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Є-М 

 
Популярна енциклопедія робітничих професій для учнів старших класів  

загальноосвітньої школи.  

Є-М / Упорядник Бугай Н.І. – Київ: ______, 2013. - _______с. 

 

Популярна енциклопедія робітничих професій для учнів старших класів 

загальноосвітньої школи дає вичерпні відомості про професії, допоможе учням дізнатися 

про різноманітність існуючих професій, сформувати повагу до праці людини. 

Енциклопедія буде корисною для педагогічних працівників шкіл і професійно-технічних 

навчальних закладів, які займаються профорієнтаційною роботою, а також для батьків, 

вихователів. Матеріали подані в алфавітному порядку за типовою схемою, прийнятою 

для енциклопедичних видань. 

Мета енциклопедії популярних робітничих професій – допомогти старшим 

школярам усвідомити власну професійну спрямованість, визначити особисті інтереси, 
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Вступ 
Професія –  покликання людини,  

Про це, ми знаємо із давніх пір!  

Тож ти отримуй насолоду від своєї,  

Будуй, твори, живи і вір!  

Вибір професії – чи не найголовніший чинник того, як складеться Ваше подальше 

життя. Адже всім хочеться не лише заробляти гроші, але й реалізувати свій потенціал та 

отримувати справжнє задоволення від власної діяльності. 

Проблема тут полягає в тому, що молоді люди часто самі не знають, чим би їм 

хотілось займатися. Батьки, в переважній більшості, також мають туманні уявлення про 

сучасні професії та їхні особливості. Інколи трапляються щасливі випадки, коли особливі 

задатки старшокласників помічають родичі або знайомі.  

Молодь, вибираючи професію, часто спирається на критерії престижності, 

вигідності. Але потрібно пам’ятати, що висока оплата вимагає великих інтелектуальних, 

психічних чи фізичних зусиль. Самі по собі великі гроші та посада не гарантують 

задоволення роботою та собою. Існує багато цікавих, творчих, необхідних професій, тож 
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потрібно вибрати саме ту, яка найбільше до душі. Для початку визначимося: які професії 

є популярними в нашому регіоні, що про них ми знаємо?  

Сподіваємося, наша енциклопедія стане в пригоді, буде для Вас цікавою, 

пізнавальною, допоможе зорієнтуватися у безмежному просторі людської праці. 

Вирішуючи, яка професія цікавить Вас найбільше, намагайтеся враховувати не 

лише думку своїх батьків, друзів і знайомих, а, в першу чергу, те, що подобається саме 

Вам. Подумайте, могли б Ви займатися цією справою день за днем, протягом, можливо, 

не одного року, докладаючи максимум зусиль і старань? Адже зараз, щоб досягнути в 

житті успіху, потрібно прагнути бути кращим в будь-якій з вибраних галузей. 

 

Єгер  
Є г е р  –  ц е  спеціаліст-мисливець, який здійснює охорону мисливських угідь, 

доглядає тварин у заповідниках і мисливських господарствах, веде облік фауни та керує 

полюванням. 

З історії професії 

 Назва «єгер» вперше зустрічається під 

час 30-річної війни (1618 – 1648 рр.). «Єгер» в 

перекладі з німецького «Jäger» означає 

«мисливець, стрілець». У прусській армії єгері 

(їх набирали з синів лісничих і мисливців) 

довели свою ефективність в Семирічній війні. 

Для дій на пересіченій місцевості потрібні були 

не стрункі зімкнуті лави, а невеликі загони 

спритних і влучних стрільців, здатних діяти 

поодинці.  

Поява єгерських військ в російській армії 

відноситься до 1765 року, коли граф Панін, що 

командував фінляндською дивізією, сформував 

при ній єгерський загін легкої піхоти з 300 

чоловік. Згодом число єгерських частин стало 

поступово збільшуватися. Стрілецькі полки і 

батальйони єгерів існували в армії Російської 

імперії до 1833 – 1834 рр. 

Єгерські полки славилися влучністю і 

були незамінні в операціях, де потрібні 

мобільність і відмінне знання місцевості. Традиційно вважається, що першими 

снайперами були саме єгері. «Гренадери і мушкетери рвуть на багнетах, - говорив 

Суворов, - а стріляють єгері».  

Характер роботи 

 Передусім, на своїх угіддях 

єгер є першим господарем. Тобто 

на своїй території він повинен 

доглядати за звіром, стежити за 

полюванням у контрольних або 

заборонених місцях. Робота єгеря 

також полягає в заготівлі кормів та 

підгодівлі кабанів, лосів і інших 

диких тварин. Під час голодування 

вони можуть завдати шкоди 

людині або посівам. Селекційне 

видалення із популяції хворих і 
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агресивних тварин також здійснюється єгерями. 

Єгер не лише веде контроль популяцій диких тварин. Робота єгеря ще 

здійснюється в боротьбі з браконьєрами. Він перевіряє ліцензії людей, що приїхали на 

полювання. Організовує безпечну і зручну обстановку для мисливців, включаючи нічліг 

та ін. Допомагає вигнати і відстрелити звіра.  

Умови роботи  

Про комфорт у роботі єгеря не може бути і мови. Це робота, в основному, в лоні 

природи, на свіжому повітрі. Єгер здійснює покладені на нього обов'язки на території 

свого мисливського господарства, заповідника, єгерського обходу, відтворювальної 

ділянки і т.д. (точні координати, місцезнаходження, площа підвідомчої території 

визначені в трудовому договорі єгеря). Як правило, чіткого графіка роботи не буває, 

щодня з'являються нові справи, які треба робити в різний час. 

Ринок праці 

На сьогодні перед мисливцями дуже гостро стоїть проблема підвищення 

продуктивності мисливсько-рибальських угідь. Тому, всі користувачі мисливських угідь 

зацікавлені в збереженні і збільшенні запасів дичини та риби, а також у проведенні всіх 

біотехнічних заходів. 

Освітня підготовка. Професію можна здобути у професійно-технічному 

навчальному закладі. 

Медичні обмеження 

 Серцево-судинні захворювання; порушення функцій опорно-рухового апарату; 

зниження гостроти зору і слуху; хвороби, пов'язані з втратою свідомості. 

Вимоги до індивідуально-психологічних особливостей  

Професія єгеря серйозна і вимагає від людини не тільки хорошої підготовки, а й 

знання біології звірів і птахів; законів і нормативних актів про відстріл і вилов дичини; 

правил полювання; технології і організації лісогосподарських промислів.  

Вимоги до спеціаліста: любов до природи; фізична витривалість; увага; гострота 

зору і слуху; швидкість реакції; сумлінність; мобільність і готовність до ненормованого 

робочого дня; винахідливість; сміливість; рішучість. 

Перспективи 

 Відповідно до ст. 29, 30 Закону України «Про мисливське господарство та 

полювання», створення єгерської служби повинно відбуватися з розрахунку не менше як 

один єгер на 5 000 га лісових угідь або 10 000 га польових чи водно-болотних 

мисливських угідь. Професія єгеря дуже рідкісна, він може постійно удосконалювати 

свої професійні якості. 

Споріднені професії 

 Мисливствознавець, лісник, робітник фермерського господарства, тваринник, 

кролівник, собаківник, чабан, коняр, оператор із ветеринарної обробки тварин. 

 

 

Живописець  
Загальні поняття 

Живо писець - фахівець, який працює в різних видах образотворчого мистецтва, 

передає зорові образи нанесенням фарб на тверді, гнучкі або тканеві поверхні, 

створюючи твори мистецтва. 

Коротка історія професії 

Розвиток образотворчого мистецтва, яке нероздільно пов’язане з професією 

живописець, в Україні веде відлік із прадавніх часів. Знахідки археологів, зокрема, 

періоду трипільської та скіфської культур, вирізняються майстерною технікою 

виконання і засвідчують високий мистецький рівень живописців того періоду. Про що 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5_%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5_%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D1%96%D1%84%D0%B8
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свідчать іконописні роботи, такі як Богоматір Оранта (мозаїчний образ з собору 

Київської Софії). 

 
Пізніше дійшли до нас зразки мистецтва Київської Русі, яке розвивалося в 

загальному руслі середньовічної європейської культури і було пов'язане з церквою і 

християнською вірою. Провідні жанри образотворчого мистецтва, в яких працювали 

живописці Києво-Руської держави — мозаїка, фреска, іконопис і книжкова мініатюра. 

Український живопис 60—80 років 20 століття, характеризувався насадженням 

народницького академічного стилю 19 століття, пропагандизмом і догматичністю. У цей 

період творили такі видатні художники-живописці як Олексій Шовкуненко, Тетяна 

Яблонська, Садовського Віталія, Михайло Дерегус, Василь Касіян. 

 
Поряд із канонічним та академічним малярством ще з княжих часів в Україні 

розвивається унікальний жанр «народної картини». Образи «Козака Мамая» та «Козака з 

бандурою» стали знаковими для українського мистецтва. Як елемент народного побуту, 

ці картини стали відображенням характеру та світогляду простого українського народу. 

20 століття подарувало ціле гроно талановитих майстрів народного живопису, які 

у своїй творчості розвивають барвисті й фантастичні образи, породжені уявою та 

реалізовані за законами стилістики народного малярства 18—19 століть і українського 

декоративного розпису. Це Ганна Собачко-Шостак, Параска Власенко, Наталя Вовк, 

Параска Хома, Марія Приймаченко, Никифор Дровняк, Катерина Білокур, Іван 

Сколоздря та ін. 

 

                     
Характер роботи 

 Живописець – творча та популярна професія, яка вимагає від майстра вміння 

володіти всіма видами живопису (іконопис, портрет, натюрморт, пейзаж) та техніками, 

починаючи процес від ескізу та завершуючи творчою роботою. Самостійно виконуючи 

всі підготовчі та завершальні етапи, дотримуючись встановленої технології.  

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%96%D1%80
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%97%D0%BA%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%84%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%97%D0%BA%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D0%B0%D1%82%D1%8E%D1%80%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D1%83%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B9_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A2%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%B0_%D0%9D%D0%B8%D0%BB%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A2%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%B0_%D0%9D%D0%B8%D0%BB%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B9
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D1%81_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE_%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B4%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%81%D1%96%D1%8F%D0%BD_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C_%D0%86%D0%BB%D0%BB%D1%96%D1%87
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Kozak-mamaj.jpg
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BA_%D0%9C%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%B9
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%BE-%D0%A8%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BA_%D0%93%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%BE%D0%B2%D0%BA_%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BC%D0%B0_%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%BC%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8F%D0%BA_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%84%D0%BE%D1%80
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80_%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%80%D1%8F_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%80%D1%8F_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Krichevskiy.jpg
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Krichevskiy.jpg
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Oranta-Kyiv.jpg
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Kozak-mamaj.jpg
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Krichevskiy.jpg
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Serebryakova_SefPortrait.jpg
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Oranta-Kyiv.jpg
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Kozak-mamaj.jpg
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Krichevskiy.jpg
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Serebryakova_SefPortrait.jpg
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Oranta-Kyiv.jpg
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Kozak-mamaj.jpg
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Krichevskiy.jpg
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Serebryakova_SefPortrait.jpg
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Oranta-Kyiv.jpg
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Kozak-mamaj.jpg
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Krichevskiy.jpg
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Serebryakova_SefPortrait.jpg
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Умови роботи 

Живописцями можуть працювати як жінки, так і 

чоловіки різного віку.  

Живописець працює акварельними, гуашевими, 

темперними або олійними фарбами в приміщеннях, які 

обладнані сидячими або стоячими мольбертами, оснащені 

відповідним освітленням, або на природі.  

Ринок праці 

Попит на живописців на сучасному ринку праці є 

високим.  

Повинен знати: Методику аналізу художніх творів. 

Принципи побудови натюрморту. Технологію підготовки 

фарби та основи під олійний живопис, іконопис. Техніки 

виконання рисунку. Технологію виконання олійного та підлакового живопису, 

іконопису. 

Загальні відомості побудови та написання сучасних шрифтів. 

Основи об’ємно-просторової композиції, інтерпретація в композиції. 

Анатомічну будову  черепа та лиця людини, опрацювання форми та пластики з 

ліплення.  

Аналіз та побудову людини на основі скелета та м’язів, пропорції людини. 

Основні принципи трудового права 

Правила охорони праці для працівників даної професії 

 
Повинен вміти: Аналізувати художні твори за жанрами. Розробляти композиції 

на основі творів образотворчого та декоративно-ужиткового мистецтва. Виконувати 

лінійний малюнок складного натюрморту. Виконувати натюрморт і пейзаж на полотні 

різної складності технікою олійний живопис. Усувати дефекти під час виконання. 

Виконувати роботи технікою іконопис та підлаковий живопис дотримуючись технології. 

Виконувати вправи по написанню сучасних шрифтів різними інструментами. 

Виконувати об’ємно-просторову композицію, інтерпретацію в композиції. 

Набирати основну глиняну масу із послідовним нанесенням рисунку, ліплення 

плінта. 

Практично виконувати рисунки м’язів та торсу людини з гіпсових моделей. 

Як працівники живописці працюють в художніх комбінатах, підприємствах, 

салонах, в приватних фірмах, як викладачі та майстри виробничого навчання з професії – 

в навчальних закладах. 

Освітня підготовка. Професію можна здобути у професійно-технічному 

навчальному закладі. 

Держава приділяє велику увагу відродженню художніх ремесел у системі 

професійно-технічної освіти. Продовжити навчання можна на ІІІ ступені за напрямом 

підготовки «Образотворче мистецтво», отримавши кваліфікацію – молодший 

спеціаліст та підвищений кваліфікаційний розряд з професії «Живописець». 

 

П
О

В
И

Н
Е

Н
:

 
знати

: 

 

наносити фарби різними інструментами. Виконувати кольоровий 

спектр, розтяжки хроматичними та ахроматичними тонами, утворювати 

нові кольори методом накладання. Виконувати імітації дерева, тканини 

пластмаси, каменю, шкіри. Виконувати монотипії різними техніками. 

Виконувати стилізацію рослин та тварин різними техніками, укладати 

матеріали та інструменти, необхідні для виконання робіт. Прийоми 

розведення фарб та послідовність виконання живопису. 

Види пензлів, пер, паперу, олівців; прийоми роботи аерографом. 

Техніки виконання імітації дерева, тканини, пластмаси, шкіри і каменю. 

Правила роботи мастихіном, пензлями та з палітрою. Методи виконання 

монотипій. Основні правила стилізації рослин та тварин. Техніку 

виконання акварельного, темперного, пастельного живопису. 

Основні види та прийоми виконання витинанок та аплікацій. 

Основи перспективи. 

 Основи рисунку та живопису.  

Поняття про пристрої перетворення інформації. 

 Кола постійного струму: паралельне, послідовне та змішане 

з’єднання елементів. 

Правила дорожнього руху. 

Основні вимоги безпеки праці живописця. 
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У професійно-технічних училищах, які готують живописців, провідними 

навчальними дисциплінами є: технологія виконання художніх робіт, основи композиції і 

моделювання,  малюнок і живопис, перспектива, матеріалознавство, охорона праці. 

 Поряд із вивченням цих предметів учні освоюють загальноосвітні дисципліни. 

Основи професійних знань, вмінь та навичок майбутні робітники отримують у 

навчально-виробничих майстернях. 

Медичні обмеження. Живописцем може працювати практично будь-яка здорова 

людина, але недоцільно опанувати цю професію людям, які мають певні протипоказання 

(таблиця). 

                                       Медичні обмеження щодо професії  живописець 

Медичні протипоказання Робота живописця потребує та вимагає 

Захворювання органів зору, зорові 

розлади (дальтонізм, зниження 

гостроти зору) 

- навантаження на очі; 

- відчуття кольору і гармонії, перспективи. 

Захворювання хребта (сколіоз та ін.) - сидячої або нахиленої пози протягом тривалого часу 

Захворювання  опорно-рухового 

апарату 

- напруженої роботи руками, особливо кистей рук; 

- сидячої або нахиленої пози протягом тривалого часу 

Психофізіологічні захворювання; 

епілепсія;  органічне ураження 

центральної нервової системи 

- розвитку та концентрації уваги; 

- посидючості (малорухомої пози) протягом тривалого 

часу; 

- емоційної стійкості 

Захворювання легень - роботи в умовах запаху олійних фарб 

Захворювання шкіри - постійних фізичних контактів із фабами, 

розчинниками 

Вимоги до індивідуальних-психологічних особливостей  

Кожна професія висуває певні вимоги до індивідуально-психологічних якостей 

людини. Професія живописця також передбачає певні риси характеру та якості, нахили, 

вміння: потрібно постійно думати, аналізувати, співставляти, порівнювати, мати добру 

уяву, не боятись експериментувати, бути творчим, наполегливим, посидючим, 

терпеливим. 

 «…Малювання не тільки розвага, вона така ж сувора і, головне, точна наука, як 

математика. Тут є свої непорушні закони, стрункі і прекрасні, які треба вивчати… » 

(П.П. Чистяков). 

Перспективи 

Навчаючись у ПТНЗ, учні з професії «Живописець» набувають фахових знань, умінь і 

навичок, готуються застосовувати їх у своїй подальшій професійній діяльності. 

Під час проходження виробничої практики у художніх комбінатах, приватних 

підприємствах художнього профілю учні вдосконалюють свою професійну майстерність, 

набувають нових знань та навичок. Крім того, під час практики роботодавці мають нагоду 

оцінити професійний рівень молодих фахівців і запропонувати їм по закінченні навчання 

робочі місця. 

Сьогодні живописець не залишиться без роботи, оскільки будуються нові храми, 

оселі, школи та дитячі садки і є багато охочих надати внутрішній частині будівель 

довершеного вигляду завдяки творчим живописним 

роботам. 

Споріднені професії  

Спорідненими професіями живописця є: 

іконописець; пейзажист; портретист; майстер 

виробничого навчання. 

Живописець – професія творча, а отже цікава, 

оскільки споглядати на твори мистецтва, бачити 
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щасливі, вдоволені обличчя людей – чи найбільше задоволення. 

 

 

 

 

Закрійник  
 

Якщо ви вдало виберете роботу, 

 вкладете у неї душу,  

то щастя саме вас знайде. 

К. Д. Ушинський  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Закрійник – майстер, який допомагає обрати фасон моделі одягу відповідно до 

тенденцій моди, індивідуальних особливостей фігури, віку і зовнішності замовника, а 

також пошивних властиво- стей тканини; здійснює розкрій матеріалів відповідно до 

зроблених вимірів для пошиття чи ремонту одягу.  

Коротка історія професії 

Одяг є предметом першої необхідності. Процес створення одягу дуже 

різноплановий. Дизайнери і модельєри – конструктори створюють нові моделі, 

розробляють лекала викройок. Закрійники розкроюють тканину, швеї виконують усі 

операції з пошиття.  

Конструювання одягу виникло з появою крою в одязі. Найбільш простий за 

конструкцією характеризувався одяг древніх греків і римлян (некроєна драпірована), що 

був шматками тканини різної довжини і ширини, що 

обгортали  тіло людини і що підкреслювали  його гармонію 

(хітон і ін.). 

До XIV ст зароджується теорія конструювання одягу. 

У епоху середніх століть в одязі (за прикладом роз'ємної 

рицарської зброї) були знайдені практичним шляхом форми 

плоских деталей (спинка, перед, рукави), відповідні формам 

окремих частин фігури. З'явилися виточки, лінії пройми і 

окату рукава. Рукави довго були самостійним предметом 

одягу і з'єднувалися з виробом шнуруванням, штани також 

не зшивали, а надівали на кожну ногу окремо (часто 

виконуючи їх різних кольорів). У XIV ст лінія XIV ст лінія 

Швачка 

Модельєр 

Конструктор 

Закрійник 

Кравець 
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талії розчленувала плаття на ліф і спідницю, з'явилася білизна. Епоха Середньовіччя 

була часом формування різних видів криючи, що існують і в даний час. Намітилися 

перші ознаки моди. 

XII —ХІІІ ст. у містах Західної Європи виникло нове соціальне явище — мода, яка 

дозволяла позначати соціальний статус гнучкішими і рухливішими засобами, ніж звичай 

і право. Вже з другої половини XII ст.  форма і крій одягу стали мінятися відповідно до 

вимог моди, тому що в епоху готики велику увагу стали приділяти особливостям крою 

одягу. З того часу соціальний статус людини позначається не лише вартістю тканини, 

пишнотою обробок і прикрас, але і покриємо одяг, який повинен відповідати вимогам 

змінної моди. Поява моди була пов'язана з розвитком міської культури. Саме у містах 

з'являлися нові культурні зразки і розвивалося виробництво. Ці нововведення ставали 

модою, якщо їх схвалювали при королівському дворі, оскільки король і придворні були 

головними зразками для наслідування в становому суспільстві. 

Вже в 1820-і рр. з'являються перші паперові викрійки, які випускала фірма «Сміт» 

в Лондоні, а з 1863 р. виробництво викрійок перейшло на індустріальну основу (була 

заснована знаменита американська фірма «Баттерік»). У 1818 р. француз Мішель 

винайшов першу систему крою («система третини»), в 1831 р. з'явилася масштабна 

система, потім - пропорційно-розрахункова. У 1841 р. в Парижі знаменитий тоді кравець 

А. Лавінь заснував школу крою «Гер-Лавінь» з майстернею (згодом ця фірма 

перетворилася на знамениту школу моди «Есмод» —  Вищу школу мистецтва і техніки 

моди). Пізніше А. Лавінь шитиме амазонки (мисливські костюми) для імператриці 

Франції Євгенія. Він винайшов власну систему крою, бюст-манекен для шиття і гнучку 

сантиметрову стрічку. 

Характер роботи 
Закрійники працюють в ательє з пошиття одягу. У їхні професійні обов'язки 

входить перше спілкування з клієнтом, уточнення всіх його побажань з приводу 

замовлення, при необхідності – консультування з вибору фасону, виходячи з 

особливостей фігури замовника. 

 Закрійник знімає мірки, виготовляє лекала, проводить розкладку лекал на тканині, 

розкроює, після чого за справу беруться швачки.  

Під час виготовлення одягу закрійник проводить примірки, уточнює, коректує, 

робить підгін моделі по фігурі і, врешті-решт, здає виріб замовникові.  

Загалом, на всіх етапах створення одягу закрійник – ключова фігура. Тому, вимоги 

до його професіоналізму високі. 

Робочі інструменти закрійника – олівець, лінійка, вимірювальна стрічка, крейда. У 

процесі виготовлення одягу використовується також комп'ютер, що значно полегшує 

професійні обов'язки закрійника. Так, деякі спеціальні програми мають вбудований 

модуль «розкладальник лекал», який допоможе закрійникові зробити розкладку лекал на 

тканинах із будь-яким малюнком,  забезпечить економію матеріалу, врахує особливості 

тканин. 

Умови роботи 

Робота закрійника відноситься до праці середнього ступеня важкості і 

напруженості. Обмежень щодо віку і статі немає.  

Закрійники в ательє чи кравецькій майстерні працюють в одну зміну,  робота 

триває 8 годин.  

Працює в комфортних умовах -  в розкрійному цеху - просторому, чистому, 

світлому приміщенні або в ательє. На швейних підприємствах існує розподіл праці. Але 

закрійник, що досконало опанував всі операції, може далі працювати в групах, 

обслуговуючих модельєрів і конструкторів (дизайнерів) одягу, і займатися 

виготовленням одиничних моделей (ексклюзивних) - перших екземплярів нових моделей 

пальт, плать, костюмів і тощо. 

Ринок праці 
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Для якісного виконання своїх обов’язків, закрійнику необхідно мати певні знання 

та навички. Вони визначені Державним стандартом професійно-технічної освіти: 

Закрійник повинен знати: 
 основи конструювання і розкрою;  

 технологію розкрою, пошиття та ремонту виробів, білизни і корсетних 

виробів, сучасний напрямок моделювання, призначення та властивості матеріалів, що 

використовуються, кращий досвід роботи за професією на підприємствах, в установах, 

організаціях даної та суміжних галузей, конкуруючих фірм в інших країнах;  

 економічні досягнення, необхідні для успішного виконання професійних 

завдань і обов’язків;  

 нові технології виготовлення та розкрою, сучасне обладнання;  

 економічні досягнення, необхідні для успішного виконання професійних 

завдань і  обов'язків, призначення, порядок, встановлення норм праці, тарифних ставок, 

посадових окладів, розцінок;  

 виробничі (експлуатаційні) інструкції, інструкції з охорони праці, 

пожежної безпеки та правила внутрішнього трудового розпорядку;  

 норми ділової поведінки та етики професійних відносин;  

 основні положення і порядок підготовки, перепідготовки та підвищення 

кваліфікації працівників, положення Кодексу законів України про працю та інших 

законодавчих актів, що регулюють професійну зайнятість громадян.  

Закрійник повинен уміти:  

 розкроювати при пошитті і перекроювати під 

час ремонту натільну та постільну білизну, корсетні 

вироби зі зняттям мірок за силуетними основами 

лекал, наданих моделюючими організаціями, вибирати 

фасони виробів, проводити примірку виробів на фігурі 

замовника, уточнювати лінії деталей після примірки;  

 видавати готові вироби замовникам; 

 узгоджувати з замовниками характер ремонту 

натільної білизни, корсетних виробів;  

 виявляти дефекти матеріалів чи виробів, 

принесених для ремонту під час роботи під 

керівництвом закрійника більш високої кваліфікації;  

 раціонально і ефективно організовувати працю 

на робочому місці, дотримувати норми технологічного 

процесу, застосовувати способи і прийоми запобігання 

відмов технологічних систем і виникнення дефектів;  

 виконувати вимоги нормативних актів щодо 

охорони праці і навколишнього середовища, правил безпечної експлуатації устаткування, 

машин, механізмів, користуватися засобами колективного та індивідуального захисту, 

дотримувати норми, методи і прийоми безпечного провадження робіт;  

 здійснювати заходи щодо поліпшення умов праці, передбачених трудовим та 

колективним договорами і правилами внутрішнього трудового розпорядку, 

використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення природних і 

непередбачених виробничих негативних явищ (пожежі, аварії). 

Освітня підготовка. Отримати професію «закрійник» можна  в професійно-

навчальних закладах коледжах та технікумах, відповідно профілю, а також можна 

пройти курси підвищення кваліфікації.  

Професійними навчальними дисциплінами,  що вивчаються в процесі 

володіння професією закрійника:  конструювання,  моделювання одягу,  спеціальний 

малюнок, технологія виготовлення одягу, обладнання швейного виробництва, 

матеріалознавство.  
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Після отримання професії можна навчатись у вищих навчальних закладах на такі 

спеціальності:  модельєр-конструктор (швейних, шкіргалантерейних виробів, біжутерії, 

взуття), технолог швейного виробництва, дизайнер.  

Медичні обмеження. Професія закрійника протипоказана людям, які 

страждають:  

– захворюванням легенів;  

– захворюванням серцево-судинної системи;  

– гіпертонічною хворобою IIстадії;  

– психічними розладами;  

– слабким зором (гострота зору з корекцією нижче 0,8 на кращому і  

нижче 0,5 на гіршому оці);  

– дальтонізмом;  

– порушеннями опорно-рухових функцій, особливо рук;  

– судинними захворюваннями кінцівок;  

– органічними ураженнями центральної нервової системи;  

– епілепсією;  

– захворюваннями шкіри.  

Вимоги до індивідуально-психологічних особливостей:  

– схильність до творчої діяльності, постійний інтерес до нового;  

– здатність легко відмовлятися від стереотипів, звичного способу  

мислення, шукати нові варіанти, нові шляхи вирішення задач;  

– високий рівень переключення і розподілу уваги;  

– емоційна стійкість, постійна змобілізованість;  

– готовність до соціальних контактів, привітність, доброзичливість.  

Вимоги  до індивідуальних  якостей закрійника: 

• наочно-образне і наочно-дієве мислення; 

• просторова уява; 

• образна пам'ять; 

• здатність до концентрації і розподілу уваги; 

• розвинена дрібна моторика рук; 

• витривалість зорового аналізатора; 

• правильне відчуття кольору; 

• художні здібності. 

Вимоги до  особистісних якостей:  

• вміння керувати собою, особиста організованість; 

• терплячість; 

• доброзичливість; 

• комунікативні та організаторські здібності; 

• акуратність; 

• відповідальність; 

• естетичний смак. 

Перспективи. Особи, що закінчили професійно-технічні навчальні заклади, 

мають повну загальну середню освіту, можуть продовжити своє навчання у вищих 

навчальних закладах.  

Після закінчення технікуму можна стати технологом, після інституту – 

інженером-технологом, художником-модельєром.  

Досвідчені закрійники можуть займатися індивідуальною трудовою діяльністю, 

очолювати приватне мале підприємство. Випускники училищ очолюють швейні 

підприємства, ательє.  

Споріднені професії: швачка, кравець, закрійник-модельєр.  
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Кабельник-спаювальник 

 
Кабельник - професія, яка буде затребувана завжди! З цими фахівцями ми 

стикаємося, коли виникають якісь проблеми зі зв'язком, будь то ТВ, телефон або 

Інтернет. Тому що завдання кабельника - відновити контакт між абонентом і продавцем 

телекомунікаційних послуг.  

Зв'язок - справа складна і відповідальна, необхідне для функціонування 

промислових підприємств, транспорту і держустанов. Кожна сфера має свої нюанси, 

достатньо згадати про урядового зв'язку і спеціальних технічних службах, які нею 

завідують.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Професія кабельника дуже популярна в країнах, де широко поширено кабельне 

телебачення. Якщо раніше основним їх заняттям було відновлення телефонних і 

телеграфних ліній, то в XXI столітті вони обслуговують локальні мережі та провідний 

Інтернет. Технології не стоять на місці, з'являються вже і бездротові способи доставки 

медіаконтенту, але телефонний кабель і «вита пара» надовго залишаться головним і 

самим надійним провідником інформації. Швидкий розвиток у великих містах інтернет-

провайдерів, приватних телефонних компаній і конкуренція між ними забезпечує 

постійний попит на кабельників. Крім того, встановити системи супутникового ТБ також 

неможливо без цих фахівців. 

Новим поштовхом в популяризації професії кабельника стало застосування 

емальованих проводів нормальної і підвищеної нагрівостійкості, проводів підвищеної 

нагрівостійкості зі скловолокнистої та іншими видами ізоляції, оптичноволоконних 

кабелів.  

Основні функції працівників цієї професії: 

- експлуатаційно-технічне обслуговування кабелів. 

- усунення пошкоджень симетричних і малогабаритних коаксіальних кабелів, 

монтування боксів та інших кінцевих кабельних пристроїв. 



 

15 

 

- виконання робіт з улаштування заземлень, проведення планових і контрольних 

вимірів електричних характеристик кабельних ліній, проведення огляду трас 

кабельних ліній, проведення вимірювання кабелів оцінки небезпеки і захищеності 

від корозії визначення траси кабелів за допомогою кабелю шукача. 

- виконання робіт по фіксації трас кабелю. 

Характер роботи 

До робіт, які виконує 

кабельник-спаювальник 

відносяться:  

- технічне обслуговування і 

ремонт кабелів;  

- участь в експлуатаційнім та 

технічним обслуговувані ;  

- участь в огляді, поточному і 

капітальному ремонті кабельних 

споруд; 

- перевірка кабелів, усунення 

пошкоджень кабелів;  

- перевірка оглядових 

пристроїв і шахт; 

- визначення кабельних трас 

за допомогою технічної 

документації та трасопошукових 

пристроїв; 

- роботи з кабельними масами, 

припоями, паяльними лампами 

газовими горілками; 

- монтаж коаксіальних, 

симетричних та волоконно-

оптичних кабелів; 

- монтаж розподільчих шаф, 

боксів та інших кінцевих пристроїв; 

- вимірювання кабелю змінним 

струмом; 

- монтаж телефонних кабелів 

ємністю до 2400 пар ручним та механізованим способами. 

