
Минулого тижня у Луцькому 
педагогічному коледжі відкри-
ли Центр працевлаштування та 
педагогічної кар’єри. На Волині у 
вищих навчальних закладах уже 
діють 10 таких центрів. Протягом 
2013–2014 навчального року на 
їх базі проведено 10 ярмарків 
кар’єри, 11 економічних екскурсій, 
182 профорієнтаційних заходи, се-
мінари, тренінги, виїзні акції. Вже є 
перші результати — за оперативни-
ми даними навчальних закладів, у 
яких функціонують Центри кар’єри, 
рівень працевлаштування випус-
кників збільшився в середньому 
на 10%. 

Ініціює створення Центрів 
кар’єри та є активним партнером в 
організації їхньої діяльності облас-
на служба зайнятості. Як зауважила 
директор обласного центру зайня-
тості Раїса Кучмук, пошук першо-
го робочого місця — це не просте 
завдання для молодих людей, які 
завершують навчання у вищих на-
вчальних закладах, коледжах, про-
фтехучилищах. Саме для сприяння 
молоді у побудові та реалізації про-
фесійної кар’єри, формуванні актив-
ної позиції на ринку праці, навчання 
технології пошуку роботи, навикам 
самопрезентації, подолання кому-
нікативних бар’єрів створюються 
Центри кар’єри. Такі центри допо-
магають і роботодавцям у пошуках 
молодих кадрів. 

— Ми відкриваємо 11-й Центр 
кар’єри, який допоможе у подоланні 
невпевненості, відкриє орієнтири за-
йнятості молодих людей, які потрати-
ли свій дорогоцінний час для здобуття 
саме педагогічної освіти, — звернула-
ся до присутніх студентів педколеджу 
Раїса Євгенівна. — Ви маєте знати, які 
професії можуть бути суміжними, 
якщо наразі не доведеться працювати 
вчителем, до чого найбільше підготов-
лена людина, яка має педагогічну осві-
ту, щоб у майбутньому не бути роз-

чарованими, не бути зайвими в нашій 
державі. Саме такі Центри кар’єри по-
казують можливості й шанси, як вбе-
регтися людині від стану безробіття і 
не бути зневіреною. 

Раїса Кучмук акцентувала ува-
гу на результатах робочої поїздки у 
Люблінське воєводство. До речі, у 
Польщі у кожному навчальному за-
кладі є Центр кар’єри. 

— Маємо хороший досвід співп-
раці з польськими колегами, які нам 
розповіли, як у них поборюють мо-
лодіжне безробіття, що у них озна-
чає служба зайнятості, — розповіла 
Раїса Євгенівна. — Орієнтацією мо-
лоді, підтримкою кар’єрного рос-
ту, професійною визначеністю за-
ймається громадська організація на 
зразок нашого Молодіжного центру 
праці. Заклад праці (як наш центр 
зайнятості) також цим опікується, 

але головну роль відіграють моло-
діжні центри праці, які працюють 
з батьками, школою, молоддю. На 
жаль, у нас є багато структур, які на-
віть у назві мають слова «молодь», 
«сім’я», але адресну допомогу вони 
не здійснюють. Вразила хвиля роз-
витку підприємницьких ідей. У 
Польщі вона потужніша вдесятеро 
і кількісно, і фінансово. Допомо-
гу на підприємницьку діяльність 
там отримують у сумі від 100 до 
200 тис. грн, а не 10 тисяч, як у нас. 
І кількість отримувачів такої фінан-
сової підтримки у Люблінському 
воєводстві цього року сягнула 11 ти-
сяч, коли у нас — 560 осіб. Тому нам 
є куди вдосконалюватися. 

Присутній під час відкриття 
Центру кар’єри директор обласного 
молодіжного центру праці Петро 
Лавринюк зауважив, що кожна дру-

га молода людина залишається без-
робітна, тому що, перебуваючи ще 
у навчальному закладі, не викорис-
тала всі можливі варіанти для про-
фесійного зростання: не довчилася, 
не знайшла ті моменти альтернатив-
ної додаткової освіти, що надає на-
вчальний заклад. 

— І тоді виникає питання: а чому 
нам ніхто не підказав? — продовжує 
Петро Лавринюк. — І саме тими, хто 
має підказати такі варіанти, і є Цен-
три кар’єри, які повинні зорієнтува-
ти, й не на 5-му курсі, а ще на друго-
му. Є багато випадків, коли батьки 
кажуть: вивчишся, а потім за гроші 
влаштуємо тебе на якусь посаду. 
Але це неправильно. Що стосується 
педагогічної освіти, то зауважу, що 
сьогодні є попит на приватні дит-
садки, гуртки, різного роду заняття. 
І саме тут молоді люди можуть себе 
зреалізувати і створити собі робочі 
місця. 

