
Якраз зараз, у період вступної кам-
панії, Волинський обласний центр 
зайнятості вирішив порушити 
важливу проблему професійно-тех-
нічної освіти і престижності робіт-
ничих професій. Адже у результаті 
постійного аналізу, дослідження 
ринку праці з’ясувалося, що у нас 
не вистачає саме кадрів технічного 
спрямування. За круглим столом із 
участю представників навчальних 
закладів і роботодавців вивчали 
причини дисбалансу на ринку пра-
ці та шляхи його подолання. 

Як повідомила перший заступ-
ник директора Волинського облас-
ного центру зайнятості Світлана 
Корецька, сьогодні все більше ви-
пускників воліє здобувати освіту за 
кордоном, зокрема у Польщі, й дві 
третини з них опановують спеціаль-
ності саме технічного спрямування. 

— Однак питання, чи вернуться 
ці діти після закінчення навчально-
го закладу до України, залишається 
відкритим, — каже Світлана Мико-
лаївна. — Ми провели невелике до-
слідження, що стосується вивчення 
однієї з основних дисциплін, важли-
вих для технічних професій, — крес-
лення. Результат — кричущий: його 
вивчають тільки 18% учнів 8–11-х 
класів області, в основному факуль-
тативно. Виявилося, такий предмет 
із програми навчання загально-
освітньої школи просто забрали! 
ЗНО із фізики складали 50 тисяч 
випускників, але найвищий бал на-
брали тільки 24, а з математики тес-
тування пройшли 160 тисяч, із яких 
лише 74 особи отримали найвищий 
бал. Це ті предмети, рівень вивчення 
яких залишається на другому плані. 
Однак із року в рік на ринку праці 
більше 40% вакансій — технічного 
напрямку. 

Її слова підтвердила й директор 
Волинської обласної Малої академії 
наук Галина Толстіхіна. 

— Ситуація з фізико-матема-
тичними дисциплінами насправді 
складна, — зауважила Галина Андрі-
ївна. — Цю проблему потрібно вирі-
шувати на державному рівні. Фізики 
у школах надзвичайно мало, і, крім 
того, на Волині немає спеціалізо-
ваних закладів, які б вивчали фізи-
ко-математичні дисципліни. Марія 
Склодовська-Кюрі казала: «Країна, 
яка не розвиває науки, безповорот-
но перетворюється у колонію». До 
всього ж у нас не популяризують 
своїх науковців і відкривачів, жод-
ної передачі по телебаченню. Хоча 

Україна потужно у світовому кон-
тексті вписується у розвиток науки 
і техніки. Діти цього не знають. У 
нашій академії працює шість сек-
цій технічного спрямування. Є учні, 
які мають свідоцтво про реєстрацію 
авторського права на твір, патенти. 
Однак, на жаль, наші найкращі діти 
їдуть за кордон, — Галина Андріївна 
навела прізвища вихованців і краї-
ни, де вони зараз працюють. — До-
поки держава не створюватиме умов 
для дітей, які здатні робити речі, що 
просуватимуть Україну вперед, доти 
ми будемо відставати. Було б добре, 
щоб спеціалізовані заклади біль-
шу увагу приділяли саме технічній 
творчості, тому що на сьогодні, на 
жаль, їх роботу переформатовано на 
декоративно-прикладне мистецтво 
(вишиванки, писанки, вироби з со-
ломки, верби), що нас ідентифікує 
як багату духовно націю. Втім, влас-
на техніка та наукові винаходи іден-
тифікують націю як інтелектуально 
потужну. 

Також Галина Андріївна розпові-
ла про перспективи започаткованої 
секції робототехніки. За її словами, 
це галузь, яку зараз потрібно стрім-
ко розвивати, особливо у військовій 
сфері. 

Її колега докторант СНУ імені 
Лесі Українки, керівник секції ра-
діоелектроніки та робототехніки 
Олександр Мартинюк підтвердив, 
що «останні роки науково-технічна 
галузь була в абсолютному загоні». 

— Основні здобутки і наших ді-
тей, і науковців здійснювалися біль-
шою мірою на ентузіазмі, — каже 
Олександр Семенович. — Проте 
науковий потенціал нації високий. 
Зрушення на сьогодні вже є — це 
зв’язок між школою та вищими на-
вчальними закладами. Але вели-
ка проблема в тому, що діти, коли 
отримують диплом про вищу осві-
ту, тільки тоді розуміють, що вони 
не в тій сфері, в якій би хотіли себе 
реалізувати у житті. Тому якраз 
позашкільна освіта повинна бути 
спрямована на те, щоб на момент 
вступу у вуз дитина чітко знала, ким 
вона хоче стати і що буде мати з того, 
коли вкладе свої знання та кошти у 
диплом про вищу освіту. Всі діти, 
які приходять до нас після закінчен-
ня Малої академії, отримують висо-
кі результати у технічній сфері, вони 
себе знаходять. Практично більше 
90% випускників фізичного факуль-
тету після закінчення вишу працев-
лаштовуються. Проте багато з них 
стає не нашими, тому що виїжджає 
за межі області, бо не знаходить себе 
на підприємствах Волині. 

