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Популярна енциклопедія робітничих професій для учнів старших класів 
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Всеукраїнського огляду-конкурсу  2011-2012 навч. року на тему: «Популярна 

енциклопедія робітничих  професій в регіонах України» 

 

ISBN ___________________                                   

  

Відділення науково-методичного забезпечення  

змісту професійно-технічної  

освіти Інституту інноваційних технологій і змісту освіти  

Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України 

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 

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. 

 

 

Налагоджувальник верстатів і 
маніпуляторів з програмним керуванням  

Професія наладчика є однією з самих молодих і перспективних професій. Вона 

виникла одночасно з появою в промисловості складного автоматичного і 

напівавтоматичного обладнання, верстатів з ЧПК, промислових роботів. В умовах 

автоматизованого виробництва верстатників, як правило, заміняють наладчики, що 

сполучають ці дві функції.  

Основна виробнича задача наладчика - налагодження і підналагодження верстатів 

з програмним керуванням різних типів, в тому числі, токарно-гвинторізних з ПК, 

фрезерних з ПК, свердлильних та шліфувальних з ПК, обробних центрів, 

електроерозіонних верстатів і автоматичних ліній до обробки певного виду виробів. 

Установлює технологічну послідовність обробки і режими різання, підбирає і встановлює 

різальний і вимірювальний інструмент і пристрої,  здійснює пробну обробку деталей, 
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спостерігає за роботою верстатів. Бере участь в різних видах ремонту, в випробуванні 

обладнання. 

 
 

 

Налагоджувальник верстатів і маніпуляторів з програмним керуванням виконує: 

 наладку і регулювання на холостому ходу і в робочому режимі 

багатоопераційних верстатів і роботизованих технологічних комплексів верстатів з 

програмним керуванням для обробки деталей і складальних одиниць з розробкою програм 

керування верстатами; 

 наладку і регулювання гнучких виробничих систем для обробки деталей і 

складальних одиниць; 

 діагностику, профілактику і ремонт несправностей всіх систем і вузлів 

обладнання. 

 

  
Повинен знати: 

Способи розробки керуючої програми для верстатів з програмним керуванням; 

конструктивні особливості верстатів з програмним керуванням, їх обробних комплексів, 

роботизованих технологічних комплексів і гнучких виробничих систем для обробки 

деталей і складальних одиниць; устрій контрольно-вимірювальних інструментів і 

приборів; прийоми виконання робіт з діагностики і ремонту несправностей всіх систем 

обладнання. 

Способи і правила налагодження механічних і електромеханічних систем 

обладнання, що обслуговується, устрій верстатів і маніпуляторів з ПК, правила перевірки 

верстатів і окремих механізмів на точність, основи електротехніки, електроніки, 

гідравліки і програмування в межах виконуваної роботи, правила читання технологічних 

карт обробки деталей, систему допусків і посадок, класи точності і чистоти обробки. 

Умови роботи:  
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 Налагоджувальник верстатів і маніпуляторів з програмним керуванням 

працює в закритому приміщенні, при гарному освітленні, нормальній температурі 

повітря. Виконує наладку механічних і електромеханічних пристроїв верстатів з ПК, 

захватів промислових маніпуляторів (роботів), установлює технологічну послідовність 

обробки деталей, виявляє несправності в роботі обладнання. 

Робота налагоджувальника двозмінна, режим вільний. Тривалість робочого дня – 8 

годин, для неповнолітніх – 6. Робота налагоджувальника кваліфікується як праця 

середньої важкості. Заробітна плата налагоджувальника залежить від кваліфікації і 

складності виконуваної роботи. На підприємствах, крім цього, діє система матеріального 

заохочення: премії за виконання виробничих планів, за хорошу якість продукції, за 

раціоналізацію і винахідництво та інші форми. 

 Види праці налагоджувальника:  
o обслуговування; 

o виробництво. 

 Професіна спрямованість професії:  
o людина - техніка. 

 Сфери діяльності:  
o обслуговування; 

o промисловість. 

 Сфери праці:  
o інформація; 

o техніка. 

Ринок праці: 

Налагоджувальник верстатів і маніпуляторів з програмним керуванням працює на 

підприємствах машинобудування й металообробки, у механічних цехах, ремонтних 

службах. 

Освітня підготовка: 

Підставою для отримання професії налагоджувальника є повна або базова загальна 

середня освіта. Отримати дану професію бажаючі можуть в професійно-технічному 

навчальному закладі, а продовжити свою освіту в технікумі або в машинобудівному 

інституті. 

Медичні обмеження: 

1. захворювання опорно-рухового апарата; 

2. захворювання органів зору та слуху; 

3. захворювання нервової системи; 

4. захворювання шкіри; 

5. епілепсія. 

Вимоги до індивідуально-психологічних особливостей: 

 Розвинуте технічне мислення. 

 Емоційна стабільність. 

 Висока концентрація уваги в умовах перешкод. 

 Гнучкість розподілу і переключення уваги. 

 Точність зорово-рухової координації. 

 Висока тактильна и мишечно-суглобна чутливість 

Роботу наладчиків самого різного профілю характеризує високий рівень технічної 

грамотності і кмітливості, підкріпленої гарною зоровою пам'яттю. В даній професії велика 

частка розумового компонента діяльності. Можливість різних варіантів рішення 

професійних задач передбачає у наладчика здатність логічно і гнучко мислити, легко 

переходячи від одного (неуспішного) варіанта до іншого. Іноді потрібна сміливість думки, 

щоб піти зовсім іншим шляхом. Так як ознаки несправності обладнання, як правило, 

приховані, то тільки робота спостережливої і уважної людини може привести до успіху. 

http://profvibor.ru/taxonomy/term/450
http://profvibor.ru/taxonomy/term/454
http://profvibor.ru/taxonomy/term/2
http://profvibor.ru/taxonomy/term/181
http://profvibor.ru/taxonomy/term/176
http://profvibor.ru/taxonomy/term/440
http://profvibor.ru/taxonomy/term/442
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Для наладчика також важливі ручна спритність, витривалість, акуратність, уміння 

зберігати самовладання в критичних ситуаціях. 

Перспективи: 

 Вірогідність працевлаштування після навчання на машинобудівних заводах. 

 Інші галузі господарства та сфери діяльності. 

 Можливість продовження навчання у вищих навчальних закладах за 

машинобудівними спеціальностями. 

Споріднені професії 

Оператор верстатів з програмним керуванням. 

 

Няня 
Няня – професія людини, в обов’язки якої входить догляд за чужими дітьми. 

Людина, яка виконує ці обов’язки, повинна вміти спілкуватися з дітьми та мати добре 

психічне здоров’я.  

Слово няня може мати слідуючі значення:  

– жінка, яка доглядає за дітьми;  

– жінка, яка доглядає за хворими.  

Професія няні – це робота з дітьми за призначенням, яка потребує освіти, 

спеціальних знань, практичних навиків.  

Сучасні няні запрошуються до дітей вже у віці від одного місяця. Вони можуть 

приходити на кілька годин в тиждень, або бути з дитиною кожен день, поки батьки на 

роботі. Іноді няні виїздять літом на дачі для проживання там зі своїми підопічними або 

супроводжують сім’ю з дітьми в поїздці за кордон.  

Характер роботи. Доглядає за дітьми, старими та хворими вдома: готує їжу, 

годує, умиває та переодягає дитину, гуляє та грається з нею, читає книжки, миє та 

прибирає посуд, міняє білизну та одяг, подає і прибирає судна тощо. Дотримується 

необхідного режиму дня для хворих, старих та дітей вдома. Головне завдання няні – 

забезпечення дитині або хворій людині комфорту та безпеки, у разі потреби вона повинна 

надати йому першу медичну допомогу.  

Умови роботи. Няня годує, обмиває, переодягає дитину, грається з нею, читає їй 

книжки. За умовами угоди до її обов’язків може входити прибирання приміщень, 

приготування їжі для дитини, закупівля продуктів харчування. Головне завдання няні – 

забезпечити дитині комфорт та безпеку, а у випадку необхідності вона повинна надати 

дитині першу медичну допомогу. Няня повинна мати медичну книжку, яка б підтвердила, 

що няня за станом здоров’я може працювати з дітьми, та рекомендаційні листи. Недовіра 

та перевірки з боку батьків дитини повністю виправдані, тому до них няня має бути 

готова. Для няні бажано мати педагогічну чи медичну освіту.  

Освітня підготовка. Професію можна здобути у професійно-технічному 

навчальному закладі.  

Медичні обмеження. Робота не рекомендується людям, що мають захворювання:  

– серцево-судинної системи (серцева недостатність, пороки серця тощо);  

– опорно-рухового апарату (хронічний ревматизм тощо);  

– захворювання шкіри, хронічні інфекційні захворювання;  

– розлад слуху, мовлення;  

– нервово-психічні розлади.  

Вимоги до індивідуально-психологічних особливостей. У няні нелегка задача – 

замінити батьків так, щоб дитина почувала себе комфортно.  

Тому в першу чергу, важливі душевні якості працівника:  

– любов до дітей;  

– терпіння;  

– відповідальність;  
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– добропорядність;  

– знання психологічних та фізичних 

особливостей дітей та хворих людей;  

– акуратність;  

– комунікативні та організаторські здібності;  

– порядність.  

Споріднені професії: вихователь, медична 

сестра.  

 

 

Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних 
Коротка історія професії 
Професія бухгалтера відноситься до однієї з найстаріших. Вже в Стародавній Індії 

існували бухгалтери з обліку ведення сільськогосподарського виробництва. 

У період раннього Середньовіччя великий вплив на державний уклад мала релігія. 

Церква нагромадила величезні земельні угіддя та започаткувала складне господарство, 

тому облік розвивався насамперед завдяки їй. При папському дворі була встановлена та 

затверджена посада обліковця-рахівника, до обов’язків якого входили спостереження за 

обліком папських багатств і перевірка здібності, 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. 

Як організована система обліку бухгалтерський облік у ХV ст. одержав і літературне 

підтвердження. Першою літературною працею була написана в Дубровнику і Наполеоні в 

1458 р. купцем Бенедиктом під назвою «Про торгівлю і досконалого купця». Виклад 

порядку обліку вже тоді повністю зорієнтований на подвійний запис. Дата подвійного 

запису не встановлена. Професор Раймонд де Рувер у роботі «Як виникла подвійна 

бухгалтерія» стверджує, що подвійна 

бухгалтерія зародилася в Італії між 1250-

1350 рр. 

 "Трактат про рахунки і записи" 

італійського математика Луки Пачолі - 

перша книга з бухгалтерського обліку. В 

Росії посаду бухгалтера була офіційно 

заснована Петром I на початку XVIII 

століття.  

Ще на початку двадцятого століття 

для якісного виконання бухгалтерської 

роботи цілком вистачало акуратності і 

уважності, а усі дії виконувалися по 

встановлених інструкціях. Відтоді вимоги 

до професії зазнали значних змін. 
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Характер роботи. Все змінюється, але облік завжди залишається. За допомогою 

обліку визначається фінансовий стан підприємства, успішність його діяльності, добробут 

населення, розвиток самого підприємс- тва та країни в цілому.  

Тож вислів «Облік – це мова бізнесу» залишається завжди актуальним.  

Бухгалтер виконує роботу по різних видах бухгалтерського обліку (облік 

основних засобів, матеріальних цінностей, витрат на виробництво; розрахунки з 

постачальниками і замовниками, нарахування заробітної плати, податків і ін.). Бухгалтери 

працюють на підприємствах, в організаціях і установах різних форм власності: державної, 

акціонерної, кооперативної, приватної, виконуючи роботу по різних видах 

бухгалтерського обліку. Бухгалтери проводять облік основних засобів, матеріальних 

цінностей, витрат на виробництво. Для здійснення фінансової діяльності підприємства 

вони проводять розрахунки з постачальниками і замовниками, нарахування заробітної 

плати, податків. Оскільки вся фінансова діяльність підприємства фіксується в документах, 

бухгалтер складає, приймає від інших організацій і контролює первинну документацію по 

різних видах бухгалтерського обліку і готує її до рахункової обробки. Враховуючи 

фінансову діяльність підприємства, бухгалтер контролює всі його найважливіші функції. 

Бухгалтер проводить економічний аналіз виробничих процесів, в результаті якого 

виявляються резерви, ліквідовуються втрати і невиробничі витрати. Поки існує держава, а 

з ним податкова система і фінансова звітність, залишиться попит на професію бухгалтера. 

Протягом останніх 5-7 років попит на бухгалтерських працівників достатньо стійкий. 

Міняється його характер, об’єм, вимоги до фахівців, але попит залишається, що 

закономірно.  

Умови роботи. Фізіологічні фактори.  

Температурний баланс:  

– 22-24°С у холодний період року,  

– 16-18°С в теплий період року,  

– для приміщень з ПЕОМ 23-25°С у холодний період року.  

Робочі місця можуть бути механізовані та автоматизовані. Механізоване робоче 

місце бухгалтера передбачає обладнання столом, стільцем, картотекою, нормативно-

довідковими матеріалами, таблицями, обліковою технікою тощо.  

Освітня підготовка. Професію можна здобути у професійно-технічному 

навчальному закладі.  

Медичні обмеження. Професія не рекомендується людям із захворюваннями 

органів зору, нервової системи.  

Ринок праці. Бухгалтерська освіта потрібна у фінансово-кредитних установах, 

страхових компаніях, податково-бюджетних і державних органах, на промислових 

підприємствах, в сумісних і торгових компаніях на посадах керівників підприємств, 

головних бухгалтерів, фінансових директорів, бухгалтерів, менеджерів різних рівнів 

управління, аудиторів, викладачів учбових закладів. Загальна вимога одна: відмінне 

знання вимог і умов бухобліку.  

Вимоги до індивідуально-психологічних особливостей. Професійно важливі 

вимоги:  

– висока концентрація уваги;  

– уміння займатись монотонною роботою;  

– добра пам’ять;  

– математичні здібності;  

– акуратність, відповідальність.  

Споріднені професії: оператор комп’ютерного набору, діловод, обліковець.  
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Овочівник  
Овочівник – це працівник, який займається вирощуванням овочевих культур. 

Історія професії  

Україна поряд з Росією, Білоруссю, США та Канадою належить до держав, які в 

майбутньому стануть основними виробниками продовольства в світі, зокрема овочів. 

В Україні ця галузь починає відроджуватися. Усе більшого значення набуває 

вирощування овочевих культур на присадибних 

ділянках, у колективних та фермерських 

господарствах. 

Характер роботи 

 готує ґрунт під посадку овочів; 

 вирощує розсаду, саджає, прополює, 

поливає овочі, формує рослини; 

 визначає терміни і проводить необхідні 

агротехнічні заходи; 

 організує боротьбу з шкідниками і 

хворобами овочевих культур; 

 збирає врожай, сортує овочі, готує їх до перевезення. 

Умови роботи 

Овочівник працює переважно на відкритому 

повітрі, а також у теплицях. Овочі вирощуються  

протягом року як у відкритому, так і закритому ґрунті. 

Взимку в теплицях, весною в парниках овочівники 

вирощують розсаду для раннього весняного садіння. 

Восени висівають весняні й літні квіти, які 

зимуватимуть під снігом.  

Ринок праці 

Виробництво овочів в орендних підрозділах, в 

колективних сільськогосподарських підприємствах, в 

комунальних та приватних підприємствах. 

Освітня підготовка. Професію можна здобути у 

професійно-технічному навчальному закладі.  

Медичні обмеження  

Робота протипоказана людям із захворюваннями 

опорно-рухового апарату, хронічними алергічними 

захворюваннями, захворюваннями шкіри, хворобами 

серцево-судинної системи та дихальних шляхів. 

Вимоги до індивідуально-психологічних 

особливостей 

Овочівник повинен мати добру зорово-рухову, 

короткочасну та оперативну пам’ять, практичне та творче  

мислення, розвинену просторову уяву, естетичний смак. 

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

бути комунікабельним, відповідальним, бережливим та любити природу. 

Перспективи 

Продовжити навчання і вищих навчальних закладах І-IV рівня акредитації, 

виконувати селекційні роботи. 

Споріднені професії 

Під час вибору професії необхідно врахувати її спорідненість з такими 

професіями, як квітникар, озеленювач, флорист. 
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Оглядач вагонів 
Скільки існує в світі залізниця, стільки ж  існує і  професія оглядача вагонів. 