- Ремонт абонентських та лiнiйних кабельних мереж, ремонт телефонних апаратів, 

дiодних приставок, АВН. Продзвонка кабелів, вимірювання кабелю, визначення 

місця пошкодження кабелю, відбивання прокладання траси кабелю, монтаж муфт, 

зрощування багатопарних кабелів, вимірювання шлейфу, підключення Інтернету, 

робота з силовими фідерними кабелями, ремонт радiотехнiки, робота на висотних 

мережах ПМ, пiдвiшування кабелів, підключення трансформаторів, монтаж, 

демонтаж ЛС. 

Умови роботи 

Діяльність кабельника-

спаювальника передбачає фізичні 

навантаження. Так як професія 

пов'язана з певним ризиком, 

працювати за фахом можна лише з 

18 років. Головними факторами 

ризику є електрострум, 

магістральні лінії (висока напруга 
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на них і можлива робота на висоті), операції з газовими балонами і гарячими 

заливальних масами. Забезпечувати зв'язок - заняття для сильних і відважних людей!   

Ринок праці 

Кабельники-спаювальники мають можливість працювати на багатьох 

підприємствах, які пов’язані з прокладкою та монтажем кабелю. Як правило, 

кабельники-спаювальники можуть отримати запрошення на роботу від тих підприємств, 

де проходили навчальну практику. Зазвичай це ПАТ «Укртелеком» або «Інтертелеком». 

Існує також безліч локальних інтернет-провайдерів, які потребують кваліфікованих 

кадрах для розширення комп'ютерних мереж (ІСП «Шторм», ПП «Воля», АТ 

«Київстар»).   

Освітня підготовка 

В Кіровоградській області вище професійне училище №9 м.Кіровограда єдиний 

навчальний заклад, який веде підготовку кваліфікованих робітників за професією 

«кабельник-спаювальник». 

Медичні обмеження 

Робота кабельника – це важкі фізичні навантаження, а тому кабельнику потрібно 

мати добре здоров'я і не мати протипоказань:  

- серцево-судинних захворювань,  

- поганого зору,  

- хвороб кистей рук. 

- нервово-психічні розлади;  

- судоми, втрати свідомості;  

- вестибулярні розлади, порушення відчуття рівноваги;  

- виражені фізичні недоліки. 

Вимоги до індивідуально-психологічних особливостей кабельника-спаювальника 

комунікабельність ; 

- психічна активність; 

- організованість та самостійність в роботі; 

- емоційна врівноваженість; 

- охайність в роботі; 

- адаптація до умов праці. 

Перспективи 

Кабельники потрібні не тільки для підтримки 

апаратури в робочому стані під час експлуатації. З 

кожним роком зростають обсяги будівництва, і на 

об'єктах потрібні молоді майстри. Звичайні завдання для кабельника-спаювальника –   

прокладання повітряних ліній, проводка телефонних ліній в монтажних колодязях, 

монтаж станційного обладнання, кріплення муфт, пошук ушкоджень і ремонт кабельних 

ліній, перевірка з'єднань. А також встановлення антен-тарілок супутникового ТБ, робота 

зі складним обладнанням для тестування кабелів, настроювання магістрального 

підсилювача, вимірювання рівня сигналу. Середня зарплата такого фахівця - від $500. 

Професіонали з достатнім стажем, що розбираються в сучасному обладнанні локальних 

мереж, здатні виконувати роботи будь-якої складності, отримують зарплату від $850  на 

місяць. Самим вмілим майстрам присвоюють вищий 7-й розряд, і про таких людей 

ходять легенди 

Споріднені професії 

- Електромонтер станційного устаткування телефонного зв’язку  

- Електромонтер лінійних споруд електрозв’язку та проводового мовлення; 

- Електромонтажник з кабельних мереж; 

- Монтажник устаткування зв’язку;  

- Монтажник зв’язку-кабельник.  

- Монтажник зв’язку-спаювальник.  
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Касир (на підприємстві, в установі, 

організації)  
Посада касира – одна із найпоширеніших. Вона є на більшості підприємств, 

організацій та установ. Касир здійснює прийом, облік, видачу та зберігання грошових 

коштів і цінних паперів, забезпечує їх збереження, оформляє документи та отримує 

грошові кошти в установах банку, веде касову книгу на основі прибуткових і витратних 

документів. 

Усі касові операції оформляються особливими первинними документами: 

прибутковими, видатковими касовими ордерами, платіжними відомостями, рахунками і 

т. д. У багатьох випадках обов’язки касира не обмежуються веденням касових готівкових 

операцій. Їм нерідко доручають передавати до банку або отримувати розрахунково-

платіжні документи. Тому досвідченні касири добре знайомі з правилами ведення не 

тільки касових, а й банківських операцій, в тому числі з правилами оформлення 

безготівкових розрахунків.  

Історія виникнення професії касир тісно пов'язана з розвитком обліку в 

Середньовіччі в Англії. Тут була розвинена система обліку касових операцій. Велися 

книги, де в одній частині записувався прихід, у другій - витрати. Перший примірник 

зберігався у касира, другий – у бухгалтера. 

Ера автоматизації та обліку роздрібних операцій розпочалась з 1875 року, коли 

Девід Браун отримав патент на «апарат для транспортування товарів, готівкових коштів 

та інших невеликих вантажів». 

Перший механічний касовий апарат був винайдений Джеймсом Рітті після 

громадянської війни в США. Він був власником салону в Дейтоні, штат Огайо, США, і 

хотів зупинити шахрайство співробітників. Рітті винайшов Модель I у 1879 році, 

побачивши пристрій, який розраховував оберти гребного гвинта на пароплаві. 

Касир несе повну матеріальну відповідальність за збереження всіх прийнятих ним 

грошових коштів і цінностей, за нанесену шкоду як в результаті навмисного, так і через 

недбайливе й недобросовісне відно-шення до своїх обов’язків. 

Фахівець повинен відповідати наступним індивідуально-психологічним 

особливостям касира: 

- здатність зберігати витримку у будь-якій ситуації; 

- стійка увага; 

- добра довгострокова й короткочасна оперативна пам’ять; 

- арифметичні здібності; 

- чітка дикція; 

- спостережливість; чіткість і акуратність; 

- чесність, товариськість. 

Діяльність не рекомендується 

людям, які страждають на 

захворювання органів дихання 

(бронхіальна астма, туберкульоз 

тощо), серцево-судинної системи 

(порок серця, гіпертонія тощо), 

нервової системи (неврози, менінгіт, 

пухлини). 

Працюють касири в різних за 

розміром організаціях, на 

підприємствах, в установах усіх форм 

власності. Навички спілкування з 
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людьми, широкий кругозір, толерантність, знання права, економіки, бухгалтерського 

обліку, психології надають широкі можливості для професійного зростання та подальшої 

кар’єри. 

 

Касир багажний  
Оформляє перевізні документи. Перевіряє накладні вантажовідправників на 

отримання дозволу щодо ввезення і завантаження вантажу (візування), веде облік 

навантаженні згідно з обліковими картками,  розрахунки з клієнтами за перевезення 

вантажу, багажу та надані послуги (зберігання тощо.).  

Характер роботи 

Оформляє і перевіряє документи з приймання, відправлення вантажобагажу і 

багажу, їх перерахування. Перевіряє заявки щодо ввезення і завантаження вантажу. Веде 

розрахунки з клієнтами за перевезення багажу і вантажобагажу та надані послуги. Веде 

книгу обліку розрахункових операцій, прибуття і видача багажу та вантажобагажу, 

складає звітність. Проводить операції з приймання, обліку і зберігання грошових сум і 

бланків суворої звітності. 

Умови роботи 

Окреме спеціально обладнане приміщення для оформлення перевезення багажу 

та вантажобагажу. Багажне відділення залізничного вокзалу. 

Ринок праці 

Вагонна дільниця, моторвагонне депо Полтава Південна, на станціях та депо 

Південної залізниці. 

Освітня підготовка 
Повна загальна середня освіта та 

професійно-технічна освіта. Без вимог до  

стажу роботи. 

Медичні обмеження 

Професія протипоказана особам з 

хворобами опорно-рухового апарату, серцево-

судинної системи, виражених  дефектах  зору 

та психічних недугах. 

Вимоги до індивідуально- 

психологічних особливостей 

Необхідно мати  хороший зір, слух, 

хорошу пам'ять, технічну кмітливість. 

Перспективи 
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Працевлаштування на об’єктах залізничного транспорту, подальше навчання у 

вищих навчальних закладах.  

Споріднені професії 

Касир квитковий.  

 

Касир в банку 
Касир в банку – це працівник, який завідує 

прийомом і видачею грошей, цінних паперів, управляє 

грошовою касою, продає квитки. Назва професії прийшло 

до нас із Західної Європи, де, в свою чергу, вона взяла 

початок від італійського слова cassa – «ящик». В 

залежності від специфіки роботи, виділяються банківські 

касири, валютні касири, продавці-касири, працівники 

квиткових кас, касири-бухгалтери.  

Коротка історія професії 

Ще з давніх-давен існувала традиція в невеликій групі людей призначати 

відповідального за зберігання грошових коштів. У Древній Русі існувала посада 

«казначея» – людини, що зберігала скарбницю приватних осіб, бояр і князів. У 

сучасному вигляді посада касира з'явилася в кінці ХІХ століття з винаходом перших 

контрольно-касових машин і швидко набула широкого поширення, що було пов'язано з 

розвитком великих міст і торгівлі. 

Так професія «касир банку» зародилася у надрах банківської справи. У давнину 

усіх, хто цим займався називали банкірами. З розвитком торгівлі та грошових оборотів 

з’явилася група людей, які займалися розміном грошей, значення і багатство яких 

постійно зростало разом з політикою і могутністю держави. 

Під впливом науково-технічного прогресу професія касира зазнала значних змін. 

Нині існують пристрої для рахування і сортування грошей, детектори валют. На зміну 

рахівницям прийшли калькулятори і персональні комп'ютери, розрахунки здійснюються 

за допомогою сучасних технічних засобів. 

Характер роботи 

Праця касира (в банку) ручна з елементами механізованої. Присутній вимушений 

швидкий темп роботи, одиничне виробництво.  

Робота касира в банку відноситься до напруженої розумової праці, в значній мірі 

пов’язана з роботою на персональному комп’ютері та спілкуванні з клієнтами банку. Для 

неї характерні значні емоційно-психічні навантаження, отже на касира лягає велика 

відповідальність за зберігання грошей і цінностей, за збитки у разі невмисних дій або 

недбалого ставлення до своїх обов’язків, відповідальність за провинність щодо 

оформлення документів.  

Касир повинен знати:  

– нормативно-методичні матеріали щодо ведення касових операцій;  

– форми касових і банківських документів;  

– правила приймання, видачі, обліку і зберігання грошових сум і цінних  

паперів;  

– порядок оформлення прибуткових і видаткових документів;  

– ліміти залишків готівки в касі, правила забезпечення їх зберігання;  

– порядок складання касової звітності;  

– перелік інформації, що становить службову таємницю або носить  

конфіденційний характер.  

Повинен уміти:  

– виконувати операції з приймання грошей, визначення справжності  

та платіжності грошей, перерахування, обліку, сортування, зберігання,  
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видачі готівки та інших цінностей згідно з нормативно-методичними  

документами;  

– сортувати грошові білети і монети за номіналами, а також на придатні  

та непридатні для обігу, виявляти фальшиві, старі, пошкоджені грошові  

білети й монети;  

– формувати, упаковувати, оформляти грошові білети й монети згідно з  

інструкцією про емісійно-касову роботу;  

– обмінювати пошкоджені грошові білети й монети;  

– складати касову звітність.  

Умови роботи. Робота касира банку пов’язана з великими навантаженнями 

зору, а також з постійним емоційно-психологічним напруженням.  

Ринок праці. Галузеві та регіональні потреби господарств та банківських 

структур щодо відповідної професії постійні, у зв’язку з розвитком в Україні банківської 

діяльності. Ризик безробіття – мінімальний.  

Освітня підготовка. Професію касира (в банку) можна отримати у професійних 

навчальних закладах різної форми власності. 

Необхідною умовою для опанування цією професією є загальна середня освіта. 

Термін навчання у професійно-технічних навчальних закладах на базі 9-ти класів - 3 

роки, 11 класів - 1 рік.  

Медичні обмеження. Професія протипоказана людям, які страждають на:  

– захворювання центральної нервової системи,  

– захворювання слуху і зору,  

– захворювання шкіри,  

– захворювання опорно-рухового апарату .  

– захворюванням легенів.  

Вимоги до індивідуально-психологічних особливостей:  

– схильність до роботи з цифрами та знаковими системами,  

– професія більше підходить людям, які добре почуваються у світі  

абстракцій та математичної логіки, яким подобається працювати з  

документами та грошовими знаками,  

– стриманість,  

– ввічливість,  

– терпіння,  

– самоконтроль,  

– добра вольова регуляція психічних процесів.  

Робота касира банку суто індивідуальна, йому доводиться постійно спілкуватися з 

клієнтами, тому йому повинні бути притаманні такі властивості, як схильність до роботи 

з цифрами та знаковими системами, стриманість, ввічливість, терпіння,  висока 

самодисципліна, акуратність. Ці риси викликають повагу і задоволеність працею касира 

з боку клієнтів. 

Поняття «комерційної таємниці» тісно пов’язане з порядністю банківського 

працівника. Розмови про виробничі справи, залишення фінансових документів без 

нагляду або винесення  їх за межі службових приміщень, а над усе передача їх стороннім 

особам для нього неприпустимі. 

Перспективи. Заробітна плата касира досить висока. У державних структурах її 

рівень визначається відповідно до штатного розкладу. У приватному секторі вона 

обумовлюється контрактом, що складається під час прийому на роботу.  

Вірогідність працевлаштування за спеціальністю «касир банку» після закінчення 

навчання – висока. Ризик безробіття – мінімальний.  

Споріднені професії: касир на підприємствах, установах, організаціях; 

контролер-касир ощадного банку; касир багажний, квитковий, товарний; касир обмінних 

пунктів.  
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Поетичні рядки про будні дні роботи касира 

Одного сонячного дня, 

Відкрила касу вранці я.  

Вже зранку завітав клієнт,       

Дає в віконце документ. 

 

Я посміхнулась, привіталась: 

«Що з вашим документом сталось? 

Де ваше фото, де прописка? 

А що із підписом? – це ж риска!» 

 

Клієнт лукаво усміхнувся, 

Пакет з банкнотами дістав.  

Касир зітхнув. Не відвернувся. 

Купюри до кабінки взяв. 

 

В пакеті було аж три пачки, 

Бо дуже хоче клієнт тачку 

Хоч даних і не вистачало, 

Касир швиденько обміняла. 

 

Грошей було дуже багато,  

Але касир наш не мудрив, 

Усі банкноти на «Асістент» 

Він професійно просвітив. 

 

Аж бачить що це за біда. 

З усіх купюр тече вода.  

Розплились водяні всі знаки, 

Немов по них ходили раки. 

 

Ледь не заплакав наш клієнт, 

Погода вибрала момент. 

Дощем пакет мій залило, 

А парасольки не було. 

 

Клієнта заспокою вмить, 

А то ще серце заболить. 

Хіба ж так можна нервувати? 

Банкноти можу я забрати. 

 

Завжди всім вам будемо раді. 

Сказати хочемо: «Віват!»,  

Прийняти зношені - у нашій владі, 

Приходьте ще до нас в «Приват»!!! 

 

Касир квитковий 
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Оформляє і продаває квитки, 

абонементи, посадочні талони та інші 

провізні й перевізні документи, за 

допомогою квитково-друкувальних 

машин і автоматів, термінальної 

апаратури автоматизованих систем 

продажу й бронювання місць. 

Передає інформацію про наявність 

квитків, абонементів, посадочних 

талонів та інших провізних і 

перевізних документів, що 

продаються в касі. Здійснює 

попередній продаж, оформляє  і 

продає згідно із заявками квитки 

(абонементи) та інші провізні й 

перевізні документи. 

Характер роботи 

Оформляє і продає квитки, абонементи, посадочні талони та інші провізні й 

перевізні документи, за допомогою термінальної апаратури автоматизованих систем 

продажу й бронювання місць. Передає інформацію про наявність квитків, що 

продаються в касі. Здійснює попередній продаж, згідно із заявкам, квитків. Отримує, 

зберігає і здає грошові суми, бланки документів та інші матеріальні цінності за 

встановленим порядком. Складає відповідно до встановленої періодичності касові звіти 

та звіти з продажу квитків. Приймає проїзні та інші документи від громадян у випадку 

відмови їх від поїздки  

Умови роботи 
Квитковий касир може працювати на всіх вокзалах де є пасажирське  та вантажне 

перевезення залізничним транспортом. 

Ринок праці 

Вагонна дільниця, моторвагонне депо Полтава Південна, на станціях та депо 

Південної залізниці. 

Освітня підготовка 
Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта. Без вимог до  стажу 

роботи. 

  Медичні обмеження 

Професія протипоказана особам з хворобами опорно-рухового апарату, серцево-

судинної системи, виражених  дефектах  зору та психічних недугах. 

Вимоги до індивідуально – психологічних особливостей 

Необхідно мати  хороший зір, слух, хорошу пам'ять, технічну кмітливість. 

Перспективи 

Працевлаштування на об’єктах залізничного транспорту, подальше навчання у 

вищих навчальних закладах.  

Споріднені професії 

Касир багажний. 



 

23 

 

 

 

Касир товарний (вантажний) 
Загальна характеристика професії: 

Товарний касир є відповідальним комерційним працівником станції. Від якості 

роботи товарного касира залежить забезпечення своєчасного й чіткого виконання цілого 

ряду вантажних і комерційних операцій на станції й у шляху проходження вантажів.  

Коротка історія професії: 

Розвиток незалежної України вимагає безперервного нарощування обсягу 

перевезень вантажів. Для вирі-шення цих завдань передбачається розвиток мережі 

залізниць шляхом будівництва нових залізничних ліній, автоблокувань, диспетчерської й 

електричної централізації, електри-фікації найбільш вантажонапружених напрямків, 

будівництва нових і реконструкції існуючих станцій і вузлів. Однак обсяг перевезень 

пови-нен рости в основному за рахунок підвищення продуктивності праці, тобто за 

рахунок інтенсифікації суспільного виробництва. Основою такої інтенсифікації є 

проведення заходів щодо прискорення науково-технічного прогресу й вдосконаленню 

керування виробництвом.  

Характер та умови роботи: 

 

У коло обов'язків товарного 

касира входять:  

 перевірка правильності заповнення 

відправником перевізних документів на 

пропоновані для перевезення вантажі;  

 візування накладних з доручення 

начальника станції;  

 оформлення прийому вантажів до 

відправлення та прибулих вантажів;  

 вирахування належних платежів, 

зборів та розрахунки, пов'язаних з 

перевезенням вантажів;  

 оформлення переадресування 

вантажів й інші операції.  

Товарний касир веде: опера-

тивний облік виконання плану пере-

везень вантажів, складає звітність по 

навантаженню та вивантаженню, про-



 

24 

 

стою рухомого складу на під'їзних коліях, веде касову книгу, складає касову звітність. 

Стежить за внесенням змін і доповнень у Тарифні керівни-цтва й Правила, затверджені 

Укр-залізницею.  

Товарний касир повинен знати:  

 статут залізниць України ;  

 правила перевезень вантажів;  

 основні положення Технічних умов навантаження й кріплення, вантажів;  

 основні положення Правил планувань перевезень 

вантажів;  

 тарифи на перевезення вантажів і тарифні 

керівництва;  

 форми комерційної, облікової й звітної 

документації;  

 правила обліку й зберігання документів суворої 

звітності й порядок використання їх;  

 правила ведення касової книги й складання 

касової звітності;  

 схему мережі залізниць й основні маршрути проходження вантажів;  

 технологію роботи вантажних дворів, під'їзних колій і транспортно-експедиційних 

організацій;  

 правила технічної експлуатації залізниць;  

 інструкцію із сигналізації на залізницях у встановленому обсязі.  

Вимоги до індивідуально-психололгічних рис: 

Касир повинен бути доброю, чуйною, точною, уважною, відпові-дальною, 

толерантною  людиною, з високою культурою обслуговування, бути досвідченим, 

майстерним, енер-гійним, наполегливим, грамотним спеціалістом. Також робота на 

заліз-ниці від касира вимагає не лише обов’язковості, пунктуальності, виваже-ності, а й 

творчого підходу. На пер-шому плані – вміння працювати з людьми. По виразу обличчя, 

за пер-шою фразою необхідно зрозуміти настрій і  навіть характер людини,  яка  

звернулася,  і відповідно відреагувати.  

Касир повинен постійно працю-вати над підвищенням свого профе-сійного і 

технічного рівня, а також бути готовим до можливих змін у профе-сійній діяльності у 

зв'язку з оновленням оргтехніки, автоматизованих систем розрахунків з клієнтами. 

Медичні протипоказання: 

Робота касира пов'язана з постійним емоційно-психологічним напруженням, тому 

вона підходить не кожній людині. Вона не рекомендується людям, які мають 

захворювання центральної нервової системи, слуху і зору, захворювання шкіри, опорно-

рухового апарату.  

Сфера професійного використання: 

 залізничний траспорт. 

Споріднені професії: 

 касир на підприємствах, установах, організаціях; 

 контролер-касир банку; 

 касир багажний, товарний; 

 оператор ЕОМ; 

 помічник бухгалтера, операціоніст; 

 касир обмінних пунктів тощо. 

Освітня підготовка. Професію можна здобути в професійно-технічному 

навчальному закладі 
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Касир торговельного залу 
Загальні поняття 

Касир торговельного залу – це працівник підприємства, що безпосередньо 

виконує касові операції та здійснює роботу по ефективному обслуговуванню покупців у 

сферах роздрібної та оптової торгівлі в неспеціалізованих та спеціалізованих магазинах.  

Коротка  історія професії 

Закон змушує кожного представника сфери торгівлі  працювати за допомогою 

контрольно-касових апаратів. Винахід першого такого апарату належить саме 

підприємцю.  

З його допомогою торговець поставив на місце своїх підлеглих-продавців, які до 

цього систематично його обкрадали. Таким чином стає ясно, як контроль збільшує 

стабільність і прибутковість торгової справи.  

13 липня 1875 року Девід Браун отримав патент на «апарат для транспортування 

товарів, готівкових коштів та інших невеликих вантажів». З цього моменту розпочалась 

ера автоматизації та обліку роздрібних операцій. 

Перша система складалась з кошиків, що були підвішені до мотузкової каруселі. 

Продавець-консультант, як би його називали зараз, приймав від клієнта гроші та 

відсилав їх в кошику до касира. Касир вертав решту та товарний чек. У великому 

універмазі касир знаходився в центрі «павутиння», на нитках якого до нього надходила 

готівка з різних відділів.  

Перший досвід впровадження, отриманий в найбільшій меблевий крамниці штату 

Массачусетс у 1879 році, призвів до суттєвого збільшення продажів, скороченню часу на 

проведення торговельної операції та поліпшенню контролю за рухом коштів і залишків 

товарі на складі. 

Історія виникнення професії касир тісно пов'язана з розвитком обліку в 

Середньовічній Англії. Тут була розвинена система обліку касових операцій. Велися 

книги, де в одній частині записувався прихід, у другій – витрати. Перший примірник 

зберігався у касира, другий у бухгалтера. Громіздка система ведення бухгалтерських 

книг сама по собі була вкрай незручна і ніяк не оберігала підприємців від нечесності 

клерків чи продавців, які повинні були заповнювати їх. Тому, оскільки касові апарати ще 

не були винайдені, єдине, на що доводилося покладатися бізнесменам того часу – це на 

свою мудрість у підборі персоналу і чесність цього самого персоналу. 

 І незаперечним фактом є те, що ще в позаминулому столітті ні один власник 

бізнесу не міг точно визначити свій прибуток або збитки. 

 

 

 

 

 

 

 

Одним з таких підприємців був Джеймс Рітті, 

чиє невелике кафе в містечку Дейтон в  

американському штаті Огайо повинно було 

приносити непоганий дохід, судячи з кількості 

відвідувачів, але чомусь не приносило. Виявивши, 

що його власні підлеглі збагачуються за його 

рахунок, Джеймс Рітті зрозумів, що тільки подорож 

до Європи зможе відвернути його від сумних думок.  

Без цього плавання касові апарати з’явилися б набагато пізніше, а можливо, не 

з’явилися б взагалі. Рітті оглядав корабель і випадково опинився в машинному відсіку. 

http://akkord-alfa.ru/ams-100mk.html
http://akkord-alfa.ru/ams-100mk.html
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Дивлячись на механізм, який зчитував обороти рухового валу, Рітті несподівано 

подумав, що таким самим чином можна фіксувати кількість замовлень в його кафе.  

На цьому подорож для нього закінчилося: не зволікаючи, бізнесмен повернувся 

додому і там зібрав перший, досить 

примітивний касовий апарат, патент на який 

він отримав 4 листопада 1879. Перші касові 

апарати Рітті відзначали кожен факт 

продажу на спеціальному диску. Індикатор, 

що демонструє для касира і клієнта суму 

покупки, з'явився трохи пізніше, остаточно 

знизивши ймовірність розкрадань з боку 

продавців. Таким чином він наблизився до 

такого поняття як, ведення бухгалтерського 

та податкового обліку, тим самим його 

бізнес став прозорим.  

Наступним вдосконаленням став 

механізм, який друкував дані про кожну 

продажу на папері, згорнутий в рулон. 

Тепер, порівнюючи надруковані дані з кількістю грошей в касі, будь-який підприємець 

був застрахований від зловживань своїх працівників. 

В Україні застосування касових апаратів регулюється Законом України «Про 

застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського 

харчування та послуг». Цим законом визначено, що касовий апарат є підвидом більш 

загального класу фіскальних пристроїв, котрі іменуються терміном "реєстратор 

розрахункових операцій". 

Електронний контрольно-касовий апарат (ЕККА) — реєстратор розрахункових 

операцій, який додатково забезпечує попереднє програмування найменування і ціни 

товарів (послуг) та облік їх кількості, друкування розрахункових та інших звітних 

документів. У законі «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері 

торгівлі, громадського харчування та послуг» до електронних контрольно-касових 

апаратів відносяться також торговельні автомати або інше подібне устаткування, що 

призначене для операцій з продажу товарів (послуг) без видачі покупцю чека, іншого 

звітного документа за готівкові кошти чи їх замінники — жетони, картки платіжних 

систем або інші замінники грошей, без участі фізичної особи, яка контролює здійснення 

оплати таких товарів (послуг). 

Характер роботи 

Професія касир торговельного залу – одна із найпоширеніших, адже більшість 

торговельних підприємств не обходяться без них. 

Касир торговельного залу здійснює розрахунки за допомогою сучасних технічних 

засобів. Це пристрої для рахування і сортування грошей, детектори валют, зчитувачі 

штрих-кодів, новітні касові апарати тощо. 

Для виконання своїх професійних обов'язків касир торговельного залу повинен  

знати:  

 форми розрахунку із споживачами, в тому числі за кредитними 

картками;  

 асортимент, класифікацію, характеристику і призначення товарів;  

 правила розшифрування артикулів, штрихового коду товару;  

 порядок ведення касового журналу та складання касової звітності;  

 технічні засоби штрихового кодування та їх характеристики; 

порядок та умови маркування товарів внутрішніми штриховими кодами. 

Повинен уміти:  

 робити підрахунок вартості покупки; 

http://www.corporator.ru/accounting
http://www.corporator.ru/accounting
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D1%85%D0%B0%D1%80%D1%87%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%96%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BA%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0&action=edit&redlink=1
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 отримувати гроші, пробивати чеки, видавати здачу; 

 перевіряти справність касового апарату, здійснювати заправку 

контрольної та чекової стрічки; 

 записувати показання лічильників, усувати дрібні несправності 

контрольно-касової машини; 

 одночасно вести облік товарів через комп'ютер; 

 реєструвати оплату готівкою, в кредит, за кредитними картками, 

платіжним чеком 

Касир торговельного залу повинен постійно працювати над підвищенням свого 

професійного і технічного рівня, а також бути готовим до можливих змін у професійній 

діяльності у зв'язку з оновленням оргтехніки, автоматизованих систем розрахунків з 

покупцями. 

У процесі оволодіння професією майбутні касири торговельного залу вивчають 

такі спеціальні предмети: основи касових операцій, основи економіки праці і 

виробництва, сучасні ПЕОМ у професійній діяльності, етика ділового спілкування, 

товарознавство продовольчих і непродовольчих товарів, техніка і механізація 

торговельних розрахунків тощо.  

Умови праці 
Касир торговельного залу повинен знати 

правила торгівлі, закон про захист прав споживачів, 

а також добре володіти правилами та етикою 

професійного спілкування з покупцями. Касир 

виступає в якості посередника між покупцем і 

виробниками товарів. Допомагаючи людям 

купувати необхідні їм товари, касир забезпечує 

фінансову бездоганність операцій з грошима. 

Специфіка роботи касира полягає у відповідальному і доброзичливому 

обслуговуванні покупців та умінні акуратно і уважно працювати з грошима.  

Велика увага в роботі касира торговельного залу приділяється умінню 

спілкуватися з покупцями. Від якості роботи касира торговельного залу залежить довіра 

і пошана покупців до обраного магазину. 

У процесі праці касир торговельного залу несе велику моральну і матеріальну 

відповідальність, витримує психічне напруження, а також фізичне навантаження. 

Матеріальна відповідальність є однією із умов роботи в торгівлі.  

Робота касира торговельного залу пов’язана із значним психічним напруженням. 

Особливо велике навантаження припадає на зір під час розрахунків із покупцем. 

Спілкування з людьми, шум у магазині впливають на слух. Виконання робочих 

операцій пов’язано з постійними підрахунками, що впливають на пам'ять та увагу.  

Увесь день касир торговельного залу не покидає свого робочого місця. Сидяча 

поза, у якій він постійно знаходиться, вважається дуже втомливою. 

Ще одна особливість праці касира полягає в тому, що він повинен виконувати 

ручну і достатньо роботу точну, під постійним і напруженим контролем покупців. 

Робоче місце, тобто касова кабінка, максимально комфортно організована і 

дозволяє запобігти нещасному випадку. Вона повинна добре освітлюватись, має 

достатньо місця для розміщення допоміжного обладнання. 

Ринок праці 

Вірогідність працевлаштування за професією «касир торговельного залу» досить 

висока за рахунок широкої сфери застосування. 

Потреба у фахівцях цієї професії постійно зростає, адже торгівля охоплює 

практично усі види діяльності людини і вже зараз неможливо уявити існування людини 

без електронно-обчислювальних машин. 
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Роботу касира торговельного залу виконують як чоловіки, так і жінки, в основному 

молодь. 

Чисельність молоді, яка виконує роботу касира торговельного залу постійно 

зростає. 

Розширення та модернізація закладів торгівлі, веде до покращання умов та оплати 

праці, їх чисельність, безумовно, буде зростати ще більше. Узагалі заробітна плата 

касира досить висока. У державних структурах її рівень визначається відповідно до 

штатного розкладу. У приватному секторі вона обумовлюється контрактом, що 

складається під час прийому на роботу.  

Вірогідність працевлаштування за спеціальністю "касир торговельного залу" після 

закінчення навчання – висока.  

Ризик безробіття – мінімальний і пов'язаний, перш за все, з недостатньою 

професійною підготовкою, відсутністю вмінь та навичок для виконання даної роботи. 

Насамперед роботодавцеві важливо аби працівники виконували свою роботу не тільки 

сумлінно, а ще й професійно та якісно. 

