Профтехосвіта чи вища освіта?
Вибір професії — один із головних життєвих виборів, який здійснює людина в
юному віці. Від вибору професії у великій мірі залежить задоволення людини
своєю долею. В учнівської молоді потрібно формувати реальний погляд на вибір
професії та мотивацію до вибору актуальних на ринку праці професій.
На сьогоднішній день за даними Державної служби статистики, найбільші
проблеми з працевлаштуванням — в економістів, менеджерів, юристів,
операторів комп'ютерного набору та бухгалтерів. Натомість робітничих вакансій
найбільше. За даними на 1 грудня 2020 року, більшість вакансій (загалом 58 000)
минулого року подали для працевлаштування:
-кваліфікованих робітників з інструментом (швачка, електромонтер,
електрогазозварник, слюсар-ремонтник, слюсар-сантехнік, слюсар аварійних
робіт, робітник з комплексного обслуговування й ремонту, монтер колії, маляр,
пекар); робітників з обслуговування, експлуатації устаткування та машин (водій,
оператор, машиніст котельної, водій тролейбуса, водій трамвая, токар,
тракторист, оператор заправних станцій, дорожній робітник, машиніст
екскаватора, водій навантажувача, фрезерувальник).
Та попри реальність ринку, абітурієнти щороку продовжують воювати за місця на
юридичних та економічних факультетах, а в профтехах може бути недобір. Як
свідчать реалії життя, саме профтехосвіта дає можливість опанувати
затребувану на ринку праці професію і заробляти реальні кошти. МОН України
подає для ознайомлення перелік інформаційних матеріалів про робітничі професії,
які можна здобути у закладах професійної (професійно-технічної) освіти
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https://www.facebook.com/UAMON/photos/p.3752784998081384/3752
784998081384/?type=1&theater

https://www.facebook.com/UAMON/photos/p.3767787349914482/3767
787349914482/?type=1&theater
https://www.facebook.com/UAMON/photos/a.682263271800254/37951
99057173311/?type=3&theater
https://www.facebook.com/UAMON/photos/p.3817269461632937/3817
269461632937/?type=1&theater
https://www.facebook.com/UAMON/posts/3839975082695708/

https://www.facebook.com/UAMON/photos/p.3862458420447374/3862
458420447374/?type=1&theater
https://www.facebook.com/UAMON/photos/a.682263271800254/38827
24641754085/?type=3&theater

https://www.facebook.com/UAMON/photos/a.682263271800254/41008
09596612254/?type=3&theater

https://www.facebook.com/UAMON/photos/a.682263271800254/39017
48339851715/?type=3&theater
https://www.facebook.com/UAMON/photos/a.682263271800254/39313
38863559329/?type=1&theater
https://www.facebook.com/UAMON/photos/a.682263271800254/39545
76951235520/?type=3&theater
https://www.facebook.com/UAMON/photos/a.682263271800254/39781
32532213295/?type=3&theater
https://www.facebook.com/UAMON/photos/a.682263271800254/39992
02953439586/?type=3

https://www.facebook.com/UAMON/photos/a.682263271800254/40187
63144816900

Флорист
Електромонтаж
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освітлювальних
мереж
Агент з
організації
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Машиніст
електровоза
Штукатур
Живописець
Лицювальникплиточник
Лісник
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https://www.facebook.com/UAMON/photos/a.682263271800254/40392
36766102871/
https://www.facebook.com/UAMON/photos/a.682263271800254/40598
17424044805/

https://www.facebook.com/UAMON/photos/a.682263271800254/40806
94851957062/
https://www.facebook.com/UAMON/photos/a.682263271800254/41211
00694583144
https://www.facebook.com/UAMON/photos/a.682263271800254/41410
81825918364
https://www.facebook.com/UAMON/photos/a.682263271800254/41600
05847359295
https://www.facebook.com/UAMON/photos/a.682263271800254/41789
26695467210
https://www.facebook.com/UAMON/photos/a.682263271800254/41948
38550542691
https://www.facebook.com/UAMON/photos/a.682263271800254/42077
19225921290

Використані джерела:
1. https://nus.org.ua/articles/proforiyentatsiya-yak-starshoklasnykam-obyraty-kar-yernyjshlyah/
2. https://life.liga.net/poyasnennya/article/lekarstvo-ot-bezrabotitsy-vypusknikov-chtotakoe-dualnoe-obrazovanie-i-kak-ono-rabotaet