 Прообраз залізниці з'явився в стародавні часи. Це були рейкові (дерев'яні чи 

кам'яні) колії, по яких перетягували важкі вантажі.  

Перший у світі паровоз був винайдений і побудований у 1803 році англійським 

гірським інженером Річардом Тревиком.   

 

 

У 1825 році Джордж Стефенсон побудував першу у світі залізницю загального 

користування з паровою тягою між містами Стоктоном і Дарлінгтоном в Англії.  

Саме в цей час почали оглядати залізничні вагони перед виїздом. Однак перші 

"оглядачі" виконували дуже багато різноманітних функцій:  

оглядали  вагони і   локомотиви; 

здійснювали  їхній ремонт.  

Люди даної професії повинні були мати  велику кількість знань збудови  та  

функціонування  вагонів і локомотивів, а також володіти  технічними навичками. 

Перша в Росії залізниця загального користування довжиною 27 кілометрів була 

побудована в 1837 році між Петербургом і Царським Селом.  

У 1851 році в Росії будується перша у світі двостороння  залізниця.  

Вже в 1876 році перші досвіди по 

застосуванню електричної тяги провів інженер 

Пироцький Ф.А. Відповідно,  люди, які роблять 

огляд рухомого  складу, повинні були мати 

знання з електротехніки. З цього часу 

починається бурхливий розвиток залізничного 

транспорту.  

Характер роботи 

Залізниця - комплексне транспортне 

підприємство, що має всі технічні засоби для 
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перевезення пасажирів і вантажів. Причому важливою складовою залізничного комплексу 

є система технічної підтримки рухомого складу, оскільки без цього неможливий 

безперебійний рух потягів. 

Оглядач вагонів - одна з професій залізничного транспорту, основними обов'язками 

якої є утримання рухомого складу у справному стані, яка забезпечує безперебійну роботу  

та безпеку руху.  

 Неякісне виконання обов’язків оглядачами вагонів може мати непередбачені 

наслідки: аварії, сходи вагонів, пожежі та загибель людей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оглядач вагонів: 

 Технічно обслуговує контейнери і 

вагони з пролазкою для виявлення несправностей, які загрожують безпеці руху 

поїздів або збереження рухомого складу та вантажів, які перевозяться.  

 Визначає дефекти у ходових частинах, кузові, вузлах та деталях вагонів за допомогою 

вимірювальних інструментів і за зовнішнім виглядом. 

 Здійснює заходи з забезпечення схоронності вантажних вагонів і контейнерів. 

 Запобігає пошкодженню їх при маневрових роботах і вантажно-розвантажувальних 

операціях.  

 Здійснює технічний огляд електро  та  радіообладнання пасажирських вагонів. 

 Оформляє технічну документацію на пошкоджений рухомий склад. 

 Технічно обслуговує контейнери і визначає їх герметичність, яка забезпечує 

збереження вантажів.  

 Умовно розмічає вагони, які підлягають ремонту з відчепленням від поїздів і 

оформляє повідомлення про їх несправності.  

 Наносить крейдяні помітки про несправності, які підлягають усуненню без 

відчеплення вагонів від поїздів.  

 Визначає обсяги ремонтних робіт на вагонах і контейнерах.  

 Контролює якість ремонту вагонів, який виконують промислові підприємства.  

 Здійснює здавання вагонів після їх обслуговування та ремонту.  

 Огороджує поїзди під час ремонту.  

 Навішує і знімає сигнали для позначення хвоста поїзда. 

Умови роботи  

Оглядач вагонів – почесна професія. Вони виконують роботи з  технічного  

обслуговування та усунення несправностей у вагонах і на пунктах технічного 

обслуговування, що розміщені на станціях   навантаження і  вивантаження вантажів, 

дільничних станціях і здійснюють роботи з 

підготовки вагонів до перевезень. 

Свою роботу вони виконують в умовах 

безперервного виробництва взимку, влітку, восени 

та навесні.  
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Головне завдання оглядача вагонів – забезпечити безпеку руху, тим самим зберегти 

життя людей  та народногосподарські вантажі, які  перевозяться.  

Ця професія не  є романтичною, однак більшість   людей, які пропрацювали не один рік, 

знаходять в ній певну романтику.   

Оглядач вагонів працює вдень та вночі, під палючим сонцем  та під снігопадом. 

Робочим місцем оглядача вагонів є: 

 перон вокзалу, куди прибувають пасажирські та вантажні потяги; 

 пункти технічного огляду вагонів на залізничних станціях; 

 контейнерні майданчики; 

 депо пасажирських вагонів. 

Ринок праці  

Оглядач вагонів –  залізнична професія. Тому основне місце роботи –  вагонні 

депо залізниць та парки приміського залізничного сполучення. Оглядач вагонів також 

може працювати на інших промислових підприємствах, які мають під’їзні колії. Скрізь на 

пунктах технічного огляду працюють оглядачі  вагонів. 

Освітня підготовка 

Професію «Оглядач вагонів» опановують у професійно-технічних навчальних 

закладах різних типів за різними видами підготовки: первинна професійна підготовка, 

професійно-технічне навчання, перепідготовка. Також можна отримати  професію 

безпосередньо на виробництві.  

Медичні обмеження  

Спеціальність «Оглядач  вагонів» належить  до залізничних професій, які пов’язані 

з рухом поїздів.  Попередній медичний огляд придатності на професію  обов’язково 

проводиться  в залізничних лікарнях, тому що там є накази, які містять критерії відбору.  

Професія протипоказана людям, які мають проблеми із зором, слухом, мали травми 

голови, хвороби серця та нервової системи.  

Також необхідно бути  фізичнозагартованим , тому що дуже багато часу 

проводиться  на вулиці, в переході від одного вагона до іншого.  

Якщо є проблеми з опорно-рухомим апаратом, то ця професія не для вас. 

Вимоги до індивідуально-психологічних особливостей  

Якості, що забезпечують успішність виконання професійної діяльності оглядачем 

вагонів – 

Здібності: 

 висока концентрація й обсяг уваги; 

 високий рівень стійкості, переключення і розподіл уваги; 

 добре розвинена  координація рухів; 

 гарна моторна пам'ять; 

 розвинуте  технічне мислення; 

 розвинутий дотик, гострий зір і точний окомір; 

 гарний слух (навички розрізнення сигналів); 

 гарне здоров'я і фізична стійкість (здатність переносити фізичну напругу 

при різних погодних умовах протягом довгого часу); 

 гарне зорове сприйняття (уміння визначити несправність "на око"); 

 емоційна стійкість. 

Особистісні якості, інтереси і схильності: 

 уважність; 

 спостережливість; 

 відповідальність; 

 кмітливість;  

 пильність; 

 обачність; 

 терплячість; 
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 витривалість; 

 спритність; 

 акуратність; 

 сумлінність. 

Перспективи  

Після закінчення професійно-технічного навчального закладу можна навчатися 

дальше – поступити в вищий навчальний заклад І - ІІ рівнів акредитації без вступних 

випробувань і без участі в зовнішньому незалежному тестуванні на очний або заочний вид 

навчання. З часом, пройшовши короткочасні курси підвищення кваліфікації, можна 

отримати  кваліфікацію оглядач-ремонтник вагонів. При хорошій роботі можна підвищити 

професійний рівень  до старшого оглядача. 

Споріднені професії  
Оглядач вагонів може працювати на підприємствах «Укрзалізниці» та на  заводах, 

шахтах, де є під’їзні колії. 

Спорідненими професіями є: 

 «Оглядач-ремонтник вагонів, 

  «Слюсар з ремонту рухомого складу»  

 

 

 

 

 

 

 

Оглядач-ремонтник вагонів 
У разі технічного обслуговування та усунення несправностей контейнерів на 

контейнерних площадках, технічного обслуговування, та усунення несправностей у 

вагонах і на пунктах технічного обслуговування, що розміщені на проміжних 

станціях магістрального залізничного транспорту і під'їзних коліях промислових 

підприємств.  

З історії професії 

 Професія "оглядач-ремонтник вагонів" з'явилася з виникненням залізниць 

загального користування.  Залізниця - комплексне транспортне підприємство, що має всі 

технічні засоби для перевезення пасажирів і вантажів. Причому важливою складовою 

залізничного комплексу є система технічної підтримки рухомого складу, оскільки без 

цього неможливий безперебійний рух потягів. 

 Перша в Росії залізниця загального користування довжиною 27 км була 

побудована в 1837 році між Петербургом і Царським Селом. У 1851 році в Росії будується 

перша у світі двохполосна залізниця. Вже в 1876 році перші досвіди по застосуванню 

електричної тяги провів інженер Пироцький. З цього часу починається бурхливий 

розвиток залізничного транспорту. 
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Характер роботи 

Утримання рухомого складу у справному 

стані, що забезпечує безперебійну роботу, безпеку 

руху, охорону праці, технічне обслуговування та 

усунення несправностей у вагонах і на пунктах 

технічного обслуговування, що розміщені на 

станціях навантаження і вивантаження вантажів, 

дільничних станціях і здійснення робіт з 

підготовки вагонів до перевезень. 

Умови роботи 

Робота в депо (вагонні, трамвайні, 

електродепо), пункти технічного огляду, пункти 

технічного огляду на промислових підприємствах, 

шахтах. 

Кваліфікаційні вимоги 

Повинен знати: 
Будову вагонів і контейнерів та правила технічної експлуатації; правила 

технічного обслуговування і строки планових видів ремонту вагонів і контейнерів; 

правила і технологію безвідчіпного ремонту вагонів; правила, інструкції та 

вказівки з питань збереження 

вагонного парку; правила 

оформлення технічної документації; 

поїзні сигнали й порядок огородження 

поїздів; шаблони, які застосовуються; 

вимірювальний інструмент і правила 

користування ним; порядок позначення 

хвоста поїзда. 

Повинен уміти: 
Технічно обслуговувати 

контейнери і вагони з пролазкою 

для виявлення несправностей, які 

загрожують безпеці руху поїздів або 

збереженню рухомого складу та 

вантажів, які перевозяться. Визначати 

дефекти у ходових частинах, кузові, 

вузлах та деталях вагонів за 

допомогою вимірювальних 

інструментів і за зовнішнім виглядом. 

Здійснювати заходи із забезпечення 

збереження вантажних вагонів і 

контейнерів, запобігати пошкодженню їх 

при маневрових роботах і вантажно-

розвантажувальних операціях. 

Здійснювати технічний огляд електро-

радіообладнання пасажирських вагонів. 

Оформляти технічну документацію на 

пошкоджений рухомий склад. Технічно обслуговувати контейнери і визначати їх 

герметичність, яка забезпечує збереження вантажів. Умовно розмічати вагони, які 

підлягають ремонту з відчепленням від поїздів, і оформляти повідомлення про їх 

несправності. Наносити крейдяні помітки про несправності, які підлягають 

усуненню без відчеплення вагонів від поїздів. Визначати обсяги ремонтних робіт 
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на вагонах і контейнерах. Контролювати якість ремонту вагонів, який виконують 

промислові підприємства. Здійснювати здавання вагонів після їх обслуговування та 

ремонту. Огороджувати поїзди під час ремонту. Навішувати і знімати сигнали для 

позначення хвоста поїзда. Брати участь у роботах з усунення несправностей у вагонах і 

контейнерах. 

Загальнопрофесійні вимоги 

Повинен: 
а) раціонально та ефективно організовувати працю на робочому місці; 

б) додержуватись норм технологічного процесу; 

в) не допускати браку в роботі; 

г) знати й виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці й 

навколишнього середовища, додержуватися норм, методів і прийомів безпечного 

ведення робіт; 

д) використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення природних 

і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо). 

е)  знати інформаційні технології. 

ж) знати і додержуватися нормативних актів про охорону праці, виробничих 

(експлуатаційних) інструкцій, технологічних регламентів, а також мати відповідний 

документ, що засвідчує завершену та успішну спеціальну підготовку до виконання цих 

робіт та своєчасну перевірку знань з охорони праці. 

Медичні обмеження 

Професія протипоказана особам з розсіяною увагою, поганим зором та слухом, 

хворобами опорно-рухового апарату, емоційно не стійким людям.  

Вимоги до індивідуально-психологічних особливостей 

Висока концентрація й обсяг уваги, високий рівень стійкості, переключення і 

розподіл уваги, добре розвита координація рухів, 

гарна моторна пам'ять, розвите технічне мислення, 

розвитий дотик, гострий зір і точний окомір, гарний 

слух, емоційна стійкість, уважність, обачність.  

Перспективи 

Навчання у ВНЗ, працевлаштування на 

об’єктах залізничного транспорту, з подальшим 

підвищенням по посаді. 

Споріднені професії 

Оглядач вагонів, слюсар з ремонту 

рухомого складу, оператор з обслуговування та 

ремонту вагонів. 

Освітня підготовка 

Професію «Оглядач вагонів» опановують у професійно-технічних навчальних 

закладах різних типів за різними видами підготовки: первинна професійна підготовка, 

професійно-технічне навчання, перепідготовка. Також можна отримати  професію 

безпосередньо на виробництві.  

Сфера професійного використання випускника: 
залізничний транспорт. 

 

Огранувальник алмазів у діаманти 
Характер роботи: Одна із професій художніх промислів і ремесел. 

Огранувальник алмазів у діаманти здійснює огранування алмазів різних форм на 

гранувальному верстаті  вручну. 

 Володіє знаннями: технології огранування алмазів у діаманти; основ 

кристалографії; мінералогії; технічного креслення; історії ювелірного мистецтва. 
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Умови роботи: огранувальний цех. 

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: огранувальні підприємства. 

Медичні обмеження: захворювання зору, опорно-рухового апарату. 

Вимоги до індивідуально-психологічних особливостей:  вміє працювати 

одноосібно, самостійно; стриманий; чесний; адекватно реагує на обставини. 

Перспективи: працевлаштування на огранувальних підприємствах. 

Споріднені професії: огранувальник вставок для ювелірних та художніх виробів. 

Першим  

огранувальникам алмазів у діаманти присвячується 
Через марево років, 

Через плетиво днів, 

Озирнись – і побачиш 

Той день весняний,  

Коли в нашій землі, 

Коли в нашім краю,  

В ту далеку весну 

Зустрів долю свою. 

 

  Доля та – діамант, 

 Світле диво землі. 

Твої руки талант 

Йому дати змогли 

Блиск і сяйво зірок, 

                     

Таємницю ночей, 

Глиб морів і річок, 

Шал дівочих очей. 

 

Навіть сам ти не знав,  

Що це диво в тобі,  

Що веселки заграв 

В твоїм щасті й журбі.  

 

У безсонних ночах, 

У руках золотих, 

Все єство твоє в них, 

В діамантах отих! 

 

Озеленювач 
Озеленювач – це працівник, який займається озелененням територій будинків, 

вулиць та міст, створює красу  в парках за допомогою квітників, клумб, газонів, охайно 

доглянутих дерев та квітучих кущів. 

Історія професії 

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 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 
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Семіраміди є одним з Семи чудес світу та найяскравішим прикладом озеленення. В Європі 

перші сади з’явились при середньовічних монастирях. Археологічні дослідження 

засвідчують, що на території  України деревні та квіткові дикорослі рослини насаджували  

ще близько 4 тис. до н.е. переважно з метою отримання продуктів харчування. Цим була 

зумовлена зміна природного ландшафту на культурний. 

Характер роботи 

 готує ґрунт, посадковий матеріал, добрива; 

 проводить пристрій клумб, рабаток, партерів і бордюрів, посів ґрунтових 

трав на горизонтальних поверхнях; 

 здійснює догляд за зеленими насадженнями за допомогою простих 

інструментів і пристосувань; 

 виконує складні роботи із застосуванням машин і механізмів; 

 відбирає 

сіменники однолітніх 

квіткових рослин, 

вирощує саджанці 

відводками від маточних 

кущів; 

 виконує 

особливо складні роботи, 

пов'язані з вирощуванням 

рослин на гідропоніку 

вегетативним їх 

розмноженням; 

 доглядає за 

рослинами в міських 

умовах із застосуванням 

засобів малої механізації. 

 

Умови роботи 

Робота озеленювача однозмінна індивідуальна, колективна, в теплицях, оранжереях 

та на відкритому повітрі. 

Озеленювач працює в спецодзі, обов’язково  використовує рукавички та змінне 

взуття, носить головний убір. 

Ринок праці 

Садові центри, центри з благоустрою територій, підприємства ландшафтного 

дизайну. 