Освітня підготовка. Професію касира торговельного залу можна отримати у 

професійних навчальних закладах різної форми власності. Необхідною умовою для 

опанування цією професією є загальна середня освіта. Термін навчання у професійно-

технічних навчальних закладах на базі 9-ти класів – 2,5 р., 11 класів – 1,5 р.  

Медичні обмеження 

Робота касира торговельного залу пов'язана з постійним емоційно-психологічним 

напруженням, тому вона підходить не кожній людині.  

Вона не рекомендується людям, які мають захворювання: 

 вроджені та набуті вади серця без порушення кровообігу; 

 артеріальна гіпертонія; 

 деформації хребта (сколіоз); 

 поліартрит хронічний неспецифічний; 

 залишкові явища перенесених органічних захворювань ЦНС та травм; 

 означена вегетативна дисфункція, неврастенія, неврози; 

 значне зниження слуху на обидва вуха, неврит слухових нервів; 

 шкірні захворювання (екзема, нейродерміт); 

 хронічні захворювання очей (блефарит, кон’юнктивіт); 

 юнацька глаукома; 

 означена затримка фізичного та статевого розвитку. 

Вимоги до індивідуально-психологічних особливостей 

Професія касира торговельного залу передбачає певні риси характеру та якості, 

нахили, вміння.  

Робота касира торговельного залу вимагає постійно спілкуватися з клієнтами, тому 

йому повинні бути притаманні такі властивості, як схильність до роботи з цифрами та 

знаковими системами, стриманість, ввічливість, терпіння,  висока самодисципліна, 

акуратність, знання психології, зосередженість.  

Перспективи 

Навчаючись в ПТНЗ, учні з професії «касир торговельного залу» набувають 

фахових знань, умінь і навичок, готуються застосовувати їх у своїй подальшій 

професійній діяльності. 

Під час проходження виробничої практики в магазинах, в приватних 

підприємствах галузі торгівлі учні вдосконалюють свою професійну майстерність, 

набувають нових знань та навичок. Крім того, під час практики, роботодавці мають 

нагоду оцінити професійний рівень молодих фахівців і запропонувати їм, по закінченні 

навчання, робочі місця. 

Працюють касири торговельного залу на малих та великих підприємствах торгівлі 

різної формами власності. Навички спілкування з людьми, широкий кругозір, 
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толерантність, знання права, економіки, бухгалтерського обліку, психології надають 

широкі можливості для професійного зростання та подальшої кар’єри. 

Шляхами і формами підвищення їх кваліфікації і набуття досвіду є самоосвіта 

безпосередньо на робочому місці, виробничо-технічних курсах, курсах цільового 

призначення, курсах навчання (другій) суміжній професії. Касирам торговельного залу 

підвищення кваліфікації варто спрямовувати на поглиблення знань ділового етикету, 

візуальної психодіагностики, методик контролю і керування власним психічним станом 

та позитивного впливу на людей, засвоєння державних стандартів і нормативних 

документів з торгівельної справи. 

Загалом, згідно статистичних даних, ймовірність працевлаштування після 

навчання за професією «касир торговельного залу» складає близько 95%. 

Спеціальна вища освіта, яку можна набувати через стаціонарну, вечірню, 

дистанційну або заочну форму навчання, допомагає касирам отримати ґрунтовні 

професійні знання з організації торгівельних процесів, аналізу продажу товарів та попит 

на певний вид товару, менеджменту персоналу тощо та обійняти відповідні, в тому числі 

керівні посади. 

Споріднені професії 

Набуті професійні знання касир торговельного залу може реалізувати на посадах:  

 касир на підприємствах, установах, організаціях;  

 касир багажний, квитковий, товарний;  

 оператор ПЕОМ;  

 подавець;  

 консультант торговельного залу;  

 торговий агент. 

Ось окраса магазину 

Це касири й продавчині, 

Молодії та завзяті,  

І привітні мов на святі 

Знають як нарахувати,   

Вірно чеки пробивати, 

Ціни, весь асортимент,  

Щоби вдячний був клієнт. 

Це професія серйозна, 

Та навчитись їй спроможні 

Ті, хто вміє спілкуватись,  

Зможе все опанувати:                        

Види касових машин, 

Розрахунки, зміни цін, 

Закони, норми, документи 

І етику, і смак клієнтів. 

В здачі, щоб не помилитись,  

Браку, щоб не допустити,  

З покупцем вести розмову 

Стримано, по-діловому. 

Тож касир повинен знати: 

Хід грошових операцій,                

Основи охорони праці,  

 Асортимент і рівень цін,  

Марки касових машин, 

Правила продажу товарів, 

Прийоми в випадку аварій, 

Словом, касир в торговій залі –   
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Це приклад професіонала. 

 

Квіткарка 
Загальні поняття 

Квіткарка - фахівець, який володіє мистецтвом виготовлення штучних квітів, 

букетів, різноманітних композиції із світу рослин.  

Коротка історія професії 

Мистецтво виготовлення штучних квітів, букетів, різноманітних композиції із 

світу рослин відоме дуже давно. Долучаючись до нього, люди втілювали своє бажання 

зберегти для нащадків шарм та неповторність оточуючої природи. Так, за наказом цариці 

Клеопатри в гарячих пісках пустелі консервували її улюблені квіти: лілії і лотос, щоб 

вони могли радувати її протягом року. 

Особливо привабливо виглядають гарні та оригінальні вироби, прикрашені 

штучними квітами. Вони вражають своєю простотою, різноманітністю оформлення, 

композиційною завершеністю. І все це - 

витвори рук майстринь-квіткарок. 

Характер роботи 

 Квіткарка – творча та на даний час 

популярна професія, яка вимагає від 

майстра вміння володіти навиками 

малюнку та живопису, основ крою,  

складання ескізів композицій, починаючи 

процес від виготовлення однієї квітки, 

закінчуючи творчою композицією. 

Самостійно виконуючи всі підготовчі та 

завершальні етапи, дотримуючись 

встановленої технології.  

Умови роботи 

Квіткарками можуть працювати як жінки, так і чоловіки різного віку. Робота 

квіткарки в основному носить творчий та індивідуальних характер, тому  останнім часом 

створюються приватні салони та студії по виготовленню штучних квітів, панно, 

композицій та ін.  

Квіткарка працює з різними видами тканин та текстильною сировиною, 

силіконовими клеями, різного роду фарбами в приміщеннях, які оснащені відповідним 

освітленням.  

Ринок праці 

Попит на квіткарок на сучасному ринку праці є високим. 

Повинен знати: технологію виготовлення та складання весільних і ритуальних 

виробів;  правила користування сучасними інструментами; прийоми плетення різних 

каркасів, художнього виготовлення і оформлення виробів ; властивості і види сучасних 

оздоблювальних матеріалів та штучних аксесуарів. 

Повинен уміти: виготовляти  весільні капелюшки і  віночки на плетеному 

каркасі, ритуальні вироби (вінки, букети декоративні із штучних квітів у корзині та ін.); 

плетені каркаси, декоративні елементи. Складати весільні капелюшки і  віночки на 

плетеному каркасі, складові частини ритуальних виробів.  

Освітня підготовка. Професію можна здобути у професійно-технічному 

навчальному закладі.  

Медичні обмеження 

Квіткаркою може працювати практично будь-яка здорова людина, але недоцільно 

опанувати цю професію людям, які мають певні протипоказання (таблиця). 

                                        

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Malevich_-_Self-Portrait.jpg
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Медичні протипоказання Робота квіткарки потребує та вимагає 

Захворювання органів зору, зорові 

розлади (дальтонізм, зниження 

гостроти зору) 

- навантаження на очі; 

- відчуття кольору і гармонії, перспективи. 

Захворювання хребта (сколіоз та ін.) - сидячої або нахиленої пози протягом тривалого часу 

Захворювання  опорно-рухового 

апарату 

- напруженої роботи руками, особливо кистей рук; 

- сидячої або нахиленої пози протягом тривалого часу 

Психофізіологічні захворювання; 

епілепсія;  органічне ураження 

центральної нервової системи 

- розвитку та концентрації уваги; 

- посидючості (малорухомої пози) протягом тривалого 

часу; 

- емоційної стійкості 

Захворювання легень - роботи в умовах запаху олійних фарб 

Захворювання шкіри - постійних фізичних контактів із фабами, 

розчинниками 

Вимоги до індивідуальних-психологічних особливостей  

Кожна професія висуває певні вимоги до індивідуально-психологічних якостей 

людини. Професія квіткарки  також передбачає певні риси характеру та якості, нахили, 

вміння: потрібно постійно думати, аналізувати, співставляти, порівнювати, мати добру 

уяву, не боятись експериментувати, бути творчим, наполегливим, посидючим, 

терпеливим. 

Виготовлення штучних квітів – захоплююче заняття, яке потребує працелюбності, 

творчого ставлення до роботи, старанності, охайності та художнього смаку. 

Спеціаліст за даною професією повинен мати такі якості: художній смак; розвинені 

художні здібності; розуміння художніх ефектів, наочно-образну уяву, схильність до 

творчості 

Перспективи 

Навчаючись у ПТНЗ, учні з професії «Квіткарка» набувають фахових знань, умінь і 

навичок, готуються застосовувати їх у своїй подальшій професійній діяльності. 

Під час проходження виробничої практики у салонах квітів, приватних 

підприємствах художнього профілю учні вдосконалюють свою професійну майстерність, 

набувають нових знань та навичок. Крім того, під час практики роботодавці мають нагоду 

оцінити професійний рівень молодих фахівців і запропонувати їм по закінченні навчання 

робочі місця. 

Така професія передбачає відкриття власної справи, дає змогу займатися 

індивідуальною трудовою діяльністю, створити власне підприємство по виготовленню 

штучних квітів, панно, композицій.  

Споріднені професії  

Спорідненими професіями квіткарки є: живописець; флорист; майстер виробничого 

навчання. 

 

Квітникар 
Загальні поняття 

Квітникар – це працівник, який  вирощує квіти, кущі, дерева та доглядає за 

рослинами.  

Професія квітникаря передбачає вміння обробляти та вирощувати квіти і 

декоративно-листянні рослини, дозволяє створити красивий інтер’єр вулиці, парку, 

бульвару, присадибної території, палісадника й балкона.  

 Історія професії  
Квітникарством займалися з глибокої давнини. Вважається, що квітництво виникло 

6 тис.р. до н.е. Саме тоді квіти стали приносити в жертву богам, прикрашати ними храми 

(вінком із квітів прикрашали голови воїнів-переможців). У гробницях фараонів 

 



 

32 

 

знаходять археологи засушені квіти. Спочатку вирощували квіти як продукт харчування, 

зокрема, жоржини, а з часом як квітку для душі. Набагато пізніше люди стали 

прикрашати свої присадибні ділянки квітами. Висячі сади Семіраміди є одним з Семи 

чудес світу та найяскравішим прикладом озеленення. В Європі перші сади з’явились при 

середньовічних монастирях.    

Садівники Давнього Єгипту протягом всього року вирощували троянди, маки. В 

папірусах згадуються найулюбленіші квіти єгиптян: лотос, лілія, мирт. 

У Давньому Римі захоплювалися декоративними садами з квітучими рослинами: 

трояндами, левкоями. Римляни ввозили квіти з Греції, Єгипту, Індії. 

Будівництво та квітникарство тісно поєднані. Важливим є створення органічного 

взаємозв'язку зелених насаджень з природними та штучними водоймами, рельєфом 

місцевості та архітектурними спорудами. 

Характер роботи 

Професія квітникаря передбачає вміння:  

 Доглядати за рослинами в оранжереї.  

 Запобігати захворюванням рослин. Захищати 

рослини від шкідників.  

 Виконувати візуальне горизонтальне 

планування квітників, бордюрів, рабаток.  

 Планувати площі під рейку або шаблон.  

 Розмножувати різними способами квіткових 

рослин.  

 Живцювати хризантеми, герані та інші 

квіткові рослини.  

 Пікірувати розсаду у готовити її до садіння.  

 Саджати й пересаджувати рослини.  

  Доглядати за рослинами згідно з 

агротехнічними правилами.  

  Укладати дернину навколо клумб.  

  Пасинкувати та прищипувати квіткові 

рослини.  

  Виконувати формове стриження і 

обрізування килимових квітників і бордюрів.  

  Користуватися садовим ручним і механізованим інвентарем під час виконання 

робіт на квітниках.  

  Зрізувати  й сортувати квіти згідно з вимогами чинних стандартів.  

  Складати букети й корзини з квітів і декоративно-листяних рослин.  

 Проводити догляд та утримання різних видів квіткових рослин  

 Складати землесуміші для вирощуваня горщікових кімнатних культур  

 Готувати до посіву насіння рослин, сіє, доглядає, ділить рослини для 

розмноження  

 Проводити зрізку квітів, попередню обробку та збереження їх  

 Складати букети, композиції, оформлює подарункові корзини  

 Виконувати посадку дерев, чагарників, квітів у відкритий грунт; проводить 

роботи по догляду за рослинами, грунтом, квітниками  

 Здійснювати посів газонів та догляд за ними  

 Вибраковувати заражені хворобами та шкідниками рослини, використовує різні 

заходи для боротьби з ними  

 Досконально володіти садово-парковими інструментами, пристроями на 

механізмами.  

 До робіт вищого розряду відносяться більш професійні в творчому сенсі роботи: 

квіткове оформлення об'єктів озеленення в різних стилях, підбір конструкцій малих 
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архітектурних форм та 

конструкцій доріжок для 

ландшафтного дизайну. Роботи 

забезпечуються знанням 

асортименту квіткових деревно-

чагарникових рослин.  

Умови роботи 
Предметом праці 

квітникаря є безпосередньо 

рослина, чи то квітка, чи кущ, чі 

дерево. Квітникар сіє насіння, 

ділить кущі, висаджує розсаду 

квітів, дерева, поливає, розпушує 

грунт, зполює бур'яни, доглядає за рослинами і за допомогою нових світових технологій 

культури збільшує кількість вирощених квітів та асортимент квітково-декоративних 

рослин взагалі. 

Квітникар доглядає за рослинами в оранжереї, теплиці, приміщенні, а також часто 

працює на відкритому повітрі. Квітникар працює в спецодязі, обов’язково  використовує 

рукавички та змінне взуття, носить головний убір.    

Ринок праці  

У зв’язку із пожвавленням у галузі будівництва й високими вимогами до екології 

навколишнього середовища велика увага приділяється озелененню. Тому попит на 

спеціалістів у сфері квітникарства зростає. 

До сучасних квітникарів висуваються вимоги праці у квітникових господарствах 

відкритого та закритого ґрунту, садових центрах із знанням сучасних технологій 

вирощування та догляду рослин.    

Освітня підготовка. Професію можна здобути у професійно-технічних 

навчальних закладах; провідними навчальними дисциплінами є:  

- квітникарство; 

- захист декоративних рослин від шкідників і хвороб; 

- основи землеробства і ґрунтознавства. 

Медичні обмеження  

Робота протипоказана людям із захворюваннями опорно-рухового апарату, 

хронічними алергічними захворюваннями, захворюваннями шкіри, хворобами серцево-

судинної системи.    

Вимоги до індивідуально-психологічних особливостей  

Квітникар повинен мати добру зорово-рухову, короткочасну та оперативну 

пам’ять, практичне та творче  мислення, розвинену просторову уяву, естетичний смак. 

Квітникар повинен також добре розрізняти кольори, відрізняти їх відтінки та яскравість, 

бути комунікабельним, відповідальним, бережливим та любити природу.    

Перспективи  

У зв’язку із розвитком ландшафтного дизайну, професія «Квітникар» є досить 

популярною.  

Згідно статистичних даних, ймовірність працевлаштування після навчання за 

професією  складає близько 100%.  

Це підприємства зеленого господарства, квіткові салони, приватні будівельні 

підприємства. 

Споріднені професії  

Під час вибору професії необхідно врахувати її спорідненість з такими професіями, 

як овочівник, озеленювач, флорист, ландшафтний дизайнер.  
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Килимарниця 
         Решетилівські   килими – яскрава    сторінка  духовної  спадщини.   Україна  завжди  

славилася   талантами,  а  яскрава  килимова  традиція  принесла  і примножила  її  славу.  

Дуже  важливо  знати  культурно-мистецьку  спадщину  свого  народу. 

        На  Полтавщині  найбільш  яскравого  розвитку  набув  рослинний двобічний  

килим. Свої    сюжети  і  композиції  народні  майстри  створили, беручи натхнення  від  

природи.  Тому  кожний  твір  по   своєму  прекрасний  і    неповторний. 

З історії професії 

        Решетилівка – духовна  скарбниця  у якій  зберігаються  прадавні  традиції  і  обряди 

.  Неповторні  килими  лауреатів  Державної  премії  ім.Т.Г.  Шевченка , Н.Н.Бабенко  та 

Л.С.Товстухи.  Золоті   руки  майстрів  Олександра  Бабенко,  Ольги  та  Олександра  

Левадних, Євгена  Пілюгіна, Василя  Кріля, Петра  Шевчука  виткали  неповторні  

килими , на  яких  візерунки  виграють  усіма  барвами  веселки. 

       Сучасне   килимарство – це  «Академія  Надії  Несторівни  Бабенко». Десятки  

оригінальних  робіт  з  глибоко  традиційних  стилях: «Білий»,  «Світанок»,  «Дивоцвіт», 

«Паморозь», та  інші, які демонструються  у  Канаді,    Югославії,  Німеччині,   Бельгії, 

Москві, Києві. Килим  «Древо  життя»  і  сьогодні  знаходиться  у Нью-Йорку  у фойє   

ООН,  як  її  духовна  емблема. 

      У 1979  році  за  творчість  вона  була  прийнята   до  спілки  художників України,  

стала     професіональним  художником- килимарем,  стала  заслуженим  майстром 

творчості  України, лауреатом  Державної  премії ім. Т.Г. Шевченка,  нагороджена   

орденом  Княгині  Ольги.  

Характер роботи 
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         У майстернях  ліцею за килимовими станками, за допомогою  технік з килимарства 

і гребінки майстри виготовляють  

барвисті килими за ескізами  

досвідчених  художників. 

Умови роботи 

        В даний час майстри 

килимарниці працюють в текстильній 

промисловості. Статична робоча поза, 

навантаження на хребет, руки, зір. 

Ринок праці 

        Професія «Килимарниця» дає  

можливість  працювати  творчо  за   

індивідуальною  формою  організації  

праці,  виготовляти  килими і 

гобелени і збувати  їх  самому  або  

через  торгову  мережу  чи 

посередницькі  організації.  

Освітня підготовка 

Решетилівський художній професійний ліцей 

   Наша адреса: 38400, Полтавська обл., с-ще Решетилівка,  вул. Леніна, 61. Тел. 

(05363)2-19-56 ,  2-19-63 

Медичні обмеження 

        Слабкий зір, дальтонізм, захворювання верхніх відділів хребта, що обмежують 

рухливість кистей рук. 

Вимоги до індивідуально – психологічних особливостей 

        Творчі  здібності, розвита уява, розвита колірна чутливість, розвита дрібна моторика 

і координація рук, стійкість уваги, акуратність, посидючість, терпіння. 

Споріднені професії  - живописець. 

 

Коваль на молотах та пресах 
Повинен знати:  

 будову молотів, пресів різних 

типів;  

 прийоми кування складних і 

відповідних поковок;  

 порядок визначення основних 

операцій технологічного процесу кування 

;  

 конструктивні особливості 

ковальських нагрівальних печей; 

 будову всіх видів ковальських 

нагрівальних печей;  

 будову всіх видів ковальських 

інструментів та пристроїв; 

 кувальні властивості сталей;  

 режими нагрівання сталей різних 

марок;  

 способи та прийоми завантаження заготовок у піч та нагрівання їх; 

 розрахунок довжини заготовок та об'єму кувань;  

 припуски на оброблення та допуски на поковки;  

 кувальні властивості металу;  
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 правила користування приладами для визначення температури   нагрівання. 

Повинен вміти:  
 кувати прості та середньої складності деталі та заготовки з високолегованих та 

жароміцних сталей на молотах з масою падаючих частин до 3 т та пресах зусиллям до 15 

МН (1500 тс) 

 Кує складні та особливо складні деталі зі сталей різних марок (крім 

високолегованих та жароміцних) та сплавів кольорових металів на молотах з масою 

падаючих частин до 1,5 т і пресах зусиллям 8 МН (800 тс). 

 Кує прості та середньої складності деталі та заготовки зі сталей різних марок 

(крім високолегованих та жароміцних) та сплавів кольорових металів на молотах з 

масою падаючих частин до 1,5 т до 3 т і пресах зусиллям понад 8 до 15 МН (понад 800 до 

1500 тс).  

 Виконує вільне кування штабиків з тугоплавких металів та сплавів..  

 Розгортає товстостінні кільця на підставних бойках і на спеціальних 

розкочувальних верстатах. 

 Виконує ковальське зварювання та наварювання складних та середньої складності 

деталей. 

 Установлює послідовність переходів кування деталей за шаблонами, складними 

кресленнями та ескізами з додержання заданих допусків та чистоти поверхні. 

 Складає великі заготовки під молотом та пресом. 

Медичні протипоказання:  
- захворювання опорно-рухового апарату;  

- захворювання зору, слуху;  

- гіпертонічні хвороби та захворювання НЦС; 

- захворювання серцево-судинної системи; 

- алергічні та інфекційні захворювання. 

Професія коваля на молотах та пресах обумовлює роботу у кувально-пресових 

цехах, простомовна кажучи, «гарячому» цеху. Майстер цієї професії кує розпечений 

метал. 

У коваля стихія – вогонь. Тому для нього необхідна фізична витривалість, вмілі 

руки, обережність, уважність, організованість та терпіння. Таке чоловіче ремесло 

потребує особливих навиків, сили та здоров'я. 

Споріднені професії  
Ливарник, терміст, нагрівальник печей, зварювальник, машиніст-

маніпулятор,машиніст преса, машиніст молота. 
Коваль кує залізо ще гарячим. 

Тоді, коли воно пашить вогнем. 

Чи можемо назвати ми ледачим 

Того, хто є металу королем? 

 

Коваль ручного кування  
Загальна характеристика професії 

Коваль — майстер, що займається термічною і механічною обробкою металу 

(ковальством). Одна з найдавніших виокремлених професій. 
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Історія професії 

Ковальство — обробка металів способом гарячого кування. На території України 

сформувалося ще у давньоруський період. З розвитком обробки металів у XV—XVI ст. 

від ковальства відокремилися більш вузькі спеціалізації по виготовленню голок, 

годинників, ювелірних виробів (золотарство), котрі зосередилися у містах. 

У XVIII—XIX ст. майже в кожному селі були розташовані, як правило на околиці, 

кузні — звичайно зрубні, вкриті гонтом або дошками будівлі, у яких були горно, 

закріплене на вертикальній колоді кувадло, точило, корито з водою для гартування та 

охолодження виробів, стояк для підковки чобіт. Біля кузні влаштовувалось 

пристосування для шинування коліс, а також інколи стовп для прив'язування коней, коли 

їх підковували. Традиційний інструмент коваля складався з великих молотів та малих 

молотків, обценьків, рубил, пробійників та ін. Наприкінці XIX ст. з'явилися гайкові 

ключі, ключі для нарізання різьби, пили-ножівки, розточки, лещата, ножиці для металу 

тощо. 

Процес кування відбувався так: коваль розігрівав до червоного кольору шматок 

металу в горні, де горіло деревне вугілля (горіння підсилювалося роздмухуванням 

полум'я за допомогою міхів), далі брав кліщами залізо, клав його на кувадло та бив по 

ньому молотом, падаючи предметові потрібної форми. Часто ковалеві допомагав 

помічник — звичайно підліток, що виконував обов'язки молотобійця. Викувавши річ, її 

кидали у корито з водою для загартування. 
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Ковалі здавна виготовляли зброю та різноманітні речі господарського 

призначення (сокири, ножі, молотки, лопати, сапи, лемеші, цвяхи, замки, клямки, залізні 

ворота й огорожі, стремена тощо). Важливими видами ковальства були підковка коней, а 

також оковка возів і особливо натягування залізних шин на колеса. Серед гуцулів 

поширеним були бляхарство  — виготовлення прикрас та інших дрібних побутових 

речей із кольорових металів. Українські ковалі вміли плавити мідь та інші благородні 

метали, володіли майстерністю не тільки загартування металів із відпуском, а й 

цементації та зварювання. 

Селяни з великою пошаною і водночас із певною упередженістю ставилися до 

ковалів як до чарівників-добродіїв, що володіють складним і таємничим мистецтвом 

перетворення металу на ті чи інші речі. В них бачили захисників від нечистої сили, 

"ковалів людської долі". Кузня на селі звичайно була місцем зібрання чоловіків, 

своєрідним клубом. 

Характер роботи 

Ручна ковка – найпоширеніший спосіб художньої обробки металу. Навіть у наш 

час високих технологій важко придумати що-небудь більш гарне і надійне, ніж ковані 

решітки, огорожі, сходи і т.і. Основними інструментами для ручного кування завжди 

були і залишаються – молот і кувалда. В даний час популярність кованих виробів 

зростає.  

Коваль ручного кування повинен знати:  

– будову ковальського горна і печі;  

– режим нагрівання сталей різних марок;  

– основи ковальського зварювання металу під час кування і правки  

визначених видів деталей;  

– призначення та умови застосування ковальського інструменту;  

– основні відомості про випуски і допуски на поковку.  

Повинен уміти:  

– виконувати ручне кування простих деталей невеликої маси з  

додержанням розмірів та припусків на оброблення;  

– протягувати та згинати круглий та квадратний метал;  

– гнути прості вироби з листового металу за шаблонами та ескізами;  

– зварювати деталі з м’якої сталі,правити на плиті, на ковальні, у  

пристосуваннях вручну різні 

поковки та штамповані деталі простої  

конфігурації в холодному і 

гарячому стані, перевіряючи за 

кресленнями  

та шаблонами.  

Умови роботи. Основними 

інструментами для ручного кування 

завжди були і залишаються – молот і 

ковадло. Однак, в останні століття 

арсенал коваля значно розширився, 

з’явилося нове ковальське 

устаткування, що дозволяє виробляти 

витончені ковані вироби і значно 

полегшують працю коваля.  

Ринок праці. Ковалі ручного 

кування можуть працювати в 

промисловості, в будівельній галузі, 

суднобудівництві.  
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Освітня підготовка. Професію можна здобути у професійно-технічному 

навчальному закладі.  

Медичні обмеження. Захворювання серцево-судинної системи, захворювання 

легенів, знижений зір.  

Вимоги до індивідуально-психологічних особливостей. Для коваля необхідні 

фізична витривалість, сильні руки, обережність, уважність, організаційність та терпіння.  

Перспективи. Відродження ручної художньої ковки для сучасного декоративно-

прикладного мистецтва має величезне значення. В даний час популярність кованих 

виробів зростає. Прикраса будинку, саду, квартири і офісу кованими предметами 

інтер’єру стало дуже популярним у заможних людей. Ніщо не може так перетворити, 

підкреслити індивідуальність квартири, будинку, саду, як по-справжньому красиві і 

стильні ковані деталі інтер’єру.  

Ручне художнє кування є одним з останніх збережених «живих» ремесел в 

нашому столітті стандартних виробів, що виробляються масовим тиражем.  

Фантазія і майстерність фахівців, винахідливість, відмінне володіння 

технологією кування, прекрасне знання особливостей і можливостей металу дозволяють 

створювати високохудожні ковані витвори мистецтва, безмежно великого і виразного 

світу кованого металу.  

Споріднені професії: електрогазозварник, електрогазозварник ручного та 

дугового зварювання.  

 

Кондитер  
Загальні поняття 

Кондитер – це фахівець, що виготовляє кондитерські вироби, десерти, та інші 

солодкі напої, страви. Представників цієї професії можна зустріти у великих готелях, 

ресторанах і пекарнях. Рідше кондитером називається людина, чий бізнес пов'язаний з 

продажем кондитерських виробів. 

Коротка історія професії 

Професія кондитер складна і потребує не лише естетичного смаку та художніх 

здібностей від робітника, але багатьох знань та вмінь. Від покоління до покоління 

передавали люди досвід приготування їжі. Ще в давній Греції був культ Акслепія, 

міфічного лікаря-цілителя, що мав ім'я Єскулап. Його дочка Гігея вважалась 

покровителькою науки та здоров'я, а вірною 

помічницею їх була кухарка Куліна. Вона 

стала покровителькою кухарської справи. Від 

цього імені походить і назва професії – 

кулінар, кондитер. Під час значних перемог 

над ворогом,  радісних подій проводилися у 

Стародавньому Римі та Греції цілі бенкети з 

тисячами запрошених гостей. Вже тоді були 

підготовлені люди, котрі готували їжу та 

відповідали за такі святкування. 

Українська кухня з давніх-давен 

відзначалась різноманітністю страв з високими 

смаковими і поживними якостями. 

Приготування їжі виділилось в окрему 

спеціальність при княжих дворах та 

монастирях. Так вже в XI столітті в Києво-

Печерському монастирі серед ченців було 

кілька кухарів. 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%B2%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82
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Розквіт капіталізму у XIX столітті привів до розвитку всієї харчової  

промисловості. Невеликі ресторації та кафе прагнули наслідувати нову моду,  і 

з'являється окрема посада кондитера, що спеціально виготовлює солодощі до чаю та 

кави.  

Професія кондитера – широка та змістовна, праця кропітка і важка, яка потребує 

багато зусиль, напруження, натхнення, творчого пошуку. 

 
Характер роботи 

Кондитер – це професія, яка передбачає як ручну, так і механізовану роботу за 

допомогою автоматичних приладів та устаткування: маслорізка, пекарні, змішувачі, 

ножі, котли,  духові  шафи, тощо. Проводить дуже багато різноманітних операцій: 

фільтрацію, вимірювання, виготовлення тіста, випікання, оздоблення тощо. 

Умови роботи 

Робота кондитера в основному проходить у цеху з 8-годинним робочим днем, в 

одну або в дві зміни, якщо це велике підприємство. На приватних підприємствах робота 

залежить від потреби ринку, який диктує свої особливі умови. Але кондитерські, які 

відрізняються оригінальними виробами, користуються у мешканців міст, сіл великим 

попитом, і продукція сучасних кондитерів розкуповується дуже охоче, особливо 

напередодні вихідних та свят.  

Обмежень щодо статі та 

віку немає, працюють і жінки, і 

чоловіки – особливо останнім 

часом, коли почали відкривати 

приватні кондитерські. Однак 

відомо, що найкращі кухарі та 

кондитери – саме чоловіки. 

Робота кондитера вимагає 

високої емоційної напруги. Багато 

часу кондитери проводять з 

великою кількістю електро-, 

тепло-, та газоприладів. В цеху 

постійно висока температура та 

шум. Тому ці умови праці 

викликають іноді перенапруження. 

Ринок праці 

Сучасний ринок праці вимагає від кондитера особливих знань та вмінь. Особливий 

акцент ставиться на візажне оформлення кондитерських виробів, яке перебуває сьогодні 

на піку моди. 

Загалом кондитер повинен знати: асортимент, рецептури і технологію 

виготовляння простих тортів, тістечок, поштучних кондитерських і хлібобулочних 

виробів масового попиту, включаючи заміс тіста і виготовлення кремів, начинок, вимоги 

до якості; ґатунок борошна, його хлібопекарські якості; способи і прийоми оформлення 
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виробів, техніку нанесення трафаретного малюнка за еталоном однією фарбою або з 

нескладними поєднанням фарб; техніку і способи оздоблення виробів помадкою, 

марципаном, шоколадом, кремом; режим і тривалість випікання (смаження) виробів; 

правила експлуатації відповідних видів технологічного обладнання, виробничого 

інвентарю, інструменту, ваговимірювальних приладів, посуду, їх призначення та 

використання в технологічному процесі; правила роботи підприємств харчування; 

санітарні правила для підприємств харчування; основи раціональної організації робочих 

місць; правила і норми охорони праці, протипожежного захисту, виробничої санітарії та 

особистої гігієни. 

