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Порадила б обирати економічну спеціальність як додаткову,
паралельно з нею здобувати іншу освіту
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АБІТУРІЄНТ

”Найкраще працевлаштовуються соціальні працівники.
Зараз на них великий попит на ринку праці”
20 ВІДСОТКІВ ВИПУСКНИКІВ НЕ ЗНАХОДЯТЬ РОБОТИ

ФОТО З ОСОБИСТОГО АРХІВУ НАДІЇ МЯКУШКО

”Близько 40% випускників після закінчення вищого навчального закладу працевлаштовуються за фахом. Стільки ж знаходять
роботу за іншою спеціальністю.
Решта поповнюють лави безробітних”, — говорить 57-річна Надія
МЯКУШКО, директор Полтавського інституту економіки і права.
Працювала заступником екс-губернатора Полтавщини Валерія
Асадчева.

Надія Мякушко: ”Більшість випускників відразу після навчання хочуть отримати роботу
з високим заробітком”
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Кому з випускників найважче
знайти роботу за спеціальністю?
— Всім. І педагогам, і медикам,
і юристам. Тому, що більшість випускників відразу після навчання хочуть
отримати роботу з високим заробітком, комфортними умовами праці.
Але для цього потрібно попрацювати певний час за менш привабливими умовами. Не кожен погоджується.
Найкраще працевлаштовуються соціальні працівники. Зараз на них великий попит на ринку праці. Затребувані політологи, журналісти, фахівці з державного управління. Щодо

останніх, то протягом трьох-п’яти років на ринку праці буде велика потреба в освічених управлінцях.

Що нового в освіті?
— Нові напрямки пов’язані з підготовкою спеціалістів ІТ-технологій. Також в окремих вузах розпочали підготовку соціальних працівників. Ця професія поки що не є достатньо відомою
і затребуваною в Україні, однак попит на фахівців даної сфери дуже високий. Для прикладу, в ЄС кожен четвертий робітник сфери обслуговування є соціальним працівником. Починаючи від
догляду за маленькими дітьми, інвалідами в різних установах, завершуючи соціальним інспектуванням. Також на ринку
освіти з’явилося багато технічних спеціальностей — машинобудування, металургія тощо. Попит пояснюється тим,
що покоління інженерів радянської школи майже відійшло, а нових фахівців немає. В результаті в цій галузі утворився
вакуум, що необхідно заповнити.

Які спеціальності найбільш затребувані серед абітурієнтів?
— Незмінно популярними лишаються економічні спеціальності. Часто їх приходять вивчати люди, яким
за 40. Вони вже мають власний бізнес. Економічна освіта їм потрібна для
того, щоб розбиратися у податковому
законодавстві, фінансовому праві, для
співпраці з банками, найманими працівниками, владою. Майбутнім абітурієнтам порадила б обирати економічну спеціальність як додаткову, паралельно з нею здобувати іншу освіту.
Також багато абітурієнтів обирають правознавство. По-перше, через
престиж професії та високу вірогідність працевлаштування. Адже кожен
підприємець, власник фірми у своїй
діяльності користується юридичними
послугами. Студентам, які навчаються за спеціальністю ”правознавство”
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не завадило б паралельно вивчати іноземні мови. Це покращило б їхню конкурентність на вітчизняному та закордонному ринку праці.
Серед нових спеціальностей популярністю користуються фізична реабілітація, журналістика, політологія, дизайн.
На них, як правило, великий конкурс.

Економічні спеціальності
приходять вивчати
люди, яким за 40.
Вони вже мають
власний бізнес
Як налагодити зв’язок між освітою
та ринком праці?
— Ліцензовані обсяги прийому студентів мають бути збалансовані з потребами ринку праці. Те, що в Україні їх визначає державна акредитаційна комісія при
Міністерстві освіти, є повним абсурдом.
Адже вона не проводить регулярного моніторингу ринку праці, тож звідки їй знати,
яких фахівців зараз бракує? Ліцензовані
обсяги мають визначати Міністерство економіки, соціальної політики, що й відстежують потреби ринку праці. Лише за таких умов можливо налагодити взаємозв’язок між освітою та сферою зайнятості.

Що порадите випускникам, які
не можуть працевлаштуватися
за спеціальністю?
— Треба думати над перекваліфікацією, опанувати іншу спеціальність.
Не виключеною є і трудова міграція
в інші регіони, країни. Та в першу чергу
хотіла б порадити абітурієнтам виважено
підходити до вибору майбутньої професії. Реально оцінювати перспективи працевлаштування за фахом.
Таміла МИХЕЄВА