Освітня підготовка. Професію можна здобути у 

професійно-технічному навчальному закладі 

Медичні обмеження  

Робота протипоказана людям із захворюваннями 

опорно-рухового апарату, хронічними алергічними 

захворюваннями, захворюваннями шкіри, хворобами серцево-

судинної системи.  

Вимоги до індивідуально-психологічних 

особливостей 

Озеленювач повинен мати добру зорово-рухову, 

короткочасну та оперативну пам’ять, практичне та творче  

мислення, розвинену просторову уяву, естетичний смак. 

Озеленювач повинен також добре розрізняти кольори, 
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відрізняти їх відтінки та яскравість, буди комунікабельним, відповідальним, бережливим 

та любити природу. 

Перспективи 

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 озеленення зростає. 

Споріднені професії 

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

як  квітникар, флорист, ландшафтний дизайнер. 

 

Оператор верстатів з програмним керуванням 
Верстатник – одна з 

найпоширеніших робітничих професій. 

Обробляючи безформний метал, він 

одержує складні за формою деталі – вироби 

високої точності та чистоти обробки. 

Основний інструмент верстатника – різці 

різних типів. Кваліфікований верстатник 

вміє працювати на різних типах 

металорізальних верстатів (токарних, 

фрезерних, шліфувальних…). Недарма 

таких універсалів називають верстатниками 

широкого профілю або «чарівниками 

різця». Верстатне ремесло - не просто 

технічна спеціальність; це свого роду 

мистецтво. Адже з грубої заготівки цей фахівець робить акуратну деталь з блискучою 

поверхнею. 

Верстати з числовим програмним управлінням стали широко застосовуватися в 

машинобудуванні в кінці п'ятдесятих років. Налаштування, тобто вчення верстата тієї або 

іншої технологічної операції, вироблялося за допомогою запису на магнітну стрічку 

програми виготовлення першої (еталонною) деталі. Спочатку такі верстати 

спеціалізувалися на виконанні однієї групи операцій - фрезерування або свердління, тому 

значна доля робочого часу оператора витрачалася на передачу деталі з ділянки на ділянку. 

Для усунення цього недоліку у вітчизняному машинобудуванні були розроблені 

багатоопераційні верстати з ЧПУ. Автоматизація - це сьогодення і майбутнє розвитку 

промисловості. Вже зараз на підприємствах працюють токарні, фрезерні. шліфувальні 

верстати з ЧПУ. Їх обслуговують висококваліфіковані фахівці – оператори. 

Оператор верстатів з ЧПК забезпечує процес оброблення металевих деталей на 

верстатах з програмним керуванням. Він веде процес оброблення деталей з пульта 

керування верстата; установлює і знімає деталі після оброблення; стежить за роботою 

систем верстатів, які обслуговує, може керувати групою верстатів; контролює оброблення 

поверхонь деталей, перевіряє якість оброблення деталей контрольно-вимірювальним 

інструментом та візуально; налагоджує окремі вузли і механізми; контролює вихід 

інструменту в початкову точку та коректує його; установлює інструмент в 

інструментальні блоки; підбирає та установлює інструментальні блоки з заміною і 

юстируванням інструменту; усуває дрібні неполадки в роботі інструменту та пристроїв. 
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Повинен знати: 
1. Принцип роботи верстатів з програмним 

керуванням, які обслуговує; 

2. правила керування устаткуванням, яке обслуговує; 

3. найменування, призначення, будову та умови 

застосування найбільш розповсюджених пристроїв, 

різального, простого і середньої складності 

контрольно-вимірювального інструменту; 

4. ознаки затуплення різального інструменту; 

найменування, маркування і основні механічні властивості матеріалів, які обробляє; 

5. основи знань з гідравліки, механіки та електротехніки; 

6. умовну сигналізацію, яка застосовується на робочому місці; 

7. призначення умовних знаків на панелі керування верстатом; 

8. правила установлення перфострічок в лічильний пристрій; 

9. способи повернення програмоносіїв до першого кадру; 

10. основи знань про допуски і посадки, квалітети і параметри шорсткості (класи точності 

і чистоти оброблення); 

11. призначення і властивості охолоджувальних і мастильних рідин; читання креслень 

деталей, які обробляє. 

 
Повинен уміти: 

1. Вести процес оброблення з пульта керування простих деталей за 12-14 квалітетами (5-7-

м класами точності) на налагоджених верстатах з програмним керуванням з одним видом 

оброблення. 
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2. Установлювати і знімати деталі після оброблення. 

3. Стежити за роботою систем верстатів, які обслуговує, за показаннями цифрових табло 

та сигнальних ламп. 

4. Перевіряти якість оброблення деталей контрольно-вимірювальним інструментом та 

візуально. 

5. Підналагоджувати окремі прості і середньої складності вузли і механізми під 

керівництвом оператора більш високої кваліфікації.  

Умови роботи:  

Оператор верстатів з ЧПК  працює в закритому приміщенні, при хорошому 

освітленні, нормальній температурі повітря. Робота оператора верстатів з ЧПК двозмінна, 

режим вільний. Тривалість робочого дня – 8 годин, для неповнолітніх – 6. Робота 

оператора верстатів кваліфікується як праця середньої важкості. Вона добре механізована, 

виконувати її можуть як чоловіки, так і жінки. 

Заробітна плата оператора верстатів з ЧПК залежить від кваліфікації і складності 

виконуваної роботи. На підприємствах, крім цього, діє система матеріального заохочення: 

премії за виконання виробничих планів, за хорошу якість продукції, за раціоналізацію і 

винахідництво та інші форми. 

Ринок праці: 

Оператор верстатів з ЧПК працює на підприємствах машинобудування й 

металообробки, у механічних цехах, ремонтних службах. 

Освітня підготовка: Професію можна отримати у професійно-технічному 

навчальному закладі на базі повної або базової середньої освіти. 

Медичні обмеження: 

 Захворювання опорно-рухового апарата; 

 Захворювання органів зору та слуху; 

 Захворювання серцево-судинної системи; 

 Захворювання шкіри; 

 Епілепсія; 

 Бронхіальна астма. 

Вимоги до індивідуально-психологічних особливостей: 

 Розвинуте технічне мислення. 

 Просторове уявлення. 

 Уважність, акуратність, зібраність. 

 Гарна пам'ять на числа та форми. 

 Точний зір. 

Перспективи: 

 Вірогідність працевлаштування після навчання на машинобудівних заводах. 

 Інші галузі господарства та сфери діяльності. 

 Зайнятість жінок. 

 Можливість продовження навчання у вищих навчальних закладах за 

машинобудівними спеціальностями. 

Споріднені професії 

Верстатник широкого профілю, токар, фрезерувальник, оператор автоматичних та 

напівавтоматичних ліній верстатів та установок. 
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Оператор з ветеринарного оброблення тварин 
                      

Його пацієнти не можуть на свій розсуд 

змінити лікаря або поскаржитися керівнику  клініки. Їх права не захищені законом і 

клятвою Гіппократа. Дотримання норм етики і любові до тварин – ось основні якості 

оператора з ветеринарного оброблення тварин. 

    З історії професії 

    Надання допомоги однією людиною іншій чи тваринам свідчило про 

зародження народної медицини. А з народної медицини беруть витоки наукова медицина 

і ветеринарія. Фахівці ветеринарної медицини займаються лікувальною справою тварин.  

Вже на початку 20 ст.  фахівців народної ветеринарної медицини в Україні було 

декілька десятків тисяч, тоді як ветлікарів було всього 680.   

     Характер роботи:   

     Проводить масові профілактично-лікувальні оброблення тварин та птиці, 

заходи по запобіганню захворювань та падежу тварин, надає допомогу ветеринарним 

спеціалістам в лікуванні тварин, при рододопомозі, обробці ран, проводить кастрацію 

тварин. 

   Умови роботи 

   Особливості роботи оператора з ветеринарного оброблення тварин полягають 

в тому, що він постійно перебуває в контакті з різними  тваринами. 

       Ринок праці 

       На сайтах про роботу вакансій для операторів з ветеринарного оброблення 

тварин немає – не масова це професія. І не підійде вона тим, хто оцінює престижність 

роботи розміром заплати. Сільськогосподарські підприємства, ветеринарні клініки, 

станції, лабораторії, що займаються вивченням рідкісних хвороб, епідеміологічною 

обстановкою, розробкою вакцин – ось де потрібен такий фахівець. 

     Освітня підготовка 

    Професію оператора з ветеринарного оброблення тварин ви можете здобути в 

професійно-технічному навчальному закладі. 

Медичні обмеження 

 хвороби пов’язані з втратою свідомості 

 порушення координації рухів 

 алергічні захворювання 

Вимоги до індивідуально-психологічних особливостей  

 абсолютна і безмежна любов до тварин; 

 вміння швидко ухвалювати рішення в нестандартних ситуаціях; 

 швидкість реакції 

 терпимість; 

 увага; 

 сміливість;  

 фізична сила і витривалість. 
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   Перспективи 

   Є багато варіантів продовження навчання з метою підвищення фахового рівня 

та наступного кар'єрного зростання.  З професій ветеринарного напрямку можлива 

організація підприємницької діяльності. 

Споріднені професії 

ветфельдшер; 

 тваринник; 

 лікар-ветеринар. 

 

 

Оператор з обробки інформації та 

програмного забезпечення 
Загальні поняття 

Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення – це 

висококваліфікований робітник, який вміє не тільки працювати з офісними додатками 

(текстовим редактором, електронними таблицями, базами даних, графікою, 

презентаціями), а й є технічним фахівцем в області інформаційних технологій. 

Сферою професійного використання випускників даної професії є сервісні центри з 

продажу та ремонту комп’ютерної, офісної та побутової техніки; Інтернет-провайдери; 

фірми-розробники програмних продуктів; підприємства, установи та організації всіх видів 

економічної діяльності. 

Коротка історія професії 
Перетинаючи рубіж ХХІ століття Україна перейшла на якісно новий рівень розвитку 

суспільства. Сьогодні інформаційні комп’ютерні технології не є окремою галуззю 

економіки та промисловості, вони увійшли в усі сфери діяльності людини та стали 

доступними кожному, а це означає зв’язок багатьох професій з виробництвом і обробкою 

інформації. 

У період переходу від індустріального до інформаційного суспільства, коли в усіх 

сферах виробничої діяльності широко використовуються комп’ютери і відповідне 

програмне забезпечення. А тому одним із головних завдань професійної освіти на 

сучасному етапі є підготовка багатофункціонального кваліфікованого робітника в галузі 
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сучасних інформаційних технологій, який може використовуватися в різних сферах 

діяльності людини і надасть можливість кожній організації, підприємству, установі більш 

широко реалізувати свій потенціал. Такий кваліфікований фахівець повинен мати 

найсучасніші знання у сфері обробки інформації та програмного забезпечення, розробки, 

розміщення і супроводу Веб-сайтів, пошуку інформації в інформаційних мережах, 

супроводження та захисту інформаційно-комунікаційних комплексів. 

Державний стандарт професійно-технічної освіти з даної професії розроблено у 

рамках реалізації Українсько-німецького проекту ―Підтримка реформування професійно-

технічної освіти України‖ відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17 

серпня 2002 р. №1135 «Про затвердження Державного стандарту професійно-технічної 

освіти» та ст.32 Закону України «Про професійно-технічну освіту» (103/98 - ВР) згідно 

вимог чинного законодавства та нормативних документів з професійно-технічної освіти. 

Характер роботи  

Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення – цікава та корисна 

професія, професія майбутнього.  

Спеціалізація: налагоджування  системного та прикладного програмного 

забезпечення; обслуговування та  модернізація  персонального комп'ютера , периферійних 

пристроїв, офісного  устаткування; захист інформації; створення документів, таблиць, 

презентацій, баз даних, графічних об'єктів, анімацій, креслень, тривимірних об'єктів, 

відеоматеріалів; розробка й створення Веб-сайтів; розміщення та обслуговування Веб-

сайтів; діагностування несправностей в роботі апаратних засобів і програмних продуктів; 

проектування  та обслуговування комп'ютерних локальних мереж; реклама та продаж 

комп'ютерного обладнання та програмного забезпечення, периферійних пристроїв, 

витратних матеріалів та мережевого обладнання. 

Операторатор виконує роботи під керівництвом оператора з обробки інформації та 

програмного забезпечення вищої кваліфікації або керівника підрозділу. Дотримується 

порядку виконання технологічних операцій з обробки текстової та табличної інформації, 

комп’ютерної графіки тощо. Здійснює комп’ютерну верстку. Підтримує установлене 

системне та прикладне програмне забезпечення. Створює та підтримує відповідні бази 

даних. Обслуговує обладнання інформаційних систем відповідно до встановленого 

порядку. Встановлює, налагоджує та забезпечує роботу окремих компонентів та 

конфігурацій операційних систем. Підтримує у належному стані окремі вузли апаратури з 

обробки інформації та програмного забезпечення. У межах своєї компетенції забезпечує 

захист інформації на комп’ютерному обладнанні та у локальних мережах. Готує та 

розміщує відповідні матеріали у мережі Інтернет. За завданням керівництва аналізує 

якість окремих послуг компаній, які організовують і забезпечують доступ користувачів до 

мережі Інтернет.  

Повинен знати: правила та порядок обробки інформації із застосуванням 

програмного забезпечення; техніко-експлуатаційні характеристики обладнання 

інформаційних систем; структуру та порядок установлення операційних систем; порядок 

налагодження та обслуговування системного та прикладного програмного забезпечення; 

порядок установлення сервісних програм; методи створення та підтримки баз даних; 

основні мови програмування; методи захисту інформації на персональних комп’ютерах та 

в мережах; основні поняття та технічні характеристики мережевих систем; загальні 

правила налагодження та обслуговування мережевих систем; основи електротехніки; 

англійську мову у межах, необхідних для виконання своїх завдань та обов’язків; основи 

трудового законодавства, правила та норми внутрішнього трудового розпорядку, охорони 

праці, протипожежної безпеки. 

Умови праці  

Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення працює в 

комп’ютерних лабораторіях, кабінетах. Праця оператора за умов дотримання всіх 
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санітарних норм та правил належить до розряду фізичної праці середньої тяжкості. 

Операторами можуть працювати як жінки, так і чоловіки різного віку.  

Для здійснення технологічних операцій пред’являються вимоги до безпечних умов 

праці, передбачені нормативними актами щодо роботи з комп’ютерною технікою.  

Ринок праці 

Попит на висококваліфікованих фахівців в галузі інформаційних технологій на 

ринку праці на даний час надзвичайно великий.  

Випускник даної професії може працювати на підприємствах, об'єднаннях, 

установах різних форм власності, в банківських установах, у видавництвах, типографіях, 

редакціях, в офісах фірм, діяльність яких: 

 супроводжується виконанням технологічних операцій з обробки інформації та 

програмного забезпечення; 

 пов’язана з розробкою, розміщенням і супроводом Веб-сайтів та пошуком 

інформації у інформаційних мережах;  

 орієнтована на супроводження та захист інформаційно-комунікаційних 

комплексів. 

Працевлаштуватись за напрямками: 

 оператор комп'ютерного набору; 

 офіс-менеджер; 

 верстальник; 

 оператор з обробки баз даних; 

 дизайнер комп'ютерної графіки, веб-дизайнер; 

 продавець комп’ютерної техніки; 

 викладач та майстер виробничого навчання (в навчальних закладах).  

А також вміло використовувати нові інформаційні технології для поповнення 

власних знань та розв'язування поставлених професійною діяльністю задач.   

Освітня підготовка. Професію можна здобути у професійно-технічному 

навчальному закладі. 

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

оператор з обробки інформації та програмного забезпечення провідними навчальними 

дисциплінами є:  

 інформаційні системи і технології в обліку  

 бухгалтерський облік  

 економіка підприємства 

 основи статистики 

 фінанси  

 охорона праці.        

Медичні обмеження                 
Кожна професія висуває певні вимоги до фізіологічних особливостей організму 

людини. Оператором з ОІ та ПЗ може працювати практично будь-яка здорова людина. Проте, 

для даної роботи теж існує ряд протипоказань. 

Протипоказання з боку органів зору: 

 гострота зору з корекцією не нижча ніж 0,5 на одному оці і 0,2 - на другому; 

 рефракція: міопія вище 6,0 Д, гіперметропія вище 4,0 Д, астигматизм (будь якого 

виду) вище 3,0 Д; 

 відсутності бінокулярного зору; 

 лагофтальм; 

 хронічні захворювання переденього відрізку очей; 

 захворювання зорового нерва і сітки; 

 глаукома. 