Повинен уміти: готувати прості масові торти, тістечка та інші поштучні 

кондитерські і хлібобулочні вироби з нанесенням трафаретного малюнка за еталоном 

однією фарбою або з нескладним поєднанням фарб із різних видів сировини 

(борошняної, сирної маси або морозива). Виготовляти різні види тіста, кремів, начинок, 

фаршів; готувати напівфабрикати, штампувати, формувати та викладати вироби на 

листи. Оздоблювати вироби помадкою, марципаном, шоколадом, кремом тощо. 

Передавати на гартування вироби з морозива. Випікати (смажити) вироби. Визначати 

готовність тістових заготовок до випікання, садити їх у піч або у варочні (пекарські) 

шафи, стежити за процесом випікання, закінченням випікання (варіння) виробів, 

виймати їх, охолоджувати. 

Медичні обмеження 

Професія кондитера не рекомендується особам, які страждають на захворювання 

серцево-судинної та нервової системи, туберкульоз, дальтонізм, порушення психіки, 

часті простудні захворювання, алергію, астму. Часті санітарні перевірки дозволяють 

тримати на кондитерському виробництві здорових людей, які виготовляють художньо-

прекрасну продукцію. 

Вимоги до індивідуально-психологічних особливостей 

 Працювати кондитером може не кожний. Ця професія вимагає від працівника 

певних індивідуально-психологічних якостей. Кондитер повинен мати хороший 

невербальний інтелект, високий рівень оперативної пам'яті, концентрації та стабільності 

уваги, вміння переключати та розподіляти увагу, мати розвинуте наочно-дійове та 

просторове мислення. Також мати стійкий інтерес до художньої діяльності, здібності до 

професій типу "людина - художній образ": добре ліпити, малювати; розвинену творчу 

уяву.  

У кондитера повинна бути розвинена тактильна, м'язова та температурна 

чутливість, хороший нюх, слух, смак, правильне відчуття кольору, хороша зорова та 

моторна координація, високий ступінь координації рухів рук. 

Професія кондитера потребує високої пунктуальності, акуратності: точно 

дотримуватися температурного режиму, витримувати точну рецептуру, виконувати всі 

технологічні операції, витривало переносити знаходження в гарячому цеху, де 

випікаються вироби, вчасно охолоджувати їх. 

Освітня підготовка. Професію можна здобути у професійно-технічному 

навчальному закладі. 

В професійно-технічних навчальних закладах, які готують фахівців з професії 

кондитер, провідними навчальними дисциплінами є:  

o Технологія приготування борошняних кондитерських виробів з 

основами товарознавства  

o Устаткування підприємств харчування 

o Малювання та ліплення 

o Гігієна та санітарія виробництва 

o Організація виробництва та обслуговування 

o Облік, калькуляція і звітність 

o Охорона праці 
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Перспективи 

Після навчання у випускників дуже високі перспективи щодо працевлаштування. 

Якщо навіть заклади ресторанного господарства неохоче беруть молодь без досвіду, є 

можливість працювати у приватних підприємствах, що бурхливо розвиваються. Великі 

кондитерські фабрики та цехи теж охоче приймають молодь, яка стажується та набуває 

досвіду біля майстрів-кондитерів. Кваліфіковані кондитери мають можливість 

відкривати власні кафе. Тому поки існує людське суспільство, будуть перспективи у 

робітників харчової промисловості і, зокрема, у кондитера. 

Споріднені професії 

Кухар, пекар, офіціант, бармен, технік-технолог громадського харчування. 

 

Конторський службовець (бухгалтерія) 
Професія 

споріднена з такою 

давньою професією, як 

бухгалтер-рахівник, в 

основу якої покладено 

бухгалтерський облік. В 

період раннього 

Середньовіччя великий 

вплив на державний 

уклад мала релігія. При 

папському дворі була встановлена та затверджена 

посада обліковця-рахівника, до обов’язків якого 

входили спостереження за обліком папських багатств і 

перевірка звітності, яка надходила з провінцій. Пізніше 

наказом було встановлено особливу «Апостольську 

камеру» з 12 членів. До її обов’язків належали 

управління всім майном і фінансами папського двору і 

ведення обліку та звітності.  

Кінцевому формуванню бухгалтерського обліку сприяв широкий розвиток 

торгівлі в таких великих італійських містах, як Флоренція, Мілан, Венеція та ін. Із 

відкриттям Америки, шляхів в Індію, торгівля значно розширилась. Це остаточно 

сформувало бухгалтерський облік як облік банківський і торгівельний.  

Появу терміна «бухгалтер», а звідси «бухгалтерія», історики датують середніми 

віками.  

Характер роботи. Конторський службовець – це модернізована професія, 

сучасна альтернатива бухгалтеру, адже в її основу також покладено рахівництво, але 

відмінна вона тим, що великий опір робиться на знання комп’ютерної техніки.  

 
На підприємствах конторські службовці працюють за напрямами: касові 

операції, основні засоби, розрахункові операції, розрахунок зарплати, складання 
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основних форм звітності. За ведення всієї бухгалтерії відповідає головний бухгалтер. 

Кваліфікований конторський службовець розуміється на всіх питаннях обліку та 

податкової політики. Він – безцінний працівник і шанована людина на підприємстві. 

Однак і відповідальність на ньому лежить велика, оскільки він відповідає за будь-яку 

помилку в розрахунках.  

Конторський службовець повинен слідкувати за змінами в законодавстві, яке 

регулює його діяльність, та вміти спілкуватися з представниками державних органів.  

Умови роботи. Бере участь у проведенні аналізу виробничої і господарсько-

фінансової діяльності підприємства, установи, організації. Готує на основі оперативних і 

статистичних звітів довідку з питань, що належать до його компетенції. Бере участь у 

розробленні заходів, які спрямовано на додержання норм (стандартів) фінансово-

господарської діяльності на підприємстві, в установі, організації, сприяє їх здійсненню. 

Виконує поточні завдання в межах своєї компетенції за розпорядженням та дорученням 

керівництва бухгалтерії. Стежить за зберіганням бухгалтерських та нормативно-

правових документів, які стосуються його діяльності.  

Ринок праці. Жодне підприємство, мале чи велике, офіс, контора не обійдеться 

без конторського службовця, адже конторський службовець замінить і секретаря, і 

бухгалтера, і офісного працівника.  

Освітня підготовка. Професію можна здобути у професійно-технічному 

навчальному закладі.  

Вимоги до індивідуально-психологічних особливостей. Люди цієї професії 

мають бути, перш за все, відповідальними та організованими, тому що несвоєчасна здача 

звіту або втрата якого-небудь документа може дорого обійтися компанії. Крім того, він 

повинен любити цифри, з ними йому доведеться мати справу щодня, а помилка може 

виявитися фатальною. Також необхідні висока концентрація уваги, скрупульозність і 

посидючість. Потрібно мати добру пам’ять і вміти зберігати комерційну таємницю.  

Тому, обираючи цю професію, необхідно мати такі вольові якості особистості 

як: цілеспрямованість, самостійність, рішучість, стриманість, наполегливість, 

ініціативність.  

Споріднені професії: нотаріус, торговий агент, секретар, архіваріус, касир, 

страховий агент, експедитор.  

Бухгалтер - рахівник планети 

Професія важлива дуже 

Ти пам`ятай, цінуй, і вчися 

Вона тобі поможе друже 

 

Праця бухгалтера важка 

Оце вже кожен знає 

Бо ноги їх автоматично 

Ведуть уже лише туди 

Де податковий інспектор 

Їх чекає там завжди 

 

День за днем і рік за роком 

Він здає квартальний звіт 

День бухгалтера давненько 

Вже святкують безліч літ 

 

У свій вільний час вивчають 

Зміни в законах і ПДВ 

Безліч рахунків і бланків, журналів 

Лежать лише там де бухгалтер живе 
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В усіх Новий рік, клопоти 

Веселяться, хтось кричить УРА!!! 

А у них квартальні звіти 

Бо вони бухгалтера!!!!! 

 

Контролер верстатних і слюсарних робіт 
Зміст роботи  

Це дуже розповсюджена професія, необхідна на кожному підприємстві, тому що всі 

етапи виробництва вимагають пильного контролю контролера ВТК . Якщо не приділяти 

достатню увагу даному етапу виробництва, то це може привести до використання 

бракованих деталей при комплектації якого-небудь механізму, що приведе до 

неможливості експлуатації чи швидкій поломці готової продукції. 

        Контролер не є виробником продукції, але він повинний бути експертом, що оцінює 

її якість. Основне в роботі контролера - це звірення виробу зі зразком і перевірка 

точності всіх технічних характеристик продукції. Це звірення контролер здійснює "на 

око" і за допомогою спеціальних вимірювальних і контролюючих інструментів та 

приладів. Як правило, доводиться сполучати обидва способи. 

        Контролер повинний уміти читати креслення оцінюваних виробів, знати властивості 

застосовуваних матеріалів і способи їхньої обробки, уміти користатися контрольно-

вимірювальним інструментарієм різного ступеня складності. Його задача не тільки 

знайти брак, але й установити причину його виникнення. 

У своїй роботі контролери користаються різними вимірювальними засобами.  

Умови роботи 

 Контролери верстатних і слюсарних робіт працюють в цехах підприємств але 

можуть працювати в окремих приміщеннях, що примикають до виробничої ділянки. У 

розпорядженні контролера є спеціально оснащене робоче місце, укомплектоване 

необхідними приладами і добре освітлене. Також це можуть бути спеціальні фізичні, 

хімічні лабораторії й іспитові цехи. Контролер може працювати безпосередньо у 

виробничому цеху і, якщо тестуємі вироби і конструкції складно чи неможливо 

переміщати. В останньому випадку інструментарій контролера повинний бути 

компактним, щоб його було зручно переносити. 

Домінуюча професійна спрямованість 

Людина-техніка, перевага видів робіт з точними показниками правильності 

результату, на стику зі сферою професій людина-знак. 

      Домінуючі інтереси - техніка; супутні - математика, фізика, хімія, 

металообробка.  

Необхідні якості  

Для успішної діяльності необхідна висока гострота слуху і зору, стійкість ясного 

бачення, гарне кольоророзрізнення і дотик, точний лінійний і об'ємний окомір. Також 

необхідні: здатність до концентрації і розподілу уваги, гарна механічна оперативна і 

довгострокова пам'ять, що дозволяє запам'ятовувати нормативні показники оцінюваного 

виробу, виражений технічний інтелект, спостережливість. Особистісні якості, що 

сприяють успішній діяльності - відповідальність, акуратність і пунктуальність.  

Медичні обмеження  

Дана професія не рекомендована людям, що страждають захворюваннями 

органів зору і слуху, що мають нервово-психічні розлади, що провокують 

непосидючість, неуважність, підвищену збудливість чи депресію. Робота з контролю 

виробів з високим ступенем покриття оліями, фарбою, мастикою і за участю хімічних 

розчинів протипоказана людям із хворобами шкіри, вираженими алергійними реакціями.  

Освітня підготовка  
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 Професію контролера верстатних і слюсарних робіт можно здобути в 

професійно технічних навчальних закладах  

Та у всіляких навчальних закладах технічного профілю в залежності від галузі. 

Також можна освоїти професію контролера на виробництві, маючи професію, 

орієнтовану на виробництво, обслуговування чи розробку техніки (робітник, технік, 

інженер). Від рівня освіти буде залежати розряд і посада.  

Перспективи  

Здобувши вищу освіту і маючи 4 – розряд та опит роботи на виробництві, 

фахівець такого рівня класності може бути контрольним майстром, начальником 

контрольної служби цеху, надалі - керівником відділу технічного контролю 

підприємства. Можливе підвищення кваліфікації за рахунок підвищення рівня 

освіти, перекваліфікації на клас виконавських професій, на професію контролера 

родинного виробництва. 

 Такі показники динаміки кар'єри, як затребуваність на ринку праці, рівень 

заробітної плати дуже варіюються в залежності від галузі, у якій контролер 

спеціалізується. 

 Рівень освіти може бути різний, але він визначає одержання 
кваліфікаційного розряду: початкова професійна - 2-3 розряд, технікум чи 
інститут - 4 розряд і вище. 

Споріднені професії  
- Метролог. 

- Технік-технолог. 

- Технік-конструктор. 

- Контролер  

електрогазозварювальних робіт. 

- Контролер на автоматичних лініях.  

 

 

 

Контролер зварювальних робіт 
Контролер зварювальних робіт – 

робітник, фахівець зварювального 

виробництва, який контролює якість 

зварних з’єднань. Професія 

відповідальна, від якості роботи якої 

залежить довго- тривалість і стійкість 

зварювальних конструкцій.  

Контролер зварювальних робіт 

повинен знати:  

– основні вимоги підготовки до 

зварювання  

виробів та вузлів;  

– основи технологічних процесів 

зварювання;  

– вимоги до зварних матеріалів;  

– прилади для виявлення 

дефектів і правила їх регулювання в 

процесі  
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роботи;  

– допуски під час зварювання виробів та вузлів, які контролює;  

– умови позначення зварних швів на кресленнях  

Повинен уміти:  

– контролювати якість та приймати зварні з’єднання виробів, вузлів та  

конструкцій з низьковуглецевих сталей;  

– перевіряти геометрію краю шаблоном;  

– контролювати відповідність зварних матеріалів технічним умовам.  

Умови роботи. Праця контролера зварювальних робіт належить до класу 

перетворюючих професій ручної праці і здійснюється переважно на відкритому повітрі в 

умовах перепадів температури і вологості.  

Ринок праці. Контролери зварювальних робіт можуть працювати на 

підприємствах машинобудівної, паливної, газової промисловості і на будівництві.  

Освітня підготовка. Професію можна здобути у професійно-технічному 

навчальному закладі.  

Медичні обмеження. Захворювання, що затруднюють рух, захворювання 

нервової системи, знижений зір і слух.  

Вимоги до індивідуально-психологічних особливостей. Для людини, яка 

вибирає професію контролера зварювальних робіт, важлива фізична витривалість, 

самостійність, скрупульозність в роботі, акуратність, спостережливість, терплячість, 

посидючість, відповідальність.  

Споріднені професії: електрогазозварник, збиральник металевих конструкцій, 

коваль ручного кування, електрогазозварник ручного дугового зварювання.  

 

 

 

 

Контролер-касир 
 

Характер роботи. 

Професія контролера-касира не 

менш складна і відповідальна, ніж 

інші професії. Адже контролер-

касир повинен відмінно знати не 

тільки теорію своєї роботи, але і 

бути чудовим практиком.  

Касир – це обличчя 

підприємства. Адже часто саме він 

першим зустрічає відвідувачів або 

проводжає їх. Отже, цьому 

працівникові необхідно бути 

ввічливим і привітним, що в свою 

чергу вимагає великих емоційних 

затрат. Касир повинен володіти 

гарно поставленим голосом та 

дикцією.  

Цей працівник цілком і повністю відповідає за гроші, які проходять через його 

руки, що передбачає високий рівень відповідальності, уважності і стресостійкості. Він 

повинен вміти працювати в команді, швидко навчатися, мати міцні знання з математики.  
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Умови роботи.  

Незалежно від спеціалізації він повинен знати пристрій і правила експлуатації 

контрольно-касових апаратів, порядок одержання, зберігання та видачі коштів, ознаки 

платоспроможності державних грошових знаків, способи перевірки платоспроможності 

пластикових карток, порядок ведення касової книги і складання касової звітності.  

Повинен уміти ознайомлюватись з асортиментом товарів на складі, брати участь 

в його отриманні. Готувати товари до продажу: перевіряти їх найменування, кількість, 

сортність, ціну, розпаковувати, оглядати зовні, перебирати, протирати, заповнювати і 

прикріплювати ярлики цін до товарів, розміщувати і викладати товари за групами, 

видами, сортами з урахуванням правил товарного сусідства, частоти попиту. 

Повідомляти адміністрацію про надходження товарів, які не відповідають маркуванню. 

Обслуговувати покупців із застосуванням технічних засобів штрихового кодування. 

Перевіряти наявність штрихового коду, інших штрихкодових позначок на товарах; 

проводити ідентифікацію товарів. Консультувати покупця про ціну, властивості, якість 

товарів та ціни на них, пропонувати нові та взаємозамінні товари, а також товари 

супутнього асортименту. Надавати покупцям допомогу в пакуванні товарів. 

Контролювати своєчасне наповнення асортименту товарів. Брати участь в оформленні 

внутрішньомагазинних вітрин. Вести книгу обліку розрахункових операцій, складати 

касову звітність, брати участь у підготовці товарів до інвентаризації.  

Ринок праці. 

Контролер-касир може 

працюватив у 

торгівельних 

підприємствах, 

банківських установах, 

транспортних 

організаціях.  

Освітня 

підготовка. Професію 

можна здобути у 

професійно-технічному 

навчальному закладі.  

Медичні 

обмеження. Робота не 

рекомендується людям, які 

страждають на захворювання:  

– нервової системи;  

– відхилення у психіці (надмірна тривожність, збудливість);  

– судинну дистонію з вираженими головними болями (гіпертонія,  

мігрень);  

– опорно-рухового апарата;  

– хронічні інфекційні захворювання;  

– шкірна алергія;  

– епілепсія;  

– різко виражені неврози;  

– зниження слуху на обидва вуха;  

– ті, хто є бактеріоносіями.  

Вимоги до індивідуально-психологічних особливостей:  

– здатність зберігати витримку у будь-якій ситуації;  

– стійка увага;  

– добра довгострокова й короткочасна оперативна пам’ять;  

– математичні здібності;  
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– точне просторове сприйняття форми й величини предмета;  

– чітка дикція;  

– спостережливість;  

– чіткість і акуратність;  

– чесність;  

– товариськість.  

Споріднені професії: продавець, касир, товарознавець, бармен.  

 
Контролер ощадного банку 

Професія банківського 

працівника в сучасному світі 

стала популярною. Щоб стати 

професіоналом у банківській 

справі потрібно багато вміти і 

знати. Вміння здобуваються у 

практичній роботі, а знання 

потрібно здобувати постійно, 

починаючи від навчального 

закладу і продовжуючи 

навчання вже працюючи в 

банку.  

Контролер ощадного 

банку – це і професія, і 

самодостатня позиція. 

Історія розвитку 

банківської справи тісно 

пов’язана з історією банків та виникненням грошей. 

«Справді, це найзагадковіший інструмент із усіх винайдених людиною. Немає 

нічого простішого, ніж користуватися ним, і нічого складнішого, ніж зрозуміти, як він 

діє. Ніхто не може гарантувати, що ми управляємо ним, а не він» 

Перші банківські операції з обміну грошей існували ще за дві тисячі років до 

нашої ери у Стародавній Греції, у Стародавньому Єгипті та Римі. 

Перші кредитні операції здійснювалися у Стародавньому Вавилоні, де не тільки 

обмінювалися гроші однієї держави на гроші іншої, а й практикувалося прийняття 

вкладів та видання по них відсотків.  

Зародилася і подальшого розвитку банківська справа набула в Стародавній Греції. 

Кілька сотень грецьких міст карбували власні монети, вели жваву торгівлю, розвивали 

грошово кредитні відносини.  

Виникла професія – міняйли, які розкладали монети на спеціальному столі 

(трапеза) і перевіряли їх якість. Звідси назва – міняйли-трапедзити. Спочатку трапедзити 

займалися обміном грошей однієї 

монетно-вагової системи на іншу й 

перевіряли їх якість. 
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Термін «банк» походить від італійського «banca», що означає «лавка», «скриня». 

«Скриня» вказує на те місце, де зберігають цінності, а «лавка» - це місце, прилавок, стіл, 

де обмінюють гроші і укладають грошові угоди з купівлі-продажу. Трапеза - лавка 

міняйли, де працювали кілька осіб, перетворилася на 

прототип сучасного банку. 

Банківська справа в сучасному вигляді зародилася в 

період мануфактурної стадії капіталізму, коли виникли 

банкірські доми, які надавали кредит промисловим і 

торговим капіталістам під помірний відсоток. Досить 

відомими на той час банкірськими домами були: Чайльда в 

Англії, Ротшильдів у Франції, Медичі в Італії. 

Так професія «контролер банку»  зародилася у надрах банківської справи. Під 

впливом науково-технічного прогресу професія контролера зазнала значних змін. 

Характер роботи  

Здійснює проведення та облік визначених 

банківських операцій, передбачених чинним 

законодавством: відкриття та ведення рахунків 

клієнтів та здійснення розрахунків за їх дорученням; 

касове обслуговування клієнтів; залучення депозитів 

фізичних осіб. 

Здійснює заходи щодо виконання філією 

Ощадбанку плану залучення заощаджень населення 

у вклади. Веде облік готівки, цінностей і цінних 

бланків. 

Здійснює закриття операційного дня та 

складання щоденної звітності філії, перевіряє 

відповідність наявної готівки, 

цінностей і цінних бланків, їх 

залишків у касі визначеним 

документам. 

Додержується правил 

зберігання документів, особових 

рахунків, карток із зразками 
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підписів, штампів та печаток, бланків банківської звітності. Зберігає ключ від грошової 

комори філії (сейфа), бере участь у її відкриванні та закриванні. Зберігає інформацію, що 

становить службову таємницю або носить конфіденційний характер. Додержується 

правил і норм охорони праці та протипожежного захисту. 

Умови роботи 

Постійне робоче місце — місце, на якому контролер перебуває більшу частину 

робочого часу (або більш як дві години безперервно). Якщо при цьому робота 

здійснюється в різних пунктах робочої зони, постійним робочим місцем вважається уся 

робоча зона. 

Робоче місце — місце постійного або тимчасового перебування контролера в 

процесі трудової діяльності. 

Робоча зона — простір, обмежений по висоті до двох метрів над рівнем підлоги 

або майданчика, на якому знаходиться місце постійного або непостійного (тимчасового) 

перебування працівників. 

Умови праці — сукупність факторів виробничого середовища і трудового  

процесу, які впливають на здоров'я і працездатність людини в процесі її професійної 

діяльності. 

 

 
 

Оптимальні умови і характер праці — умови і характер праці, при яких 

виключено несприятливий вплив на здоров'я працівників небезпечних і шкідливих 

виробничих факторів (відсутність або відповідність рівням, які прийняті як безпечні для 

населення); створюються передумови для збереження високого рівня працездатності.   

Допустимі умови і характер праці — умови і характер праці, при яких рівень 

небезпечних і шкідливих виробничих факторів не перевищує встановлених гігієнічних 

нормативів на робочих місцях, а можливі функціональні зміни, спричинені трудовим 

процесом, зникають за час регламентованого відпочинку протягом робочого дня або 

домашнього відпочинку до початку наступної зміни й не справляють несприятливого 

впливу в близькому і віддаленому періоді на стан здоров'я працівників та їх нащадків. 

Ринок праці 

- Отримавши професію «Контролер Ощадного банку» можна працевлаштуватись в 

банківських установах та інших державних та приватних підприємствах на посаді 

контролера, інкасатора, касира 

- Ризик безробіття мінімальний і визначається недостатньою професійною 

майстерністю 

- Професійні знання можна реалізувати в будь-якій галузі народного господарства 

Освітня підготовка. Професію можна здобути  у професійно-технічному 

навчальному закладі 

 
Контролер радіоелектронної апаратури та 

приладів 
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Контролери радіоелектронної апаратури працюють на підприємствах електронної 

і радіотехнічної промисловості. Керуючись 

технічними умовами (ТУ), 

конструкторськими та технологічними 

документами, виконують випробування та 

контроль виробів з метою перевірки їх 

технічних показників на відповідність 

вимогам ТУ та умовам експлуатації. Вони є 

представниками підприємства в процесі 

передачі готової продукції замовнику, 

можуть мати своє постійне робоче місце (в 

залежності від типу виробництва), тип 

роботи – вільний, робота розумово-

аналітична. Спорідненою професією за 

характером робіт є регулювальник 

радіоелектронної апаратури.  

Бурхливий розвиток радіотехніки 

привів до появи радіоапаратури різних 

класів: радіоприймачів, телевізійних 

приймачів, пристроїв запису інформації, 

підсилювачів, які почали виготовляти 

великими серіями. Ці прилади повинні 

виконувати свої функції в заданих умовах 

експлуатації та зберігати технічні 

параметри. А це викликало необхідність 

випробовувати виготовлену апаратуру з 

метою визначення її якості та 

експлуатаційної надійності. Тому 

одночасно із появою професії 

регулювальника у 40-х роках ХХ століття 

виникла професія контролера 

радіоелектронної апаратури. 

У наш час значимість цієї професії 

зростає у зв’язку із підвищенням 

функціональної складності сучасної  

радіоелектронної апаратури. 

Бронхіальна астма, хронічні 

бронхіти з бронхоспазмами, пониження 

гостроти зору, порушення або відсутність 

кольорового сприйняття. 

Фізичне навантаження – незначне. Нервово-емоційне напруження обумовлено 

відповідальністю за якість виконаної роботи. Контролер повинен бути емоційно стійким, 

володіти хорошою пам’яттю, спостережливістю, вміти концентрувати увагу та робити 

логічні висновки. 

Сучасна радіоапаратура характеризується високою інтеграцією і технологічністю, 

малою вагою і розмірами, високою надійністю. Вона використовується у всіх галузях 

народного господарства, в найрізноманітніших умовах експлуатації. 

Виготовлення сучасних радіопристроїв супроводжується новими технологіями, 

використанням нової елементної бази. Відповідно зросли і вимоги до професійної 

підготовки контролера радіоелектронної апаратури. Він повинен розуміти принцип дії 
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сучасних радіоприладів, знати їх технології виготовлення, вміти застосовувати 

контрольно-випробувальне та вимірювальне обладнання. 

При професійному відборі перевага надається кращим випускникам 

загальноосвітніх шкіл, які мають міцні знання з математики і фізики. 

 

Контролер художніх виробів 
Характер роботи: робітник ювелірно-огранувального підприємства; ломбарду; 

митниці; ювелірних магазинів. Вміє здійснювати контроль якості художніх виробів з 

кольорових металів, дерева, каменю, кості, рогу, скла, пап’є-маше та інших матеріалів – 

візуально та із застосуванням контрольно-вимірювальних інструментів. 

 Володіє знаннями: декоративно-прикладного мистецтва, історії ювелірного 

мистецтва, трудового і кримінального законодавства. 

Умови роботи: ломбард, ювелірний магазин, ювелірний салон. 

Освітня підготовка: професійна освіта у Державному професійно-технічному 

навчальному закладі «Міжрегіональний центр ювелірного мистецтва м. Києва» або на 

підприємствах ювелірної галузі на базі повної загальної середньої освіти. 

Ринок праці: ломбард, ювелірний магазин, ювелірний салон. 

Медичні обмеження; захворювання зору, опорно-рухового апарату.  

Вимоги до індивідуально-психологічних особливостей:  самостійність, вміння 

адекватно, раціонально приймати рішення, вміння спілкуватися, чесність. 

Перспективи: працевлаштування в ювелірних магазинах, салонах, ломбардах. 

Споріднені професії: експерт з оцінки дорогоцінного каміння. 

Контролер художніх виробів 

Для них прикраси –  

Це не просто досконалість,  

Це результати праці копіткої. 

Тож контролери перевірять якість, 

Параметри краси такої.  

   

Вага і розмір, колір, чистота 

Для каменю коштовного важливі, 

Чи річ-підробка, а чи справді золота, 

Підкажуть вам експерти-ювеліри. 

    

Якщо ви хочете отримати кредит, 

В ломбард здаєте речі під заставу, 

Вам контролер все зможе пояснить: 

На який строк і на якій підставі. 

 

Коректор (переддрукарські процеси 
поліграфічного виробництва) 

Повинен знати  

Український та іншомовний алфавіти; алфавіти народів; правила орфографії та 

пунктуації українських та російських текстів; типографську систему вимірювань, 

стандартні коректурні знаки; відрізнювані признаки шрифтів різних гарнітур; технічні 

правила набору тексту, таблиць, висновків (акцидентних)форм, математичні та хімічні 

знаки, ноти та порядок їх написання за Брайлем; стандарти шрифтів, пропускних 

матеріалів та лінійок.  
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Повинен вміти  

Вичитка усіх видів літератури. Занесення виправлень у відбитка згідно з 

оригіналом та технічними правилами набору. Корегувати відбитки з типографського 

набору, який має окремі іншомовні слова, цифровий матеріал, незначні виділення 

шрифтом іншого зображення (курсив, напівжирний) та розрядкою. Читка відбитків. 

Внесення виправлень згідно з оригіналом та технічним правилом набору. 

Загально-професійні вимоги:  

1. Раціонально та ефективно організовувати працю на 

робітничому місці. 

2. Додержуватись норм технологічного процессу. 

3. Не допускати браку в роботі. 

4. Знати й виконувати вимоги нормативних актів про 

охорону праці і навколишнього середовища, додержування 

норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт. 

5. Використовування в разі необхідності засоби 

попередження і усунення природних і непередбачених 

негативних явищ. 

6. Знати інформаційні технології. 

Освітні вимоги  

Професію можна здобути у професійно-технічному 

навчальному закладі. 

Сфера професійного використання  
Видавнича справа, поліграфічна промисловість, відтворення друкованих матеріалів. 

Книговидавнича справа. Видання газет. Видання журналів. 

Інші види видавничої діяльності: видавництво поштових листівок, бланків, 

розкладів, формулярів, плакатів, художніх репродукцій тощо 

Обслуговування комп’ютерних і інтелектуальних пристроїв, систем і мереж 

обробки інформації та прийняття рішень; 

Комп’ютерна обробка текстової та цифрової інформації; 

Набирання та правлення: журналів, газет, навально-методичної літератури, 

художньої літератури, книжково-журнальних та канцелярських таблиць інші форми 

документації. 

 

 

 

 

 

Кравець  
В світі багато професій, одна з них – кравець. 

Її усюди шанують, бо кравець не просто митець. 

Він творить людину, він бачить її почуття. 

На тканині відтворить картину – картину 

людського життя. 

Кравці ніким не замінні у світі, професія їх 

значна. 

І в кожному навіть столітті ніколи не зникне 

вона. 

Загальні поняття 

Кравець – фахівець із пошиття одягу. 
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Коротка історія професії 

Перші кравці з’явилися в Древній Греції в III ст. до н.е. і працювали вони у 

майстернях. Проте, особливий статус ця професія отримала приблизно в XV ст., коли 

зародилося поняття «мода». Згодом намітилася і спеціалізація кравців: одні шили плащі, 

інші – чоловічі костюми, треті – жіночі сукні, інші – решту необхідного одягу. Весь одяг 

переважно виготовлявся на замовлення.  

В  спеціальних  книгах  були зібрані  зразки різних модних кроїв. Ці збірки 

матеріалів дозволяли кравцям шити одяг точно по фігурі клієнта,  допомагали у 

виправленні певних недоліків. 

Покращив якість і швидкість пошиття одягу винахід першої системи крою («система 

третини», 1818 р.), згодом масштабної системи, а з часом і пропорційно-розрахункової. Також,  

розвитку кравецької  справи сприяла поява перших паперових викройок (1820-і рр., фірма 

«Сміт» в м. Лондоні ) та перехід у 1863 р. їх  виробництва на індустріальну основу 

(американська фірма «Баттерік»). 

Важливим етапом у розвитку кравецької справи було заснування у 1841 р. в 

Парижі школи крою «Гер-Лавінь» з майстернею, яка згодом перетворилася на знамениту 

школу моди «Esmod» – Вищу школу мистецтва і техніки моди. Пізніше А.Лавінь 

винайшов власну систему крою, бюст-манекен для шиття і гнучку сантиметрову стрічку.  