Раїса Кучмук, відповідаючи на 
запитання студентів, зауважила, що 
Центр кар’єри — це майданчик, де 
мають зустрічатися майбутній пра-
цівник і роботодавець. 

— Працедавці ніколи не від-
мовляються й охоче йдуть на такі 
зустрічі у Центри кар’єри. Сьогодні 
навчальний заклад має знати думку 
роботодавця та його потреби, щоб 
вчасно перекваліфікуватися, помі-
няти акценти в освітній роботі. 

Людмила ПОЛІЩУК  

Телегід
1+1 ІНТЕР СТБ ICTV ТРК «УКРАЇНА» К1 2+2

НОВИЙ КАНАЛ НТНМЕГА К2 НЛО TV

ЕНТЕРФІЛЬМ

ТЕТ УТ-1

Понеділок, 10 листопада

06:45, 07:15, 07:45, 08:10, 09:10 
«Сніданок з 1+1»

07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 
12:00, 19:30, 00:15 ТСН: 
«Телевізійна служба новин»

07:10 «Особистий рахунок»
07:35, 14:20 «Маша і ведмідь» 
08:35, 21:00 «Чистоnews»
09:40 «Шість кадрів»
10:35 «Міняю жінку»
12:20 «Хоробрі серця»
14:55 Х/ф «Джентльмени, 

удачі» 
16:45, 03:45 «ТСН. Особливе»
17:10, 02:15 Т/с «Величне століт-

тя. Роксолана - 4» 
20:30 «Секретные материалы 

- 2014»
21:20 Т/с «Свати» 
22:30 «Гроші»
23:30 «Сказочная Русь»
00:30, 04:10 Т/с «Болота 2» 

05:25 Т/с «Повернення Мухтара 
2»

07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 
09:00, 12:00, 14:00, 17:45 
«Новини»

07:15, 07:35, 08:10, 08:35 «Ранок 
з ІНТЕРом»

09:20, 12:25 Т/с «Кохання неспо-
діване нагряне»

14:20 «Судові справи»
15:15 «Жди меня»
18:00 «Стосується кожного»
19:00 Т/с «Поки станиця спить»
20:00, 04:45 «Подробиці»
20:40 Т/с «Вовче сонце»
00:10, 03:20 Т/с «Безодня» 
01:55 Д/ф «Стіна»

05:25 Події тижня з Олегом 
Панютою

06:50, 07:10, 08:10 Ранок з 
Україною

07:00, 08:00, 09:00, 15:00, 19:00, 
01:55 Події

09:15, 14:00, 15:25 Т/с «Слід» 
10:00, 21:00 Т/с «П’ятницький. 

Глава четверта» 
12:00, 19:45 «Говорить Україна»
13:10 Т/с «ОСА» 
18:00 Т/с «Красуня Ляля» 
23:00 Події дня
23:30 Х/ф «Дівоча вечірка у 

Вегасі» 
02:40 Т/с «Форс мажори 3» 

06:00 «Шеф-кухар»
06:30 «TOP SHOP»
07:30 «Мультфільми» 
10:50 Х/ф «Велика пригода Оссі 

і Теда» 
12:20 Х/ф «Осінні турботи»
14:10 «КВК-2014»
16:15 «Орел і Решка»
18:10 «Звана вечеря»
19:00 «Орел і Решка. Шопінг»
20:00 «Орел і Решка. На краю світу»
21:00 «Розсміши коміка»
22:00 Х/ф «Особлива думка» 
00:40 Х/ф «Близнюки» 
02:20 «Нічне життя»

05:45 Радянські мультфільми
10:35 Х/ф «Кін-дза-дза»
13:00, 19:30 Т/с «Суто англійські 

вбивства»
14:45, 21:15 Т/с «Пуаро Агати 

Крісті»
16:35 Х/ф «Тільки вдвох»
18:05 Х/ф «З життя відпочива-

ючих»
23:10 Х/ф «Справи Лоховського»
00:50 Х/ф «Загадка Ендхауза»
02:25 Х/ф «В тилу ворога»
04:10 Бійцівський клуб
04:55 Кіноляпи

05:30 «Вiкна-Новини» Спецре-
портаж

06:20, 16:00 «Все буде добре!»
08:00 «Зіркове життя. Випробуван-

ня смертю»
08:55 Х/ф «Закоханий до без-

тями» 
10:55 Х/ф «Московські сутінки»
12:55 «Битва екстрасенсів 14»
15:00 «Все буде смачно!»
18:00 Вікна-Новини
19:00 Т/с «Коли ми вдома» 
19:55 «Куб - 5»
22:00 «Вiкна-Новини»
22:30 «Детектор брехні - 6»
23:25 «Один за всіх»
00:50 «Нічний ефір»

04:40 Служба розшуку дітей
04:45 Світанок
05:45, 19:25 Надзвичайні новини
06:30, 08:45, 12:45, 15:45, 18:45, 

21:10 Факти
09:15 Надзвичайні новини. 