Загальні (соматичні) протипоказання: 
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 вроджені аномалії органів з вираженою недостатністю їхніх функцій; 

 органічні захворювання центральної нервової системи з вираженими 

порушеннями функцій; 

 хронічні форми психічних захворювань і психогенні стани, при яких хворі 

підлягають обов'язковому динамічному нагляду у психоневрологічних диспансерах, 

епілепсія з пароксизмальними порушеннями. У разі виражених форм пограничних 

психічних захворювань питання про придатність до відповідних робіт вирішуються 

комісією психоневрологічної установи індивідуально; 

 ендокринні захворювання з вираженими порушеннями функцій ендокринних 

залоз; 

 злоякісні пухлини (після лікування питання про придатність до роботи може 

вирішувати індивідуально за умови, якщо немає абсолютних протипоказань); 

 всі захворювання систем крові та органів кровотворення будь-яких стадій; 

 гіпертонічна хвороба III стадії; 

 хронічні захворювання легенів з вираженою недостатністю серця і легенів; 

 тяжкий ступінь бронхіальної астми з вираженими функціональними порушенями 

дихання і кровообігу; 

 активні форми туберкульозу будь-якої локалізації; 

 виразкова хвороба шлунку і дванадцятипалої кишки з хронічним рецидивуючим 

перебігом; 

 цироз печінки і активний хронічний гепатит; 

 хронічна форма хвороб нервової системи; 

 хронічні захворювання нирок з проявами ниркової недостатності; 

 вертебро-неврологічні захворювання (радикулярні синдроми шийного та 

попереково-крижового рівня); 

 колагенози; 

 вагітність і період лактації; 

 звичайні викидні аномалії плода в анамнезі жінок, які планують народження 

дітей; 

 порушення менструальної функції, що супроводжується матковими кровотечами. 

При виявлення хронічних неспецифічних захворювань (гіпертонічна хвороба, 

виразкова хвороба шлунку та 12-палої кишки, хронічні захворювання бронхолегеневої, 

гепатобіліарної системи та ін.) працюючі з ПК повинні бути взяті на диспансерний облік з 

метою здійснення систематичного лікарського обстеження та лікування. 

Вимоги до індивідуально-психологічних особливостей  
Кожна професія висуває певні вимоги до індивідуально-психологічних якостей 

людини. До індивідуальних особливостей оператора належать: 

 спостережливість; 

 аналітичні та математичні здібності; 

 точна зорово-моторна координація на рівні рухів кистей рук; 

 хороша зорова пам'ять; 

 акуратність, охайність; 

 скрупульозність у роботі; 

 творчість; 

 терплячість. 

Перспективи 

ПТНЗ є важливою ланкою в ланцюзі безперервного навчання ІКТ: школа – ПТНЗ – 

ВНЗ. Навчаючись в ПТНЗ, учні набувають фахових знань, умінь і навичок, готуються 

застосовувати їх у своїй подальшій професійній діяльності. 

Випускники за професією ―Оператор з обробки інформації та програмного 

забезпечення‖ мають можливість продовжувати навчання у вищих навчальних закладах за 

напрямками, пов’язаними з використанням інформаційних технологій. 
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Споріднені професії 

Спорідненими професіями оператора з обробки інформації та програмного 

забезпечення є: оператор комп’ютерного набору, системний адміністратор, програміст, 

веб-дизайнер тощо. 

 

Оператор комп’ютерної верстки 
Оператор комп’ютерного набору - професія універсальна, це перший ступінь 

кваліфікації в галузі комп'ютерних технологій. Але, ставши на цю сходинку, можна 

побачити перспективу, з неї починається дорога в майбутнє. В наші дні суспільству 

потрібно багато людей, професійна діяльність яких тісно пов'язана з комп'ютерними 

технологіями та інформаційними системами. Ось чому професія «Оператор 

комп’ютерного набору» так необхідна. Високий рівень інформаційної культури, 

розвинений інтелект, вміння грамотно працювати з будь-якою інформацією, 

професіоналізм - ось основні риси людини, підготовленої до життя в інформаційному 

суспільстві.  

Професія оператора комп'ютерного набору нова і перспективна. Немає такої 

галузі народного господарства, де б не застосовувалися комп'ютери. Послугами 

обчислювальних центрів і бюро користуються промислові підприємства, будівельні 

організації, сільське господарство, освіта, охорона здоров'я, наукові установи тощо. За 

допомогою комп’ютерів  здійснюють науково-технічні розрахунки, вирішують проблеми 

міського транспорту, розраховують потреби підприємств у сировині, прогнозують погоду 

тощо. Комп’ютери  широко використовується у морській справі, авіації, космонавтиці. 

Серед найширшого переліку сфер та галузей застосування комп’ютерної техніки 

особливе місце займає поліграфія. Сучасну поліграфію неможливо уявити без настільних 

видавничих систем, програм верстки і додрукової підготовки, растрування чи 

кольороподілу.  

Комп’ютерна техніка на даний час досягла в своєму розвитку настільки високого 

рівня, що перетворилася в одну з важливих сторін оточуючої людину дійсності. 

Використання і подальше випровадження таких технологій вимагає достатньої кількості 

професіоналів.  

Професія забезпечує навчання учнів в галузі настільних видавничих систем, 

зокрема програм комп’ютерної верстки.  
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Характер роботи. Сьогодні працю операторів комп’ютерної верстки 

використовують в галузях, що відносяться до поліграфічного виробництва: у редакціях 

періодичних видань, рекламних агентствах, різних видавництвах, сферах, пов’язаних з 

інтернет-технологіями, словом, скрізь, де потрібна комп’ютерна обробка і розстановка 

тексту і зображень.  

Для того, щоб текст заграв, залучив читача, потрібно відповідним чином 

розташувати готовий матеріал, вибрати шрифт, зменшити або збільшити до потрібного 

розміру фотографії. Саме цим і займаються оператори комп’ютерної верстки.  

Самий жорсткий список вимог у верстальників в редакціях глянцевих журналів: 

вони повинні видавати креативні ідеї по дизайну, в парі з фоторедактором створювати 

красиві обкладинки, професійно обробляти фотознімки тощо. Цікаві посади з’являються і 

в рекламних агентствах. Також можна влаштуватися в невелику друкарню, що займається 

оперативною поліграфією, виробництвом візиток та буклетів. Тут важливо вміти 

працювати на замовлення і під певні вимоги.  

Нерідко в крупних іноземних видавництвах від верстальника можуть зажадати 

знання англійської мови.  

Умови роботи. Оператори працюють, сидячи за столом. За кожним спеціалістом 

закріплена машина. Контакти з іншими особами, крім програмістів, обмежені. Як правило, 

робочий процес на комп’ютері безперервний.  

Ринок праці. Професія оператор комп’ютерної верстки нова і перспективна. 

Немає такої галузі народного господарства, де б не застосовувалися комп’ютери. 

Послугами операторів користуються промислові підприємства, будівельні організації, 

сільське господарство, освіта, охорона здоров’я, наукові установи тощо.  

За прогнозами кадровиків попит на спеціалістів, знаючих комп’ютерну верстку, 

буде тільки збільшуватися, адже комп’ютер став невід’ємною частиною нашого життя.  

Освітня підготовка. Професію можна здобути у професійно-технічному 

навчальному закладі.  

Медичні обмеження: захворювання органів зору, дальтонізм, захворювання 

кістково-м’язового апарату, що ускладнюють свободу рухів і координацію рук.  

Вимоги до індивідуально-психологічних особливостей. Серед особистих 

якостей, якими повинен володіти верстальник, на першому місці– посидючість, креативне 

мислення і терпіння. Професійно важливі якості: акуратність, концентрація і стійкість 

уваги, художній смак, просторова уява, зорова пам’ять, наочно-дієве практичне мислення.  

Перспективи. Набравшись досвіду, оператор набору і верстки зможе 

претендувати на посаду арт-директора, дизайнера або розробника web- сайтів.  

Споріднена професія – оператор комп’ютерного набору.  

 

Оператор комп’ютерного набору 
Електронно-обчислювальні машини міцно увійшли до нашого життя. Без них не 

обходиться жодна сфера людства. У лічені хвилини вони виконують такі операції, на 

здійснення яких при колишніх методах знадобилися б довгі роки.  



 

29 

 

Мабуть, жодна галузь не схильна до таких швидких змін, як комп’ютерна техніка. 

Одне покоління комп’ютерів з неймовірною швидкістю змінюється іншим, більш 

досконалим. Тому вимоги до оператора ЕОМ все більше зростають з кожним роком.  

Характер роботи. Оператор комп’ютерного набору, використовуючи спеціальні 

програми, вносить до бази даних персонального комп’ютера будь-яку інформацію, сортує 

матеріали, проводить розрахунки, складає таблиці, зведення тощо.  

Інформація може подаватися письмово або усно, у вигляді тексту, окремих 

повідомлень або цифр. Головна вимога до оператора ПК – володіння сліпим 

десятипальцевим методом набору, а також висока швидкість набору і обізнаність в 

основних комп’ютерних програмамах. Під час роботи оператор постійно сидить перед 

монітором комп’ютера, тому неминучим є дуже велике навантаження на очі.  

Умови роботи. Оператори працюють, сидячи за столом. За кожним спеціалістом 

закріплена машина. Контакти з іншими особами, крім програмістів, обмежені. Як правило, 

робочий час на комп’ютері безперервний. До несприятливих факторів у діяльності 

оператора з комп’ютерного набору відносяться довготривала сенсорно-перцептивна і 

нервово-психічна напруга.  

Ринок праці. Оператори комп’ютерного набору працюють у торгівельних 

фірмах, на складах готової продукції, в друкарнях і видавництвах, пейджингових і 

телефонних компаніях.  

Освітня підготовка. Професію можна здобути у професійно-технічному 

навчальному закладі.  

Медичні обмеження. Діяльність протипоказана людям, які страждають 

хворобами очей, хребта, хронічними захворюваннями слухового апарату та центральної 

нервової системи.  

Вимоги до індивідуально-психологічних особливостей. Посидючість, 

акуратність, уважність, грамотність, відчуття ритму і хороша координація рухів рук.  

Перспективи. Оператори комп’ютерного набору можуть працювати на 

підприємствах, об’єднаннях, установах різних форм власності, в банківських установах, у 

видавництвах, типографіях, редакціях, в офісах фірм тощо. Вони можуть підвищувати 

рівень своїх знань у вищих навчальних закладах.  

Підвищення кваліфікації може відбуватися через оволодіння суміжними 

професіями: секретаря-референта, архіваріуса, оператора комп’ютерної верстки, 

укладальника тексту, оператора з введення даних в ЕОМ тощо.  

Професійний досвід та постійне підвищення кваліфікації надають можливість 

оператору комп’ютерного набору займати посади завідувачів комп’ютерного бюро, 

спеціалістів різних категорій певного профілю.  

Спеціальна вища освіта допоможе отримати ґрунтовні професійні знання з 

організації комп’ютерної справи, архівної справи, програмування автоматизованих 
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систем, іноземних мов, менеджменту персоналу тощо та обійняти відповідні, у тому числі 

керівні, посади.  

Споріднені професії: оператор комп’ютерної верстки; укладальник тексту; 

оператор з введення даних в ЕОМ; конторський службовець; секретар- друкарка; 

секретар-стенографістка; програміст; обліковець.  

 

Оператор лінії у виробництві харчової продукції 

(перероблення фруктів, овочів, олієнасіння та 

горіхів)  
       Плодоовочева  промисловість - галузь 

харчової промисловості, підприємства якої 

займаються первинною переробкою і 

зберіганням овочів, плодів, ягід, картоплі та 

грибів. Основна продукція: сушені овочі, фрукти 

і картопля; солоні й квашені овочі, фрукти й 

гриби; плодоовочеві та грибні консерви; 

свіжоморожені овочі, фрукти, ягоди; екстракти, 

соки, морси тощо.  Переробкою фруктів та 

овочів займаються оператори  лінії у 

виробництві  харчової промисловості. 

Із історії  професії 

       Більшість продуктів швидко псується, тому люди давно почали шукати способи їх 

зберігання на  більш тривалий час. Поширені з давніх-давен способи консервування — 

сушіння, виноробство, квашення — уповільнювали, але не припиняли псування продукції. 

Лише в XIX ст. з'явились способи консервування в герметичній тарі, а наприкінці XIX ст. 

— холодильні машини.  Лише з середини ХХ ст. продукцію переробної промисловості 

почали виробляти спеціалізовані консервні, овочесушильно-консервні заводи та цехи при 

харчових комбінатах, заготівельні управління. Збудовано великі консервні підприємства в 

Одеській, Черкаській, Вінницькій, Запорізькій та ін. областях. На Україні для переробки  

овочів та фруктів  є значна  сировинна база.  

 Характер  роботи 

 Професія оператор належить до типу «людина - техніка». Цехи сучасних 

консервних заводів повністю автоматизовані.  Робітник  забезпечує за допомогою засобів 

автоматики, програмування, контрольно-вимірювальних приладів виконання 

технологічного режиму, безперебійної та синхронної роботи автоматів і апаратури. 

Запобігає та усуває причини відхилення від  технологічного режиму. Визначає за 

допомогою контрольно-вимірювальних приладів, ЕОМ та за результатами хімічних 

аналізів закінчення технологічного процесу. 

Умови роботи 

Робітник працює на консервних заводах, в цехах, овочесховищах, харчосмакових 

комбінатах, заводах продовольчих товарів, агропромислових міжгосподарських 

об’єднання по переробці плодоовочевої 

сировини,  пунктах  виробництва 

плодових напівфабрикатів. 

Ринок праці 

          Переробні підприємства мають 

потребу у даній професії.  

Спостерігається загальна тенденція до 

зростання виробництва переробки 
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плодоовочевої продукції, що є досить позитивним явищем і свідченням відродження 

галузі. Найбільше така тенденція стосується капусти, моркви, цибулі, баклажанів, 

зеленого горошку та більшості плодово-ягідних насаджень, а особливо яблук.  

Підприємства переробляють овочі та плодові, виробляючи різні види 

консервованої продукції (огірки, помідори, асорті, кабачки, кабачкову ікру, плодові соки з 

вишні, яблук). 

Освітня підготовка 

Професію можна здобути у професійно-технічному навчальному закладі.  

Медичні обмеження  

   Недоліки зору, наявність шкірних і інфекційних захворювань, харчова алергія, 

порушення координації руху. 

Вимоги до індивідуально-психологічних особливостей 

Спостережливість, відповідальність, оперативна пам’ять. 

Перспективи 

         Ринок плодоконсервної продукції досить перспективний, оскільки щороку 

збільшуються об'єми продажу продукції переробки овочів і фруктів. Плодоконсервна 

продукція не вимагає особливих умов зберігання. Її реалізацію можна здійснювати в 

торгівельних точках будь-якого типу. Ринок величезний, динамічний, далекий від 

насичення, а ненасичений ринок дозволяє збільшувати прибутковість підприємств, які на 

ньому працюють. В регіоні існує достатня сировинна база для продуктивної роботи  

заводів по переробці плодів, овочів, олієнасіння та горіхів. 

Споріднені професії  

        У харчовій промисловості є велика кількість професій, які пов'язані з обробкою, 

переробкою та виготовленням різних видів продуктів харчування: оператор по переробці 

зернових культур,  м’ясо-молочної продукції, по виготовленню напівфабрикатів. 

 

Оператор поста керування станом гарячої 

прокатки 
Загальна характеристика професії 
   За свідченнями цифрових табло і сигнальних ламп спостерігає і контролює 

процеси обробки деталей, вироблення продукції, руху транспортного засобу. За 

допомогою важелів і тумблерів регулює роботу виробничих ліній. Найбільш складними 

функціями є переклад інформації (сигналу) в образ реального процесу і ухвалення 

рішення про зміну умов виробництва. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завдання та обов'язки                                                                                     
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   Керує в процесі прокатки металу підйомним столом, шлеперами і рольгангами 

на середньосортних і дрібносортних станах. Стежить за подаванням металу у валки. 

Забезпечує збережність та безперервність роботи механізмів, що обслуговуються. Бере 

участь у перевалках валків, налагодженні та в ремонті стана. Вичищає окалину з-під стана 

під час зупинок.  

