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особливості

Канікулярний літній період кожна доросла дитина, зрозуміло що,
використовує на власний розсуд. Хтось відпочиває, а хтось і працює.
А хтось відпочиваючи, присвячує певний проміжок часу вибору своєї
майбутньої професії. Це можливо робити самостійно або за
сприянням працівників державної служби зайнятості, які активно
надають профорієнтаційні послуги в пришкільних таборах та літніх
таборах відпочинку.
Як знайти собі робоче місце? Очевидно, це питання цікавить
частину старшокласників. Пропонуємо завітати до найближчого
центру зайнятості і ознайомитись з наявними вакансіями. Зі всім
спектром вакансій є можливість ознайомитись на Інтернет-сторінці
ДСЗ. Завітати на неї Ви можете навіть з мобільного телефону з
доступом до всесвітньої павутини. Наш сайт адаптований для
смартфонів.
Тепер про особливості роботи.
Відповідно до норм Кодексу законів про працю України
прийняття особи на роботу допускається з 16 років.
Діти, віком старше 15 років, можуть прийматися на роботу за
згодою одного з батьків, якщо це не завдає шкоди їхньому здоров’ю і
навчанню.
Діти, віком старше 14 років, можуть прийматися на роботу за
згодою одного з батьків для виконання виключно легкої роботи, що
не завдає шкоди їхньому здоров’ю і не порушує процес навчання.
Обов’язково треба враховувати, що нормами Закону України
«Про охорону дитинства» заборонено залучення дітей до найгірших
форм дитячої праці.
До найгірших форм належить використання, вербування або
пропонування дитини для незаконної діяльності.
Такими формами праці є усі форми рабства або практика, подібна
до рабства, зокрема, продаж дітей та торгівля ними, боргова
залежність, а також примусова чи обов'язкова праця, включаючи
примусове чи обов'язкове вербування дітей для використання їх у
збройних конфліктах.

При працевлаштуванні одним з ключових моментів є
необхідність вступу в легальні трудові відносини.
З неповнолітнім трудовий договір обов’язково має бути укладено
в письмовій формі.
Для працівників віком від 14 та 15 років, які працюють під час
канікул, та працівників віком від 15 до 16 років тривалість робочого
часу має складати не більше 24 годин на тиждень.
Для працівників віком від 16 до 18 років тривалість робочого
часу має складати не більше 36 годин на тиждень.
Заборонено залучення неповнолітніх до роботи в нічний час, до
надурочних робіт і робіт у вихідні дні.
Шкідлива робота для дітей не допускається.
Відповідним наказом Міністерства охорони здоров’я України
затверджено Перелік важких робіт з шкідливими і небезпечними
умовами праці, на яких забороняється застосування праці
неповнолітніх.
Перелік є дуже об’ємним документом і містить значну кількість
заборонених робіт в різних сферах економіки.
Так, заборонено застосування праці неповнолітніх на посадах
водія автомобіля, газозварника, оператора заправних станцій.
Забороняється застосування праці дітей, безпосередньо зайнятих
біля гарячої плити, кондитерських печей, електрожарових шаф.
Також забороняється неповнолітнім торгувати вином, спиртом,
іншою лікеро-горілчаною продукцією та пивом.
Щодо вибору професії, навчального закладу для її здобуття,
зазначимо наступне.
Державна служба зайнятості надає можливість старшокласникам
пройти комплексне профорієнтаційне тестування, що визначить
основні психологічні якості.
Профорієнтація дозволяє зрозуміти, який вид професійної
діяльності більше підходить особі; допомагає оцінити власні
здібності, інтереси, можливості та усвідомлено обрати майбутню
професію; оцінити власний потенціал та розробити стратегію
кар’єрного зростання.
За результатами тестування формуються рекомендації щодо
вибору професії, які особа може опрацювати самостійно або з
консультаціями фахівців центру зайнятості.

Тестування проводиться у он-лайн форматі на платформі з
професійної орієнтації та розвитку кар’єри Інтернет-сторінки
державної служби зайнятості. Для проходження тестування необхідно
зареєструватись (із зазначенням власної електронної пошти).
Консультації з тестування є можливість отримати в обласному центрі
зайнятості за телефоном 32-28-41 або в місцевих центрах зайнятості.
Завітайте також на сторінку ОЦЗ у відеохостінгу Ютуб. Зокрема, там
розміщено мультсеріал «Пошук роботи», в 22-ох серіях якого в
ігровій формі надані поради щодо професійної орієнтації та пошуку
роботи.
Запрошуємо також ознайомитись з інформацією, викладеною на
сторінці ОЦЗ у соціальній мережі Фейсбук. Це і правова інформація
для шукачів роботи, і приклади успішного працевлаштування, і
профорієнтаційні ролики щодо найбільш затребуваних на ринку праці
професій та інша корисна інформація.
Враховуйте наші рекомендації! Працюйте легально! Робіть
правильний вибір майбутньої професії! Користуйтесь соціальними
послугами ДСЗ та використовуйте Інтернет-ресурси служби!