Також Олександр Семенович 
розповів про нову спеціальність — 
«Мікроелектроніка та робототехні-
ка» — на базі кваліфікаційного рівня 
«бакалавр». 

— За один рік ми готуємо групу 
фахівців за цією спеціалізацією, — 
розповідає викладач. — Це педаго-
гічно-технічний напрям, який пере-

дусім дозволить популяризувати цю 
сферу, дати відповідні знання спеці-
алістам, які б могли навчити дітей 
працювати у цій галузі. Створення 
проектів-розробок роботів-шпигу-
нів, літальних безпілотних апаратів 
для потреб МНС сьогодні особливо 
актуальне. 

Для того щоб професійний вибір 
потім не розчарував, необхідно та-
кож розвивати міжшкільні навчаль-
но-виробничі комбінати. 

— Це той інструмент, за допомо-
гою якого можна було б оперативно 
навчати професіям на потребу міс-
цевого роботодавця, — наголошує 
Світлана Корецька. — Ця практика 
не є новою, застосовувалася у радян-
ські часи й була успішною. 140 ро-
ботодавців активно підтримали цю 
ідею. Статистика свідчить, що дис-
баланс на ринку праці залишається 
сталим. І в нас, якщо із випускни-
ків вищих навчальних закладів, які 
звертаються до служби зайнятості, 
працевлаштовується 15%, то із ви-
пускників загальноосвітніх шкіл, які 
навчаються суто під потреби ринку 
праці за направленням центрів за-
йнятості, — більше 50%. Ми можемо 
сміливо стверджувати, що на сьо-
годні освіта не стала послугою для 
економіки, тому акцентуємо на про-
форієнтаційній роботі, починаючи 
із середнього шкільного віку, саме в 
напрямку технічної освіти. 

Представники працедавців (на-
чальник управління справами та 
персоналом ДП «Автоскладальний 
завод № 1» ПАТ «Автомобільна ком-
панія «Богдан Моторс» Неля Ваври-
нюк, керівник навчального центру 
цього підприємства Лариса Гань, ме-
неджер із персоналу АТ «СКФ Укра-
їна» (публічне) Вікторія Шатан, на-
чальник відділу РСО Державного 
підприємства «Луцький ремонтний 
завод «Мотор» Ростислав Генюк) 
активно підтримали думку служби 
зайнятості про необхідність зміню-
вати підходи до підготовки фахівців, 
особливо технічного спрямування. 
Сучасне виробництво потребує ква-
ліфікованих інженерних кадрів і ро-
бітників. 

За їхніми словами, профтехос-
віта не забезпечує потреби підпри-
ємства у кадрах. Навчальні закла-
ди повинні активніше цікавитися 
вимогами місцевих роботодавців 
і відповідно адаптувати навчальні 
плани, ліцензувати нові професії, 
організовувати виробничу практику 
на підприємстві. 

Людмила ШИШКО 
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Волинська боксерка 
привезла з Італії бронзу 
На чемпіонаті Європи з боксу серед юніорок, 
що проходив у Італії, волинянка Анна Рос-
топчина у ваговій категорії понад 85 кг стала 
бронзовою призеркою. Анна є кандидатом 
у майстри спорту, ученицею Волинської об-
ласної школи вищої спортивної майстернос-
ті. Тренується під керівництвом викладачів 
Сохацького А. В. та Озаринського Г. А. 

У Луцьку відбувся шаховий турнір 
пам’яті Небесної сотні 
Луцька міська рада спільно з Волинською шаховою фе-
дерацією організували шаховий фестиваль, присвячений 
пам’яті героїв Небесної сотні. Для участі у змаганні при-
були гості-спортсмени з Білорусі та Польщі, представники 
Волинської, Івано-Франківської, Тернопільської, Закарпат-
ської, Львівської, Херсонської, Дніпропетровської, Одеської, 
Запорізької, Хмельницької, Рівненської областей, міст Києва 
та Житомира. Змагання тривали три дні у приміщенні Волин-
ської державної обласної універсальної наукової бібліотеки 
імені Олени Пчілки. 