Повинен знати                                                                                                                              
  Основи технологічного процесу прокатки металу на станах, що обслуговуються; 

будову клітей середньосортних і дрібносортних станів; будову та принцип роботи 

устаткування та механізмів поста керування; сортамент, марки сталі та допуски на метал, 

що прокатується; електрослюсарну справу.       

   Кваліфікаційні вимоги                                                                                   
  Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта або 

одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи. 

   Вимоги до індивідуальних особливостей фахівця 

  Поєднання високої концентрації та розподілу уваги, нагляднодейственное 

мислення, здатність передбачати події, виваженість оцінок, висока воля, витримка, 

рішучість, спостережливість. 

  Медичне противопоказания        
 Робота не рекомендується людям, що мають серцево-судинні й нервово-психічні 

захворювання, порушення функцій опорно-рухового апарату, дефекти зору. 

  Вимоги до професійної підготовки 
  Необхідні знання в області електротехніки, хімії, фізики, знання різних видів і 

типів контрольно-вимірювальних приладів, технологічного процесу. Повинен знати 

властивості матеріалів, пристрій і принципи роботи технологічьних установок, підйомних 

механізмів, електродвигунів, контрольно-вимірювальних приладів. 

  Споріднені професії 
  Слюсар-ремонтник, прокатник, холодного металу вальцювальник стану гарячої 

прокатки, нагрівальник металу, вальцювальник холодного металу. 

 Перспективи кар'єрного росту 
       Заробітня платня  оператора поста керування станом гарячої прокатки висока 

залежно від робочого розряду. Кар»єрне зростання можливе при наявності  достатньої 

освіти і досвіду роботи. 
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Оператор поста керування станом холодного 

прокату 
Загальна характеристика професії: 

     За свідченнями цифрових табло і сигнальних ламп спостерігає і контролює 

процеси обробки деталей, вироблення продукції, руху транспортного засобу. За 

допомогою важелів і тумблерів регулює роботу виробничих ліній. Найбільш складними 

функціями є переклад інформації (сигналу) в образ реального процесу і ухвалення 

рішення про зміну умов виробництва 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завдання та обов'язки:                                                                                                               

   Керує роботою намотувачів, розмотувачів та інших механізмів стана під час 

прокатки стрічок у рулонах з низьковуглецевої сталі, стрічок з прецизійних сплавів з 

сортаментом прокату понад 5 марок і шириною стрічки понад 6 мм і товщиною понад 10 

мм. Регулює розмір обтиску стрічки за товщиною та натяжіння її на намотувальних 

барабанах. Стежить за роботою натискних гвинтів, режимом і ритмом прокатки, станом 

устаткування пульта керування. Бере участь у перевалках валків, налагодженні стана та 

ремонтах устаткування, що обслуговується.  

Повинен знати:                                                                                                                  

 Технологічний процес холодної прокатки стрічки різних розмірів з 

низьковуглецевої сталі та прецизійних сплавів; будову та принцип роботи стана та 

допоміжного устаткування; сортамент і марки сталі та сплавів, які прокатуються на 

станах, що обслуговуються; електрослюсарну справу.  

   Кваліфікаційні вимоги:                                                                              

    Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта без 

вимог до стажу роботи або одержання професії безпосередньо на виробництві, 

підвищення кваліфікації і стаж роботи за професією оператора поста керування станом 

холодного прокату 2 розряду не менше 1року.  

 Вимоги до індивідуальних особливостей фахівця: 

   Поєднання високої концентрації та розподілу уваги, нагляднодейственное 

мислення, здатність передбачати події, виваженість оцінок, висока воля, витримка, 

рішучість, спостережливість. 

  Медичні протипоказання: 

 Робота не рекомендується людям, що мають серцево-судинні й нервово-психічні 

захворювання, порушення функцій опорно-рухового апарату, дефекти зору. 

 Вимоги до професійної підготовки: 

 Гарна підготовка з фізики, математики, інформатики, знання з теорії машин, 

електротехніки та електроніки, механізації та автоматизації виробництва; навички в 

збірці-розбиранні механізмів і приладів, їх технічної діагностики та налагодження. 

  Споріднені професії: 

 Слюсар-ремонтник, вальцювальник стану гарячої прокатки, вальцювальник 

холодного металу,наладчик промислового устаткування, майстер виробничий (або 

контрольний). 
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Перспективи кар'єрного росту: 

        Заробітня платня  оператора поста керування станом гарячої прокатки 

сатановить 3500 – 5000 грн залежно від робочого розряду. Карьерне зростання можливе 

при наявності  достатньої освіти і досвіду роботи. 

  

 

 
 
 
 
 
 
 

Оператор поштового зв’язку 
Характер роботи. Слово «пошта» походить від латинського виразу «Mansio 

posita», тобто «станція в дорозі». Організації регулярних поштових повідомлень 

передувало створення в XIII столітті так званої «Ямщиком гоньби», тобто поштових 

станцій з кіньми і ямщиками для пересування гінців і посильних з наказами і 

донесеннями.  

 «Серед безлічі речей, 

добрих або поганих, винайдених 

сучасним світом, однією з 

найбільш корисних без сумніву є 

пошта, послуги якої надаються 

всій земній кулі...»  

Так оцінив значення 

пошти видатний політичний діяч, 

колишній прем’єр – міністр 

незалежної Індії Джавахарлал 

Неру. Адже її послугами справді 

користується все цивілізоване 

людство.  

У кожній кpaїні пошта, а 

подекуди лише пошта, є 

повсякденним i доступним 

методом спілкування. За будь-якої погоди та за будь-яких життєвих обставин пошта 

працювала і слугувала людям.  

Робота оператора поштового зв’язку різноманітна. Оператор володіє всіма 

поштовими операціями. Оператор поштового зв’язку повинен бути готовий до 

професійної діяльності з надання послуг поштового зв’язку, електронної пошти, 

фінансових послуг по обробці та перевезенню пошти, розповсюдження періодичних 

друкованих видань.  

Основні види діяльності оператора поштового зв’язку:  

– виробничо-технологічна:  

• здійснення виробничої діяльності поштового зв’язку:  

• приймання, обробка, перевезення та вручення різних видів поштових  

відправлень;  

• заповнення і відправлення поштової документації у відповідності  

з діючими нормативними документами, використання програмного  

забезпечення робочих місць при організації виробничих процесів із  
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застосуванням контрольно-касових машин;  

• проведення первинного контролю поштово-касових операцій;  

– організаційно-управлінська:  

• планування і організація виробничого процесу;  

• забезпечення прав користувачів послуг поштового зв’язку і організацій  

поштового зв’язку;  

• забезпечення техніки безпеки та пожежної безпеки на виробничій  

ділянці;  

• організація робочого місця.  

Умови роботи. Працює оператор у відділеннях зв’язку, на поштових відділеннях 

та інших підприємствах зв’язку, зазвичай, в закритому приміщенні. Робота у відділенні 

зв’язку пов’язана з помірно високим фізичним навантаженням. У транспортних конторах 

зв’язку застосовується також робота в нічну зміну.  

Ринок праці. Середній рівень попиту на ринку праці.  

Освітня підготовка. Професію можна здобути у професійно-технічному 

навчальному закладі.  

Медичні обмеження:  

– порушення функцій опорно-рухового апарату;  

– дефекти зору і слуху;  

– хвороби суглобів;  

– виражені нервові та психічні захворювання.  

Вимоги до індивідуально-психологічних особливостей:  

– хороша пам’ять;  

– увага;  

– акуратність;  

– комунікативні здібності.  

Перспективи. Можливість навчатися в Одеському коледжі зв’язку та 

інформатизації ОНАЗ ім.О.С.Попова та Одеській національній академії зв’язку 

ім.О.С.Попова.  

Кар’єрні перспективи пов’язані з керівними посадами на підприємствах зв’язку.  

Споріднені професії: касир-операціоніст у банку.  

Пакет терміновий послати  хочу - 

Заклею його та на пошту біжу. 

Любові слова я сказати хочу - 

Папір візьму - листівку напишу. 

Хочу привітати свою маму - 

Несу на пошту телеграму. 
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Й розмову можу замовляти, 

Щоб всім про все  розповідати. 

Посилки дітям відправляю - 

Я передплату оформляю. 

Щиро дивуються дорослі і діти: 

"Ну як же без пошти на світі прожити?! " 

 

Оператор телекомунікаційних послуг  

 
Кожен день, коли ми включаємо радіо чи телевізор, щоб послухати новини, 

заглядаємо в поштову скриньку, піднімаємо трубку мобільного або стаціонарного 

телефону, завантажуємо браузер, щоб дістатися до Інтернету, ми не замислюємося над 

тим, скільки людей забезпечують нашу потребу в спілкуванні та інформації. Ці люди 

дають нам можливість спілкування в повсякденному житті і реалізують простір для 

ділової комунікації. 

Сьогодні один із ключових напрямів розвитку людства — це побудова суспільного 

знання, що базується на принципах свободи слова, вільного доступу до інформації та 

сприяння культурному різноманіттю. 

Мабуть, усі ви чули слова "комунікація" чи "комунікації", наприклад у таких 

словосполученнях, як "широкі можливості для комунікації" або "транспортні комунікації". 

У першому з них йдеться про обмін інформаційними повідомленнями різного типу, у 

другому — про зв'язки між об'єктами.   

Загалом "комунікація" — це слово латинського походження, що означає 

"повідомлення", "сполучення", "передавання". Вживаючи його, зазвичай мають на увазі 

або матеріальні комунікації (транспортні шляхи, водогони, нафтопроводи тощо), або 

інформаційні комунікації. Спектр останніх досить широкий: від спілкування на 

побутовому рівні та під час навчального або виробничого процесу до поширення 

інформації через телебачення, друковані й електронні видання. 

Термін "телекомунікація" утворено від грецького слова tele ("далеко", "вдалину") та 

вже згадуваного нами слова "комунікація". Він означає передавання інформації на велику 

відстань. Нині телекомунікація здійснюється за допомогою таких засобів, як радіозв'язок, 

а також зв'язок телевізійний, телефонний, телеграфний, телетайпний і супутниковий, 

стільниковий зв'язок.  

Стільникові мережі різних операторів зв'язку з'єднані між собою та зі стаціонарною 

телефонною мережею. Завдяки цьому ви можете телефонувати абонентам іншого 

мобільного оператора, а також із мобільного телефону на стаціонарний і навпаки. 

Можливості мобільного зв'язку постійно розширюються. Вже сьогодні за 

допомогою мобільного телефону можна отримати доступ до Інтернету.  

Мобільні телефони перетворилися на універсальні пристрої, що містять цифрову 

камеру, приймач, календар та інші засоби (зокрема, прикладні програми для обробки 

тексту й виконання розрахунків).  

Для передавання сигналів між пунктами, розміщеними поза зоною прямої 

видимості, застосовують супутниковий зв'язок. Він здійснюється за допомогою штучних 
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супутників Землі, що приймають сигнали з наземних станцій, підсилюють їх та 

направляють назад на Землю.  

Телефонний зв'язок між материками забезпечується і за допомогою 

трансатлантичних телефонних кабелів. Сучасні кабелі створюють на основі 

оптоволоконних каналів. Нині у водах океанів і морів прокладено сотні тисяч кілометрів 

оптоволоконного кабелю. За допомогою цієї мережі підтримується також робота 

Інтернету. 

Характер роботи 

На сьогоднішній день телекомунікаційний бізнес є однією з найбільш привабливих  

сфер  бізнесу,  що займає друге місце у світі після фінансово-банківської діяльності.  

Введення інтегрованої (укрупненої) робітничої професії "Оператор 

телекомунікаційних послуг" пов’язане з розвитком  технологій і підвищенням попиту на 

виконання багаточисельних телекомунікаційних послуг як традиційних (поштового 

зв'язку, електрозв’язку, касових операцій), так і новітніх  (Інтернет-послуги, послуги копі-

центрів, передача електронних даних, електронна пошта,  відео- та  конференц-зв’язок, 

інтерактивні медіа та інше).  

Оператор телекомунікаційних послуг: 

 приймає, обробляє та видає всі види внутрішніх та міжнародних поштових 

відправлень; 

 приймає та видає грошові перекази (прості й електронні);  

 виплачує пенсії та грошові допомоги, в тому числі через особисті рахунки, що 

відкриті в установах банку; 

 обробляє вхідну пошту (посилки, страхові мішки); 

 готує до відправки прийняті поштові відправлення, грошові перекази;  

 видає листоношам кореспонденцію, грошові перекази, відомості та одноразові 

доручення, готівку до виплати пенсій дома; 

 здійснює розрахунки з листоношами, які доставляють перекази, пенсії, грош 

досилає (повертає) невручені поштові відправлення, грошові перекази; 

 здійснює обмін пошти усіма видами транспорту; 

 вносить зміни в документи з сортування пошти та в плани направлення пошти; 

 оформляє дефектну пошту; 

 одержує, розсилає знаки поштової оплати та інші умовні цінності; 

 приймає, обробляє, відправляє та видає внутрішню та міжнародну просту та 

рекомендовану кореспонденцію;  

 обробляє мішки з письмовою кореспонденцією та періодичними виданнями, 

виписує супровідні документи; 

 здійснює передплату на періодичні видання;  

 видає письмову кореспонденцію, адресовану "До запитання"; 

 оформляє невручені поштові відправлення; 

 реалізовує знаки поштової оплати і т. ін.;  

 складає сортувальні таблиці і вносить зміни до них; 

 сортує і розкладає поштові відправлення та періодичні видання по доставочних 

дільницях та видає їх листоношам; 

 надає послуги за агентськими угодами; 

 приймає і передає  телеграми, повідомлення (в касі за готівку та в рахунок авансів) 

для передачі по телеграфному, факсимільному апаратах, з використанням 

сервісних послуг електронних апаратів у кінцевих пунктах мереж комутації 

повідомлень, АТ/ТЕЛЕКС; 

 готує на перфострічці або іншому термінальному пристрої телеграми (телекс 

повідомлення) для передачі; 
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 обробляє внутрішні  і міжнародні телеграми різних видів та категорій; 

 приймає та передає вхідні повідомлення, телеграми на телефонний та 

факсимільний апарати; 

 приймає й передає повідомлення документального електрозв’язку по апарату АРМ-

ВЗ електрозв'язок; 

 веде службові переговори по апарату, запитує і видає довідки по апара надає 

Інтернет-послуги та послуги з електронного передавання повідомлень та інформації;  

 надає послуги відеотелефонного зв’язку, конференц-зв’язку, супутникового 

зв’язку;  

 виконує службове листування; 

 виконує операції з приймання, визначення справжності та платіжності, 

перерахування обліку сортування, зберігання, видачі готівки та інших цінностей; 

 сортує грошові білети і монети номіналами, а також непридатні для обігу, виявляє 

фальшиві, старі, пошкоджені грошові білети і монети; формує, спаковує, оформляє 

грошові білети і монети згідно з інструкцією щодо емісійно-касової роботи; 

 обмінює пошкоджені грошові білети і монети; 

 складає касову звітність; 

 зберігає інформацію, що становить службову таємницю або носить конфіденційний 

характер; 

 додержується правил і норм охорони праці та протипожежного захисту; 

 обслуговує клієнтів, отримує готівку, визначає суму здачі; 

 виконує операції з купівлі-продажу іноземної валюти; 

 виконує касові операції на електронному контрольно-касовому апараті (ЕККА); 

 підраховує суму виручки за день, звіряє її з показниками лічильників касової 

машини і документами. 

Ринок праці 

Кваліфікований робітник за професією "Оператор телекомунікаційних послуг" 

здатний здійснювати виробничу діяльність, що пов'язана зі специфікою роботи 

підприємств, установ та організацій різних форм власності. 

Освітня підготовка  

Професію можна здобути у професійно-технічному навчальному закладі.  

Медичні протипоказання:   

 захворювання нервової системи,  

 зору,  

 слуху,  

 обмеженість рухів рук.  

Вимоги до індивідуально-психічних особливостей  

Професійно важливі якості: хороший слух, розподіл і переключення уваги, великий 

обсяг короткочасної пам'яті, словесно-логічне мислення. Домінуючі інтереси - українська 

мова, російська мова, математика, сфера обслуговування і торгівля; супутні інтереси - 

інформатика, географія, іноземна мова. 

Необхідні якості: акуратність, терпіння, уважність, гарна пам'ять. Перешкоджати 

успішній роботі будуть такі якості, як негативне відношення до монотонної роботи, 

емоційна нестійкість. 

