Співпраця ДНЗ «Охтирський центр ПТО» і соціальних партнерів – це шлях розв’язання
багатьох проблем, що виникають у процесі підготовки кваліфікованих робітників та їх
подальшому працевлаштуванні. Основними формами співпраці ДНЗ «Охтирський центр
ПТО» із соціальними партнерами є: ознайомлення з діяльністю підприємства, екскурсії,
лекції, консультації, участь запрошених фахівців підприємств та організацій у державній
кваліфікаційній атестації випускників, участь потенційних роботодавців у формуванні змісту
професійної освіти, вдосконаленні навчальних планів та програм, організації виробничого
навчання та виробничої практики.
Нині актуальним є питання підвищення привабливості системи професійно
професійно-технічної
освіти для потенційних інвесторів і соціальних партнерів. Тому ДНЗ «Охтирський центр
ПТО» намагається повніше враховувати вимоги роботодавців, швидко реагувати на зміни
ринку праці. ДНЗ «Охтирський центр ПТО» шукає нові підходи до підготовки
кваліфікованих робітничих кадрів разом з соціальними партнерами,
партнерами, що забезпечують
випускникам формування високої професійної мобільності, конкурентоспроможності й
самореалізації на ринку праці . Зберігаємо партнерство й цінуємо допомогу на підтримку
кожного
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запрошувати роботодавців на спільні засідання методичних комісій викладачів та майстрів
виробничого навчання. Разом з керівником ПП
«ЛІМІК» Льон Михайлом Васильовичем та
керівником ПМП «КВН» Куксою
Віктором
Миколайовичем наа засіданнях методичної комісії
електромонтерів з ремонту та обслуговування
електроустаткування,, було визначено перелі
перелік
ключових освітніх компетентностей сучасного
працівника, спільно обговорено зміни до робочих
навчальних планів з підготовки кваліфікованих
робітників. Творчою групою за участі приватних
підприємців Яценка Вадима Олексійовича та
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пропозиції щодо оновлення змісту освітніхх програм та впровадження інноваційних
виробничих технологій. Яценко В . О. для розвитку матеріальноматеріально-технічної бази закладу
надав вузли сучасних автомобілів : головку блока циліндрів автомобіля «Vo
«Volvо» та двигун
автомобіля « Mersedes».
За останні роки професія «Кухар» надзвичайно еволюціонувала, люди стають більш
уважними до того, що вони споживають, якої якості їжа і чи корисна вона. Кухарі працюють

з прогресивним обладнанням, складними рецептами, а для цієї роботи потрібні більш
кваліфіковані й підготовлені кадри. Щоб підготувати
конкурентоспроможного фахівця, як того вимагає сьогодні
ринок праці, ми повинні навчати за сучасними виробничими
технологіями,
ями, а значить, викладачі, майстри виробничого
навчання постійно перебувають в епіцентрі всіх інновацій .
При підготовці проекту «Регіональні страви Сумщини»
навчальний заклад звернувся за допомогою до ресторанного
господарства - кафе «Тет-а-тет».. Р
Разом з майстром
виробничого навчання Кучер Т. Г. та учнем Бондаренко Д.
досвідчені кухарі кафе розробили технологію приготування
регіональної
страви
«Кабанчики».
Страва
була
приготовлення на сучасному обладнанні закладу –
пароконвектоматі, який зберігає поживні
живні властивості страви,
зменшує втрати при приготуванні в порівнянні з
використанням жарових шаф.
Саме з метою вивчення
регіональних
страв,
використання
сучасних
технологій приготування страв методична комісія харчових
технологій в у складі викладача Лебедь Н. Д., майстрів
виробничого навчання Горбушко Л. І., Кунченко В. Г., Кучер
Т. Г. провела спільне засідання на базі
ресторанного
господарства - кафе «Тет-а-тет»
тет» ( керівник Шейко Є. Г.)
Отже, соціальне партнерство відіграє ключову роль у
забезпеченні
еченні
професійно
спрямованого
навчання
кваліфікованих робітників і є основною формою взаємодії
ДНЗ «Охтирський центр ПТО» із сучасним виробництвом.
Спільна взаємодія адміністрації, педагогічного колективу і
учнів навчального закладу з роботодавцями регіону,
регіону, сприяє більшій популяризації професій,
які є у навчальному закладі, дозволяє вчасно реагувати на пропозиції роботодавців щодо
професійно-практичної
практичної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників, сприяє швидкій
адаптації випускників.