Волинські активісти  виготовили для батальйону тероборони 
90 бронежилетів

Дітвора 
підготувала листи 
українським 
воякам 

Філармонія отримала новенький автобус

Листи бійцям, які нині у зоні 
АТО, підготували маленькі 

відвідувачі Луцького зоопарку. 
«На малюнках дітлахів — сонце, 
небо, веселка, національна сим-
воліка. Хто ж не мав хисту чи 
натхнення до малювання, своє-
рідну авіаційну та морську під-
тримку висловили на паперових 
літачках і корабликах. Тут поба-
жання перемоги нашим бійцям 
та якнайшвидшого повернення 
додому», — повідомляють на 
офіційній сторінці підприємства 
у соціальній мережі Facebook. Усі 
листи передадуть бійцям, які за-
раз у зоні АТО. 

Центральний парк  
прибиратимуть 
до свята

У Луцьку до Дня Незалежності 
України та Дня міста врешті 

хочуть навести лад у головній 
зеленій зоні. Тож 31 липня від-
будеться екологічна акція у Цен-
тральному парку культури та 
відпочинку ім. Лесі Українки. 

Радник міського голови з 
екологічних питань Борис Со-
рока поставив завдання, які по-
трібно буде виконати, з викошу-
вання трави, вирубки, очищення 
території від порослі та самосіву. 
Для зручності парк поділили на 
сектори, а за кожним із них за-
кріпили відповідального праців-
ника міськради. 

Сорока повідав, що в меж-
ах екоакцій уже було прибрано 
18 га прибережних і водоохорон-
них смуг річок Стир, Сапалаївка, 
Омелянівка, Жидувка. У парках і 
скверах міста висаджено 3 тис. де-
рев і 600 декоративних кущів. 

Колективу академічно-камер-
ного оркестру «Кантабіле» 

подарували автобус ЗАЗ А10Л50. 
Ключі та документи на транспорт 
було вручено директору Волин-
ської обласної філармонії Сергію 
Єфіменку. 

Автобус придбали за кошти об-
ласного бюджету. Гроші на це були 
передбачені ще у 2012 році, однак 
через відсутність відповідних нор-
мативних актів Кабінету Міністрів 
України вони не були виділені. 

Торік у грудні проплатили лише 
100 тисяч. А вже в червні–липні 
було спрямовано 700 тисяч гривень 
підприємству «Галичина-Авто», де і 
придбали транспорт вітчизняного 
виробника. 

Колектив Волинської обласної 
філармонії подякував владі за під-
тримку. «Кантабіле» вже давно по-
требував автобуса, адже нинішній 
— іще 1957 року випуску — вже 
мало не розсипався від старості. 

Перший батальйон територіаль-
ної оборони Волинської області 

вирушив нести військову службу в 
зону можливих бойових дій. Наразі 
бійці виїхали до Чернігова, повідо-
мив 24 липня командир батальйону 
Сергій Козак. Проте згодом, не сум-
нівається він, хлопців відправлять у 
зону дії антитерористичної опера-
ції. 

Військовий підрозділ повністю 
складається із волинян. Це 375 осіб, 
які потребують матеріально-тех-
нічного забезпечення, зокрема й 
амуніції. Сергій Козак звернувся до 
Самооборони Майдану Волині, щоб 
організація допомогла у забезпечен-
ні бійців так званими «народними 
бронежилетами», спосіб виготов-
лення яких нещодавно винайшов 
активіст організації Володимир Жу-
ков. 

Так, буквально за менше ніж 
добу з допомогою активістів ор-
ганізації, волонтерів, серед яких і 
переселенці зі Сходу, вдалося виго-
товити 50 одиниць бронепластин і 

покрити їх захисним скловолокном. 
Ще 40 буде виготовлено найближ-
чим часом і передано безпосередньо 
бійцям у місце базування в Черні-
гові. Також з-за кордону прийшло 
90 чохлів для бронежилетів Osprey. 
Із Польщі доїжджають ще 250 кг 
кевларових пакетів і додаткові роз-
вантажувальні модулі. 

Заступник координатора Само-
оборони Майдану Волині Сергій 
Чуріков повідомив, що реалізувати 
такого роду допомогу вдалося за-
вдяки зібраним коштам на вулиці та 
крупним спонсорам. Загальна сума 
цієї допомоги — 100 тисяч гривень. 

Досі не всі бійці батальйону за-
безпечені бронежилетами, проте 
Сергій Козак упевнений, що невдо-
взі ця ситуація виправиться. Зо-
крема, повідомив, що чекає ще на 
кількадесят бронежилетів, які ба-
тальйону має закупити Українська 
спілка ветеранів Афганістану (вої-
нів-інтернаціоналістів), делегована 
облрадою.Засоби захисту для бійців волинського 

батальйону тероборони

Олександр Мартинюк демонструє  винаходи-роботи вихованців  Малої академії наук  

Сучасний ринок праці потребує 
технічно обдарованої молоді 


