях, яким є підготовка учнів за ро-
бітничими спеціальностями на базі 
професійно-технічних навчальних 
закладів. Хоча також потрібно роз-
робити модель цієї співпраці. 

— Можна відновити підготовку 
робітничих професій на базі якоїсь 
школи, проте це чи не найскладні-
ший шлях, тому що треба створити 
матеріальні умови під ту професію, 
отримати ліцензію, — розмірковує 
Олександр Степанович. — Якби 
школи, у яких іще збереглися база та 
викладачі, поставили це за мету, то, 
думаю, і такий варіант був би при-
йнятний. 

Також у цьому плані, за слова-
ми начальника управління, можли-
ва співпраця з підприємствами, які 
готові брати на роботу місцевих ви-

пускників. 
— Зацікавлений роботодавець 

може прийти зі своїми можливостя-
ми, якщо не фінансовими, то хоча б 
надати виробничі площі для практи-
ки, — каже Олександр Хомич. 

Приклади такої співпраці на Во-
лині також уже є. 

Яке сьогодні матеріально-тех-
нічне забезпечення чинних МНВК і 
чи реально там готувати конкурент-
них майбутніх працівників, «Відо-
мості» з’ясовували на базі Луцького 
міжшкільного навчально-виробни-
чого комбінату. 

Як розповів директор закладу 
Павло Шейко, цього року тут на-
вчатиметься приблизно 600 учнів 
з Луцька та Луцького району, яких 
сюди довозять шкільними автобуса-
ми, за десятьма спеціальностями до-
професійного і професійного рівнів. 

Чим відрізняються ці рівні? 
Якщо допрофесійний, то відводить-
ся чотири-п’ять годин на тиждень 
і після закінчення видають свідо-
цтво державного зразка про здобут-
тя спеціалізації. Коли ж учень уже 
впевнився, що хоче своє майбутнє 
пов’язати з конкретною професією 
і батьки його в цьому підтримують, 
він іде на трохи вищий рівень підго-
товки — професійний, де занять уже 
шість годин на тиждень і після за-
кінчення видають диплом. Тут мож-
на здобути професію водія категорії 
В, С, С1, перукаря, кравця. 

— Був ще оператор 
комп’ютерного набору, та ця спеціа-
лізація вже себе віджила, адже тепер 
кожен має вдома комп’ютер і добре 
ним володіє, тому ми сьогодні ви-
рішуємо, на що її замінити, — каже 
директор. — Хочемо, щоб було щось, 
пов’язане з дизайном. У нас дуже хо-
роша база: комп’ютери останнього 
покоління, є підготовлені викладачі. 

Допрофесійний рівень має шир-
ший перелік спеціалізацій: «машин-
на вишивка», «кравецька справа», 
«різьба по дереву», «слюсар із ре-
монту автомобіля», «перукар», «ви-
шивка бісером», «в’язання», «секре-
тар керівника». 

— Ввели нову допрофесій-
ну спеціальність для тих, хто хоче 
пов’язати майбутнє з лінгвістикою, 
— «референт-перекладач», — роз-
повідає Павло Павлович, — але від-
биратимемо учнів, у яких високий 
рівень знань із англійської. 

За дев’ять років, за словами Пав-
ла Павловича, відколи він на посаді 
директора, в ремонт і матеріальну 
базу закладу вклали мільйон гри-
вень. Павло Шейко зробив екскур-
сію навчальними кабінетами. Дій-
сно, тут багато наочного матеріалу, 
особливо що стосується автомо-
більної справи. Також найбільший 
в області навчальний швейний цех 
із промисловими машинками. Чудо-
вий кабінет різьби по дереву, де ви-
ставлено роботи вихованців. А ще у 
комбінаті оновлено автомобільний 
парк. 

— Ми — заклад, який має готу-
вати дітей до самостійного життя, — 
наголошує Павло Шейко. 

Людмила ШИШКО 
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Актуально

Сільського голову судитимуть за службову недбалість 

Співробітник 
«Кобри» збив 
на смерть 
двох людей 

Заготівельники 
необґрунтовано 
знижують ціну 
на худобу 

Прокуратура області затвердила 
обвинувальний акт і скерувала 

до суду матеріали кримінального 
провадження щодо сільського голо-
ви села Гута Ратнівського району. 

Як повідомили у прес-службі 
прокуратури Волині, обранець гро-
мади обвинувачується у вчиненні 
службової недбалості, що спричи-
нила тяжкі наслідки для державних 
інтересів (кримінальне правопору-
шення, передбачене ч. 2 ст. 367 Кри-

мінального кодексу України). 
Досудовим розслідуванням було 

встановлено, що саме він, будучи 
головою сільської ради та наділе-
ним відповідними повноваження-
ми, у період із березня 2006 року 
по червень 2013 року допустив за-
бруднення побутовими відходами та 
використання не за цільовим при-
значенням чотирьох земельних діля-
нок загальною площею 18400 кв. м, 
розміщених в урочищі Купало села 

Гута Ратнівського району. 
Діями посадовця державі заподі-

яно шкоду на суму понад 187 тисяч 
гривень. 

