Сьогодні студент – завтра випускник
В умовах динамічного розвитку інформаційно-комунікаційних технологій та
можливості їхнього використання у нашому житті перед молоддю стоїть важливе
завдання – правильно визначити професійні пріоритети.
Саме з цього приводу 27 березня 2017 року у приміщенні актового залу ДВНЗ
«Новороздільський політехнічний коледж» відбувся семінар «Техніка пошуку роботи.
Самопрезентація випускника на ринку праці», організований фахівцем із сприяння
працевлаштування випускників навчального закладу – Годзь М.П. спільно з
представниками Новороздільського міського центру зайнятості в особі заст. директора
Ладанівської Оксани Михайлівни та спеціаліста з профорієнтаційної роботи центру –
Формус Любові Іванівни.
Учасниками даного заходу стали майбутні випускники коледжу. І це невипадково,
бо вже не за горами той час, коли студенти 3 і 4 курсів успішно складуть державні
іспити або захистять дипломні проекти , отримають диплом молодшого спеціаліста як
путівку в доросле самостійне життя. Перед ними постане питання: як знайти своє місце
у «новому» житті, знайти гідне застосування тим знанням і вмінням, які вони отримали
від досвідчених викладачів та наставників коледжу. Проблема пошуку роботи саме
для молодих спеціалістів на сучасному ринку праці є суттєво актуальною . Метою
семінару було підвищення мотивації студентів до праці, активізація їхніх зусильщодо
пошуку роботи і визначенняпослуг та активних заходів, які сприятимуть прискоренню
працевлаштування; ознайомлення з основами само презентації задля успішної
професійної кар’єри після закінчення навчального закладу.
В рамках семінару заст. директора Новороздільського міського центру зайнятості
(НМЦЗ) Ладанівська О.М.

проінформувала усіх присутніх про особливості

працевлаштування молоді, основи державної підтримки зайнятості осіб цієї категорії ( в
особі центрів зайнятості),

ознайомила з ефективними методами пошуку роботи та

джерелами інформації про вакансії.
Велику зацікавленість у майбутніх випускників коледжу викликав розгляд питань
щодо підготовки власного резюме та проходження співбесіди з роботодавцем.
Спеціаліст з профорієнтаційної роботи Формус Любов Іванівна звернула увагу і на ряд
факторів, які ускладнюють процес працевлаштування молодих спеціалістів. Серед них

варто вважати наступні: недостатність професійного досвіду; відсутність навиків
презентувати свої професійні знання й уміння,особистісні якості (невпевненість,
надмірну сором’язливість).
На семінарі були представлені наступні презентації:
- креативне відео-резюме молодої особи без досвіду роботу, яке за тиждень часуз
моменту публікації в Інтернеті набрало десятки тисяч переглядів, чим забезпечило
численні пропозиції щодо працевлаштування для «головної героїні»;
- відеоматеріал з проходження співбесіди у роботодавця (кадри з фільму ).
Учасники семінару отримали і роздатковий матеріал у вигляді буклетів, в яких
поданопоради-рекомендації для тих, хто шукає роботу; як найшвидше знайти роботу;
основні правила складання резюме; як підготуватися до співбесіди з роботодавцем
тощо.
На думку учасників семінару, заходи такого плану стимулюють молодь до
активної поведінки на ринку праці,сприяють становленню студентської молоді як
майбутніх фахівців і розвивають професійний потенціал у відповідності з вимогами
сьогодення.
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