Справжню революцію у виробництві одягу зробив винахід в 1830 р. швейної 

машини: Бартелемі Тимоньє отримав патент на швейну машину і відкрив першу у світі 

автоматизовану швейну фабрику. Зараз батьком швейних машин човникового стібка 

вважають американця Еліаса Хоу, який 10.09.1846 р. отримав патент на машину, що 

виконувала  шов із швидкістю 300 стібків за хвилину. Але, дослідження щодо 

виготовлення швейної машини продовжувалися. І найуспішніше це вийшло у Ісаака 

Мередіта Зінгера. Так у 1851 р. світ побачив нову швейну машину «Singer». 

За минулі сотні років сталися значні зміни в світі моди і в мистецтві кравецької 

справи. Так,  на зміну ручним роботам прийшли швейні машини, з’явилися нові і 

досконалі тканини та фурнітура; одяг став зручнішим. Але і досі кравецька справа 

залишається мистецтвом, тому що вона створює унікальний одяг, окремий стиль для 

кожної людини. 

Отже, цю професію можна з впевненістю назвати однією із найдавніших та 

найсучасніших, бо потреба в кравецьких послугах існує постійно, оскільки вона несе 

красу у світ.  

Характер роботи 

Кравець – творча та популярна професія 

у сфері надання послуг населенню. В професії 

кравця можна виділити ряд спеціалізацій: 

спеціаліст з пошиття верхнього та легкого 

одягу, виробів із шкіри і хутра тощо. 

Кравець виготовляє за індивідуальними 

замовленнями швейні вироби різного 

призначення і для різних категорій населення; 

переробляє вироби; бере участь у створенні 

нових моделей. Під час своєї діяльності кравці 

використовують швейні машинки; голку; 

нитки; наперсток; сантиметрову стрічку; 

різець; тканину; крейду; ножиці; лекала; праску. 

Умови роботи 

Праця кравця належить до розряду фізичної праці середньої тяжкості. Кравцями 

можуть працювати як жінки, так і чоловіки різного віку.  

Трудова діяльність кравця здійснюється в спеціалізованих приміщеннях, які 

обладнані робочими місцями, оснащені швейними машинами та іншими необхідними 
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пристроями, забезпеченими технічною документацією. У приміщеннях, де працюють 

кравці, повинні бути створені умови, які виключають виробничий травматизм з метою 

уникнення механічних ударів, порізів, проколів, опіків, уражень електричним струмом і 

дії інших травмуючих факторів.  

Ринок праці 

Попит на фахівців з кравецької справи на ринку праці є високим. 

Кравець повинен знати та вміти: 

Повинен знати: асортимент одягу, сучасну технологію  виконання ручних, 

машинних, волого-теплових операцій на різних видах матеріалів; вимоги державних 

стандартів, технічних умов до виготовлення швейних виробів; умовні позначення і 

крейдяні знаки на деталях виробів після примірок, відновлення крейдяних ліній та 

позначок; назви деталей крою, вимоги до їх якості; конструкцію та складові частини 

деталей виробів вказаного асортименту; швейні матеріали, їх призначення, основні 

властивості; призначення та властивості клейових матеріалів; будову і призначення 

швейних машин, прасок, інструментів, необхідних для виготовлення одягу; правила 

експлуатації швейного обладнання, види та призначення приладів малої механізації; 

способи лагодження одягу; етапи підготовки виробу до примірок; дефекти готових 

швейних виробів, причини їх виникнення, заходи з попередження та способи їх 

усунення. Основи образотворчої грамоти.  

Повинен вміти: виготовляти швейні вироби ( халати, нічні сорочки, піжами, 

сукні, блузи, спідниці на підкладці,  брюки чоловічі та жіночі  без підкладки та на 

підкладці, чоловічі сорочки, жилети, жакети, піджаки, плащі, куртки, демісезонні пальта 

та напівпальта) за індивідуальними замовленнями або в бригаді з розподілом праці; 

виконувати всі види ручних робіт; виконувати всі види волого-теплових робіт з 

використанням сучасного обладнання ( з виконанням операцій декатування, 

відпарювання, зняття лас); з’єднувати 

машинними строчками деталі виробу (на 

універсальному та спеціальному 

швейному обладнанні); обробляти 

крайовими швами зрізи деталей; 

оздоблювати вироби строчками, 

додатковими деталями та фурнітурою; 

обробляти петлі ручним або машинним 

способами, пришивати ґудзики; 

готувати вироби до примірок 

індивідуально або в бригадах з 

розподілом праці; проводити 

лагодження швейних виробів середньої 

складності з використанням машинних 

та ручних робіт; виконувати та читати 

ескіз моделі; усувати неполадки в роботі 

швейного устаткування; чистити вироби в готовому вигляді. 

Освітня підготовка. В професійно-технічних училищах, які готують фахівців з 

кравецької справи, провідними навчальними дисциплінами є: спецтехнологія, 

конструювання, моделювання та художнє оформлення одягу, спецмалюнок, обладнання, 

матеріалознавство. Поряд з вивченням цих дисциплін учні освоюють загальноосвітні 

дисципліни. Основам професійних знань, професійних вмінь та навичок учні 

оволодівають в навчально-виробничих майстернях. 

Перелік навчальних закладів, де після закінчення ПТНЗ можна здобути  вищу 

освіту 
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Назва 

навчального 

закладу 

Галузь 

Знань 

Напрям 

Підготовки 

Київський національний 

універ-ситет технологій та 

дизайну 

6.051602 Технологія 

виробів легкої 

промисловості 

Технологія та дизайн 

текстильних матеріалів 

Мукачівський державний 

університет 

6.051602 Технологія 

виробів легкої 

промисловості 

Технологія та 

дизайн текстильних 

матеріалів 

Східноукраїнський 

національний університет ім. 

Даля 

6.051602 Технологія 

виробів легкої 

промисловості 

Швейне виробництво 

Херсонський національний 

технічний університет 

6.051602 Технологія 

виробів легкої 

промисловості 

Швейне виробництво 

Хмельницький національний 

університет 

6.051602 Технологія 

виробів легкої 

промисловості 

Швейне виробництво 

Хмельницький інститут 

конструювання та 

моделювання швейних 

виробів 

6.051602 Технологія 

виробів легкої 

промисловості 

Швейне виробництво 

Львівський коледж легкої 

промисловості КНУТД 

6.051602 Технологія 

виробів легкої 

промисловості 

Моделювання та 

конструювання промислових 

виробів 

Швейне виробництво 

Коледж КНУТД (м. Київ) 

6.051602 Технологія 

виробів легкої 

промисловості 

Швейне виробництво 

Львівський державний 

технікум легкої 

промисловості 

6.051602 Технологія 

виробів легкої 

промисловості 

Швейне виробництво 

ДВНЗ «Київський коледж 

легкої промисловості» 

6.051602 Технологія 

виробів легкої 

промисловості 

Швейне виробництво 

Коледж Хмельницького 

інституту конструювання та 

моделювання швейних 

виробів 

6.051602 Технологія 

виробів легкої 

промисловості 

Швейне виробництво 

Медичні обмеження 

Кравцем може працювати практично будь-яка здорова людина, але недоцільно 

опановувати цю професію людям, які мають певні протипоказання (таблиця). 

Медичні обмеження щодо професії  кравець 

 

Медичні протипоказання 

 

 

Робота кравця потребує та вимагає 
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Захворювання органів зору, зорові 

розлади (косоокість, дальтонізм, 

зниження гостроти зору) 

- навантаження на очі; 

- точного визначення відстані, розмірів та форм деталей; 

- визнання різниці у ідентичності або фактурі матеріалу; 

- відчуття гарного кольорового. 

Захворювання хребта (сколіоз та ін.) 

 

- сидячої або нахиленої пози протягом тривалого часу 

Захворювання і опорно-рухового 

апарату 

- напруженої роботи руками, особливо кистей рук; 

- сидячої або нахиленої пози протягом тривалого часу 

Психофізіологічні захворювання; 

епілепсія;  органічне ураження 

центральної нервової системи 

- розвитку та концентрації уваги; 

- низької координації рухів; 

- комунікативності 

- посидючості (малорухомої пози) протягом тривалого 

часу; 

- високий рівень переключення і розподілу уваги; 

- емоційна стійкість 

Захворювання серцево-судинної 

системи та гіпертонічна хвороба 

 

- роботи в умовах шуму і вібрації від працюючого 

устаткування 

Захворювання легень - роботи в умовах забруднення повітря водяними парами і 

часточками текстильних волокон 

Захворювання шкіри 

 

- постійних фізичних контактів 

Захворювання слуху - роботи в умовах шуму і вібрації від працюючого 

устаткування 

- постійних соціальних контактів 

Вимоги до індивідуальних психологічних особливостей  

 «Кравець може не тільки розкроїти тканину, він може перекроїти душу людини, 

посіяти в ній добро, правду, любов, людяність, щирість, правдивість, шляхетність, 

доброзичливість, милосердя, а зневіру відігнати геть». 

Перспективи 

Навчаючись в професійно–технічному навчальному закладі професії кравця, учні 

набувають фахових знань, умінь і навичок, готуються застосовувати їх у своїй подальшій 

професійній діяльності. 

Під час проходження виробничої практики на фабриках, приватних підприємствах 

швейної галузі учні вдосконалюють свою професійну майстерність, набувають нових 

знань та навичок. Крім того, під час практики роботодавці мають нагоду оцінити 

професійний рівень молодих фахівців і запропонувати їм після  закінчення навчання 

робочі місця. 

Загалом, згідно статистичних даних, ймовірність працевлаштування після навчання 

за професією «кравець» складає близько 90%. Сьогодні фахівець з кравецької справи не 

залишиться без діла, оскільки якщо не в будній день, то принаймні до свята багато хто 

мріє про створення своєї особистої неповторної сукні чи оригінального костюму. 

Споріднені професії  

Спорідненими професіями фахівця з кравецької справи є: швачка; модельєр -

конструктор; технолог; закрійник; майстер виробничого навчання. 

 

Кухар 
Загальні поняття  
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Кухар - це людина, професією якої є приготування їжі. 

Коротка історія професії 

Майстерність приготування їжі є однією з найдавніших 

галузей людської діяльності. Сучасний великий досвід 

обробки харчових продуктів і приготування із них страв 

накопичувався протягом багатьох віків. 

Для знаходження їжі первісні люди об’єднувались у 

племена, разом займались мисливством, землеробством. 

Примітивна кулінарія, якою вона була у первісних народів, 

пройшла довгий і важкий шлях свого розвитку, перш ніж, 

нарешті, перетворилася у вишукану кулінарну майстерність, 

увібравши в себе досягнення сучасної науки і техніки. 

Своїм корінням кулінарія сягає найдавнішого періоду. 

Найбільший внесок в розвиток кулінарії зробили античні 

народи – древні греки і древні римляни. Майстерність 

готувати греки славили разом із поезією та музикою. В Давній Греції налічувалось 

близько 50 письменників, що присвятили кулінарному мистецтву сторінки своїх книг. 

Спеціально приготовані за їх рецептами страви призначались для учасників 

Олімпійських ігор, пристарілих людей, що страждали порушеннями функції шлунка і т. 

д.  

За 2500 років людство повільно удосконалювало як свої смаки, так і тонкощі 

технології приготування їжі. Великий вплив на розвиток європейської кухні мала 

«гастрономічна» революція, завдяки якій в Європі вперше з’явилося багато невідомих на 

той час продуктів. Після відкриття Америки в ХVІ столітті англійці та іспанці вперше 

скуштували привезені з-за океану кукурудзу, квасолю, соняшник і томати. Але 

найважливішим продуктом, що змінив і збагатив кухню європейців була картопля.  

У ХVІІІ столітті кулінарія прирівнювалась до науки. 

Першу спробу створити наукову основу кулінарії зробили 

французи Ансельм Саварен та Антуан Карем, які ввели строгі 

пропорції, встановили певну послідовність у подачі страв та 

сервіруванні столу, заклали естетичні основи сучасного 

оформлення страв. 

Кулінарія довгий час залишалася кухарською справою, 

мистецтвом окремих людей. Наукові основи не були 

розроблені, не було технічної бази. У 1917 році був 

підписаний декрет про створення громадського харчування. Продовольча криза, що 

виникла влітку 1917 року, примусила владу серйозно задуматися над проблемами 

дешевої їжі, приготованої в одному казані. 

Перша їдальня громадського харчування була організована в 1918 році в 

Петрограді, на Путилівському заводі. Приклад путилівців знайшов послідовників, і у 

вересні 1918 року в Петрограді вже функціонувало близько 200-т їдалень. 

У Москві перша їдальня відкрилась 12 квітня 1918 року, де спочатку готували 500-

600 обідів на день, але досить швидко їх кількість була доведена до 1500. Стрімко 

розширювалась мережа дитячих та шкільних їдалень. Продовольчі органи приступили до 

організації фабрик-кухонь, які дали можливість перетворити більшість їдалень у 

роздавальні пункти. Одним з перших такою фабрикою-кухнею став відомий ресторан 

«Яр» у Москві, де готувалось до 18 тисяч обідів для дітей. 

У перші роки Радянської влади були створені школи кулінарного навчання, а в 

1930-1931 роках – технікуми та Інститути громадського харчування. 

В основу роботи вчених у галузі харчування лягли праці кращих представників 

світової фізіологічної науки – І.М. Сєченова, І.П. Павлова,              М.Н. Шатернікова та 

ін. Інститутом харчування розроблені норми залежно від віку, професії, клімату, вивчено 
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ряд проблем обміну речовин в організмі, закладено основи лікувального харчування. 

З’являються нові види харчової сировини, які вимагають нових методів обробки, нових 

кулінарних рецептів. 

Кухарські рецепти зібрані в спеціальний Збірник рецептур страв і кулінарних 

виробів, які дають можливість працювати з точним дозуванням продуктів. 

Сьогодні в галузі науки про харчування працюють вчені найрізноманітніших 

спеціальностей. Звичайний сніданок у шкільній їдальні «проектують» нерідко з 

допомогою сучасних ЕОМ медичні працівники, фізіологи, економісти, дієтологи, 

педагоги та, звичайно кухарі. Це вони турбуються, щоб у раціоні було більше молока, 

сиру, яєць та каш – вівсяної, гречаної… За кожною назвою страви – розрахунок 

калорійності, співвідношення білків, жирів, вуглеводів, вітамінів. 

Характер роботи 

Кухар готує супи, другі страви, іншу їжу. Знає, 

як правильно зберігати продукти, готує різні страви за 

рецептами і вміє оформляти приготоване. Організовує 

зберігання продуктів відповідно до санітарно-

гігієнічних норм. Попри те, що кухар на 

підприємствах громадського харчування користується 

встановленими рецептами страв, він може вносити до 

них зміни в залежності від якості сировини і 

контингенту споживачів.  

Умови роботи 

Праця кухаря належить до розряду фізичної 

праці середньої тяжкості. Кухарем можуть працювати 

як жінки, так і чоловіки різного віку. На 

підприємствах ресторанного господарства 

застосовують такі види робочих графіків: лінійний чи 

змінний (всі працівники починають і закінчують 

роботу одночасно); стрічковий поточний, 

ступінчастий (передбачає вихід працівників у різний 

час з тим, щоб в години "пік" забезпечити найшвидше обслуговування); двобригадний 

(для підприємств, що працюють в дві зміни); комбінований (для підприємств, що 

працюють більше 12 годин, наприклад ресторани); сумарного обліку робочого часу (для 

підприємств, де працівника неможливо забезпечити роботою рівномірно протягом 

місяця чи року, наприклад вагонів-ресторанів). 

 У кухарів 8-годинний робочий день в одну чи дві зміни (залежно від розпорядку 

роботи закладу). У приватних кафе чи ресторанах режим та темп роботи кухар 

встановлює сам, виходячи з потреб і можливостей. 

 Особливі умови та фактори праці: 

— працює в приміщенні, але умови мікроклімату несприятливі: температура 

повітря досягає 25-32 С, підвищена вологість повітря, протяги, перепади 

температури повітря, пов'язані з необхідністю переходів з гарячих у холодні цехи. Під 

час роботи біля плити впливає інфрачервоне (теплове) випромінення; 

— робота пов'язана із впливом інтенсивного шуму, переважно середньочастотного 

характеру,  викликаного дією витяжної та загальнообмінної вентиляції. 

Ринок праці 

Смачно поїсти любить кожен, значить, вмілий кухар без роботи ніколи не 

залишиться. Сьогодні майстри сковорідок і каструль затребувані на ринку праці, як ніхто 

інший.   

Освітня підготовка. Професію можна здобути у професійно-технічному 

навчальному закладі.  
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Навчальний процес з професії «Кухар» складається з професійної та теоретичної 

підготовки. Крім основних предметів – технології приготування їжі з основами 

товарознавства, вивчаються устаткування підприємств харчування; облік, калькуляція і 

звітність; гігієна та санітарія виробництва; фізіологія харчування; організація 

виробництва та обслуговування; охорона праці. Важлива роль у формуванні практичних 

вмінь належить виробничому навчанню.  

Медичні обмеження 

Професія кухаря протипоказана людям, які страждають: серцево-судинними 

захворюваннями, ревматизмом, шкірними захворюваннями, запамороченням, нервово-

психічними захворюваннями, легеневими захворюваннями: туберкульоз, хронічна 

пневмонія, бронхіт, ларингіт, тонзиліт, гіпертонія, виразкові хвороби, гастрит, коліт, 

захворювання нирок і сечовивідних шляхів.  

Вимоги до індивідуально-психологічних особливостей 

Перехід до нових умов господарювання вимагає від працівників виявлення 

ініціативи, вміння самостійно мислити, вирішувати конкретні виробничі ситуації. В 

нинішніх умовах набуває великого значення формування у майбутніх працівників 

технологічної грамотності. Сучасний працівник масового харчування повинен мати 

високий рівень теоретичних знань та професійної підготовки, уміти застосовувати їх у 

повсякденній роботі, розуміти роль своєї праці в народному господарстві країни, а також 

володіти прогресивною технологією і новою технікою. 

Неабияке значення мають також особисті якості кожного працівника. Він повинен 

вміти спілкуватися з людьми, бути ввічливим, терплячим, витриманим, уміти обслужити 

споживача на професійному рівні. Ці якості визначають спроможність людини 

працювати у сфері обслуговування в ринкових умовах. 

Кожен, хто бажає оволодіти кухарським мистецтвом, повинен також вміти 

малювати, ліпити, відчувати форму, лінію, колір. Це допоможе майбутньому кулінару 

під час оформлення різних страв та кулінарних виробів. Потрібно мати смакові відчуття і 

гарно розвинений нюх.  

Сучасний кухар – це одночасно професіонал, 

художник, дієтолог, психолог і, навіть, чарівник. Він 

повинен володіти тонкими смаковими відчуттями та добре 

розвинутим почуттям міри; має бути швидким, спритним, 

зібраним, відчувати форму, лінію, колір. 

Кухар володіє прийомами спостереження, 

порівняння, вміє виділити правильні смакові поєднання 

продуктів, їх пропорції, відчуває і розуміє красу, шукає і 

створює її. 

Праця кухаря важка, кропітка, але дуже потрібна 

людям; цікава, бо зі звичайних продуктів, маючи фантазію 

та смак, кухар створює справжні  шедеври кулінарної 

майстерності. 

Винахідливість, тонкий естетичний та художній смак, знання законів поєднання 

кольорів, форми продуктів дає можливість кухарю витончено, зі 

смаком оформити страву. 

Перспективи 

Вдосконалити свою майстерність кухар може на курсах 

підвищення кваліфікації. Тут можна отримати вищу кваліфікацію 

– 5-й або 6-й розряд, а в подальшому – високе звання «майстер – 

кухар». Продовжити свою освіту кухар може в технікумі, 

торговельно - економічному інституті. 

Характерним для кращих кулінарів є те, що вони не 

зупиняються на тому, чого вже досягли, а постійно вчаться, 
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уважно переймають і вивчають досвід інших, беруть участь в різних професійних 

конкурсах. Шлях до високої майстерності починається з малого: вміння нарізати овочі, 

гарно покласти на тарілку гарнір, акуратно полити страву соусом, не забризкувати краї 

тарілки. Точне дотримання технології приготування їжі – перший крок до майстерності. 

Ще одна сходинка до майстерності – розробка і створення нових страв. 

Ймовірність працевлаштування випускника училища залежить від його 

кваліфікації, практичних навичок, набутих під час виробничого навчання і виробничої 

практики. Мережа приватних закладів ресторанного господарства з кожним роком 

розширюється за рахунок створення невеликих кафе, кафе-закусочних, кафетеріїв, міні-

барів. Така форма господарювання потребує фахівців-універсалів, здатних не тільки 

готувати їжу, але й організовувати закупівлю сировини, складати калькуляцію, 

оформляти і подавати страви. Спілкуватися з відвідувачами, знати основи економіки, 

бухгалтерського обліку, трудового законодавства, вміти користуватися різноманітною 

технікою, що допомагає прискорювати технологічні процеси, використовуючи 

фритюрниці, мікрохвильові печі, тостери тощо. 

Споріднені професії 

Кухар, пекар, офіціант, бармен, технік-технолог громадського харчування. 

Майбутній кухар-добрий він по суті 

Людина зла не стане до плити 

І чисті в нього помисли і руки 

Натхненно він прямує до мети. 

Він мрійник – а тепер їх дуже мало 

Він кулінар творець. Він фантазер. 

Художник він, бо це мистецька справа 

З далеких тих часів і до тепер. 

Він музикант – на кухні як по нотам 

Все закипає,піниться,шкварчить. 

Ні він не геній, він звичайній кухар. 

Так просто ця професія звучить. 

Науку він поєднує з шаманством 

Весь день ворожить десь коло плити, 

Під дзвін тарілок, як під звуки маршу, 

Велить він страву до гостей нести. 

Він все сказав, Він не чекає дяки 

Він творить для людей і від душі 

Працює не лише за для подяки, 

І всі його творіння як вірші. 

Я знаю, що древніші з книг на світі 

Це товсті звитки кулінарних книг 

Нехай твердять про вічність літописці 

А я б найперше в вічності зберіг 

Чарівну прозу про мистецтво їжі 

Про таємниці кулінарних всіх доріг.  

Лаборант з аналізу формувальних та 

шихтових сумішей  
Характер  роботи: 

Виникла професія лаборанта в дев'ятнадцятому столітті. До цього всі  розрахунки 

базувались на досвіді та інтуїції. Треба  було  точно  визначити  витрату матеріалів на  

будівництво та гарантію  міцності будівлі. В сучасних  будівельних лабораторіях 

виконують випробування в'яжучих речовин і  заповнювачів  для  бетонів  і  розчинів, 

підбирають  склад  бетонів, визначають  клас  бетонів  і  марки  розчинів.    
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До  обладнання  лабораторії  належать  різні  типи  терезів, вимірювальні  

інструменти, преси, розривні  машини, нові  пристрої – ультразвукові  прилади, 

кліматичні  камери. Професія  лаборанта  потрібна  на  будівельних  майданчиках  

монолітного  будівництва. Постійно  проводиться  перевірка  бетонної  суміші  для  

монолітного  залізобетону  висотних  будівель. Лаборанти контролюють  якість  

залізобетонних  виробів  шляхом  перевірки  їх  геометричних  розмірів,виявляють  

дефекти  лицевої  поверхні  виробів  і  визначають  розміщення  арматури.  

Виконують випробування залізобетонних виробів статичним  навантаженням  і  

вміють  оформляти  журнал  результатів  випробувань. 

 

 

 
Умови  роботи: 

Працює лаборант у різноманітних  мікрокліматичних  умовах: у  приміщенні  і 

назовні. Його робота  пов'язана  з  рухами, що  викликають  статичне і  динамічне  

напруження  ніг  та  рук. 
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Ринок  праці: 

Потреба  у  таких  фахівцях  зростає. Це  пов'язано з  зростанням  монолітного  

будівництва  у  великих  містах. На  заводах  виготовлення  будівельних  матеріалів  

завжди   працюють  лабораторії, які  забезпечуються  фахівцями - лаборантами.   

  Освітня  підготовка: 

Професію можна здобути у професійно-технічному навчальному закладі. 

Медичні  обмеження: 

Вимоги до здоров я таких фахівців значні. Вони повинні мати добру  

координацію  рухів, високу  м'язово-суглобну чутливість, володіти  гострим  зором,  бути  

охайними,  уважними. 

Вимоги до індивідуально-психологічних  особливостей: 

Лаборанти  повинні  мати  схильність  до  технічного  мислення, бути  уважними  

і  охайними. 

Перспективи: 

На сучасному етапі будівництва використовуються нові матеріали і  технології. 

Перевірка  якості  цих  матеріалів  необхідна. Це виконують  лаборанти. 

 Споріднені  професії: 

Контролер з якості будівельних конструкцій. Лаборант з механічних  

випробувань. 

 

Лаборант хіміко-бактеріологічного аналізу 
Перші лаборанти з’явилися в середньовіччі. Історія згадує лабораторії 

університетів в Італії і Австрії, в яких молодші фахівці готувалися до занять із 

студентами. У власників деяких майстерень по виготовленню металевих виробів, 

косметики, паперу не було іншого виходу окрім як удосконалити свої товари унаслідок 

конкуренції.  

Зрозуміло, що їх цікавість була невичерпною і помічниками їм в таких 

експериментах виступали підмайстри. Римська цивілізація подарувала нам величезну 

кількість наукових праць в галузі медицини, фізики, хімії, геології і харчових продуктів. 

Допомагали вченим в таких дослідженнях лаборанти.  
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Характер роботи.  

Лаборант хіміко-бактеріологічного аналізу – це робітник харчових підприємств, 

який забезпечує і відповідає за випуск якісних та безпечних продуктів харчування: 

фруктових, овочевих, м’ясних, консервів, молока та молочних продуктів, борошна, хліба 

та хлібо-булочних виробів, макаронних виробів, соків та безалкогольних напоїв, 

кондитерських виробів та ін.  

Лаборант повинен:  

– виконувати лабораторні випробування, аналізи, вимірювання та інші  

види робіт під час розробок і досліджень,  

– брати участь в обробці та збиранні матеріалів під час досліджень  

відповідно до затвердженої програми роботи,  

– стежити за станом лабораторного устаткування, здійснювати його  

налагодження,  

– брати участь в оформленні та складанні технічної документації.  

Умови роботи. Праця лаборанта хіміко-бактеріологічного аналізу належить до 

розряду фізичної праці середньої тяжкості. Лаборантами можуть працювати як жінки, 

так і чоловіки різного віку.  

Для трудової діяльності з даної професії необхідна лабораторія хіміко-

бактеріологічного аналізу, яка в достатній кількості обладнана лабораторним 

устаткуванням, реактивами та препаратами.  

У приміщеннях, де працюють лаборанти, повинні бути створені умови, які 

виключають виробничий травматизм з метою уникнення механічних порізів, проколів, 

опіків, уражень електричним струмом і дії інших травмуючих факторів.  

Від належних умов праці лаборанта залежатиме його здоров’я, ефективність 

проведених досліджень, зміцнення трудової дисципліни та самореалізація. 

Ринок праці. Професія лаборант хіміко-бактеріологічного аналізу є унікальною 

для нашого регіону, випускники даної професії користуються неабияким попитом на 

ринку праці. Лаборант хіміко-бактеріологічного аналізу – це робітник харчових 

підприємств: консервних заводів,переробних молочних, рибних та м’ясних заводів. 

Може працювати на хлібокомбінатах, елеваторах, макаронних виробництвах, млинах, 

виробництвах безалкогольних, слабоалкогольних та алкогольних напоїв.  

Освітня підготовка. Професію можна здобути у професійно-технічному 

навчальному закладі.  

Медичні обмеження. Професія не рекомендується людям з такими 

захворюваннями:  

– зниження гостроти зору;  

– алергічні захворювання;  



 

65 

 

– хвороби шкіри.  

Вимоги до індивідуальних-психологічних особливостей  

Кожна професія висуває певні вимоги до індивідуально-психологічних якостей 

людини. До індивідуальних особливостей фахівця лаборанта хіміко-бактеріологічного 

аналізу належать: 

 спостережливість; 

 високий рівень здатності до розрізнення кольорів; 

 нюхова і тактильна чутливість; 

 аналітичні та математичні здібності; 

 точна зорово-моторна координація на рівні рухів кистей рук; 

 хороша зорова пам'ять; 

 акуратність, охайність; 

 педантичність, скрупульозність у роботі; 

 здатність швидко приймати важливі рішення; 

 терплячість, вимогливість до себе та робітників; 

  схильність до лабораторної (дослідницької) роботи. 

Перспективи. Керівники харчових підприємств – головні технологи, технологи 

змін і цехів – завідуючі лабораторією – робітники дослідницьких і наукових лабораторій 

– експерти з якості харчових продуктів.  

Споріднені професії: лаборант спектрального аналізу, лаборант хімічного 

аналізу, хімік-аналітик.  

 

Лицювальник–плиточник 
Лицювальник-плиточник – одна з найцікавіших будівельних професій, 

специфіка якої полягає в тому, що лицювальник має справу в основному з внутрішніми 

поверхнями будинків.  

Коротка історія професії 

Лицювальник-плиточник – одна з найцікавіших будівельних професій. Історія 

 цього мистецтва зародилась у найдавніші часи й нерозривно пов’язана з розвитком 

людського суспільства. 

Зразки праці плиточників давніх часів дійшли й до наших днів. Найбільша піраміда 

Єгипту - піраміда Хеопса, що була збудована близько 2600 років до нашої ери. За 

літописом, піраміду увінчала висічена з червоного граніту верхівка, яка не збереглася, її 

приміщення було оброблено глазурованими плитками з орнаментальним візерунком, 

підлогу викладено алебастровими плитами. Дотепер, лише частково, збереглися 

лицювальні плитки з білого вапняку. Можна уявити, наскільки високою була 

майстерність давньоєгипетських плиточників, якщо їхня робота після трьох з половиною 

тисячоріч продовжує захоплювати своєю досконалістю.  

Архітектурні пам'ятники античної Греції і Рима, держав Сходу блищать чудовою 

обробкою, створеною ремесниками-плиточниками. Сучасні майстри цієї справи 

підтримують і розвивають давні традиції своєї професії, про що свідчить чудова обробка 

станцій метрополітену, великих спортивних центрів, театрів і т.д. 
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Характер роботи 

Професія лицювальника-плиточника відноситься до комплексу професій 

оздоблювальних робіт, що виконуються з метою підвищення довговічності будинків, 

архітектурних та інженерних споруд, надання їм естетичного вигляду. У процесі роботи 

лицювальник-плиточник застосовує різні механізми та інструменти: мозаїчно-

шліфувальні машини, розчиномішалки, трамбівки, катки, скребки, кельми, шпателі, рівні 

тощо. 

Виконує роботи середньої складності під час облицьовування керамічними, 

скляними, азбестовими та іншими плитками.  

 Для успішної професійної діяльності лицювальник-плиточник повинен знати: 

- види та основні властивості матеріалів, які застосовуються; 

- склад розчинів, мастик, способи та технології їх приготування та застосування; 

- способи розбивки, провішування, промаячування горизонтальної, 

- вертикальної і криволінійної поверхонь; 

- норми і правила проведення та приймання оздоблювальних робіт.  

Для оволодіння професію лицювальника-плиточника необхідно мати знання таких 

загальноосвітніх предметів, як: фізика, хімія, креслення. 

 Крім знань він повинен уміти: 

- вести штукатурні роботи; 

- робити покриття та лицювання стін прямими і фасонними плитками; 

- визначити види та причини браку і усувати його; 

- робити ремонт та заміну плиток; 

- виконувати оздоблювальні роботи згідно з запланованим малюнком. 