Професія оператора телекомунікаційних послуг вимагає великої віддачі, енергії, 

відмінного здоров'я, специфічних знань. Але головна якість, якою повинні володіти 

працівники - це, звичайно, людяність, адже за час своєї роботи їм доводиться спілкуватися 

з різними людьми, і до кожного з них потрібно знайти підхід.  

Перспективи  
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Сьогодні в галузі зв'язку України зайнято 2% працездатного населення (приблизно 

півмільйона працівників), налічується 13094 підприємства, тобто 1,2% від усього числа в 

Україні, близько 12 мільйонів абонентів фіксованого телефонного зв'язку, більше 53 

мільйонів абонентів мобільного зв'язку, державне телебачення може дивитися 94,5% 

населення, послугами Інтернет, з різною періодичністю, користується близько 8,5 

мільйонів жителів України.  

Ця галузь продовжує розвиватися, використовуючи нові технології, для роботи з 

якими необхідні досвідчені та енергійні люди. Девіз працівників зв'язку і сфери 

інформатизації: «Ми працюємо, щоб Україна стала розвиненою інформаційною 

державою». 

Споріднені професії  

Оператор комп’ютерного набору, секретар.  

 

Оператор швацького устаткування 
Характер роботи 

Основу технологічної праці оператора швацького устаткування становить 

виготовлення виробів із різноманітних тканин поточним методом. Процес пошиття 

здійснюється за допомогою універсальних і спеціальних швацьких машин, обладнання 

для волого – теплової обробки (прасок і пресів) та швацького приладдя.  

Оператор швацького устаткування повинен знати: 

 призначення, будову й принцип роботи швацьких машин усіх систем 

та іншого обладнання; 

 властивості тканини; 

 асортимент виробів для пошиття, способи їх обробки; технічні умови 

виконання відповідних операцій; 

 послідовність обробки виробів на потоці; 

 основні відомості щодо стандартизації й контролю якості готової 

продукції,  

 правила технічного обслуговування та нескладного ремонту 

швацьких машин та іншого обладнання; 

 правила безпеки праці, виробничої санітарії та гігієни. 

  

Умови роботи 

Робота оператора швацького 

устаткування кваліфікується як фізична 

праця середнього рівня важкості. 

Працюють за цим фахом переважно 

жінки. Їх робота проходить у цехах із 

побутовим мікрокліматом та 

індивідуальним освітленням. Її 

специфічною особливістю є фіксована 

сидяча поза, що передбачає наявність 

робочого стільця, який регулює щодо 

висоти та кута нахилу спини. З метою 

профілактики стомлення та відновлення 

працездатності використовуються 

регламентовані перерви для відпочинку.  

Сучасні ательє, пошивочні 

майстерні, швацькі підприємства 

обладнані автоматичним та 

напівавтоматичним устаткуванням.  
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Ринок праці 

Працювати оператори 

швацького устаткування можуть на 

швацьких фабриках, ательє, 

будинках моди, в індивідуальному 

порядку. На швацьких фабриках 

можуть працювати люди, з різним 

ступенем підготовки: від самих 

недосвідчених, що виконують 

допоміжні операції, до справжніх 

профі, яким довіряють 

найвідповідальніше. Ті, хто не 

люблять монотонної роботи, навряд 

чи зможуть працювати на фабриках. 

Зате, вони прекрасно зможуть 

проявити себе в ательє,  де пошиття 

виробів ведеться індивідуально. В ательє більше можливостей для творчості, тому що 

доводиться виготовляти і жіночий, і чоловічий, і дитячий одяг, а також білизну або 

трикотажні вироби, працювати з хутром, шкірою. 

До плюсів даної професії відноситься те, що робота оператора швацького 

устаткування дуже затребувана і завжди є можливість стабільного доходу. Оператор 

швацького устаткування має високий рівень оплати праці, можливість швидко зробити 

кар'єру, розвинути свої творчі здібності, виконуючи свої обов’язки, стати професіоналом, 

має можливість принести велику користь людям. 

 

Освітня підготовка  

Отримати професію оператор 

швацького устаткування ви зможете після 

закінчення 9-ти або 11-ти класів 

загальноосвітнього навчального закладу 

 

 

  Медичні обмеження 

Працювати оператором швацького устаткування не рекомендується особам із 

розладами зору (косоокість, дальтонізм, пониження гостроти зору, астигматизм) та 



 

41 

 

психіки, захворюваннями серцево – судинної системи, апаратно – рухового апарату та 

пониженим слухом. 

Вимоги до індивідуально-психологічних особливостей 

Хоча професія «Оператор швацького устаткування» фізично неважка, але людина, 

яка працює за цим фахом, повинна бути фізично витривалою. Оператору швацького 

устаткування необхідні добра зорово-моторна координація та точність рухів, швидка 

реакція, високий ступень рухливості та чутливість пальців та кистей рук, гострий зір і 

рівне сприймання кольорів. Під час роботи найбільш завантажені зоровий, дотиковий та 

руховий органи.  

Підвищені вимоги ця професія ставить до стійкості уваги та просторового 

сприймання. Для якості роботи оператора швацького устаткування потрібні наочно – 

образне й логічне мислення, наочно – образна пам’ять. Робітниця повинна добре 

регулювати психічні процеси та емоційні стани, бути акуратною, сумлінною, 

працелюбною, старанною і мати розвинений естетичний смак. 

Перспективи 

Здобувши освіту в галузі швацького мистецтва, ви отримаєте прекрасні 

перспективи, тому що: 

- станете кваліфікованим фахівцем і зможете працювати швацьких фабриках, 

ательє, будинках моди, в індивідуальному порядку. 

- вивчите досконало основи швацького виробництва; 

- отримаєте шанс взяти участь в олімпіадах професійної майстерності, як на рівні 

міста, так і на рівні області. 

Можливе створення власної справи - організація швацьких малих підприємств, 

комерційних курсів кроєння і шиття, індивідуального пошиття вдома. 

Спорідненні професії 

Швачка виконує роботи з виготовлення одягу на універсальних та спеціальних 

швацьких машинах. 

Швачки працюють у сфері побутового обслуговування (ательє, пошивочні 

майстерні, швейні підприємства), виготовляють одяг як за індивідуальним, так і за 

бригадним методом.  

 

Офіціант 
                                               „…гарна  робота - поняття не тільки 

виробниче. Це й моральне поняття. 

 У гарній роботі проявляється інтелект 

 людини, його відношення до інших людей.  

Офіціант  завжди в спілкуванні, завжди на 

 очах. Упевненість кожного руху, чіткість 

 ,елегантність обслуговування: уміння увійти   

у психологічний контакт - це й є високий 

  професіоналізм, що можуть визначити 

 слова: гарна робота". 

                          (Стримбан). 

Історія професії 

Офіціант - одна з найдавніших професій. Її образ виник у рабовласницькому Римі, де 

за столом були присутні спеціально навчені раби. На Русі служники за столом з'явилися 

при князівських дворах, у будинках багатих феодалів. Один з найдавніших російських 

писемних пам'яток „слово про багатого й убогого" поминає серед челяді багатих людей 

сокачей (кухарів) і багатьох слуг на ,,перстах страви несучих", срібні умивальники що 

тримають, що подають розсоли, скляниці з вином, кубки з медом, квасом. 
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А. Толстой, описуючи бенкет Іоанна Грозного, згадує про безліч слуг в оксамитових 

каптанах, які приносили страви й забирали зі стола. Під час обіду вони переодягалися, що 

вважалося особливою розкішшю.  

Всіма слугами управляв стольник. Звання стольника звичайно дарували людям 

знатного походження. Це був не просто метрдотель у сучасному понятті, а особливий 

палацовий, а потім - придворний чин, уведений на Русі в XIII сторіччі. У ХП-ХУП 

сторіччі стольник сам прислужував під час бенкетів («столів») великих князів і царів, 

служив у царських покоях, супроводжував своїх панів у походах і подорожах. Це була 

почесна фігура: у розписі чинів XVII століття він посідав перше місце після бояр. 

            Однак професією, обслуговувати гостей, стало на Русі 

тільки в XVIII сторіччі - після того, як у побут увійшли 

трактири. Спочатку на постоялих дворах і поштових станціях 

подавали гостям чай й  страви члени родини хазяїна, але потім 

з'явилися спеціально найняті „половые" й установилася 

особлива форма одягу для них: білі сорочки й такі ж кольору 

штани, шовковий пояс. Вже на початку XIX сторіччя багато 

російських трактирів по своєму меню не уступали іноземним 

трактирам. А з появою французьких ресторанів стало 

озвичаюватися й нове слово офіціант. 

Однак кращі трактири столиці й великих міст довгий час 

дотримувалися старої традиції, і відвідувачів обслуговували в 

них „половые". Офіціанти носили європейський одяг - чорні 

фраки.  

В XIX і початку XX сторіччя, найчастіше офіціантами в російських ресторанах 

працювали татари, що відрізнялися, на думку сучасників, східною ввічливістю й 

особливою витримкою. 

Французького письменника Теофиля Готьє, що відвідав Петербург і Москву в 1858 

році особливо вразила культура обслуговування в ресторані «Микита» - офіціанти в 

англійській формі; у чорних фраках, білих краватках і білих рукавичках рухалися навколо 

стола й обслуговували з безшумною поспішністю"; на одному із прийомів -„...слуга при 

краватці й у білих рукавичках, бездоганний у своєму одязі, як англійський дипломат, з 

незворушністю й із серйозним видом стоїть за вами, готовий виконати найменше ваше 

бажання". 

Офіціант повинен був беззаперечно підкорятися правилам, виробленим хазяями. Він 

повинен був в обов'язковому порядку голити вуса й носити бакенбарди, шити на власні 

гроші формений одяг. Тільки з цієї умові його приймали на роботу. По 15-18 годин на 

день працював „человек з ресторану". Безупинно чулося: „ Агов, людина!" або дзенькіт 

дзвіночка, що призивав його до буфетника. Часто в зал виходив хазяїн і спостерігав 

роботу своїх „молодцов". Отут уже окрім  волі ще швидше приймалися бігати люди у 

фраках із затиснутими під пахвами білими серветками. У такій обстановці в офіціанті 
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вироблялися догідництво, раболіпство. Заради «чайових», цієї принизливої подачки ( у 

більшості ресторанів у той час офіціанти не одержували зарплатні) у три погибелі згинали 

вони спину, були готові цілувати руки сильним миру цього. 

Багато років пройшло з тих пір. Змінився вигляд ресторанів. Інший характер стала 

носити й робота офіціанта. В усім світі ця професія популярна й престижна. Вона 

представляє найважливішу зі служб - службу сервісу. Від ділових якостей, виховання, 

внутрішньої культури, поводження офіціанта багато в чому залежать настрій і 

самопочуття людей, що користуються послугами масового харчування. 

             Сьогодні професія офіціант одна із самих 

затребуваних у нашій країні. У будь-якій газеті 

обов'язково найдуться реклама курсів по підготовці 

офіціантів й оголошення про відкриття відповідних 

вакансій. Та й це немудро: як показала статистика - 

офіціант у респектабельному закладі може заробити 

до 1500 доларів на місяць. Але щоб опинитися в еліті, 

що обслуговує прийоми на найвищому рівні, 

необхідно пройти твердий кастинг, 

продемонструвавши себе в повній бойовій 

готовності .  

Необхідні якості: він повинен володіти «сильним» 

типом нервової системи, що передбачає швидку 

переключення із одного виду роботи на іншу, 

швидкість уваги, бути рішучим, 

бадьорим,упевненим у собі, витривалим до фізичних 

навантажень, адекватно реагувати на подразники, 

мати правильну, грамотну мову, логічне мислення, 

розвинену  оперативну і довгострокову пам'ять,   

бути бездоганно ввічливим,   комунікативним. У 

випадку роботи з іноземними відвідувачами  

обов’язково знання іноземних мов у межах 

професійного мінімуму. 

Професійний тип особистості - 

соціальний, артистичний і підприємницький  

Людина не може працювати 

офіціантом , якщо в нього є медичні 

обмеження: 

- захворювання опорно-рухового апарата, 

- епілепсія, 

- шкірні захворювання, 

- туберкульоз,хронічні інфекційні захворювання, 

- зниження слуху й зору. 
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Домінуючий інтерес - до роботи в сфері обслуговування, торгівлі, масового 

харчування, схильність до живої , різноманітної роботи. 

Супутній інтерес - до кулінарії,  традицій національної кухні,  етики й естетики,  

психології ,  іноземних мов. 

Офіціант зобов'язаний досконало 

володіти всіма тонкощами етикету. Кого 

обслуговувати  в першу чергу: головного 

гостя-чоловіка або чарівну господарку 

вечора, примхливе десятилітнє чадо або даму 

похилого віку? Сервіровка стола повинна 

займати лічені хвилини, адже дійсний 

професіонали не замислюється, з якої сторони 

поставити пиріжкову тарілку, а з якої 

покласти ніж для риби. Якщо ви думаєте, що 

завдання офіціанта тільки подати й забрати, 

то ви помиляєтеся. Офіціанти є сполучною 

ланкою між відвідувачем і компанією або 

рестораном, що надають їжу: 90 відсотків всієї інформації про кухню, особливості тієї або 

іншої страви гість одержує з вуст обслуговуючого персоналу. Тому знати специфіку 

готування й подачі фірмових, національних і звичайних  страв просто необхідно. 

Офіціантові також потрібно прекрасно орієнтуватися в меню й карті вин. Яке 

вино відтінятиме смак м'яса або додасть родзинку страві, що краще подавати до 

морепродуктів, птиці - це лише дещиця того, що повинен знати офіціант, щоб не 

трапилося ніяких казусів. Одного  разу іноземні гості їли плов, приготовлений за всіма 

правилами національної кухні, - дуже жирний. Запивати такий плов потрібно тільки 

гарячим чаєм, але один з гостей попросив холодної води. Офіціант моментально подав. 

Через годину з невеликим гостя відвезли на «швидкої» з діагнозом «заворот кишок».  

Сучасна медицина врятувала бідолаху. А от тисячоріччя назад у древній узбецькій 

державі хани так переводили своїх ворогів - давали після плову попити водички.  

Велике значення має й загальний рівень культури.  Дотепність, наявність почуття 

гумору, широкий кругозір будуть тільки додатковим бонусом при відборі офіціантів. 

Обслуговування класу «люкс» має на увазі знання офіціантами англійської мови. Офіціант 

повинен розбиратися й в азах психології. Відомо чимало випадків, коли тільки спокій і 

грамотний підхід офіціантів, допомагали уникнути малоприємних розбирань на  заході. У 

Європі в офіціанти беруть в основному тих, кому за 30. У нас же перевагу віддають 

більше молодим, багато хто в нашій країні начитають кар'єру офіціанта з 18 років. 

 Перспективи професійного росту - підвищення кваліфікації, адміністративне 

зростання ( заняття посади метродотеля), продовження навчання в середніх спеціальні й 

вищих навчальних закладах й одержання професії «менеджер підприємств торгівлі й 

масового харчування. У ряді випадків перед початком роботи серед офіціантів 

призначають відповідального бригадира. Бригадирами стають, як правило, самі досвідчені 

працівники, що прекрасно знають, що до чого. У його обов'язку входить заздалегідь 

довідатися в організатора святкування, банкета, вечері всі деталі майбутньої трапези, а 

потім проінструктувати офіціантів. 

Родинні професії: бармен, буфетник, продавець продовольчих товарів, продавець-

комерсант, продавець-касир, метрдотель, кухар. 

 Зрозуміло, не всі заклади можуть запропонувати добре навчений персонал. У деяких 

просто немає засобів, щоб містити майстрів своєї справи. Інші ж і зовсім не вважають 

якість роботи офіціантів дуже важливим показником. Але, проте, є зразок, деякий клас, до 

якого можна й потрібно прагнути. Адже в офіціанті все повинне бути прекрасно... 
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                           «Вкус - таланты, а не просто цвета 

                              Прихотливой, изменчивой моды. 

                             Ведь сама по себе красота- 

                             Признак высшего вкуса природы» 

 

Охоронник  
ІСТОРІЯ ПРОФЕСІЇ ОХОРОННИК 

     З того самого часу, як їснує людство, їснують і проблеми 

забезпечення охорони об’єктів майна та цінностей. Історія 

професії охоронника поринає в глиб віків і цю професію можнот 

віднести до найбільш стародавних ще в кам'яному віці 

стародавні люди повинні були захищати себе та своє житло від 

незапрошених госте, діких тварин та ворожих племен.  Для цього 

вони виставляли дозорного, який охороняв спокій племені.  

