ВИСТУП
РУСАНОВА С.Г. – методист ДПТНЗ ТПАЛ, відповідальна особа за
організацію навчання слухачів за направленням центру зайнятості
Освіта дорослих
Державний професійно-технічний навчальний заклад «Томаківський
професійний аграрний ліцей» здійснює первинну професійну підготовку
учнів,

професійно-технічну

підготовку,

курсове

професійно-технічне

навчання, підвищення кваліфікації юридичних та фізичних осіб.
З 2000 року наш заклад тісно співпрацює з Томаківським районним
центром зайнятості. За цей період пройшли навчання та підвищили
кваліфікацію понад 1500 слухачів з професій «Кухар, кондитер», «Перукар»,
«Продавець з лотка на ринку», «Оператор комп’ютерного набору»,
«Молодша медична сестра з догляду за хворими», підвищення кваліфікації та
курси цільового призначення за напрямками «Тракторист-машиніст с/г
виробництва – навчання з ОП та ПДР», «Основи бізнес-планування у
підприємницькій діяльності», «Роботи у плодовому саду у весняний період»,
а також семінари підвищення ділової компетенції «З загальних основ
підприємницької діяльності» та «З основ комп’ютерної грамотності».
Для

проведення

професійного

навчання

ліцей

має

відповідну

матеріально-технічну базу та навчально-методичне забезпечення, зокрема
електронні підручники, розроблені власноруч викладачами спецдисциплін та
електронні засоби для контролю знань з предметів професійно-технічної
підготовки.
Останніми роками в основному ми проводимо курси цільового
призначення та підвищення кваліфікації. Так протягом останніх шести років
нашим закладом було перепідготовлено 810 слухачів з числа незайнятого
населення у розрізі професій - це підвищення кваліфікації трактористмашиніст – 683 чол., курси цільового призначення з професій економічного
напрямку – 77 чол.,

з напрямку інформаційних технологій – 20 чол. та

професій агротехнологічного напрямку – 30 чол. Зокрема, дуже приємно, що
підвищення кваліфікації з професії «Тракторист-машиніст» проходять

випускники нашого ліцею, які працюють у фермерських господарствах
району.
В цьому році ми плануємо проводити курси цільового призначення з
ще

одного

напрямку,

саме

переатестацію

з

професії:

«Водій

автотранспортних засобів з питань правил безпечної експлуатації автомобіля
та безпеки праці».
Щодо ліцензування нових професій, то найближчим часом у планах
ліцензувати професії «Кухар. Кондитер», Манікюрниця», «Слюсар з ремонту
автомобілів», і якщо в районному центрі зайнятості буде потреба в навчанні
слухачів таким професіям, то ми завжди раді до співпраці і із задоволенням
надамо такі послуги.
Професійне навчання незайнятого населення, що здійснює наш
навчальний заклад, сприяє ефективному використанню трудового потенціалу
слухача, підвищує її соціальну та професійну мобільність, є засобом
профілактики масового безробіття, відіграє важливу роль у підготовці кадрів
для структурної та технологічної перебудови галузей економіки, а також
стимулює пошук незайнятим громадянином найефективніших шляхів
підвищення професійно-кваліфікаційного рівня, інтелектуальної та трудової
незалежності.
Дякую за увагу.
2016 рік