Важливими є природні здібності до творчості: добрий окомір, чітка координація і 

точність рухів, яскраве уявлення, образне мислення, наочно-образна і зорова пам'ять, 

концентрація і розподіл уваги. 

Умови роботи 

Лицювальник-плиточник оздоблює стіни та підлоги природними й синтетичними 

кахлями, виконує мозаїчні роботи. Прогресивні технології та новітні матеріали стають 

основою підготовки та формування вмінь молодих спеціалістів, які працюють на 

будівельних майданчиках нашої України. Будівельник – це покликання, нескінченна 

творчість і пошук, а плоди його праці переживуть століття. 

  
 Якщо ви людина творча і усвідомлюєте, що ваша праця  необхідна людям – 

вчиться на лицювальника-плиточника. Лицювальник – плиточник повинен об’єднувати в 

собі дві протилежні якості з одного боку, високе почуття відповідальності, 

дисциплінованість, з іншого - творче новаторство, сміливий політ фантазії та розкутість 

думок. 

http://kpl-2.com.ua/images/stories/profession/15.jpg
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Ринок праці. Лицювальник-плиточник 

може працювати у комерційних та приватних 

структурах, де заробітна плата визначається 

контрактом і становить комерційну таємницю.  

Взагалі професія лицювальника-

плиточника добре оплачується і набуває 

престижності. Будівельні організації України, 

домобудівні комбінати, ремонтні та 

експлуатаційні управління міст і сіл відчувають 

постійну потребу в фахівцях цієї професії. Доволі 

часто можна побачити об’яви із запрошенням 

кваліфікованих лицювальників-плиточників на 

роботу у країнах СНД та за кордоном. Тому 

вірогідність працевлаштування лицювальника- 

плиточника після навчання є високою. Ризик 

безробіття – мінімальний.  

Освітня підготовка. Професію можна здобути у професійно-технічному 

навчальному закладі.  

Медичні обмеження. Чинники, що перешкоджають ефективності професійної 

діяльності:  

– поганий зір;  

– неакуратність;  

– захворювання верхніх дихальних шляхів (астма, алергія й ін.);  

– неуважність;  

– низький рівень розвитку концентрації і стійкості уваги;  

– відсутність творчих здібностей;  

– низький рівень розвитку тонкої моторної координації.  

Вимоги до індивідуально-психологічних особливостей. Лицювальнику 

притаманні якості:  

– акуратність;  

– організованість;  

– чіткість, зібраність;  

– оригінальність, спритність;  

– почуття гармонії і смаку;  

– креативність;  

– уважність;  

– терплячість;  

– витриманість.  

Споріднені професії: лицювальник-мозаїчник, паркетник, штукатур- маляр, 

плиточник-фасадник, каменяр.  

 

Лісник 
Лісник - це людина, яка садить,  доглядає, вирощує, підбирає рослини і лише 

потім утворюється ліс. 

З історії професії 

  Зародження розвитку галузі в Україні відбувається на рубежі XVIII — XIX 

століть.  

Наприкінці XV - XVI ст.  для лісів України відкрились ринки країн Західної Європи, де 

на той час площа лісів значно зменшилась, розпочалась масова лісозаготівля. По-

варварськи винищувалися гаї і діброви.  
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Після Жовтневої революції ліси були націоналізовані та поділені на лісництва, 

зроблені перші кроки до наведення ладу у лісових масивах.   

Характер роботи 

  Ліс пов’язаний з історією, культурою і побутом нашої країни. Споконвіків 

він був пристанищем для людей, їх домом, давав не тільки укриття, але й їжу. Багато 

людей вважають, що ліс – це природне середовище, хоч таке уявлення не зовсім 

правильне. Адже ліс – це у значній мірі творіння рук людини, яка вирощує, оберігає та за 

ним доглядає. Люди, які займаються цією клопіткою справою, звуться лісниками. 

Лісник є керівником в обході. Обхід – це кілька лісових кварталів. Лісник 

охороняє ліс і ввірене йому майно, приймає заходи до попередження і припинення 

порушень правил пожежної безпеки, 

самовільних  порубок, сінокосіння, випасу 

худоби, різних крадіжок та інших 

порушень користування лісом і землями. 

Він здійснює контроль за станом, 

охороною і захистом лісів в районі 

обходу, за виконанням правил і строків 

полювання, за збереженням пожежно-

спостережних пунктів, розпізнавальних 

знаків для авіації, мостів, граничних 

знаків. 

Отже, лісник охороняє ліс і 

допомагає раціонально використовувати 

лісові багатства. А для цього він повинен добре знати життя лісу – мати спеціальну 

підготовку. 

У вересні організовуються збирання 

плодів і насіння багатьох лісових порід: кленів, 

липи, ясена,  каштана, дуба, фруктових та ін. 

Насіння готують готую до весняного 

висівання. Проводять інвентаризацію – облік 

вирощеного в розсадниках садивного 

матеріалу та закладених весною лісових 

культур. Визначають їхній стан та якість.  

На ділянках лісових культур 

відслідковують приживлюваність висаджених 

сіянців. На незайманих лісом площах готують 

грунт під лісові культури та захисні 

лісонасадження наступного року. Завершають 

лісові роботи рубками догляду в листяних і 

мішаних лісах.  Продовжують проріджувати 

хвойні молодняки. Обстежують ліс з метою знешкодження небезпечних шкідників. 

  Умови праці 

  Усі лісогосподарські роботи проходять на свіжому повітрі. Тому, що для того щоб 

створити лісовий масив потрібно засадити саджанцями не один га. землі. 

  Але лісник не лише створює, але й доглядає і слідкує за порядком у лісі. Робота 

лісника розпочинається з ранньої весни і продовжується цілий рік, так як восени 

розпочинається збирання насіння, а взимку потрібно слідкувати за порядком, що б не 

було нелегальної вирубки дерев.   

Ринок праці 

  Лісгоспи, лісництва.   

В лісовому господарстві зайнято понад 100 тис. людей, які вирощують ліс, 

проводять догляд за ним. 
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Освітня підготовка 

 Професія лісника і єгеря передається з покоління в покоління. Ними працюють 

чоловіки і жінки, які досягли вісімнадцятирічного віку. Професію можна здобути у 

професійно-технічному навчальному закладі. 

 Медичні обстеження 

  Обов’язково один  раз на рік 

кожен працівник лісового господарства 

проходить медичне обстеження. Не 

допускаються до роботи люди із 

захворюваннями серцево-судинної, нервової 

системи, порушенням органів зору і слуху. 

Вимоги до індивідуальних 

психологічних особливостей  
Вимоги до спеціаліста: любов до 

природи; фізична витривалість; сумлінність; 

мобільність і готовність до ненормованого 

робочого дня; винахідливість; сміливість; 

рішучість. 

Перспективи 

 Мабуть, кожен з нас чув 

крилатий вислів: « ліси – це легені 

Планети», і що з кожним роком 

площа лісів зменшується через 

хижацьке ставлення людей до 

природи, яка дає все необхідне для 

існування життя. Тому для того, що 

б було життя на нашій планеті нам 

необхідні рослини, дерева, а 

росл

инам 

необ

хідн

ий  

помі

чник 

- лісник.  

Споріднені професії 

 Лісничий, помічник лісничого, інженер лісового 

господарства, інженер лісових культур, інженер з 

переробки деревини, вальник лісу, майстер лісу, єгер. 

 

Майстер ресторанного 

обслуговування  
Історія професії 

Розвиток виробництва, поява нових типів  виробничих підприємств, нових 

технологій і матеріалів диктує необхідність більш широкої інтеграції видів робіт, появу 

інтегрованих професій.  

Так, у сфері послуг виникла нова професія ―Майстер ресторанного 

обслуговування‖, яка об'єднала окремі види робіт, притаманні професіям ―Офіціант‖, 

―Бармен‖, ―Буфетник‖, ―Адміністратор залу‖. Поява такої професії обумовлена 
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перевагою малих і середніх підприємств у сфері ресторанного бізнесу. Майстер 

ресторанного обслуговування – фахівець, обізнаний з усіма видами обслуговування. 

Характер роботи 

Основна функція майстра ресторанного обслуговування – забезпечення чіткого та 

ввічливого обслуговування відвідувачів ресторану. Також в процесі роботи він: 

– готує зал до обслуговування 

споживачів; 

– отримує столовий посуд, прибори, 

столову білизну; 

– здійснює попереднє сервірування 

столів, складає серветки різними способами; 

– зустрічає гостей, супроводжує їх 

до вільних або замовлених місць; 

– приймає замовлення від 

споживачів, отримує та подає страви та напої; 

– обслуговує клієнтів у номерах 

готелів; 

– займається декантацією вина та 

напоїв,  фламбуванням страв; 

– проводить розрахунки із 

клієнтами за допомогою касового апарата, 

персонального комп’ютера; 

– складає заявки на одержання товарів, кулінарних виробів, страв, булочних 

та кондитерських виробів; 

– складає попереднє меню для фуршетів, бенкетів  та інших заходів поза 

межами закладу ресторанного господарства. 

Умови роботи 

Майстер ресторанного обслуговування працює у торгових залах ресторанів. 

Робота пов’язана зі спілкуванням з відвідувачами та персоналом ресторану, змінними 

бригадами (офіціантами, барменами). 

Ринок праці 

Професія майстра ресторанного обслуговування 

є популярною у сфері ресторанного та готельного 

обслуговування.  

Освітня підготовка. Професію можна здобути 

у професійно-технічному навчальному закладі 

Медичні обмеження 

Робота не рекомендується людям з  

захворюваннями: 

– органів дихання (туберкульоз, хронічна 

пневмонія); 

– серцево-судинної системи (гіпертонія, пороки серця); 

– опорно-рухового апарата (деформація хребта, ревматизм); 

– нервової системи; 

– шкіри (дерматити, екземи); 

– органів слуху та зору. 

Вимоги до індивідуально-психологічних особливостей 

– організаторські здібності; 

– розвинені комунікативні здібності; 

– здатність впливати на оточуючих; 

– аналітичні здібності (уміння аналізувати й передбачати ситуацію); 

– стратегічне мислення; 
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– високий рівень переключення, концентрації й обсягу уваги; 

– гарна пам'ять, охайність; 

– незалежність, самостійність у прийнятті рішень; 

– впевненість у собі, енергійність, самоконтроль, самоорганізація. 

Перспективи 

Комерційний директор, директор заходу харчування. Можливість організації 

приватних закладів харчування. 

Споріднені професії 

Офіціант, бармен, хостес, буфетник, адміністратор залу, кухар. 

 

Маляр 
Маляр – робітник, який фарбує і покриває лаком стіни, підлоги та інші елементи 

будівель при їх остаточному оздобленні.  

Назва професії «МАЛЯР» походить від німецького слова «mahler», що означає 

живописець.  

Професія маляра має багатовікову історію. Люди здавна прикрашали своє 

житло, храми, палаци. Нині на будь- якому будівництві: житлового будинку, 

промислової споруди чи приміщення громадянського призначення неодмінно наступає 

відповідальний момент оздоблювальних робіт. Саме після них можна говорити, що 

новий об’єкт завершено. Відійшли в минуле ті часи, коли на озброєнні маляра були лише 

щітка і відро.  

Характер роботи.  

 
У будівництві роль маляра дуже велика. Де штукатур, там і маляр – так вони і 

йдуть один за одним. Маляр покриває фарбами і лаками стіни, стелі, підлоги, двері і інші 

елементи будівель і споруд при їх остаточній обробці. Маляр не лише забарвлює 

поверхні, але і обклеює їх шпалерами і іншими гнучкими облицювальними матеріалами. 

Пішли в минуле ті часи, коли маляр користувався лише щиткою і відром. Сучасний 

маляр широко користується можливими інструментами і механізмами. Це 

електрозмішувачі, шліфувальні машини, електрощітки, електричні краскопульти, 

агрегати для пневматичного розпилювання малярних складів та ін. Маляр не лише 

працює з цими механізмами, але і регулює їх і настроює. Також фахівець повинен добре 

знатися на законах гармонійного поєднання кольорів. Хороший маляр той, хто відчуває 

незадоволення, коли бачить неправильно 

підібрані фарби або недбале забарвлення. 

Маляр живе в світі фарб, як музикант в світі 

звуків.  

Ринок праці. Люди з такою професією 

працюють у багатьох організаціях. У першу 
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чергу, в будівельних компаніях. Також свої ремонтні бригади мають комунальні 

організації, армія, представництва МОЗ у регіонах. Багато фахівців у цій галузі 

працюють самі на себе. Це збільшує їх рівень доходу, якщо, звичайно, замовлення 

надходять регулярно.  

Освітня підготовка. Професію можна здобути у професійно-технічному 

навчальному закладі.  

Медичні обмеження. Работа противопоказана людям із захворюваннями: 

органів дихання (хронічний бронхіт, хронічна пневмонія); серцево- судинної системи; 

органів травлення; опорно-рухового апарату; нервової системи, шкіри.  

Вимоги до індивідуально-психологічних 

особливостей. Основне навантаження в роботі маляра 

падає на зір. Гострота зорового розрізнення потрібна для 

контролю якості поверхні (жорсткостей, горбків, 

подряпин, вм’ятин). Дії маляра відрізняються 

ритмічністю, причому робоче навантаження в 

основному падає на провідну руку. Певне значення має 

відчуття рівноваги, оскільки маляру часто доводиться 

працювати на висоті (на підмостях, сходах, козлах, 

люльках).  

Важливу роль в роботі маляра відіграють розумові процеси. Йому потрібно 

робити розрахунки малярних складових, вимірювати площу забарвлення, знатися на 

технологічній документації. Окрім художнього смаку, кольоровідчуття і окоміру, дуже 

велике значення має акуратність, оскільки маляр працює в основному з рідкими 

матеріалами, які мають здатність розбризкуватися, стікати. Тому необхідно завжди 

точно дозувати як свої рухи, так і кількість фарби, що наноситься на поверхню.  

Охайність також необхідна при обклеюванні стін шпалерами, оскільки вони 

легко забруднюються і рвуться в процесі роботи. Особливо важлива охайність для 

маляра у зв’язку з тим, що його професія відноситься до профілю обробних робіт. Це 

кінцеві операції, після яких все в новій будівлі повинно бути чистим і красивим, без 

плям і помарок.  

Перспективи. Привабливі риси і позитивні сторони:  

– постійне професійне зростання;  

– можливість отримати навички суміжних професій;  

– можливість відкрити приватне підприємство;  

– висока заробітня платня;  

– користується широким попитом.  

Споріднені професії: штукатур-маляр, маляр будівельний, будівельник- 

опоряджувальник.  

 

 

Маляр будівельний 
Маляр будівельний - це фахівець будівельного профілю, від уміння, 

професійних навичок та естетичного смаку якого залежить остаточний вигляд 

приміщення чи будинку.  

З історії професії 

 У будинках, побудованих ще в п'ятому тисячолітті до н.е. стіни були 

поштукатурені гіпсовим розчином, а потім нанесені різні кольори. На шарах  фарби 

зображали  язичницьких богів та інших персонажів.  

Храми та ошатні будівлі середньовічних міст були облицьовані мармуром або 

покриті різнокольоровою штукатуркою, всередині були виконані різноманітні малярські 

роботи. До кінця   XI століття, коли Київська Русь досягла зеніту своєї могутності і 
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культурного розквіту, поряд з поліпшеною обробкою, живописом, мозаїкою і 

облицюванням керамічними плитами, широко застосовували вапняну штукатурку.  

Умови  роботи 

Працює в будівельних організаціях, ремонтно-будівельних і житлово-

комунальних управліннях; готує під пофарбування бетонні, дерев'яні і металеві 

конструкції; фарбує поверхні вручну або за допомогою валиків, пультів із фарбою, 

пістолетів та інших приладів, наклеює шпалери; володіє прийомами виконання 

високоякісної і декоративної штукатурки, багатоколірного пофарбування фасадів, 

будівель спеціальними синтетичними складами.  

 

Ринок праці 

 Маляри потрібні на будівництві заводів, будинків, готельно-ресторанних 

комплексів, палаців дозвілля та інших будівельних структур. 

           Висококваліфіковані маляри  у порядку міждержавного обміну робочою силою 

мають можливість працевлаштування  в районах інтенсивного будівництва за межами 

України (Росія, Чехія, Польща, Ізраїль). 

Освітня підготовка 

Професію можна здобути у професійно-технічному навчальному закладі.  

Медичні обмеження 

Робота протипоказана людям із захворюваннями: органів дихання; серцево-

судинної системи; органів травлення; опорно-рухового апарату; нервової системи.  

Вимоги до індивідуально-психологічних особливостей 

 Маляр повинен володіти фізичною силою і витривалістю, гнучкістю, рухливістю 

тіла і особливо рук, розвиненим відчуттям рівноваги, відсутністю боязні висоти.  

Перспективи 

 Професія маляра користується попитом на ринку праці і є дуже актуальною. 

Розмір його заробітку  залежить від його кваліфікації та  

визначається формою власності і спеціалізації підприємства, організації, установи, де він 

працює.  

Споріднені професії 

Отримані в процесі навчання знання дають можливість маляру працювати за 

такими суміжними професіями як бетоняр, штукатур, лицювальник-плиточник, мозаїст. 

 

Маляр з фарбування автомобілів 
Маляр з фарбування автомобілів робить грубе і остаточне шліфування, готує 

автомобіль до фарбування і потім фарбує. Комп'ютерним підбором фарб займається 

колорист - до речі, це єдина професія в автосервісі, доступна для жінок (хоча серед 

малярів теж зустрічаються представниці слабкої статі). 

Зміст роботи:  
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 проводить хімічне та механічне підготування кузова до фарбування; 

 ґрунтує кузов; 

 шпаклює кузов ; 

 шліфує поверхню кузова; 

 лакує та полірує кузов; 

 фарбує кузов абойогодеталі.  

Важливі професійні якості: 

 високорозвинені тактильні відчуття; 

  здатність до щонайтоншого розрізнення колірних відтінків; 

  інтуїція; 

  художність мислення; 

  урівноваженість; 

 акуратність; 

 здатність працювати в колективі. 

Медичні протипоказання:  

 захворювання опорно-рухового апарату; 

 алергічні захворювання; 

 бронхіальна астма; 

 виражені дефекти зору. 

Освітня підготовка. Отримати  професію маляр з фарбування автомобілів можна 

в професійних училищах автосервісу або коледжах на базі 11 класів. 

 

 

 

Манікюрник 
Манікюрник – майстер, що доглядає за 

пальцями рук клієнтів, проводить чищення і 

полірування нігтів, виконує нарощування нігтів і їх 

дизайн.  

Автором першого косметичного довідника 

щодо манікюру була сама Клеопатра. Вона включала 

рецепти догляду за нігтями. Хранителями рецептів 

були жреці.  

У Стародавньому Китаї довгі доглянуті нігті 

були відмінною ознакою представ- ників вищого 

стану, як у жінок так і у чоловіків. Нігті фарбували 

природними барвниками.  

У середньовічному Китаї ввійшли в моду 

золоті і срібні фарби на нігтях, а під час династії Мін 

нігті фарбували в чорний та червоний кольори. 

Пізніше знать стала 

використовувати золоті і срібні 

наконечники, які були надіті на 

пальці. По формі ці наперстки 

нагадувала довгі нігті.  

У Франції особливе 

значення стану рук і нігтів стали 

надавати при Катерині Медичі. 
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В основному це було пов’язано з розповсюдженням хвороб та частими епідеміями. 

Однак догляд за нігтями обмежувався гігієнічними процедурами, а за довгі нафарбовані 

нігті жінку могли звинуватити у ворожінні і відправити на вогнище. Дякуючи 

французькому королю Луі Філіпу, манікюр в Європі став надзвичайно відомим.  

Характер роботи. Манікюрник виконує гігієнічне чищення й обробку нігтів і 

кистей рук, додає бажану форму нігтям, покриває їх лаком, наклеює накладні нігті, 

розписує нігті (artnail).  

Останнім часом зміст праці манікюрника став більш різноманітним, у ньому 

застосовуються нові операції. Серед послуг пропонується, крім звичного манікюру, і 

європейський манікюр, при якому нігті обробляються за допомогою спеціальних 

приладів. З’явилися можливості для творчості. Сучасний майстер підбирає необхідний 

для створення задуманого образу колір, відтінок лаку, вручну створює малюнок на нігті 

(рослинний орнамент, візерунки різних стилів). Застосовуються також техніки аплікації 

й інкрустації. Манікюрник повинен знати правила і технологію виконання манікюрних 

робіт; основи санітарії і гігієни при манікюрних роботах; етику і психологію роботи в 

сфері обслуговування; технологію готування лаків різних відтінків; властивості і 

призначення застосовуваних матеріалів; призначення застосовуваних інструментів, 

прийоми користування ними і правила їхнього збереження; способи надання першої 

медичної допомоги.  

Умови роботи. Манікюрник працює сидячи, з великим навантаженням на 

опорно-рухову систему і руки, у нього постійно напружені очі; можлива алергія на 

хімічні засоби і лаки (ацетон).  

Ринок праці. Майстри працюють у перукарнях, салонах краси, косметичних 

кабінетах, на показах, у великих магазинах, театрах, у студіях візажу, косметологічних 

клініках. Частина працює приватно вдома або за викликом.  

Освітня підготовка. Професію можна здобути у професійно-технічному 

навчальному закладі.  

Медичні обмеження. Робота не рекомендується людям, що мають 

захворювання:  

– органів дихання (бронхіальна астма, хронічний бронхіт і ін.);  

– серцево-судинної системи (серцева недостатність, пороки серця і ін.);  

– опорно-рухового апарату (хронічний ревматизм і ін.);  

– шкіри з локалізацією на руках (екзема і ін.).  

Вимоги до індивідуально-психологічних особливостей. Необхідні: емоційна 

стійкість,уміння ладити з людьми; акуратність і охайність; концентрація уваги; колірна 

чутливість.  

Перспективи. Особи, що закінчили професійно-технічні навчальні заклади, 

мають повну загальну середню освіту, можуть продовжити своє навчання у вищих 

навчальних закладах.  

Досвідчені манікюрники можуть займатися індивідуальною трудовою 

діяльністю, очолювати приватне мале підприємство.  

Споріднені професії: косметолог, масажист, педикюрниця, художник, перукар, 

візажист, фахівець з нанесення татуювань.   

 

Машиніст автогрейдера  
Машиніст автогрейдера - займається  плануванням і профіліруванням доріг, 

розрівнюванням і переміщенням грунту, сипучих матеріалів. 

З історії професії 

Перший грейдер винайшов 

Роберт Фултон в 1795 році, але 

стали використовували його за 
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призначенням тільки в другій половині ХІХ століття в    Америці. Це була стальна 

бричка з відвалом і керуючими механізмами.  

Керування відвалом виконувалося за допомогою понижуючих редукторів і великих 

кованих коліс – одне для повороту , а два для підйому і опускання.  

Характер роботи 

Автогрейдери застосовують для планувальних і 

профілюючих робіт при будівництві доріг, 

спорудженні невисоких насипів і профільних виїмок, 

уривків дорожнього корита та розподілу в ньому 

кам'яних матеріалів, зачистки дна котлованів, 

планування територій, засипання траншей, ровів, 

канав і ям, а також очищення доріг, будівельних 

майданчиків, міських магістралей і площ від снігу в 

зимовий час. 

Умови роботи 

Машиніст автогрейдера виконує планування і 

профілювання робіт у ході будівництва доріг, аеродромів, інших лінійних та площинних 

подібних об’єктів. Виконує щозмінне технічне обслуговування автогрейдера, бере участь 

у його плановому запобіжному ремонті. 

Ринок праці 

У зв’язку з розширенням Полтавського гірничо-збагачувального  комбінату та з 

будівництвом нового Єристівського та Біланівського кар’єру,    збільшується  

потрібність машиністів автогрейдера на ринку 

праці. 

  Освітня підготовка 

 Професію машиніст автогрейдера можна 

отримати в професійно-технічному 

навчальному закладі гірничого профілю.  

   Медичні обмеження 

        Робота не рекомендується людям, що 

мають захворювання:                                                         

серцево-судинної системи з вираженою 

патологією, зниження гостроти зору;  тим, хто 

страждає на бронхіальну астму. 

Вимоги до індивідуально-психологічних особливостей 

Активність, цілеспрямованість, наполегливість, ініціативність, працьовитість, 

прагнути до подолання труднощів, сумлінність, акуратність. 

Перспективи 

Пройшовши навчання за професією «Машиніст автогрейдера », ви зможете  

влаштуватися на роботу, як на Полтавський  гірничо-збагачувальномий комбінат,  так і 

на Єристовський комбінат. А також продовжувати навчання у вищих   навчальних 

закладах за гірничими спорідненим професіям. 

Споріднені професії 
Водій вантажних машин, машиніст бульдозера, машиніст копра, машиніст 

скрепера, машиніст екскаватора, тракторист. 

 

Машиніст бульдозера  
Машиніст бульдозера - керує бульдозером при переміщенні і плануванні 

ґрунту, влаштуванні виїмок і насипів під час будівництва автомобільних і залізних доріг, 

зрошувальних і судноплавних каналів, котлованів під будівлі і споруди, опор ліній 

електропередачі і контактної мережі і ін. 
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З історії професії 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бульдозер вперше почав використовуватися при землерийний роботах на 

початку XX століття і був звичайним фермерським трактором з приробленою до 

передньої частини металевою пластиною. Тоді таку спецтехніку використовували в 

основному для розрівнювання земель під насадження. Опісля вже більше століття 

бульдозери сильно видозмінилися, тепер це високотехнологічна техніка, без якої не 

обходиться не одне будівництво.  

Характер роботи  

Працює на будівництві автомобільних і залізних доріг, водних каналів, земляних 

гребель, траншей для підземних 

комунікацій і тому подібне. Керує 

машиною на базі колісного або 

гусеничного трактора, обладнаного 

відвалом (ножем). До початку роботи по 

кресленнях вивчає майбутню споруду 

для складання плану розробки ґрунту. В 

ході будівельних робіт виконує зрізання, 

переміщення, розрівнювання відсипного 

ґрунту, планування майданчика, засипку 

траншей, згрібання снігу.                         

Ринок праці  

Машиніст бульдозера працює на 

будівництві доріг, зрошувальних і 

судноплавних каналів, котлованів під будівлі і споруди, опор ліній електропередачі і 

контактної мережі і ін. 

Освітня підготовка 
Професію можна здобути у професійно-технічному навчальному закладі.  

     Медичні обмеження 
 Робота не рекомендується людям, що мають захворювання:                                           

серцево-судинної системи з вираженою патологією, зниження гостроти зору; тим , хто 

страждає на бронхіальну астму. 

Вимоги до індивідуально-психологічних особливостей 

 Необхідні достатнє здоров'я, фізична сила і витривалість, висока гострота слуху і 

зору, висока швидкість і точність сенсомоторних реакцій, розвинений окомір (лінійний, 

площинний, об'ємний), уміння розподіляти і швидко перемикати увагу, хороша зорова 

пам'ять, схильність до роботи з технікою, а також активність, цілеспрямованість, 

наполегливість, ініціативність, працьовитість, прагнути до подолання труднощів, 

сумлінність, акуратність і так далі. 

Перспективи 
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Пройшовши навчання по професії «Машиніст бульдозера», ви зможете влаштуватися 

на роботу, як на Полтавському гірничо-збагачувальному комбінаті , так і на 

Єристовському комбінаті. А також продовжувати навчання у вищих навчальних 

закладах по гірничим спорідненим професіям. 

Споріднені професії 

Водій вантажних машин, машиніст грейдера причіпного, машиніст копра, машиніст 

скрепера, машиніст екскаватора, тракторист. 

 

Машиніст бурової установки  
Машиніст бурової установки - керує буровими станками та установками 

різних типів під час буріння і розширення свердловин. Монтує, демонтує, переміщає, 

готує до роботи, установлює і регулює бурове обладнання, планує і розчищає 

майданчики для його встановлення. Керує процесом буріння залежно від геологічних 

умов, виникнення ускладнень, стану бурового обладнання та інструменту.  

З історії професії 

В Китаї понад 2 тис. років тому ударним способом бурилися свердловини діаметром 

12-15 см і глибиною до 900 м для видобутку соляних розчинів.  

У 1940 в Баку пробурена перша свердловина електробуром, розробленим А. П. 

Островським і М. В. Олександровим. На початку 50- х рр. ХХ ст. в Махачкалі вперше 

пройдена свердловина великого діаметра (близько 1 м) реактивно-турбінним способом, 

що дозволило почати роботи зі спорудження шахтних стовбурів. На поч. 60- х рр. в 

США Харрісон використав героторний ґвинтовий насос Муано для створення об'ємного 

двигуна, який застосовують для викривлення свердловини при похило направленому 

бурінні. У США в 1975 р. роторним способом пробурена одна з найглибших свердловин 

в світі — 9583 м.  

Характер роботи 

Машиніст бурової установки працює з буровими 

верстатами і установками різних типів(СБШ- 250МН, 

Atlas Copco - 275, TERREX), включаючи самохідні на 

базі трактора, при бурінні і розширенні свердловин.  

Умови роботи 

«Машиніст бурової установки» працює на 

підприємствах гірничодобувної промисловості 

України і СНД.  

Ринок праці 

В зв’язку з розширенням Полтавського гірничо – 

збагачувального  комбінату та з будівництвом нового 

Єристовського кар’єру, збільшується потрібність 

Машиністів бурових установок на ринку праці. 

Освітня підготовка 

Професію можна здобути у професійно-

технічному навчальному закладі гірничого профілю. 

Медичні обмеження 

Робота не рекомендується людям, що мають 

захворювання: серцево-судинної системи з вираженою патологією; яскраво виражену 

патологію опорно-рухового апарату, що ускладнює рух. 

Вимоги до індивідуально – психологічних особливостей 

Активність, цілеспрямованість, наполегливість, ініціативність, працьовитість, 

прагнути до подолання труднощів , сумлінність, акуратність і так далі. 

Перспективи 
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Пройшовши навчання по професії «Машиніст бурової установки», ви зможете 

влаштуватися на роботу, як на Полтавському гірничо-збагачувальному комбінаті , так і 

на Єристівському комбінаті.  

Спорідненні професії 

У сучасних умовах від машиніста на бурових установках потрібні всілякі знання в різних 

областях, починаючи від уміння спілкуватися в колективі до знання комп'ютерів. 

 

Машиніст екскаватора одноковшового  
Загальна характеристика професії: 

Керує екскаваторами одноковшовими, поздов-жнього копання (траншейними, 

дреноукладальними, каналокопальними, радіальними), ланцюговими та роторними або 

планувальниками під час розробляння ґрунтів у ході будівництва об’єктів і споруд 

різного призначення, автомобільних і залізничних доріг, різних каналів, гребель, 

захисних земляних дамб, інших аналогічних за складністю виконання споруд.  

 
Коротка історія професії: 

Досить відомий той факт, що креслення першого екскаватора робив ще Леонардо 

да Вінчі.  

Екскаватор був неповно-поворотним, мав залізничну ходову частину, був 

оснащений ковшом 1,14 куб. м, паровим двигуном потужністю 15л.с., забезпечував 

середню продук-тивність 45-50 куб. м/год. і замінював приблизно 50 робітників. Вже 

через декілька років екскаватори Отіса замінювали 180 робітників. 

Спочатку екскаватори використо-вувалися переважно на будівництві залізниць. 

Один з перших екскаваторів був проданий до Англії в 1842р., а в 1843р. чотири з семи 

побудованих Отісом екскаваторів були продані до Росії для використання при 

будівництві Миколаївської залізниці. Проте будівельні підрядники не сприйняли ці 

машини і в 1848р. продали на Урал. 