Підсумки
10:05 Х/ф «Недосяжний»
11:50, 13:20 Т/с «Прокурорська 

перевірка»
13:40, 16:10 Х/ф «Острів»
16:55 Х/ф «Я, Франкенштейн»
20:25 Дістало!
21:25 Свобода слова
00:40 Х/ф «Інший світ-3. Повстан-

ня ліканів» 
02:05 Х/ф «Зниклі» 

06:00 М/с «Гарфилд и его друзья»
07:10, 21:35 Т/с «Интерны»
08:35, 15:05 Т/с «Универ»
10:55, 16:40, 02:50 Comedy Club
13:45 Д/с «Разрушители мифов»
14:45 Т/с «Оранжерея»
17:35 Comedy Woman
18:35 Т/с «ОНЛАЙН. ВНЕ СЕТИ»
19:00 Т/с «Универ. Новая об-

щага»
20:40 Т/с «СашаТаня»
23:00 Х/ф «Пес-призрак: Путь 

самурая» 
01:05 Х/ф «Последний дом 

слева» 

05:40, 06:40 Kids Time
05:45 М/с «Справжні мисливці за 

привидами»
06:45 Т/с «Віола Тараканова»
07:40, 13:45 ШОУМАНІЯ
08:40 Т/с «Татусеві дочки»
10:40, 14:40 Т/с «Молодята»
15:40 Х/ф «Повернення Супер-

мена»
18:00, 01:55 Репортер
18:20, 01:10 Абзац!
19:00 Стажисти
21:20 Супермодель по-українськи
23:20 Х/ф «Дюплекс» 
02:00 Х/ф «Приманки» 
03:35 Т/с «До смерті гарна» 

06:00 Бандитська Одеса
07:00, 14:10 У пошуках істини
07:50, 16:40 Ідеї, що переверну-

ли світ
08:40 Вражаючі кадри
10:30, 19:20 Далеко і ще далі
11:30 Дикі острови
12:20, 22:00 Смертельна зустріч
13:10, 18:30, 22:50 Шукачі непри-

ємностей
15:00 Правила життя
15:50 Сучасні дива
17:30 Полювання на вбивць
20:20 Секретні території
23:40 Шокуюче відео
00:30 Європейський покерний тур
01:20 Танки. Великі битви

05:30 Х/ф «Неділя... пів на 
сьому» 

08:05 «Правда життя. Професія 
актор кіно»

08:35 «Агенти впливу»
09:30 Х/ф «Крижана пристрасть»
11:30 Т/с «Лорд. Пес-

поліцейський»
15:05 Т/с «Павутиння - 6»
19:00, 21:40, 02:15, 04:20 «Свідок»
19:30 Т/с «Вулиці розбитих 

ліхтарів - 12»
22:00 Т/с «CSI: Лас-Вегас - 13» 
23:45 Т/с «Гаваї 5.0» 
00:40 Т/с «NCIS: полювання на 

вбивцю» 
02:45 Х/ф «Той, що не залишає 

сліду» 
04:50 «Випадковий свідок»

06:00, 07:20 М/с «Лалалупси» 
06:20, 10:20 М/с «Маша і Ведмідь» 


06:50, 09:20 М/с «Клуб Вінкс: 

Школа чарівниць» 
07:45 Мультик з Лунтіком
08:25 М/с «Підлітки мутанти чере-

пашки ніндзя» 
08:55 М/с «Каспер» 
10:55 Єралаш
12:00 Повне перевтілення. Дім за 

тиждень
13:00 Богиня шопінгу
14:50, 19:00 Панянка-селянка
15:50 Віталька
17:00, 23:00 Т/с «Світлофор» 
20:00 Т/с «Кухня» 
21:00 Країна У
22:00 Розсміши коміка
00:00 Т/с «Ходячі мерці» 
00:50 Теорія зради
02:20 Чортівня щодня
03:10 Т/с «Чемпіонки» 
03:55 З ночі до ранку

05:50 5 інгредієнтів
06:30 Телеторгівля
07:35, 14:10 Мультфільми 
10:10 Школа доктора Комаров-

ського
11:25, 17:15 Жіноча форма
12:20, 23:15 Модний вирок
13:15 Час краси
14:45 Запитайте у кухаря
15:10 Таємниці шеф-кухаря
16:00 Квадратний метр
18:10 Т/с «Небесне кохання» 
19:00 Д/с «Ігри долі»
21:00 Д/с «Зіркові історії»
22:00 Все для мами
00:15 Що для вас корисно?
01:00 Х/ф «Генеалогія злочину» 


02:50 Д/с «Секрети долі»
03:30 Колір Ночі

06:00, 00:25 Від першої особи
06:30, 07:00, 08:00, 09:00, 13:00, 

18:30, 21:00, 01:30 Новини
06:40, 07:10, 08:10, 21:30 Спорт
06:50, 07:25, 07:40, 08:25 Гість 

студії
07:35 Країна on line
09:40, 19:00 Про головне
10:30 Д/ф «Канжі Ішівара. Людина, 

яка розв’язала війну»
12:05 Т/с «П’ять хвилин до 

метро»
13:20 Вікно в Америку
13:55 Нотатки на глобусі
14:10 Казки Лірника Сашка
14:20 Хочу бути
14:45 Д/ф «Обурюйтесь!»
16:05 Euronews
16:20 Д/ф «Прорив у невідоме». 3 с. 

