
На робочі професії € попит
Сьогод ні наш ій державі необхідні р о з ум н і, ініціативні, 
тв о р ч і, здатні сам остійно і незалеж но мислити ф ахівці 
різник рівнів, Ін сти тут післяд иплом ної освіти 
та д орад ни ціва як струк турн и й  підрозділ ун ів е р с и те ту 
надає можливість заздалегідь о рієнтувати учнівську 
м олодь на отрим ання вищ ої освіти, надати 
їй  початкову п р о ф е сій н у о с в іту за освітн ьо- 
к в а л і ф і к а ц і й н и м  рівнем »кваліф ікований р о б ітн и к ». 
Визначальною  с тр ук тур о ю  п р о ф е сій , за якими у нас 
організується навчання, є анал оги  базових 
спеціальностей ун ів е р си те ту.

Враховуючи особливос
ті соціальної та економіч
ної обстановки в Україні, 
проблема працевлаштуван
ня на даний час є особливо 
гострою та пов’язана перш 
за все з високими вимогами 
виробництва до рівня про
фесійної підготовки фахів
ців із вищою освітою, Тому 
володіння робітничою про
фесією для бакалавра, спе
ціаліста, магістра є запору
кою престижу та успішної 
майбутньої кар’єри.

Навчальний процес під

готовки кваліфіиовашн 
робітників забезпечують 
деканати та провідні кафе
дри університету. Заняття 
проводять висококваліфі
ковані викладачі універси
тету: професори, доценти, 
доктори та кандидати наук. 
Інститут післядипломної 
освіти та дорадництва тіс
но співпрацює з місцевими 
органами самоврядування, 
сільськогосподарськими та 
промисловими підприєм
ствами Запорізької області.

У процесі навчання слу

хачі вивчають сучасні тех
нології, машини, обладнан
ня, прилади та прийоми 
безпечного виконання ро
біт.

Сфера практичної діяль
ності випускників цікава 
та різноманітна.

Міше майбутньої роботи 
наишх випускників - сіль
ськогосподарські та про
мислові підприємства, уста
нов« та організації.

На сьогодні вже 261 чоло
вік отримав робочі профе
сії, серед них - 53 електро
газозварника; 12 токарів; 
106 електромонтерів із ре
монту та обслуговування 
електроустаткування; 41 
єгер;. 15 плодоовочівни
ків; 16 налагоджувальни- 
ків устаткування у влроб- 
ниптві харчової продукції; 
16 машиністів тістооброб
них машин.

Всім, хто хоче порину
ти в широкий світ робітни

чих професій, усім юнакам 
та дівчатам, які хочуть зло-. 
бути професію на все жит
тя, наш навчальний заклад 
пропонує найцікавіші ви- 
сокошлачувані спеціаль
ності, що користуються 
широким попитом на рин
ку праці* Навчання здій
снюється на основі баястоіі ■ 
та повної -загальної серед-- 
ньої освіти на денній формі 
кавчання за контрактом за 
коліти фізичних або юри
дичних осіб. Можливим Є: 
навчання за замовленням 
підприємств та організацій 
(цільовий прийом).

Термін навчання 30-45 
тижнів (в залежності від 
вибраної робітничої профе
сії).

- С. I. МАТІ ЮТА,
■■  ̂ начальник Центру 

професійного 
навчання...