В другій половині ХІХ століття масштабне будівництво залізниць і каналів 

вимагало переміщення великих мас землі, яке вже не могло бути здійснене за допомогою 

ручної праці землекопів. Це привело до активного розвитку різноманітних землерийних 

машин. Для керування такими машинами потрібно було спеціально обучених людей, 

їхня професія – машиністи ескаватора. 

Характер та умови роботи: 

Повинен знати: будову, технічні характеристики машини, якою керує, принцип 

роботи механічної, гідрав-лічної, пневматичної, електричної, комбінованої, а також 

гальмівної й контрольно-захисної систем; причини виникнення несправностей і способи 

їх усунення; умови пальового кріплення рестелів, мереж підземних комунікацій; правила 

застосування та використання змінного робочого устаткування; монтаж і демонтаж 

робочого устаткування; режими змащування, норми витрат паливних і мастильних мате-

ріалів та способи їх економії. 

Виконує роботи: з обробки ґрунтів вище або нижче рівня стояння машини у 

складних обмежених умовах; з навантажування сипких та кускових матеріалів, копання 
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колодязів, чищення ставків; грейферні, різання мерзлих ґрунтів, утворення щілин 

методом ―стіна в ґрунті‖, прокладання дренів тощо. Виконує щозмінний огляд, технічне 

обслуговування машини та її робочих органів, бере участь у її плановому запобіжному 

ремонті. Облаштування насипів, резервів, кавальєрів і котлованів під фундаменти, опор 

ліній електропередач і контактної мережі; копання траншей для підземних комунікацій.  

Вимоги до індивідуально-психологічних особливостей: 

 міцне здоров'я; 

 фізична сила й витривалість; 

 високий рівень гостроти слуху й зору; 

 високий рівень швидкості й точності сенсомоторних реакцій; 

 розвинутий окомір (лінійний, пло--щинний, об'єму); 

 вміння розподіляти й швидко переключати увагу; 

 добра зорова пам'ять; 

 схильність до роботи з технікою. 

Медичні протипоказання: 

Робота не рекомендується людям, що мають захворюваня: 

 серцево-судинної системи з вираженою патологією; 

 зниження гостроти зору; 

 звуження полів зору; 

 порушення бінокулярности й сприйняття кольору; 

 хронічні хвороби вуха зі зниженням функції; порушення вестибулярного апарату; 

 яскраво виражену патологію опорно-рухового апарату, що ускладнює рух; 

 тим, хто страждає на бронхіальну астму. 

 
 

 

Сфера професійного використання: 

Будівництво. Розкопки. Працює на будівництві автомобільних шляхів і залізниць, 

водних каналів, земляних дамб, траншів для підземних комунікацій тощо; керує 

машиною на базі колісного або гусеничного трактора, обладнаного відвалом (ножем), 

ковшом;  

Споріднені професії: 

 водій вантажних машин;  

 машиніст грейдера причіпного;  

 машиніст копра;  

 машиніст скрепера;  

 машиніст екскаватора;  

 тракторист. 

Освітня підготовка 

Професію можна здобути у професійно-технічному навчальному закладі. 
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Машиніст електровоза  
Машиніст електровоза - особа, яка керує локомотивом та забезпечує безпечний 

рух локомотивів та поїздів при залізничних перевезеннях пасажирів і вантажів. Виконує 

догляд та технічне обслуговування. Контролює роботу приладів безпеки та радіозв’язку.  

При виявленні несправностей локомотива приймає необхідні міри  по їх усуненню. 

З історії професії 

Спроби використовувати електричну енергію для виконання механічної роботи 

робилися з початку XIX ст. Одночасно в 

СІЛА, Німеччині, Франції проводилися 

досліди з переміщення екіпажів за допомогою 

електричних двигунів. Спочатку це були 

лише макети, але згодом розвиток техніки дав 

змогу створити працездатний локомотив. 

Днем народження локомотивів на 

електричній тязі можна вважати 31 травня 

1879 р. Саме в цей день на промисловій 

виставці в Берліні демонструвалася перша 

електрична залізниця.  

Характер роботи  

Керує електровозами, регулює швидкість руху залежно від профілю колій та ваги 

поїзда. Формує ешелони та виконує маневрові роботи на вантажних і обмінних пунктах 

та естакадах. Розставляє вагони на місцях вантаження та розвантажування. Вивозить 

вантажі, завозить порожні вагони. Доставляє людей до місця роботи і назад. Зчіплює й 

розчіплює вагони. Здійснює підняття й ставлення електровозів та вагонеток, що зійшли з 

рейок. Здійснює дистанційне керування електровозами під час вантаження гірничої маси 

з люків дозаторів та під час розвантажування на перекидачі. Переводить стрілки в дорозі. 

Керує вентиляційними дверима, штовхачами, лебідками та іншими  

 

механізмами вантажних, розвантажувальних пунктів. Очищає, заряджає акумуляторні 

батареї, доливає електроліт. Екіпірує електровози й заправляє пісочниці.  

Умови роботи 

Машиніст електровоза має справу з технікою, яка 

працює за допомогою електроенергії. Працює там, 

де існують  електрифіковані залізничні колії.  

Ринок праці  

У будь-яких населених пунктах, де є 

електрифіковані залізничні лінії, професія машиніст  

електровоза завжди користується найбільшим 

попитом на ринку праці, тим паче, що об’єм 

перевезень залізничним транспортом у нашій країні 

постійно зростає. 

Освітня підготовка 

Професію можна здобути у професійно-технічному навчальному закладі. 

Медичні обмеження 

 Робота не рекомендується людям, які мають захворювання серцево-судинної 

системи з вираженою патологією, зниження гостроти зору, патологію опорно-рухомого 

апарата. 

Вимоги до індивідуально-психологічних особливостей 

Необхідно достатнє здоров’я, фізична сила та витривалість, висока гострота слуху і 

зору, швидка реакція, схильність до роботи с технікою. 
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Перспективи 

Машиніст який виконує  роботу дотримуючись вимог інструкцій має можливість  

підвищити свою класність завдяки досвіду та стажу в роботі.   

 Споріднені професії 
Водій, слюсар, електрик. 

 

Машиніст крана 
Вибір професії більшою мірою залежить від здібностей і нахилів кожної 

людини. Якщо ви романтик, то ви можете здобути професію з романтичним нахилом: 

від митця до мореплавця.  Інша справа, якщо ви з дитинства на «ти» з різною технікою і 

вам це до душі, тоді перед вами відкритий світ керування різними технічними 

винаходами людства: серед яких і кран. 

Звернемося  до історії. 

Однією з яскравих особистостей в галузі техніки є 

Архімед (приблизно 287-212роки до н. е.) – математик і 

механік Давньої Греції, який народився в Сіракузах. 

Він визначив площі, поверхні й об’єми фігур і тіл 

осередком розроблених ним методів, які через дві 

тисячі років набули розвиток, як інтегральні 

обчислення; застосував фізико-математичні 

знання в конструюванні різноманітних 

механізмів, машин і споруд. До багатьох 

винаходів Архімеда належать: архимедів гвинт, 

системи ричагів, блоків, полистпастів і гвинтів 

для підіймання та переміщення різних вантажів. 

За допомогою системи блоків Архімед пересував 

по ґрунті великі кораблі. Йому належить відомий 

вислів – «Надайте мені місце, на яке я міг би спертися  

і я переверну земну кулю». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Українські й російські фахівці використовували в ХVІІ столітті 

системиворотів, блоків і ричагів для підіймання вантажів вагою до200 тонн. До 1917 

року в будівництві здебільш використовували ручну працю,  не було ніякої механізації. 

При будівництві храмів, цеглу на велику висоту підіймали, так звані, «козаносії». «Коза» 

– це назва дерев’яної дошки, що була за спиною людини, куди укладали цеглу. Житло 

будували не більш, як за чотири поверхи. В сільській місцевості будували в основному 

тільки з деревини, звідки і пішла назва – «дерьовня».   

Назва «кран» походить від нім. Kranich - журавель. 

Прототипи кранів відомі з давніх давен. Найпростіші крани до кінця 18 

століття виготовляли з дерев'яних деталей. Вони мали ручний привід. 
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З початку 19 століття найважливіші деталі почали виготовляти з металу (осі, 

колеса тощо). У 20-х роках 19 століття з'явилися перші суцільнометалічні крани, 

спочатку з ручним, а в 30-і роки — з механічним приводом. 

Перший паровий кран створений у Великобританії в 1830 році, гідравлічний — 

там же в 1847. Двигун внутрішнього згорання був використаний в крані вперше в 1895, а 

електричний - в 1880—85 майже одночасно в США і Німеччині. Це були мостові крани з 

одномоторним приводом. У 1890 створені крани з багатомоторним індивідуальним 

приводом - теж в США і Німеччині. 

Важка праця виконавців при будівництві та низка її ефективність спонукали 

інженерів шукати засоби, що надавали можливість полегшити виконання трудових 

процесів у цій галузі. В продовж століть знаряддя праці від примітивних кайла і лопати 

розвинулися до сучасних високоефективних потужних механічних, напівмеханічних і 

автоматичних засобів виконання будівельних робіт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кожне будівництво - це заняття, де фахівці стикаються з необхідністю підняти 

і переносити вантажі. На даний момент, на щастя, ми зовсім не опиняємося в стані 

будівельників всім відомих пірамід, які могли мати у своєму розпорядженні тільки лише 

численними рабами та елементарними важелями. У наші дні на кожному будівництві, а 

також взагалі в таких місцях, де може бути необхідним перетягування вантажів, робочим 

допомагають потужні механічні машини. На будівництві це в основному баштові крани. 

Такі високі й потужні пристрої просто можуть переносити з одного місця на інше важкі 

плити та інші будматеріали.  

Професія кранівника, як бачимо є не тільки цікавою, бо ти керуєш великою 

машиною, але й творчою тому, що ти твориш архітектурні шедеври, які в майбутньому 

стануть витворами мистецтва, як стали піраміди в Єгипті та різні архітектурні пам’ятки 

по цілому світі. 

Ринок праці 

Машиністи крана автомобільного працюють в  багатьох галузях: 
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ні; 

 

 

 

 

Освітня підготовка. Професію можна здобути у професійно-технічному 

навчальному закладі.  

Медичні обмеження 

Діяльність не рекомендується людям, що страждають такими захворюваннями: 

 захворювання органів дихання (бронхіальна астма, туберкульоз); 

 захворювання серцево-судинної системи (вегетативно-судинна дистонія, 

гіпертонічна хвороба, виражені захворювання  судин нижніх кінцівок); 

 захворювання  органів кишечко-шлункового тракту (виразка, цукровий 

діабет); 

 захворювання  опорно-рухової системи (хронічний ревматизм, поліартрит); 

 захворювання  нервової системи (неврози, пухлини); 

 захворювання  органів зору і слуху (зниження гостроти зору і слуху, 

дальтонізм). 

Для підтвердження професійної придатності необхідно проходження спеціальної 

медичної комісії. 

Споріднені професії 

Водій, машиніст екскаватора, машиніст скрепера, машиніст копра. 

 

Машиніст крана автомобільного 
Загальні поняття 

 
Машиніст крана автомобільного – це людина складної і, в той же час цікавої та 

багатогранноїпрофесії. Машиніст крана автомобільного працює на будівництві споруд і 

будівель різного призначення. Він виконує підйомно-транспортні, вантажно-

розвантажувальні роботи: піднімання, переміщення, навантажування, розвантажування, 

транспортування деталей, вузлів, блоків до місця збирання. Слідкує за показниками 

приладів (покажчики вантажопідйомності, креномір тощо) і сигнальними жестами 

стропальника. Знайомиться з записами в спеціальному журналі, перевіряє технічний стан 

крана (механізми, гальма, канати).  

Коротка історія професії 

З давніх часів найбільш важкою і 

малопродуктивною роботою вважалося 

перенесення і перекидання з місця на місце, нагору 

і вниз масових і важких вантажів. У Древньому 

світі для цього використовували рабів. Однак люди 

завжди намагалися удосконалити цю важку роботу. 
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Ще Піфагор (VI століття до н.е.) першим придумав такий пристрій як "важіль" для 

перекидання вантажів. Потім люди також винаходили різні пристосування. Ще не дуже 

давно цеглини на будівництві переносили і піднімали на ліси спеціальні робітники - 

козоноси (коза - спеціальна шухляда для перенесення цеглин).Прототипи кранів відомі з 

давніх давен. Найпростіші крани до кінця 18 століття виготовляли з дерев'яних деталей. 

Вони мали ручний привід. 

Назва «кран» походить від нім. Kranich – журавель. З початку 19 століття 

найважливіші деталі почали виготовляти з металу (осі, колеса тощо). У 20-х роках 19 

століття з'явилися перші суцільнометалічні крани, спочатку з ручним, а в 30-і роки — з 

механічним приводом. 

Перший паровий кран створений у Великобританії в 1830 році, гідравлічний — там 

же в 1847. Двигун внутрішнього згорання був використаний в крані вперше в 1895, а 

електричний - в 1880—85 майже одночасно в США і Німеччині. Це були мостові крани з 

одномоторним приводом. У 1890 створені крани з багатомоторним індивідуальним 

приводом - теж в США і Німеччині. 

Виготовляти крани сучасного типу в Україні та Росії почали в кінці 19 століття 

(Миколаївський, Путилівський, Брянський, Краматорський та інші заводи). 

Широке використання кранів пов'язане з переходом будівництва на збірну систему і 

застосуванням у будівництві великих залізобетонних конструкцій. 

Характер роботи 

Машиніст крана автомобільного здійснює вантажно-розвантажувальні роботи. 

Доставляє кран на об’єкт (керує автокраном у відповідності з правилами дорожнього 

руху). Приймає рішення про вибір місця установки крана з врахуванням нахилу рельєфу, 

стану ґрунту, напрямку і сили вітру. Визначає оптимальний кут повороту стріли. 

Здійснює огляд механізмів і вузлів автокрана, технічний догляд і профілактику. У 

випадку необхідності проводить їх ремонт. 

Завдання машиніста крана автомобільного – дотримання вимог охорони 

навколишнього середовища, оскільки при експлуатації крана автомобільного можливі 

такі види забруднення навколишнього середовища: викиди в атмосферу відпрацьованих 

газів, попадання на грунт  і воду нафтопродуктів і інших експлуатаційних рідин, 

підвищений шум при роботі техніки. Категорично забороняється зливати відпрацьовані 

паливно-мастильні матеріали на землю, в каналізацію і водойми; необхідно їх зібрати в 

ємності і утилізувати. Дозволяється мити машину тільки у відведених місцях. Не можна 

допускати попадання у водойми стоків при митті машини. 

Охорона навколишнього середовища, екологічно безпечна експлуатація техніки –  

важлива складова роботи машиніста крана автомобільного. 

Умови роботи 

Машиніст крана автомобільного працює в різноманітних природних умовах, 

наприклад, обривиста місцевість, і найменша неточність здатна спричинити серйозну 

аварію, тому треба бути особливо уважним. Окрім цього, кран автомобільний створює 

навколо себе зону високої небезпеки, і машиніст вимушений постійно слідкувати за тим, 

щоб в цій зоні не було сторонніх людей. Також  до несприятливих факторів професії 

машиніста крана автомобільного, які негативно  впливають на здоров’я працівника, 

відносяться підвищений рівень шуму, вимушена робоча поза, загазованість повітря, тому 

існує перелік обмежень для прийому на роботу і навчання з даної  професії. 

Ринок праці 

Машиністи крана автомобільного працюють в  багатьох галузях: 

зації; 
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Машиніст крана автомобільного повинен: 
 раціонально і ефективно організувати працю на робочому місці; додержуватися 

норм технологічного процесу; знати і виконувати вимоги нормативних актів про 

охорону праці і навколишнього середовища; додержуватися норм, методів і прийомів 

безпечного ведення робіт; використовувати у разі необхідності засоби попередження і 

усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені, тощо); 

інформаційні технології; 

 робітники, робота яких пов’язана з автомобільним транспортом, 

обслуговуванням підйомно-транспортного устаткування, у тому числі безпечного 

ведення робіт, запобігання аварій, виробничому травматизму та професійним 

захворюванням, повинні знати і додержуватися нормативних актів про охорону праці, 

виробничих (експлуатаційних) інструкцій, а також мати відповідний документ, що 

засвідчує завершену та успішну спеціальну підготовку до виконання цих робіт та 

своєчасну перевірку знань з охорони праці; 

 робітники, безпосередньо зайняті керуванням і обслуговуванням машин та 

устаткування повинні мати професійну підготовку в обсязі, достатньому для безпечного 

усування несправностей та відмов, що виникають у процесі роботи, а також для участі в 

їх ремонті. 

Освітня підготовка. Професію можна здобути у професійно-технічному 

навчальному закладі.  

Медичні обмеження 

Існує перелік медичних обмежень професії машиніст крана автомобільного. 

Діяльність не рекомендується людям, що страждають такими захворюваннями: 

 захворювання органів дихання (бронхіальна астма, туберкульоз); 

 захворювання серцево-судинної системи (вегетативно-судинна дистонія, 

гіпертонічна хвороба, виражені захворювання  судин нижніх кінцівок); 

 захворювання  органів кишечко-шлункового тракту (виразка, цукровий 

діабет); 

 захворювання  опорно-рухової системи (хронічний ревматизм, поліартрит); 

 захворювання  нервової системи (неврози, пухлини); 

 захворювання  органів зору і слуху (зниження гостроти зору і слуху, 

дальтонізм). 

Для підтвердження професійної придатності необхідно проходження спеціальної 

медичної комісії. 

Вимоги до індивідуально-психологічних особливостей 

Професія машиніста крана автомобільного чоловіча і зв’язана зі значними 

фізичними навантаженнями. 

Для ефективної роботи машиністу необхідні: 

Якості  та вміння  

   гарне фізичне здоров'я;  

   гарна координація рухів;  

   концентрація уваги; 

   гарний зір; 

   точний окомір; 

   гарна зорова пам'ять 

   висока швидкість і точність сенсомоторних реакцій 

   уміння концентрувати, розподіляти і швидко переключати увагу; 

   схильність до роботи з технікою 

Основні риси характеру 
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 витривалість; 

 відповідальність; 

 урівноваженість; 

 посидючість;  

 уважність;  

 акуратність 

 дисциплінованість 

Перспективи 

Навчаючись в ПТНЗ, учні з професії «Машиніст крана автомобільного» набувають 

фахових знань, умінь і навичок, готуються застосовувати їх у своїй подальшій професійній 

діяльності. 

Під час проходження виробничої практики учні вдосконалюють свою професійну 

майстерність, набувають нових знань та навичок. Крім того, під час практики роботодавці 

мають нагоду оцінити професійний рівень молодих фахівців і запропонувати їм по 

закінченні навчання робочі місця. 

Професія «Машиніст крана автомобільного» – одна з найзатребуваніших і добре 

оплачуваних професій на ринку праці. Ймовірність 

працевлаштування після навчання за професією 

«Машиніст крана автомобільного»  складає близько 90%. 

За професією «Машиніст автомобільного крана» 

можлива організація підприємницької діяльності.  

Споріднені професії 

Водій, машиніст козлового крана, машиніст 

екскаватора, машиніст скрепера, машиніст копра. 

 

Машиніст папероробної 

(картоноробної) машини 

(сіткар) 
Загальні поняття та коротка історія професії 

       Папір і картон так міцно увійшли в наше повсякденне життя, що важко уявити 

існування сучасного цивілізованого суспільства без цієї, здавалося б, простої продукції. 

Зазначаючи важливу роль паперу для людини, великий російський хімік Д. І. Менделєєв 

казав, що якщо сучасний період життя людей характеризується назвою залізного віку, то 

з таким же правом його можна вважати і віком паперу. Він відзначав також, що папір 

давно б витиснув метал, якби він не коштував так дорого.         

 Важко собі уявити, але папір в житті людини з´явився 5 тисяч років тому. За цей 

період процес його виготовлення дуже змінився. Сьогодні цю продукцію виготовляють 

сучасні папероробні машини, керує цим складним технологічним процесом 

висококваліфікований робітник – машиніст папероробної (картоноробної) машини 

(сіткар).  

Характер роботи 
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Машиніст папероробної (картоноробної) машини (сіткар) очолює бригаду 

робітників, які займаються виготовленням паперу на папероробній машині. Виробництво 

паперу - складний технологічний процес, що складається з наступних операцій: 

1. Приготування паперової маси. 

2. Відлив паперової (картонної) маси. 

3. Формування паперового полотна. 

4. Пресування паперу. 

5. Висушування паперу. 

6. Лицювання паперу. 

7. Розрізання паперу або картону на листи. 

       Основним досягненням праці є знання і трудові навики робітника. Він веде 

спостереження за роботою всіх вузлів і механізмів, регулює їх роботу, контролює якість 

виготовленої продукції. Від його вмінь, досвіду залежить випуск якісного товару. 

       Усі робітники папероробних машин повинні строго дотримуватися правил технічної 

експлуатації устаткування, техніки безпеки і правил пожежної безпеки. 

Умови роботи 

Робочий день машиніста ПРМ починається з підготовки робочого місця. Робітник 

повинен забезпечити вільний доступ до всіх вузлів та механізмів. Перед початком 

робочої зміни робітник повинен одягти спеціальний одяг, який би не сковував рухів і 

разом з тим не допускав незастебнутих ґудзиків. Волосся повинно бути зв'язане або 

зашпилене та заховане під хустинку або берет. Взуття повинне мати низькі підбори. 

Освітлення на робочих місцях загальне, вентиляція загально обмінна. Працюють 

робітники в три зміни тривалістю по 8 годин кожна. 

Ринок праці 

Целюлозно-паперова промисловість України об’єднує біля 100 підприємств по 

виробництву паперу і картону та виробів з них, а разом з переробниками, трейдерами, 

посередниками, науковими, монтажними та спеціалізованими торгівельними 

організаціями їх налічується більше 300. В галузі працює понад 30 тисяч чоловік.  

На підприємствах галузі встановлено 72 паперо- та картоноробних машини, 

більше 80 гофроагрегатів, майже 50 підприємств мають обладнання по виготовленню 

зошитів та 10 – по виготовленню шпалер. Загальна встановлена потужність паперо- та 

картоноробних машин в Україні складає близько 1млн.т паперу і картону на рік. 

На більшості підприємств галузі обладнання працює понад 100 років, робочий 

стан якого підтримується переважно за рахунок відновлювального ремонту та 

модернізації і рідше – шляхом заміни зношеного обладнання. 

Найбільш потужними виробниками гофрокартону та транспортної тари є:  ВАТ 

―Київський картонно-паперовий комбінат‖ (м.Обухів),ВАТ ―Рубіжанський картонно-

тарний комбінат‖ (Луганська обл.),ВАТ ―Жидачівський целюлозно-паперовий комбінат‖ 

(Львівська обл.), ВАТ ―Ізмаїльський целюлозно-картонний комбінат‖ (Одеська обл.). 
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До того ж, Київський КПК є найбільшим виробником паперу санітарно-

гігієнічного призначення. 

Жидачівський ЦПК виробляє майже 90% вітчизняного газетного паперу. 

ВАТ ―Дніпропетровська паперова 

фабрика‖ - єдиний в країні виробник паперу 

для друку (офсетного) та один з лідерів по 

виробництву зошитів. 

ВАТ ―Корюківська фабрика технічного 

паперу‖ (Чернігівська обл.) на сьогодні - 

європейський лідер з виробництва шпалер. 

На ВАТ ―Малинська паперова фабрика 

(Житомирська обл.) виробляються унікальні 

види електротехнічного, фільтрувального 

паперу та картону. 

          На ТОВ ―Понінківський КПК‖ 

(Хмельницька обл.) працює дві папероробні та 

одна картоноробна машини, монтується один 

з найбільших гофроагрегатів в Україні. 

Освітня підготовка 

         По даній професії здійснюється 

підготовка спеціалістів лише в Понінківському професійному ліцеї. 

Медичні обмеження 

    Роботи по виробництву паперу пов'язані з підвищеним рівнем шуму, температури, 

вологості та вібрації. Виходячи з цих умов людина, що працює за даною спеціальністю, 

повинна бути фізично розвинутою, витривалою. До самостійної роботи допускаються 18 

років. 

Вимоги до індивідуально-психологічних особливостей 

    В період роботи всі органи людини, що приймають участь у виробництві 

(спостереження, виконання операцій), знаходяться під впливом певного виду 

навантаження: 

1. Навантаження органів зору ( очі постійно слідкують за роботою вузлів та  

механізмів) 

2. Навантаження уваги (робота вимагає зосередженості) 

3. Навантаження позотонічне (виникає в результаті напруги певної групи м'язів при 

заправці паперу, видаленні браку, регулюванні ходом та натягуванні сукон). 

4. Навантаження однотипні, оскільки робота має елементи монотонності. 

 

         Спостереження проводяться протягом усієї зміни, що приводить до деякої 

монотонності в роботі, тому з нею успішне справляються люди врівноважені, спокійні. 

Перспективи 

           Можливість навчання в Національно технічному університеті України "Київському 

політехнічному інституті" по спеціальність: «Хімічна технологія переробки деревини та 

рослинної сировини». 

Споріднені професії 

«Контролер целюлозно - паперового виробництва» 

 

 

Машиніст тепловоза  
Машиніст тепловоза – це особа, яка керує локомотивом та забезпечує 

безпечний рух локомотивів та поїздів при залізничних перевезеннях пасажирів і 



 

90 

 

вантажів. Виконує догляд та технічне обслуговування. Контролює роботу приладів 

безпеки та радіозв’язку.   

З історії професії 

        Перший експериментальний тепловоз було 

збудовано в 1912 році під керівництвом Рудольфа 

Дізеля, але Перша світова війна припинила 

випробування. В 1913 році американська компанія 

General Electric випустила перший тепловоз, що 

використовувався для регулярної роботи на 

магістральних залізничних лініях. Він працював 

на бензині, що був в два рази дорожчий за дизельне 

паливо, тому виробництво цього тепловоза було 

звернуте через падіння попиту.  Проте в 1923 році 

General Electric випускає локомотив з двигуном Дізеля, який став першим тепловозом, 

що вироблявся серійно. 

     З середини  40-х років  XX сторіччя  тепловози набувають широкого 

розповсюдження в США, з 50-х — в Великобританії, Німеччині та колишньому СРСР.  

Характер роботи 

Працівники залізничного транспорту повинні чітко володіти, знати пристрій 

рухомого складу, технічних засобів, ПТЕ, інструкцію з руху поїздів і маневрової роботи, 

інструкцію з сигналізації, інструкцію з безпеки (ПТЕ) міжцехових інструкцію, 

інструкцію по гальмах, ТРА станції. Кожен працівник крім своїх функцій зобов'язаний 

економити паливо, виконувати чітко і своєчасно завдання на роботу. 

Умови роботи  

Залізна дорога - це інженерне 

спорудження, призначене для пропусків 

поїздів з необхідною швидкістю 

встановленого для даної ділянки. Робота 

промислового залізничного транспорту 

повинна бути технологічно ув'язана з 

роботою екскаваторів, кранів.  

Ринок праці  

У будь-яких населених пунктах, де є 

залізничні лінії, професія машиніст тепловоза 

завжди користується найбільшим попитом на ринку праці, тим паче, що об’єм 

перевезень залізничним транспортом у нашій країні постійно зростає. 

Освітня підготовка 

Професію можна здобути у професійно-технічному навчальному закладі. 

Медичні обмеження 

 Робота не рекомендується людям, які мають захворювання серцево-судинної 

системи з вираженою патологією, зниження гостроти зору, ярко виражену патологію 

опорно-рухомого апарата, страждаючим бронхіальною астмою. 

Вимоги до індивідуально-психологічних особливостей 

Необхідно достатнє здоров’я, фізична сила та витривалість, висока гострота слуху і 

зору, швидка реакція, схильність до роботи с технікою.                                   

Перспективи 

Машиніст який виконує  роботу дотримуючись вимог інструкцій має можливість  

підвищити свою класність завдяки досвіду та стажу в роботі.   

Споріднені професії 

Водій, слюсар, електрик. 

 

http://uk.wikipedia.org/wiki/1912
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84_%D0%94%D1%96%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84_%D0%94%D1%96%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/1913
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%BD
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5_%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5_%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE
http://uk.wikipedia.org/wiki/1940-%D0%B2%D1%96
http://uk.wikipedia.org/wiki/XX_%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%87%D1%87%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
http://uk.wikipedia.org/wiki/1950-%D1%82%D1%96
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0
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Машиніст холодильних установок  
Машиніст холодильних установок - працівник, який обслуговує сучасні 

холодильні установки, працює у різних галузях народного господарства. 

 

 

 

 

 

 

 

Історія 

професії 

Сучасне життя не можна уявити собі без холодильника, 

холодильних установок. 

Холод використовують досить давно: ще з давніх-давен 

люди для цього використовували спочатку лід і сніг, а потім суміш 

льоду з сіллю – це дозволяло отримати температуру нижчу 0º. І 

тільки в 19 ст. з’явилися перші промислові холодильники. Штучний холод отримав 

широке використання у всіх галузях народного господарства. 

Характер роботи 

- обслуговує холодильні установки сумарною холодопродуктивністю до 2,1 

кДж/год (до 500000 ккал/год), а також установки для виробництва льоду; 

- підтримує найпродуктивніший режим роботи холодильних установок; 

- регулює роботу компресорних, аміачних і водяних насосів, ресиверів, 

конденсаторів, випарників  та інших механізмів холодильних установок; 

- стежить за справністю двигунів трубопроводів, арматури, приладів та 

апаратури; 

- визначає та усуває несправності у роботі агрегатів і апаратури 

холодильних установок; 

- робить ревізію та складає дефектні відомості на ремонт устаткування та 

комунікацій; 

- бере участь у всіх видах  ремонтних робіт;  

- контролює якість холодильного агента, який подається у випарники, а 

також тиск температури у компресорах; 

- стежить за роботою машиністів нижчого розряду в зміні. 

Умови роботи 

Працює в приміщенні, в умовах підвищеної відповідальності, підвищеного рівня 

шуму, загазованості, робочої зони. Професія машиніста холодильних установок 

передбачає використання як ручної праці, так і машин, механізмів, установок, пристроїв 

напівавтоматичного та автоматичного обладнання. 

Освітня підготовка. Професію можна здобути у професійно-технічному 

навчальному закладі 

Медичні обмеження 

Захворювання опорно-рухового апарату (які ускладнюють і обмежують  
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рухливість рук, ніг), органів дихання (хронічний бронхіт, хронічна пневмонія та 

ін.), шкіри (дерматити, екзема та ін.). 

Вимоги до індивідуально-психологічних особливостей 

Здатність до оперативної спостережливості, розподілу та переносу уваги, 

координації рухів рук. Розвинена 

зорово-рухова пам’ять і практичне 

мислення окомір; координація рухів 

рук; акуратність. 

Перспективи 

Професія різноманітна і 

перспективна за своїми можливостями, 

цікава, складна і дуже потрібна. 

Професія належить до сфери 

обслуговування, а також дає можливість 

займатися індивідуальною трудовою 

діяльністю або відкрити власні 

майстерні з ремонту холодильної 

техніки (торгово-холодильне 

обладнання, побутові холодильники).  

Споріднені професії 

Під час вибору професії необхідно врахувати її спорідненість з такими 

професіями, як: слюсар-ремонтник, машиніст компресорних установок.  

 

 

Модистка головних уборів 
Загальна характеристика професії: 

Професія модистки належить до сфери швейної промисловості та побутового 

обслуговування. Швейна промисловість - галузь легкої промисловості, яка займається 

виробництвом одягу та швейних виробів побутового та технічного призначення з 

тканин, трикотажних полотен, натуральної та штучної шкіри та хутра, нових 

конструкційних матеріалів і різноманітної обробної фурнітури.  