     В середні віки в Європі охоронну функцію виконував кожний 

вассал по відношенню свого сеньйора. Пізніше охорона об'єктів, 

майна та ціностей булла покладена на армійські підрозділи. Для 

охорони об'єкту виставлявся на пост часовий (вартовий). А при 

перевезенні цінних вантажів охорону здійснювали охоронні 

загони. Які формувалися  з військослужбовців.  У період 

Радянської влади в Україні була створена служба охорони  на 

яку покладалось охорона підприємств і вона була відомча, 

розрізнена, дорого коштувала та не була зв’язана з органами внутрішніх справ. У 1952 

року підрозділи охорони  підприємств були передані позавідомчій зовнішній охорони при 

органах міліції і на них покладалось охорона об'єктів різного відомчого підпорядкування.   

Сучасна історія розвитку професії охоронника  в Україні тісно пов'язана з 

формуванням нових економічних стосунків і активізацією приватного бізнесу на 

територіях країн СНД в 1991-2000 роках, які спричинили необхідність створення сучасної 

системи заходів забезпечення безпеки осіб, що охоронялися, і об'єктів, відносно яких 

здійснювалися охоронні заходи  як на державному, так і на приватному рівні. 
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Кримінальна  обстановка, яка склалася в країні,  змусила державу забезпечити на 

професійному рівні охорону не лише державних діячів і об'єктів державної ваги, але і 

представників бізнес структур, політичних діячів, майно окремих громадян і приватних 

фірм. На теперішній час в Україні практично неможливо побачити більш-менш стабільну 

фірму або підприємство, які не мають своєї служби безпеці і професійно підготовленої 

приватної охорони. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА  

ПРОФЕСІЇ ТАСОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ПРОФЕСІЇ 

В умовах формування правової держави дуже важливою проблемою є захист майна 

і матеріальних цінностей держави, недержавних організацій, а також окремих громадян. 

В «епоху перемін», коли один суспільний устрій змінюється іншим, угрупування 

злочинного характеру та кримінальні елементи, використовуючи законодавчий вакуум і 

правовий нігілізм, активізують свої злочинні зазіхання на власність держави, приватних 

підприємців, громадян. 

Особливу актуальність у вирішенні названих проблем набула охорона об’єктів 

нерухомості, житла громадян, вантажів, що переводяться, коштів комерційних банків. 

Охоронники, державні та недержавні охоронні структури і служби безпеки стали 

характерними ознаками нашого неспокійного життя. 

З метою забезпечення охоронної діяльності кадрів, розробки  професійно- 

кваліфікаційної характеристики, Держстандартом України введена професія «охоронник» 

(код 5169). 

Сучасний етап розвитку служби охорони розпочинається з серпня 1993 року, коли 

на базі підрозділів охорони при органах внутрішніх справ було створено Державну 

службу охорони, що діяла на засадах самофінансування. На неї було покладено охорону 

державних особливо важливих об’єктів, а також комплекс платних охоронних послуг, що 

надавались суб’єктам господарювання. 

Сучасна охорона- це система організаційно-правових, режимних оперативно-

розшукових, інженерно-технічних та інших заходів, спрямованих на забезпечення 

фізичної безпеки об’єктів та матеріальних цінностей за метою своєчасного виявлення та 

попередження реальних та потенційних загроз. 

У структурі державної служби охорони при МВС України створені  спеціалізовані 

підрозділи  «Титан», які комерційній основі надають послуги з особистої охорони 

громадян, охорони об'єктів та вантажів. 

Охоронник здійснює охорону стаціонарного державного або недержавного об'єкту, 

майна, матеріальних цінностей, що перебувають у межах об'єкту або контрольно-

пропускного пункту, а також вантажів, що перевозяться транспортними засобами. 

Охоронні організації вже набули  широкого розповсюдження, при чому має місце 

збільшення їх кількості . 

Тому професія «охоронник» сьогодні дуже популярна  і  користується попитом на 

ринку праці.  
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ОСВІТНЯ ПІДГОТОВКА ОХОРОННИКА. 

 

     Як правило професійна підготовка 

охоронників здійснюється за типовими 

програмами, навчальними планами, які 

розробляються Міністерством освіти, 

науки, молоді і спорту в спеціалізованих 

навчальних закладах. По закінченню 

навчання учні отримують відповідні 

дипломи .  

    Навчатися в навчальних закладах з 

підготовки спеціалістів охоронних 

структур можуть громадяни, які мають 

повну середню освіту. Кандидати 

заповнюють анкету або заяву, до якої 

необхідно додати фотографії, свідоцтва 

про освіту, довідку про стан здоров’я з висновком ВЛК, копії паспорту, ідентифікаційного 

коду, приписне свідоцтво. Під час навчання учні вивчають такі предмети: Охорона 

об’єктів та КПП; Охорона  праці; Технічні засоби та системи охорони; Спецпідготовка; 

Загальна фізична підготовка; Кримінальна психологія; Психологія і етика ділових 

стосунків та спілкування; Основи правознавства; Основи економіки; Основи 

кримінального та адміністративного законодавства, Вогнева підготовка. 

Охоронник повинен знати: 
Чинне законодавство, стандарти, накази, розпорядження, інструкції та іншу 

організаційно-розпорядчу документацію з охоронної діяльності; організаційні вимоги до 

охорони об'єктів і роботи контрольно-пропускних пунктів; службові інструкції, що 

встановлюють порядок охорони об'єкта, доступу та допуску осіб до матеріальних та інших 

цінностей; тактико-технічні характеристики та правила використання охоронної та 

охоронно-пожежної сигналізації, засобів зв'язку, інших засобів охорони, контрольно-

спостережних приладів, освітлення, повідомлення та сповіщення, територію об’єкта,  

використання та застосування вогнепальної зброї, спеціальних засобів індивідуального 

захисту та активної оборони; порядок адміністративного затримання, особистого огляду, 

огляд речей і вилучення речей та документів, оформлення матеріалів на осіб, що скоїли 

адміністративні правопорушення; правила та норми з охорони праці, екологічної та 

пожежної безпеки, порядок надання першої медичної допомоги; місця розташування 

правоохоронних органів, сусідніх нарядів охорони, порядок та способи встановлення 

зв'язку з ними.  

Повинен уміти: 
Охороняти стаціонарний об'єкт, а також 

вантажі, що перевозяться різними 

транспортними засобами. Здійснювати 

візуальний контроль або контроль з 

використанням спеціального 

обладнання за об'єктом, що 

охороняється.  

Під час охорони стаціонарних 

об’єктів із встановленим пропускним 

режимом пропускати працівників, 

відвідувачів, автомобільний та інші 

види транспорту і випускати їх із 

території об'єкта в установленому 

порядку і за зразками документів, затверджених власником об'єкта або уповноваженим 
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ним органом.  

Звіряти дані супровідних документів із фактичною наявністю вантажів, перевіряти 

належність поданих для перевірки документів особі пред'явника. 

Приймати та здавати вантажі з відповідними документами.  

Приймати та здавати об'єкт або вантажі, що перевозяться, із записом про це в 

журналі приймання-здавання об'єкта під охорону.  

Візуально та з використанням спеціального обладнання контролювати периметр 

огорожі, правильність застосування комплексу організаційно-технічних заходів захисту 

місць зберігання та перевезення матеріальних та інших цінностей. Періодично 

контролювати справність охоронної та охоронно-пожежної сигналізації, засобів зв'язку, 

інших засобів охорони, контрольно-спостережних приладів, освітлення тощо. 

Забезпечувати зберігання вогнепальної зброї, інвентарного майна поста охорони.  

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЦЕСУ ПРАЦІ 
Службова діяльність підрозділів охорони 

спрямована на виконання завдань по 

забезпеченню охорони об’єктів, щодо  яких 

здійснюється охорона та підвищення рівня 

професійної майстерності, вдосконалення форм і 

методів роботи. 

З цією метою в ході організації службової 

діяльності особового складу керівник підрозділу 

охорони здійснює розстановку сил таким чином, 

щоб забезпечити безперервність охорони. 

Безперервність охорони досягається організацією 

цілодобового чергування охоронників. 

З метою рівномірного розподілу 

навантажень  серед охоронників заступник 

керівника підрозділу веде облік залучення 

особового складу до виконання службових обов’язків. 

Охоронник підпорядковується начальнику управління, відділу охорони, 

начальнику органу міліції та їх заступникам, в оперативному відношенні – 

інспекторському складу та оперативно-керівному складу міліції. 

ОСНОВНІ ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ ЗАХИСТУ ОХОРОННИКА 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    

                                                      НАРУЧНИКИ  

 

                                                                                                  

   

  ЛІХТАРИК                                                                                      БРОНІЖЕЛЕТ 
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   РАЦІЯ                                                                                                СВИСТОК  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ГУМОВИЙ КИЙОК                                                                          ЕЛЕКТРОШОКЕР 

 

                                                    ВОГНЕВА ЗБРОЯ  

 

МЕДИЧНІ ТА ПСИХОФІЗИЧНІ ВИМОГИ 
          Найбільш сприятливі перспективи щодо досягнення високого рівня професійної  

майстерності  матимуть ті кандидати у охоронники у яких:  

 рухлива і врівноважена нервова  система; 

 високий рівень концентрації, розподіл та переключання уваги; 

 середній загальноосвітній інтелект; 

 розвинене образне та логічне мислення; 

 хороша моторика, добре розвинена моторно-зорова координація,  швидка реакція; 

 виражена емоційна стійкість; 

 розвинені уважність, врівноваженість, самоконтроль, акуратність, відповідальність 

і спостережливість. 

До психофізіологічних особливостей особистості охоронника, котрі забезпечують 

успішне та ефективне виконання професійних завдань, відносяться:  

 особливості уваги та спостереження (вміння розподіляти увагу при виконанні 

декількох дій, функцій, завдань; вміння помічати незначні зміни об’єктів, за якими 

проводиться спостереження; здібності швидко переключати увагу з одного виду 

роботи на інший); 

 особливості інтелекту (вміння відібрати із більшої кількості інформації ту, яка 

необхідна для вирішення завдання; здібність відтворювати зоровий образ по 

словесному обліку; швидкість мислення; розвинуті комунікативні навички);  

 емоційно-вольова сфера (стійкість; володіння прийомами саморегуляції; 

критичність;обов’язковість; організованість); 

 морально-ділові якості (сміливість, мужність, рішучість, винахідливість, 

професійна спостережливість). 

Медичні протипоказання: 
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Особа, яка вирішила оволодіти професією охоронника, повинна пройти медичний 

та психофізіологічний огляд і мати заключну довідку про стан свого здоров’я. 

Зрозуміло, що за  результатами обстеження кандидата на навчання не повинен мати 

протипоказань щодо оволодіння професією співробітника охорони та роботи  за нею. 

До навчання та роботи за професією охоронника не допускаються  особи, які 

мають соматичні захворювання зору, слуху, органів дихання, центральної нервової 

системи, психічні захворювання. 

Співробітники охорони один раз на рік обов'язково проходять черговий медичний 

та психофізіологічний огляд.  

                       ПЕРСПЕКТИВИ ПРОФЕСІЇ 

На сьогоднішній день великий попит на охоронників пред’являють управління  

державної охорони України, Державна служба охорони при МВС України, недержавні 

служби охорони. Щоб отримати більш високий кваліфікаційний розряд охоронники 

проходять навчання та курси підвищення кваліфікації за напрямками службової діяльності 

в Управлінні  державної охорони України, Національній Академії СБУ, Державній службі 

охорони МВС України, недержавних охоронних структурах, які мають відповідний 

дозвіл. Кваліфікаційний діапазон охоронника  визначений межами 1-6 розрядів. В 

державних вищих навчальних закладах  можливо отримати рівень спеціаліста з охоронної 

діяльності. Деяки ВУЗи приймають охоронників на другий курс навчання. 

СПОРІДНЕНІ ПРОФЕСІЇ 

Професія охоронник споріднена з професіями: військовий (внутрішні війська, 

погранвійська), співробітник органів внутрішніх справ(патрульна-постова служба),  

співробітник пенітенціарної системи, державна служба охорони. 

 

Палітурник  
Повинен знати 

 Операції, які виконуються на потокових лініях, машинах;  

 Правила експлуатації обладнання та порядок його обслуговування; 

 Типи палітурних кришок, технологічний процес виготовлення цільнокритих 

палітурних кришок, перепусток з мякою прокладкою. Технологічний процес 

обробки блоків та виготовлення палітурних кришок. Технічні вимоги до 

якості зшитих блоків і матеріалів. Технологічний процес виготовлення 

альбомів, адресних папок, папок з клапанами та зав’язками; 

 Особливості вставки книжкових блоків більшого формату; 

 Технічні вимоги до полу фабрикатів, матеріалам та готової продукції. 
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Повинен вміти  

Комплектувати вручну. Окантовувати зошити, Покривати блоків звичайною 

обкладинкою. Заклеювати та окантовувати корінця блоків, наклеювати обкладинку. 

Виконувати окремі палітурні операції по виготовленню книжок, папок і білових виробів. 

Виконувати комплекс операцій по виготовленню складних операцій по оформленню 

білових та бланочних виробів масового випуску з самостійною заготівкою матеріалів. 

Вставляти блоки в кришку. Виконання альбомів і папок різноманітних форматів і видів. 

Загально-професійні вимоги  
Раціонально та ефективно організовувати працю на робітничому місці; 

2. Додержуватись норм технологічного процесу; 

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 засобів попередження і усунення природних 

і непередбачених негативних явищ; 

6. Знати інформаційні технології. 

Освітні вимоги. Професію можна хдобути у професійно-технічному 
навчальному закладі.  

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

Поліграфічна діяльність, не віднесена до інших угрупувань. 
 

Паркетник  
Паркетник - кваліфікований робітник, який виконує настилання й опорядження 

паркетних підлог. 

З історії професії 
Професія «Паркетник» порівняно молода 

– їй декілька століть. Першими паркетниками 

стали різники зі збройної палати, яких Петро І 

виписав із Москви для прикрашання Північної 

столиці. 

Характер роботи 
Праця паркетника належить до фізичного 

виду праці, що має середні показники 

навантаження. Працюють паркетники переважно 

у дві, іноді, при великих обсягах робіт і 

відповідному штучному освітленні, у три зміни. Обмежень щодо статі професія не має, 

але традиційно паркетними роботами займаються чоловіки. 
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Основним матеріалом, з яким працюють паркетники, є деревина – цінний 

будівельний матеріал, який легкий в обробці, декоративний, довговічний (за нормальних 

умов експлуатації) і має високу міцність при невеликій об'ємній масі, малу 

теплопровідність і, отже, високу теплоізоляційну властивість. 

Умови роботи 

На відміну від багатьох інших 

будівельних професій паркетники працюють у 

досить комфортних умовах, тобто у 

приміщеннях, де виконані штукатурні і малярні 

роботи, засклені вікна, температура і вологість 

відповідають встановленим нормам. Працює 

паркетник зігнувшись або стоячи на колінах. 

При циклюванні підлоги ця робоча поза тривала 

і вимагає від робітника певних фізичних зусиль.  

Не зважаючи на значну механізацію та 

електрифікацію паркетної справи, робота 

паркетника особливо при реставрації 

залишається ручною, тобто вимагає певних 

фізичних зусиль.  

Ринок праці 
Працює в будівельних і ремонтних організаціях.  

Освітня підготовка 
Професію можна здобути у професійно-технічному навчальному закладі.  

Медичні обмеження 
Незручна робоча поза, пил і шум, що виникають у наслідок використання 

циклювальних і шліфувальних машин, шкідлива дія мастик і лаків не дозволяють 

набувати професію паркетника особам, які мають хронічні захворювання дихальних 

шляхів та опорно-рухового апарату, варикозне розширення вен, шкірні та алергічні 

захворювання. Особливо не варто обирати цю професію тим, у кого організм має 

схильність накопичувати солі, що відкладаються у кінцівках і хребті. Неабияке значення у 

роботі паркетника має також і слух. 

Вимоги до індивідуально-психологічних особливостей 
Паркетник має бути акуратним,послідовним у діях, врівноваженим, володіти 

розвиненим естетичним почуттям прекрасного, відчуттям та сприйманням кольорів, 

конструктивним мисленням. Важливими якостями фахівця є добре розвинена творча 

образна уява і пам'ять, вміння концентрувати та тривалий час зосереджувати увагу на 

певному об’єкті. 