У ході досудового розслідування 
сільський голова повністю визнав 
свою вину у вчиненні кримінально-
го правопорушення. Завдана довкіл-
лю шкода відшкодована. Земельні 
ділянки від звалища побутових від-
ходів очищені. 

Неподалік від Переяслава-
Хмельницького на дорозі 

Бориспіль — Дніпропетровськ 
сталася ДТП із участю працівни-
ка спецпідрозділу ДАІ «Кобра», 
в якій загинуло дві людини на 
мотоциклі. 

Переяслав-Хмельницька 
міжрайонна прокуратура роз-
почала досудове розслідування 
за цим фактом. «Як попередньо 
встановлено, близько півночі на 
власному автомобілі «Міцубісі 
Галант» працівник спецпідроз-
ділу ДАІ «Кобра», порушивши 
Правила дорожнього руху, до-
пустив зіткнення з мотоциклом 
ІЖ «Планета», — йдеться у по-
відомленні. Внаслідок ДТП во-
дій мотоцикла отримав відкриту 
черепно-мозкову травму і був 
доставлений до реанімаційного 
відділення Переяслав-Хмель-
ницької центральної районної 
лікарні, де наступного дня по-
мер. Пасажир мотоцикла від 
отриманих травм загинув на 
місці. 

Правоохоронцю загрожує 
покарання у вигляді 5–10 років 
позбавлення волі з забороною 
керувати транспортними засо-
бами на термін до трьох років. 

Волинську прокуратуру 
відремонтують за 6,5 мільйона 
У прокуратурі Волинської області вкриють підлогу моза-
їкою, встановлять вітражі, буфет і облаштують гостьові 
номери з ліжками. Роботи проводитиме ВАТ «Луцьксан-
техмонтаж №536», яке виграло тендер. Про це повідо-
мляє «Вісник державних закупівель». Згідно з проектом 
реконструкції, буфет на першому поверсі буде оснащений 
барною стійкою, холодильником, кавоваркою і мікро-
хвильовою піччю. Гостьові кімнати будуть дво- і тримісні, 
також передбачено побудувати кухню. Вартість робіт — 
6,47 млн грн. 

Доходи держбюджету 
скоротилися на 3 млрд грн 
Доходи державного бюджету в січні–серпні 2013 року 
порівняно з аналогічним періодом 2012 року скороти-
лися на 3 млрд грн (1,4%) — до 217,6 млрд грн. Про це 
повідомляє Державна казначейська служба України з 
посиланням на оперативні дані. Нагадаємо, на початку 
серпня у Міністерстві доходів і зборів України заявили 
про зростання обсягів надходжень до «бюджетів усіх 
рівнів» на 9,2 млрд грн (3,9%) — до 240,9 млрд грн. 

25% 
У Донецьку батьки стількох 
першокласників (2075 першач-
ків) вибрали українську мову як 
основну для навчання дітей у 
школі. Про це повідомили в До-
нецькій міській раді. 

Учні здобувають спеціальність перукаря
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Тут навчають швейній справі

Учні опановуватимуть робітничий 
фах ще у школі 

У Волинському відділенні Ан-
тимонопольного комітету 

України кажуть, що за півро-
ку рівень закупівельних цін на 
м’ясо ВРХ у живій вазі знизився 
на 26–37,5% порівняно з 2012 ро-
ком. При цьому зниження рівня 
оптово-відпускних цін на м’ясо 
не відбулося. Навпаки, на про-
довольчих ринках області спо-
стерігається зростання макси-
мальної оптово-відпускної ціни 
на м’ясо на 40%. 

Зокрема, тенденцію зі зни-
ження рівня закупівельних цін 
на велику рогату худобу в 2013 
році було встановлено у вели-
ких учасників ринку заготівлі 
в межах районів Волинської 
області — ТзОВ «Спартак» 
(м. Ковель), ТзОВ «Піддубець-
ке м’ясопереробне підприєм-
ство» (с. Піддубці, Луцький р-н), 
ПП «Рачинм’ясопром» (с. Рачин, 
Горохівський р-н), ТзОВ «Со-
сна» (смт. Любешів), ФГ «Поля-
на М» (с. Тростянець, Ківерців-
ський р-н). 

Для забезпечення стабільної 
цінової ситуації на ринку тери-
торіальне відділення рекоменду-
вало зазначеним підприємствам 
вжити заходи, спрямовані на за-
побігання порушенням законо-
давства про захист економічної 
конкуренції. 

Про результати розгляду цих 
рекомендацій підприємства по-
винні повідомити територіальне 
відділення у місячний строк із 
дня їх отримання.