Коротка історія професії: 

 
Професія виникла у Єгипті. У Фівах виявлено на стіні гробниці намальованого 

чоловіка в головному солом'яному уборі. У давньому Єгипті велике покривало зі 

смугастої тканини було привілеєм фараонів, інші, окрім рабів, користувались перуками. 

Греки прикривали голову тільки у подорожах. У ті часи капелюхи були атрибутом 

знатного прошарку і символом могутності. В епоху Середньовіччя головні убори стали 
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предметом розкоші. Їх почали прикрашати пір'ям, пухом, хутром, стрічками і коштовним 

камінням. Один із класичних уборів - берет з'явився приблизно в 400 році до н. е. Тоді 

його носили мисливці і селяни, а потім він став популярним в колі музикантів і 

художників. До цього часу берет асоціюється з богемним середовищем. 

Декоративна надмірність ХІХ ст., використання стилів минулих епох пояснюються 

не тільки різновидами моди, а й технічно-індустріальним прогресом в галузі текстилю. 

Індустрія капелюшної справи почала обслуговувати не тільки знать, а й усе населення 

міста. Однак особливістю цього ремесла є те, що сам процес виготовлення капелюшка 

неможливо механізувати. Це завжди не просто ручна робота, а мистецтво. Образ 

модистки - майстрині, що створює капелюшок, став дуже популярним. Це наблизило 

модисток до дам з вищих верств населення. 

Характер та умови роботи: 

Повинна знати асортимент виробів, конструкцію і деталі виробів, методи 

пошиття, способи виконання всіх операцій технологічного процесу швейного 

виробництва та їх послідовність, пристрій і принципи роботи швейних  машин. 

Повинна вміти користуватися обладнанням, інструментом і пристроями, що 

застосовуються при виконанні робіт. Крім цього займається виготовленням головних 

уборів із усілякого матеріалу: хутра, шкіри, тканини, соломи, тасьми, квітів, пір’я. У 

процесі виготовлення працює як вручну, так і з використанням спеціальних машин. 

Працює в приміщенні, при підвищеному рівні шуму і запиленості повітря. Модистка 

виготовляє кепі, кашкети, безкозирки, шапки всіх видів, жіночі літні капелюхи з 

вистроченими полями з різних матеріалів.  

Вимоги до індивідуально-психологічних особливостей: 

Професійній модистці притаманні уважність, зосередженість, працьови-тість, уява, 

творчі здібності, художній смак, терпіння, висока працездатність, спостережливість, 

пам'ять на образи, гострота зору, хороший окомір, розвинена здатність розрізняти 

кольори, відповідальність. 

 

 
 

Медичні протипоказання: 

Професія не рекомендується людям, що мають захворювання:  

 органів дихання; 

 серцево-судинної системи; 

 опорно-рухового аппарату; 

 обмеженої рухливості рук; 

 нервової системи; 

 органів зору.  

Сфера професійного використання: 

Ательє капелюхів, швейні майстерні, майстерні по виготовленні шкіряних виробів, 

салони продажі та виготовлення одягу. 

Споріднені професії: 
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 модельєр-конструктор (швейних, шкіргалантерейних виробів, біжутерії, взуття); 

 технолог швейного виробництва. 

Освітня підготовка: 

Професію можна здобути у професійно-технічному навчальному закладі. 

 

Монтажник гіпсокартонних конструкцій 
Загальні поняття 

 
Це спеціаліст по гіпсокартонних конструкціях, від якого залежить естетичний 

вигляд інтер’єру. Здебільшого – це стелі (євро) із різними підсвітками площинами, 

об’ємами, кольорами. 

Дана професія має оздоблювальну 

основу, яка повинна відповідати нормам і 

правилам монтажних конструкцій. Тобто 

спеціаліст повинен враховувати товщину 

стелі, падіння світла та взагалі повинен 

вміти розробити конструкцію так, щоб 

вона вписувалася у вже існуючий 

інтер’єр. 

Монтажник ГКК – нова і 

водночас сучасна професія на ринку 

будівельної індустрії, але жоден 

будівельник вже не може уявити себе без 

технологій сухого будівництва.  

Коротка історія професії 

Конструкції з гіпсокартону в останні кілька років одержали повсюдне поширення. 

В результаті чого у 2005 році виникла нова будівельна професія – монтажник 

гіпсокартонних конструкцій. 

На протязі століть методи будівництва змінювалися за рахунок впровадження 

нових технологій та появи на будівельному ринку сучасних будівельних матеріалів. 

Останнім часом все більше уваги стали приділяти застосуванню маловитратних і більш 

швидких методів будівництва. Виникло так зване "сухе" будівництво. Основним 

матеріалом сухого будівництва є гіпсокартонні плити, деревностружкові і 

гіпсоволокнисті плити, В більш широкому розумінні до області сухого будівництва 

можна також віднести облицювання внутрішніх стін дерев'яними панелями, 

встановлення пазогребневих перегородок, облицювання, що наклеюється, та безшовні 

покриття підлог деревностружковими плитами. 

Гіпсокартон - давно відомий вид продукції на вітчизняному ринку, в Україні його 

почали випускати ще на початку 50-х років. Проте тільки останніми роками, по мірі 

просування на український ринок технологій "сухого" будівництва, переваги 
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гіпсокартону отримали належну оцінку, зробивши його одним з найбільш вживаних 

оздоблювальних матеріалів. Сьогодні гіпсокартон це ключова позиція при внутрішньому 

оздобленні і плануванні простору приміщень. І якщо раніше його використовували в 

основному як "суху штукатурку", то зараз, завдяки постійному вдосконаленню 

асортименту І технічних характеристик, можливості застосування гіпсокартону значно 

розширилися. 

Характер роботи 

 Монтажник гіпсокартонних конструкцій повинен: зводити міжкімнатні 

перегородки, обшивати готові стіни (утеплення, облагороджування); монтувати підвісні 

стелі (прості і багаторівневі); робити арки і різні криволінійні конструкції, інсталяційні 

сіни (для маскування інженерно-технічних комунікацій). 

Монтажник гіпсокартоних конструкцій повинен знати:  

– основні види матеріалів та виробів для  

улаштування гіпсокартонних  

конструкцій;  

– збірні елементи дерев’яного та  

металевого каркасів, кріпильні деталі, ізоляційні вироби, їх властивості;  

– типи гіпсокартонних листів та їх ознаки;  

– найменування, призначення ручних та механізованих інструментів і  

пристроїв, правила роботи з ними;  

– правила безпеки праці під час роботи на висоті, пожежної безпеки під  

час роботи з електро– і пневмоінструментом.  

Повинен уміти:  

– здійснювати обмір приміщення, провішування поверхонь та розмічуван-  

ня місць розташування основних елементів каркасів нескладних  

перегородок, підшивних стель, за допомогою простих контрольно-  

вимірювальних інструментів або пристроїв;  

– виконувати монтаж дерев’яного та металевого каркасу для простих  

гіпсокартонних перегородок, кріпити гіпсокартонні плити до каркасу  

перегородок шурупами за допомогою шуруповерта;  

– готувати розчинові суміші на основі сухих сумішей;  

– виконувати шпаклювання швів, поверхонь гіпсокартонних плит;  

– читати схеми архітектурно-конструктивних вирішень вузлів простих  

гіпсокартонних конструкцій;  

– дотримуватися вимог безпеки під час роботи на висоті, пожежної безпеки  

під час роботи з електро– і пневмоінструментом.  

Робітник повинен:  

– раціонально та ефективно організувати працю на робочому місці;  

– додержуватись норм технологічного процесу;  

– не допускати браку в роботі;  

– знати й виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці й  

навколишнього середовища, дотримуватися норм, методів і прийомів  

безпечного ведення робіт;  

– використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення  

природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, тощо).  

Умови роботи 

Монтажники гіпсокартонних конструкцій працюють як правило у приміщеннях. 

Їхня робота має як правило колективний характер. 

Ринок праці. Можливі місця роботи: будівельні організації, ремонтно- 

будівельні управління, фірми, що займаються оздоблювальними роботами. Можна 

відкрити власну справу.  

Потреба у робітниках цієї професії постійно має тенденції до зростання. 
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Плюси професії: 

- хороший заробіток ( при великих обсягах або високих розцінках ); 

- робота в теплі; 

- не сполучена з брудом притаманним «мокрими технологіям»; 

- відразу видно результат (висока швидкість монтажу); 

- елементарні навички можна освоїти досить швидко. 

Освітня підготовка. Професію можна здобути у професійно-технічному 

навчальному закладі.  

Медичні обмеження. Захворювання :  

– органів дихання (хронічний бронхіт, хронічна пневмонія та ін.);  

– серцево-судинної системи (гіпертонія, серцева недостатність та ін.);  

– опорно-рухового апарату (які ускладнюють і обмежують рухливість  

рук, ніг);  

– нервової системи 

(нав’язливі стани, непритомність 

та ін.);  

– шкіри (дерматити, 

екзема та ін.).  

Вимоги до 

індивідуально-психологічних 

особливостей. Професійно 

важливі якості: фізична 

витривалість, розвинена 

координація рухів, хороший зір, 

точний окомір, розвинена 

просторова уява, хороший 

вестибулярний апарат.  

Перспективи 

Що від вас буде потрібно: 

- схильність до професії (робота повинна викликати приємну втому, а не огиду); 

- спритність; 

- націленість на результат; 

- знання технології роботи; 

- володіння інструментами на прийнятному рівні. 

Підвищені вимоги, що у сучасних умовах висувають роботодавці до кваліфікації та 

якості робочої сили, стимулюють монтажників ГКК до подальшого опанування 

професійними знаннями та навичками. Саме тому вони постійно підвищують свою 

професійну майстерність. 

Споріднені професії: штукатур, маляр, столяр.  

 

Монтажник з монтажу сталевих та 

залізобетонних конструкцій 
Загальна характеристика професії 

 Впровадження нових технологій із застосуванням елементів, що збираються, 

збільшило обсяг монтажно-складальних операцій у будівельних роботах. Це  стало 

причиною появи нової професії  – монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних 

конструкцій. Монтажники цього фаху працюють на складанні житлових будинків, 

промислових і громадських споруд. Вони збирають корпуси будівель, використовуючи 

складові елементи  (блоки, панелі), що виготовляються на заводах, укладають 

фундаментні блоки, монтують шляхопроводи, гідротехнічні споруди, промислові печі, 
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опори електромереж, мостів та ін. Вперше застосували монолітні залізобетонні 

конструкції у 1986 році в Німеччині.  

 Повинен знати: 

 •  основні види деталей сталевих та збірних бетонних та залізобетонних конструкцій;  

•  види основного такелажного та монтажного обладнання та пристроїв;  

•  правила транспортування та складання конструкцій та виробів;  

•  способи тимчасового кріплення конструкцій;  

•  прості способи перевірки щільності зварювальних швів;  

•  основні властивості та марки бетонних сумішей; 

•  правила підготовки поверхонь для ізоляції;  

• будову електрифікованих та пневматичних інструментів та правила роботи з ними; 

•  способи захисту металу від корозії. 

 Повинен уміти: 

 зачищати стики зібраних конструкцій; 

 кріпити монтажні болтові з’єднання;  

 встановлювати самонарізуючі болти;  

 укладати плити дорожніх покриттів; 

 тимчасово кріпити конструкції; 

 замонолічувати бетоном стики; 

 забивати цеглою або бетоном кінці балок, борозни, гнізда, вибоїн та отворів;  

 монтувати збірні перегородки та внутрішні стіни з гіпсових панелей на 

металевому каркасі;  

 герметизувати стики спеціальними герметиками. 

Професійно важливі якості і особливості 

Специфіка монтажних робіт вимагає від монтажника наявності певних 

індивідуально-психологічних та особистісних якостей: розвинений окомір, координацію 

та точність рухів (щоб керувати кранівником, який подає конструкцію у монтажну зону, 

та встановити її у передбаченому за проектом місці); розвинену просторову уяву (щоб 

розбиратися в кресленнях та уявити загальний вигляд споруди). розподіл і концентрація 

уваги, оперативної і довготривалої пам’яті. Певні вимоги ставляться і до 

інтелектуального розвитку монтажника. Послідовність виконання робіт завжди 

обумовлена технологією, але монтажнику доводиться під час роботи вносити до неї 

певні зміни, зважаючи на існуючі обставини. 

Медичні протипоказання 

Робота не рекомендована людям, які страждають на захворювання: 

 серцево-судинної системи (гіпертонія, серцева недостатність та ін.); 

 опорно-рухового апарату (які ускладнюють і обмежують рухливість рук, ніг); 

 нервової системи (нав'язливі стани, непритомність та ін.); 

 схильних до простудних захворювань. 

Перспективи 

Професії муляра, електрозварника, монтажника мають сталий попит на ринку 

праці. Працевлаштуватись спеціалісти  можуть в будівельних організаціях, на 

підприємствах різних форм власності. Електрозварник – одна з найбільш дефіцитних на 

світовому ринку праці професій, попит на її представників дуже великий.  

   Розмір заробітку робітника залежить від його кваліфікації. Кваліфіковані 

спеціалісти  нині успішно трудяться на будівництві і опорядженні об'єктів не лише в 

Україні, а й за її межами, що свідчить про їх високу професійну підготовку. 

Споріднені професії: 

 монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій;  

 електрозварник;  

 бетоняр;  
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 штукатур;  

 стропальник.  

 

Монтажник радіоелектронної апаратури і 

приладів 
Сучасне життя неможливо уявити 

без електроніки. Це – радіо, телевізори, 

магнітофони, станки з програмним 

управлінням, різноманітна медико-

біологічна апаратура та багато іншого. 

Але жодне радіотехнічне устаткування 

не з’явиться на світ без праці 

монтажника радіоелектронної апаратури 

та приладів. 

Ділянка радіомонтажника є дуже 

важливою і відповідальною, адже саме 

він визначає якість випущеної 

апаратури. За десятки років свого 

існування професія радіомонтажника 

зазнавала значних змін. Якщо в минулому монтаж радіоапаратури здійснювався тільки 

ручним способом, то в теперішній час для цього використовуються високовиробничі 

конвеєрні системи. 

Основними предметами праці монтажників радіоапаратури і приладів 

служать: монтажні дроти і кабелі, електронні лампи, напівпровідникові прилади, 

конденсатори, котушки індуктивності. В своїй роботі вони використовують електричні 

паяльники, щіточки для нанесення флюсу, пінцети, кусачки, гострозубці. 

В роботі фахівця багато точних і часто повторювальних рухів, тому її можна 

охарактеризувати як монотонну. Темп роботи – вільний. Робоча поза – сидяча (має 

постійне робоче місце). Основними видами браку є: неякісна пайка, установка не за 

кресленням (неуважність), спутані номінали (неуважність), переплутані кінці виводів 

(неуважність). Найбільш важко молодим робітникам дається якісна пайка і установка з 

3-4 виводами. 

Галузь народного господарства – автомобілебудування, приладобудування і 

електротехнічна промисловість. Потреба в кадрах постійна. Професія монтажника 

радіоелектронної апаратури та приладів розповсюджена повсюди. Спорідненою до неї є 

професія „слюсар з контрольно-вимірювальних приладів‖, який працює на підприємстві, 

що ремонтують електровимірювальні прилади, монометри всіх типів, а також пишучі 

машинки, стереодальноміри, фото і кіноапарати, механічні вузли телевізійної і 

радіолокаційної апаратури та ін. Форма організації праці бригадна, індивідуальна. 

Монтажник РЕА і П працює в цехах, де знаходяться контрольно-вимірювальні 

прилади, радіоапаратура. Знаряддями праці є інструменти, пристосування і робоча 

контрольно-вимірювальна апаратура. Предметами праці є : паяльник, інструменти 

монтажника, контрольно-вимірювальні пристрої і устаткування, що потребують ремонту 

і наладки. Метою праці монтажника радіоелектронної апаратури і приладів є: виконати 

розпайку печатних плат і блоків. Основні виробничі операції: пайка, розбирання, збір та 

випробування різноманітних приладів. 

Робітник з професії монтажник РЕА і П повинен знати: будову, призначення 

та принципи роботи приладів та механізмів; знати схеми спеціальних регулюючих 

установок, технологічний процес пайки приладів, механізмів, апаратури, технологічну 

документацію і передові прийоми проведення пайки; технічні вимоги до якості роботи. 
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         Санітарно-гігієнічні умови праці: радіомонтажники працюють в закритому 

приміщенні, добре освітленому, з нормальною температурою. Робота монтажника 

пов’язана з пайкою, в повітрі постійно присутні пари каніфолі, олова, свинцю в рамках 

ПДК. 

За кожним працівників закріплене постійне робоче місце з монтажним столом, на 

якому знаходяться необхідні для роботи інструменти і пристосування. 

Медичні протипоказники: захворювання органів дихання, серцево-судинні 

недуги, хвороби нирок і сечевивідних шляхів (хронічний нефрит, нирково-кам’яна 

хвороба (дефекти кісткової і м’язової тканини (деформація хребта і грудної клітки, повне 

порушення функції кисті однієї із рук, захворювання м’язів, сухожилля верхніх кінцівок 

(міозити), хронічні захворювання суглобів, органічні захворювання центральної і 

периферійної нервової системи, захворювання вегетативної нервової системи, епілепсія, 

психічні розлади (маніакально-депресивний психоз, циклопатія, шизофренія), 

захворювання шкіри (епідермоліз, екзема, нейродерміт, алергічні захворювання), стійке 

зниження слуху і зору, розладнання кольоросприйняття. 

Психофізіологічні вимоги до особистості працівника: фізична нагрузка – 

незначна, нервово-емоційне напруження зумовлене відповідальністю за якість продукції, 

що виготовляється. 

Монтажник РЕА і П повинен володіти відмінною координацією рухів рук, 

швидкістю і точністю рухів пальців, доброю зоровою пам’яттю, здатністю розподіляти і 

переключати увагу, оперативним і наочно-діючим мисленням, просторовою уявою, 

емоціональною стійкістю, доброю вольовою регуляцією, зосередженістю, уважністю, 

точністю, акуратністю. Повинен уміти: добре відрізняти форми, величини, кольори, звук. 

Для успішного засвоєння професії монтажника радіоелектронної апаратури і 

приладів необхідно знати математику, фізику, креслення, трудове навчання, основи 

електротехніки. Професійні знання можна отримати в ПТУ. Перспектива зросту – 1-6 

розряди. 

 

 

Монтажник санітарно-технічних систем і 

устаткування  
Історія професії 

Сучасне будівництво, 

обслуговування житлових і 

виробничих будівель неможливо 

без сантехніка. Холодне і гаряче 

водопостачання, каналізація, 

центральне опалення - всі ці 

комунікації та їх безперебійне 

функціонування залежать від 

професіоналізму сантехніка. 

Сантехнічні роботи - важливий 

етап у будівництві, адже від їх 

якості залежить затишок і 

комфортне проживання 

мешканців у будинку, цілісність 

підлог, внутрішніх перегородок. 

Сантехніки не тільки проводять 

монтажні та встановлювальні 
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роботи нового сантехнічного обладнання. Величезне значення має ремонт, 

профілактичне обслуговування, а так само, заміна старого обладнання на нове.  

Стародавній Рим не став би великим містом без своїх віадуків - водоводів, фонтанів, 

системи стоків, які будувалися і обслуговувалися прабатьками сучасних сантехніків. 

Системи труб з обпаленої глини складністю конструкцій і досконалістю інженерної 

думки, до цих пір викликають захоплення сучасників. Досвід минулих поколінь, 

помножений на сучасну технологію й нові матеріали, виводять на арену фахівця, без 

роботи якого ми не уявляємо сучасне суспільство.  

Характер роботи 

Виконує роботи під час монтажу та випробування санітарно-технічних систем при 

здаванні виконаних робіт; розмічує місця прокладання трубопроводів, виконує 

вимірювання з натури щодо розміщення обладнання і трубопроводів; креслення 

чернеток і замірювальних ескізів з натури трубопроводів і за будівельними кресленнями. 

Проводить улаштування в будівлях і спорудах систем опалення, вентиляції, 

водопровідних, газових і каналізаційних мереж. Установлення водопровідних, газових і 

каналізаційних мереж, опалювального, газового і санітарного устаткування. 

Умови роботи 

Сантехніки можуть працювати на 

будівництвах, де вони здійснюють монтаж 

систем опалення, водопостачання, каналізації, 

можуть працювати в житлово-

експлуатаційних конторах, займаючись 

ремонтом і заміною старого сантехнічного 

обладнання на нове. Сьогодні сантехніки 

можуть працювати в приватних фірмах, що 

пропонують сантехнічні послуги населенню. 

Ринок праці 

Будівництво, житлово-експлуатаційні 

контори, приватні фірми. 

Освітня підготовка 

Професію можна здобути у професійно-технічному навчальному закладі. 

Медичні обмеження 

Захворювання опорно-рухового апарату (які ускладнюють і обмежують рухливість 

рук, ніг). 

Вимоги до індивідуально-психологічних особливостей 

Здатність до оперативної спостережливості, розподілу та переносу уваги, координації 

рухів рук. Розвинена зорово-рухова пам’ять і практичне мислення окомір; координація 

рухів рук; акуратність. 

Перспективи 

Престижність професії сантехнік сьогодні значно зросла. Цьому сприяє висока 

заробітна плата, особливо, при роботі в приватних фірмах і на будівництвах і величезна 

затребуваність. Тим не менш, професія сантехнік залишається однією з найважчих і 

складних. Особливо це стосується робіт по демонтажу старого сантехнічного обладнання 

та встановлення нового, що передбачає роботу в обмежених умовах стін і перегородок, 

обмеженого освітлення та інших незручностей.  

Затребуваність сантехніків на ринку праці дуже велика і постійна. Адже вони 

потрібні не тільки при будівництві нових будинків, але і при ремонті старих будівель. А 

вже під час непередбачених аварійних ситуацій, сантехнік - найважливіша людина. І, хоч 

їхня робота малопомітна для більшості людей, без неї наше життя і побут будуть 

позбавлені всіх тих благ, до яких ми звикли і до яких ставимося, як до чогось 

природного і постійного. 
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Монтажник систем утеплення будівель 
Коротка історія та характеристика професії 

Коли вартість житла і енергоносіїв не була 

настільки високою, питання енергозбереження в 

квартирі не були настільки важливими. Значення 

енергозбереження також зростає у зв’язку зі 

старінням систем центрального опалення, 

старінням житлового фонду, який, у своїй 

більшості, ніколи не був якісним, і складністю 

установки автономних опалювальних систем, 

особливо у багатоквартирних будинках. Кутові 

квартири багатоповерхових будинків 

залишаються традиційно більш холодними. 

Багато власників квартир в старих цегляних і 

панельних будинках намагаються вирішити проблему енергозбереження за 

мінімальними стресами для сімейного бюджету. Втрати тепла, і відповідно витрата 

палива і засобів, у добре утепленому будинку в середньому в півтора рази менше, ніж у 

звичайному житлі. Найпоширенішим і дешевим способом зменшення витрат на 

підтримання комфортного клімату в будинку є утеплення стін. Крім енергозбереження в 

будинку, утеплення стін збільшує термін служби будівлі, усуває корозію арматури в 

бетонних стінах і скорочує витрати на обслуговування будинку. Енергозбереження не 

тільки зберігає сімейний бюджет і підвищує якість життя, але покращує екологію 

рідного міста та всієї планети за рахунок зменшення викидів вуглекислого газу при 

спалюванні палива. Попутно вирішується проблема звукоізоляції, яка при 

перевантаженості сучасних міст транспортними потоками особливо актуальна. 

 

При будівництві нового житла можливе 

застосувати багато способів енергозбереження: 

колодцевая кладка з утеплювачем, утеплення 

приміщень зсередини, вентильовані фасади та ін 

Однак, те що можливо застосувати при новому 

будівництві, часто не можна застосувати в системах 

теплоізоляції вже побудованих будівель. Найбільш 

раціональним і дешевим рішенням є зовнішнє 

утеплення стін (скріплені системи утеплення). Через 

стіни квартири втрачається до 40% тепла. Для 

зовнішнього утеплення стін можливо 

використовувати утеплюючі плити або утеплюючу 

штукатурку. Для утеплення стін більш ефективними є 

утеплюючі плити з пінополістиролу або мінеральної вати. 

 

Зовнішнє утеплення стін дозволить 

підтримувати найбільш дешевий спосіб 

теплового режиму квартири, позбавить від 

вогкості і промерзання стін. Зовнішнє утеплення 

стін виконується у вигляді багатошарового 

покриття. 

 

Повинен знати:  

 види систем утеплення будівель, 

клейових розчинів, кріпильних деталей; правила 

http://stroica.in/
http://stroica.in/
http://stroica.in/yak-pravilno-utepliti-budinok-svo%D1%97mi-rukami/
http://stroica.in/dekorativna-shtukaturka/
http://stroica.in/uteplennya-mansardi-mineralnoyu-vatoyu/
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монтажу, систем утеплення; вимоги особливості застосування поліуретанових клеїв для 

закріплення плит утеплювача на органічній основі; призначення та технологію 

нанесення декоративних тонкошарових (полімер цементних, акрилових) штукатурок і 

фарб; види, принцип організації верхолазних робіт; основні конструктивні типи об’єктів, 

де здійснюються роботи з монтажу систем утеплення. 

Повинен вміти: 

виконувати прості роботи під час монтажу систем утеплення будівель.  

 
 

Вимоги до індивідуальних особливостей фахівця: 

 раціонально та ефективно організовувати працю на робочому місці; 

  додержуватись норм технологічного процесу; 

   не допускати браку в роботі; 

   знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці та 

навколишнього середовища, додержуватися норм, методів і прийомів безпечного 

ведення робіт; 

  використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення 

природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, 

аварії, повені тощо); 

 знати основи інформаційних технологій. 

  мати хороший естетичний смак; 

 повинна  бути просторова уява; 

 технічно мислити;  

 мати стійку увагу, наочно-образне 

мислення; 

 здатність працювати на висоті. 

Ринок праці 

Виконання робіт із утеплення будівель і споруд 

житлового, соціального та промислового призначення; 

утеплення нових будинків і таких, що перебувають в 

експлуатації. 
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Освітня підготовка 

На даний час у Хмельницькій області існує лише один професійний навчальний 

заклад – ВПУ№4 м. Хмельницького, який готує кваліфікованих робітників з професії 

«Монтажник систем утеплення будівель» та присвоює  4 кваліфікаційний розряд 

Робота протипоказана людям із захворюваннями: 

 серцево-судинної системи (гіпертонія, серцева недостатність та ін.); 

 опорно-рухового апарату (які ускладнюють і обмежують рухливість рук, 

ніг); 

 нервової системи (нав'язливі стани, непритомність та ін.); 

 органів дихання (хронічний бронхіт, хронічна пневмонія та ін.); 

 схильних до простудних захворювань. 

 органів травлення (хронічні захворювання печінки та ін.); 

 шкіри (дерматити, екзема та ін.). 

Вимоги до професійної підготовки: 

 основи фізики і хімії (у обсязі загальноосвітньої школи); 

 матеріалознавство;  

 технологія і обладнання; 

 правила охорони праці; 

 прийоми передачі сигналів, команд кранівнику; 

 основні властивості природних і штучних будівельних матеріалів і 

розчинів; 

 призначення, правила експлуатації інвентаря, інструментів, пристосувань, 

використовуваних при виконанні робіт. 

 

 

 
Перспективи працевлаштування 

Випускники мають ймовірність працевлаштуватись на загальних підставах в 

залежності від набутої під час навчання і виробничої практики кваліфікації, практичних 

навичок і досвіду роботи, від того, якими суміжними професіями за час навчання він 

оволодів. Після навчання в навчальному закладі працевлаштування в будівельно-

монтажних управліннях, підприємствах України та мають можливість у порядку 

міждержавного обміну робочою силою працевлаштуватися в районах інтенсивного 

будівництва за межами України (Росія, Чехія, Польща, Ізраїль). 

 

Споріднені професії: 

Штукатур;  
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Маляр будівельний. 

 

Муляр  
Муляр – це робітник, що бере участь у зведенні і ремонті житлових будинків, 

мостів, промислових і інших споруд із природних і штучних будівельних матеріалів. До 

природних будівельних матеріалів відносяться різні види каменю. Штучні 

виготовляються з глини, шлаку, вапняно-

піщаних сумішей і інших матеріалів.  

Муляр повинен уміти:  

– зводить і ремонтує житлові  

будинки, мости, промислові та інші 

споруди з природних і штучних  

будівельних матеріалів;  

– здійснює кладку несучих стін, 

фундаменту, арок, зведень, колон, бере  

участь в установці віконних і 

дверних коробок;  

– робить конопатку і заливку швів в 

збірних залізобетонних  

конструкціях;  

– при кладці стін повинен 

витримувати необхідну товщину і рівність  

шва, перевіряти відповідність горизонтальності і вертикальності рядів  

проектним вимогам;  

– проектувати зведення кутів і згинів стіни цілих, половинок і  

четвертинок цеглини;  

– може брати участь в ремонті: залатує «дірки», при дотриманні «швів» і  

«стику» старої кладки;  

– виробничі операції виконує за допомогою ручних інструментів:  

кельми, молоточка-кирки, ковша-лопати;  

– може працювати як в приміщенні, так і на відкритому повітрі  

(можливо, на висоті);  

– високої продуктивності праці муляри досягають тільки при  

скоординованій роботі в бригаді і в парі, як правило, муляр працює  

разом з підручним робітником, що має нижчу кваліфікацію.  

Умови роботи. Виробничі операції муляр виконує за допомогою ручних 

інструментів: кельми, молоточка-кирки, ковша-лопати, розшивки. Кельма – невелика 

(довжиною близько 30 сантиметрів) лопатка з вигнутою ручкою. Кельмою робітник 

розрівнює розчин на стіні, заповнює їм вертикальні шви кладки і видаляє надлишок, що 

виступив на лицьовій поверхні стіни.  

Муляр може працювати як у приміщенні, так і на відкритому повітрі (можливо, 

на висоті).  

До шкідливих умов праці відносяться: погодні умови (якщо будівництво 

ведеться на відкритому повітрі), шум і вплив 

застосовуваних матеріалів.  

Ринок праці: будівництво, 

реставрація будинків, виробничих 

приміщень, мостів.    

Освітня підготовка. Професію 

можна здобути у професійно-технічному 

навчальному закладі.  
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Медичні обмеження. Професія протипоказана людям, що страждають на 

захворювання серцево-судинної системи, опорно-рухового апарату, нервово-психічними 

розладами, що мають схильність до простудних захворювань.  

Необхідні індивідуально-психологічних особливості:  

– добре розвинутий окомір при кладці цегли (також при викладанні  

напусків, виступів, поясів);  

– розвинене почуття часу (оцінити положення цегли, товщину розчинної  

постелі і правильність інших операцій необхідно в обмежений відрізок  

часу);  

– велика роль дії рук (треба тонко відчувати рівномірність тиску всієї  

площі цегли на розчин і дозувати зусилля);  

– просторова уява, технічне мислення, стійка увага, наочно-образна  

пам’ять (для планування і контролю всієї роботи);  

– мати хорошу підготовку з фізики, хімії, матеріалознавства.  

Перспективи професійного 

росту: стажер – різноробочий – 

фахівець- муляр, провідний 

спеціаліст, бригадир. При 

додатковому підвищенні освіти 

(середня чи вища будівельна освіта) 

– виконроб, будівельний інженер, 

архітектор.  

Прямо на виробництві 

можливе одержання родинної 

професії; кваліфікацію можна 

підвищити в будівельних технікумах 

чи інститутах.  

На ринку праці професія 

затребувана, попит на неї стабільний.  

Споріднені професії: штукатур, монтажник, бетонник, арматурник.  

 

 