«Листопад 1989»
17:10 Книга ua
17:35 Д/ф «Майбутні зірки» 

1с.»Новий навчальний рік»
18:05 Час-Ч
18:15, 01:20 Новини. Світ

18:55 З перших вуст
19:40 Шустер Live. Будні
21:50 Д/ф «2014. Крим без вибору»
22:55 Трійка, Кено, Секунда удачі
23:00, 00:00, 01:00 Підсумки
23:25 На слуху
01:50 ТелеАкадемія
02:50 В гостях у Д.Гордона
03:45 Д/ф «Маестро, віват!»
04:15 Д/с «Балканський експрес»

06:00 Мультфільми 
06:10 «33 квадратних метри»
06:35 Т/с «Мерлін» 
09:35 Х/ф «Тріленіум» 
15:35 Х/ф «Зоряні війни. Еп. 2. 

Атака клонів» 
18:30, 21:00 Новини «Спецкор»
19:00 Т/с «ППС» 
21:30 «ДжеДАІ. Воїни доріг»
22:00 Х/ф «Збиток» 
00:10 Х/ф «Омен-3. Останній 

конфлікт» 
02:10 Х/ф «Вбивство у зимовій 

Ялті» 

Події
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Благодійний фонд «Волинь-2014» 
продовжує надавати допомогу 
першому батальйону тероборони 
«Волинь» 
Благодійна організація «Благодійний фонд «Волинь-2014» 
продовжує надавати допомогу першому батальйону 
територіальної оборони «Волинь», який перебуває в зоні 
проведення антитерористичної операції. Цього разу волинські 
меценати придбали для потреб бійців тепловізор Pulsar Quantum 
HD 50S, утеплений спецодяг і товари першої необхідності. 

Старовижівські міліціонери 
оперативно викрили злодіїв 
До чергової частини Старовижівського РВ УМВС 
України у Волинській області із заявою про крадіжку 
звернувся 56-річний житель району. Чоловік 
повідомив, що в селі з приміщення автомайстерні, 
яка не діє, невідомі, зламавши вхідні двері, викрали 
500 штук силікатної цегли на загальну суму 2000 грн. 
Дільничні інспектори встановили, що крадіжку 
скоїли двоє пенсіонерів — 52-річний та 83-річний 
місцеві жителі. На території їхнього господарства 
правоохоронці вилучили викрадену цеглу. 

 ДОВІДКА

Упродовж січня–вересня 
2014 року послугами обласної 
служби зайнятості скористались 
49,1 тис. незайнятих громадян. 
На виплату допомоги по 
безробіттю профінансовано із 
Фонду державного соціального 
страхування на випадок безробіття 
87 909,8 тис. грн. Активними 
заходами сприяння зайнятості 
охоплено 29,2 тис. осіб. 
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Центри кар’єри готують молодих 
людей до ринку праці 

У Луганську 
бойовики 
заманювали 
виборців 
«соцкартками» 
з купою помилок 

За словами місцевих жителів, 
кожна «виборча дільниця» 

сама вирішувала, видавати лю-
дині карту чи ні. 

Так звані «соціальні картки 
ЛНР», якими бойовики заманю-
вали місцевих жителів на власні 
фейкові вибори, не виправдали 
себе та взагалі виявилися з по-
милками. 

Саме ці «соцкартки» під час 
псевдовиборів стали одним із 
головних факторів, який змусив 
населення піти на «виборчі діль-
ниці», проте отримати їх змогли 
не всі, а той, хто став власником 
такого «шматка пластмаси», ли-
шився розчарованим його якіс-
тю й функціональністю, пише 
Informator.lg.ua. 

Зі слів місцевих жителів, кож-
на «виборча дільниця» сама вирі-
шувала, видавати людині карту 
чи ні, тобто на деяких «дільни-
цях» «соцкартки» давали всім, на 
інших — лише пенсіонерам, а на 
третіх — не видавали зовсім. 

Але той, хто отримав-таки 
картку, лишився розчарованим, 
адже вона не тільки позбавлена 
засобів захисту від підробки, а 
ще й із граматичними помилка-
ми. 


