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ВИМОГИ РОБОТОДАВЦІВ ДО ЯКОСТІ 
ПІДГОТОВКИ РОБІТНИЧИХ КАДРІВ: 

робітник, 
який володіє декількома професіями, 
може проявити ініціативу і творчість, 

максимально готовий працювати на 
конкретному виробництві.



СИТУАЦІЯ НА РИНКУ ПРАЦІ 
м.КРИВОГО РОГУ 

Найбільша кількість вакансій
за видами економічної діяльності: 

(станом на 01.10.2017 року)

переробна промисловість (494 особи),
будівництво (249 осіб), 
видобувна промисловість (255 осіб), 
торгівля (180 осіб). 



ЗАВДАННЯ ПТНЗ –
підготовка високоосвіченого,  
високопрофесійного робітника 
здатного мислити по-новому, 

який матиме попит на ринку праці



Методична служба планує і проводить 
роботу по підвищенню професійної 

підготовки робітника через: 

роботу Фахових рад; 
Центрів та шкіл  нових виробничих 

технологій; 
семінарів - практикумів на виробництві,
майстер-класів, 
технологічних  екскурсій.



ЗАСІДАННЯ ФАХОВИХ РАД ПРОВОДЯТЬСЯ 
НА БАЗІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ



ШКОЛА ВПРОВАДЖЕННЯ НОВИХ 
ВИРОБНИЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ



Педпрацівники навчальних закладів 
вивчають корпоративні 
технології підприємств 

ПАТ «ПівденГЗК », ПАТ «ПівничГЗК» 
та приймають участь  в тренінгах, 

стажуванні



Проведені відкриті заходи: 
«Навчаємо професії – готуємо кваліфікованого 

робітника гірничого профілю»; 
«Профорієнтаційна робота та розвиток 

технічної творчості в ПТНЗ» 



Підприємством ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» 
спільно з ПТНЗ  та  методичною службою

проведено День відкритих дверей. 

Представлено Програму  розвитку для молоді та 
студентів на 2017рік: «ЕВЕРЕСТ», «МАЙБУТНІ 

ЛІДЕРИ», «ІНВЕСТИЦІЇ В МАЙБУТНЕ», 
«ТИЖДЕНЬ ЗНАНЬ»



КРУГЛИЙ СТІЛ  
«КРИВОРІЗЬКА МОЛОДЬ:  ПРОФЕСІЙНА 

ОСВІТА В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ 
ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ»

Узгоджено план  співробітництва  підприємств міста  
з професійно – технічними навчальними 
закладами   з профорієнтаційної роботи, 

виробничої практики та працевлаштування 



В МІСТІ ДІЄ «ПРОГРАМА РОЗВИТКУ 
ПРОМИСЛОВОГО ТУРИЗМУ»



ПРОФОРІЄНТАЦІЙНИЙ ЗАХІД
«МІСТО ПРОФЕСІЙ» 



Сьогодні великі підприємства міста, перед 
якими виникла гостра проблема щодо 
вакансій кваліфікованих робітників, 
також створюють Центри кар’єри, 

серед них:  
ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», 
ПАТ «КЗРК», МЕТІНВЕСТ тощо



Дякую за увагу!
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