Перспективи 
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Потреба у робітниках цієї професії постійна. Це зумовлено, з одного боку, 

обсягами будівництва житлових об’єктів та об’єктів соціально-побутового призначення 

підвищеної комфортності, з іншого – широким веденням реставраційних робіт.  

Споріднені професії 
Столяр, тесляр, різальник по дереву та бересті, столяр – виробник декорацій. 

 

Пекар  

Пекар - працівник хлібопекарського виробництва, фахівець із випікання хліба та 

хлібобулочних виробів.  

Історія професії.  
У всі часи вагоме слово – хліб люди вимовляли з 

пошаною. Хліб – це не лише буханець, урожай, зерно, але 

й символ джерела людського життя, материнського 

благословення, знак уваги й шани, знак достатку та марка 

хліборобського роду. Хлібобулочна промисловість - 

галузь харчової промисловості по виробництву хліба і 

хлібобулочних виробів, смачними паляницями хліб 

приходить у наш дім, адже усе чим живе людина стоїть 

після хліба насущного. Професія "пекар" - дуже древня. 

Спочатку люди вживали зерна диких злаків у сирому виді, 

потім людина навчилася розтирати зерна і змішувати їх з 

водою - цей момент вважається першим відкриттям хліба. 

Друге відкриття хліба зв'язане з винаходом ручних 

млинів. З густої зернової каші люди ліпили коржі і пекли 

їх на розпечених каменях. Остаточне, третє відкриття 

хліба зв'язане з використанням вогню. Хліб винайшли 

єгиптяни. Вони перші навчилися розпушувати тісто 

способом шумування (використовуючи силу 

мікроорганізмів). Відбулося це 5-6 тисяч років тому. 

Таким чином, цей час можна вважати часом створення 

технології хлібобулочного виробництва. Слово "пекар" 

з'явилося в 1300-1200 роках до н.е.  А як ремесло на Русі - 

хлібопечення стає визнаним і шанованим у  10 

ст.  Професія пекарів раніше вважалася дуже 

почесною. Особливістю хлібопечення є 

виробництво ритуального  хліба – колачі,  паски,  

короваї. Дрібні солодощі – медяники - стають 

обов'язковою приналежністю  ярмарок 17-19 ст. 

Як на ті часи, вибір їх був величезним, 

наприклад, на початку XIX ст. випікали 

ванільові, кавові, апельсинові та мигдалеві 

медівники. В 1841 році на свято юрському 

ярмарку у Львові з'явилися фігурні медівники у 

вигляді вусатих гусарів, сповитих немовляток, 

кошичків, сердечок. Останнім часом 

зафіксований різкий стрибок у розвитку хлібобулочної промисловості. Особливістю на 

сьогоднішній день є велика кількість приватних підприємств (пекарень) 

Профессия пекаря цікава та почесна, вона цікава та розповсюджена і потрібна 

всім. Теплий, ароматний, рум’яний хліб на столі – завжди радість. Асортимент 

хлібобулочних виробів, які випікає пекар, широкий та різноманітний. Це батони, булки, 
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калачі, ватрушки й різноманітні кондитерські вироби, напівфабрикати, які також готує 

пекар.  

Характер роботи. Пекар вміє вести процес випікання хлібобулочних та 

борошняно-кондитерських виробів, вміє розробляти тістові заготовки хліба, батонів, 

булочок, відбраковувати готові вироби. Стежить за машинним розподілом тіста, 

витримкою тіста перед саджанням у піч, визначає його готовність.  

До професійних функцій пекаря відносяться:  

– випікання хліба та хлібобулочних виробів;  

– замішування тіста, визначення його готовності до випікання;  

– контроль процесу випікання, регулювання руху пічного конвеєра;  

– визначення готовності виробів.  

 

Умови роботи. Працюють пекарі в 

спеціалізованих цехах хлібозаводів, світлих, 

сяючих чистотою. Специфічні умови 

пекарського виробництва – підвищена 

температура та вологість повітря – вимагають від 

робітників, зайнятих тут, певної фізичної 

закалки, витривалості.  

Вимоги до професійної підготовки. 

Добрі знання з органічної хімії, знання основ 

мікробіології та математики. Пекар повинен 

знати будову, принципи роботи та правила 

експлуатації печі, тісторозподільчої та інших машин, способи підготовки та випічки тіста, 

правила техніки безпеки та виробничої санітарії, стандарти та технічні умови на всі сорти 

хлібобулочних виробів.  

Ринок праці. Підприємства 

хлібопекарського виробництва, 

хлібозаводи, малі приватні підприємства.  

Освітня підготовка. Професію 

можна здобути у професійно-технічному 

навчальному закладі.  

Медичні обмеження. Професія 

не рекомендується людям із 

захворюваннями серцево-судинної 

системи, органів дихання, опорно- 

рухового апарату з порушеннями функцій 

рухливості, ендокринними 

захворюваннями (цукровий діабет), 

шкіряною алергією та екземою шкіри рук, 

дефектами зору, хронічними інфекційними захворюваннями.  

Вимоги до індивідуально-психологічних особливостей. Фізична витримка, 

тонкий смак та смакова чуттєвість, координація рухів, об’ємний окомір, пам’ять на 

образи, спостережливість, охайність.  

Перспективи. Пекарям, випускникам ліцеїв, училищ присвоюються 

кваліфікаційні розряди, з якими можна працювати тісторобом, пекарем на державних та 

приватних підприємствах пекарської промисловості  

Споріднені професії: кондитер, кулінар, формувальник тіста, вафельник.  
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Перукар  
Перукар – це спеціаліст, що займається доглядом 

за волоссям клієнтів, створенням зачісок. 

З історії професії 

Професія перукарів сягає віків. У стародавній 

єгипетській культурі представники цієї професії були 

досить шанованими особами. Перукар був одним із 

найбільш важливих людей. Це було зумовлено тим, що 

раніше вважалося, що злі духи можуть ввійти в тіло людини 

лише через її волосся. Тому його стрижка — це спосіб 

вигнання їх з людини. Саме з того часу стандарти краси 

запанували в усьому світі! 

Характер роботи 

Перукар працює з 

волоссям: виконує 

стрижку, фарбування, 

хімічну завивку та 

укладку. Саме волосся – предмет праці перукарів-

модельєрів, дизайнерів зачісок; кваліфіковані фахівці 

можуть створювати на ньому будь-які форми.  

Хороший майстер повинен вміти підкреслити 

переваги і приховати недоліки обличчя відвідувача. За 

допомогою хорошої зачіски можна скорегувати овал 

обличчя, зробити його більш пропорційним і 

привабливим. Вдало підібрані кольори, тон і спосіб 

фарбування вигідно представлять відтінок шкіри і очей, 

приховають сивину.  

Перукар може бути фахівцем  жіночих, чоловічих 

або дитячих зачісок, або перукарем-універсалом. 

Умови роботи 

Робота перукаря найчастіше 

позмінна, проходить в приміщенні. Увесь 

день доводиться бути на ногах. У зв'язку зі 

специфікою професії найбільше 

навантаження припадає на руки, що 

потребує великої фізичної витривалості. 

Влаштуватися на роботу можна в різні 

салони краси, перукарні тощо. 

Ринок праці 

Ця професія офіційно визнана і є на 

сьогоднішній день однією з найбільш 

затребуваних. Вона поширена і престижна. 

Фахівці працюють в модних салонах і 

перукарнях. Професія дозволяє працювати індивідуально, обслуговувати клієнтів вдома, 

відкрити власну справу. 

Освітня підготовка 

Полтавський професійний ліцей сфери послуг, який знаходиться за адресою: м. 

Полтава, вул. М. Бірюзова 26/1.  

Медичні обмеження 

Подібна робота не підійде людям із захворюваннями, при яких протипоказано 

довго стояти. Небажана також алергія на хімікати.  
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Вимоги до індивідуально-психологічних особливостей 

Освоювати професію рекомендується людям комунікабельним, тактовним, 

делікатним і терплячим. Перукареві доводиться не лише стригти, але і спілкуватися з 

відвідувачем, запобігати можливим конфліктам, зробити перебування клієнта в 

перукарському кріслі максимально комфортним і приємним. 

Перспективи 

Пройшовши шлях від рядового перукаря до справжнього Майстра, можна 

домогтися стабільної роботи, багатства, і навіть популярності. Перукарі високого рівня 

надають майстер-класи, навчають інших. 

Споріднені професії  

Перукар-модельєр, візажист-стиліст, манікюрниця, косметолог, художник.

 

Перукар (перукар-модельєр) 
Перукар-модельєр – це майстер, що здійснює базові,класичні сучасні чоловічі, 

жіночі та дитячі модельні стрижки із застосуванням прогресивних методів і технологічних 

прийомів з урахуванням індивідуальних особливостей людини, створює прості, модельні 

зачіски та бриє чи підстригає бородичоловіків.  

Характер роботи.  

Перукар-модельєр повинен знати:  

– будову та властивості шкіри і волосся людини;  

– склад, властивості матеріалів та парфумерно-косметичних засобів для 

виконання різних видів перукарських  

робіт;  

– основи моделювання та композиції, технологію виготовлення пастижерних 

виробів та доповнень;  

– напрямки розвитку світової моди в галузі перукарського мистецтва та 

декоративної косметики;  

– норми та правила санітарії, гігієни, охорони праці, протипожежного захисту 

тощо.  

Повинен уміти:  

– виконувати послуги з миття волосся та 

масажу голови, прості та класичні, базові та 

сучасні, чоловічі, жіночі та дитячі модельні 

стрижки із застосуванням прогресивних методів та 

технологічних прийомів з урахуванням 

індивідуальних особливостей людини;  

– виконувати укладання волосся феном 

способом «бомбаж», «брашинг» та пальцями рук, 

гарячу завивку волосся локонами різних видів та 

хвилями із застосуванням прогресивних 

інструментів та способів, прості модельні зачіски із 

використанням різних типів бігуді та з 

урахуванням індивідуальних особливостей людини;  

– виготовляти пастижерні вироби та доповнення;  

– виконувати послуги із холодного укладання волосся хвилями, хімічної завивки 

волосся різними способами із застосуванням як класичних, так і прогресивних технологій;  

– фарбувати волосся фарбниками різних груп, зафарбовувати сивину, 

знебарвлювати волосся, здійснювати часткове фарбування волосся, володіти сучасними 

способами фарбування, колорування;  

– виконувати модельні зачіски різних типів із довгого волосся.  
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Умови 

роботи. Працює з 

людьми, з 

навантаженням на 

опорно-руховий 

апарат, іноді в 

шумних 

приміщеннях, 

насичених запахами 

засобів для волосся 

та барвників.  

Ринок 

праці. Перукар 

(перукар-модельєр) 

може працювати в 

перукарнях, салонах 

краси,будинках 

моди, кабінетах на 

окремих 

підприємствах.  

Освітня підготовка. Професію можна здобути у професійно-технічному 

навчальному закладі.  

Медичні обмеження. Професія протипоказана людям, які страждають:  

– алергічними реакціями на хімічні речовини (пахучі і барвні речовини) і волосся;  

– психічними розладами;  

– порушеннями опорно-рухових функцій, особливо рук;  

– судинними захворюваннями кінцівок.  

Вимоги до індивідуально-

психологічних особливостей. 

Здібності: гарний розвиток моторики 

рук, точний окомір, уміння зосереджу- 

ватися на одному об’єкті тривалий час, 

гарна зорова пам’ять, розвинута творча 

уява, висока чутливість рук, художні 

здібності (до малювання), висока 

поміхостійкість (здатність працювати в 

приміщенні з високим рівнем шуму), 

фізична витривалість.  

Особистісні якості, інтереси і 

схильності: терплячість, охайність, 

винахідливість, естетичний смак, акуратність, доброзичливість, енергій- ність, легкість у 

спілкуванні з людьми, тактовність, спостережливість.  

Перспективи. Досвідчений перукар може працювати в салоні-перукарні або в 

студії-перукарні, де будуть клієнти з більшими вимогами щодо якості обслуговування та 

вища заробітна плата. Після роботи в таких закладах перукар набирається неабиякого 

досвіду та в нього з’являється перспектива брати участь в майстер-класах, обслуговувати 

відомих і впливових людей суспільства.  

Споріднені професії: перукар, манікюрниця, стиліст, пастижер.  
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Підручний сталевара конвертера 
     Загальна характеристика професії:       

 Бере участь у процесі виплавки сталі. Спостерігає за станом основного і допоміжного 

обладнання, підйомно-транспортними средствами, контрольно-вимірювальною 

апаратурою, пристроями для автоматичного реуглювання роботи агрегату.  

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завдання та обов'язки:                                                                                                         

     Веде процес виплавки сталі та напівпродукту в конвертерах ємкістю от 5 до 

100 т, розігріває конвертер, закладає та обробляє льотку під керівництвом сталевара. 

Вибиває та закладає фурми, замінює їх днища. Очищує горловину конвертора від скрапу 

та "козлів", підмазує горловину вогнетривким матеріалом. Доглядає за фурмою, що подає 

кисень у конвертор. Очищує та готує жолоби. Керує візком під час завалки лому в 

конвертор, вагами-дозаторами та механізмами завантажування сипучих матеріалів. Готує 

розкислювачі та подає їх у ківш під час випускання плавки. Стежить за станом 

устаткування конверторів, що обслуговуються. Керує механізмами для зняття кришки 

повітряної коробки конвертера. Готує вогнетриви для підварювання вогнетривкої кладки 

конвертера. Керує маніпулятором торкрет-фурми, визначає кут нахилу сопла торкрет-

фурми, виставляє його. Стежить за положенням сопла торкрет-фурми в період 

торкретування. Регулює подавання торкрет-маси із змішувача в камерний живильник. 

Підключає та відключає від торкрет-машини гнучкі рукава для транспортування кисню, 

торкрет-маси, води та кабелю електроживлення.  

Повинен знати:                                                                                                    
  Технологічний процес виплавки сталі, напівпродукту і ванадієвого шлаку в 

конвертерах; будову та принцип роботи конвертерів, що обслуговуються; правила 

технічної експлуатації спектроскопу; хімічний склад та фізичні властивості чавуну, 

заправних та добавочних матеріалів і розкислювачів; характеристику кисню, що 

застосовується в процесі. 

    Кваліфікаційні вимоги:   

     Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта без 

вимог до стажу роботи або одержання професії безпосередньо на виробництві, 

підвищення кваліфікації і стаж роботи за професією підручного сталевара конвертора 2 

розряду не менше 1 року. 

     Вимоги до індивідуальних особливостей фахівця: 

Спостережливість, уважність, чіткість, акуратность, відповідальність, вміння 

працювати в колективі, фізична витривалість. 

   Медичні протипоказання: 
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     Схильність до простудних захворювань, дефекти зору і слуху, порушення в 

роботі вестибулярного апарату. Робота не рекомендується людям, що мають алергічні 

реакції на харчові продукти і захворювання: органів дихання (бронхіальна астма, хронічна 

пневмонія та ін); серцево-судинної системи (гіпертонія, серцева недостатність та ін); 

нирок і сечових шляхів (нефрит, ниркова недостатність тощо); опорно-рухового апарату, 

що обмежують рухливість рук; нервової системи (менінгіт, мієліт та ін); органів зору 

(значне зниження гостроти зору і цветоразличения); шкіри з локалізацією на кистях рук 

(дерміти, екзема та ін) . 

Вимоги до професійної підготовки: 

   Необхідні знання в області електротехніки, хімії, фізики, знання різних видів і 

типів контрольно-вимірювальних приладів, технологічного процесу. Повинен знати 

властивості матеріалів, пристрій і принципи роботи технологічьних установок, підйомних 

механізмів, електродвигунів, контрольно-вимірювальних приладів. 

Споріднені професії: 

   Слюсар-ремонтник, прокатник гарячого металу (вальцювальник стану гарячої 

прокатки), нагрівальник металу, вальцювальник холодного металу, розливщик сталі, 

сталевар. 

Перспективи кар'єрного росту:  

Любому металургійному  підприемству потрібні вискокваліфіковані фахівці-

металурги. При поступовому придбанню умінь та навичок підручний сталевара  може 

працювати сталеваром конвертера , а при належній освіті стати керівником . 

 

Плодоовочівник  
Професія плодоовочівник – одна з найдавніших на землі. В Україні 

плодоовочівництво виникло і розвивалося з давніх часів. Як свідчать стародавні 

зображення плодів та описи садів, на території України плодові насадження вирощували 

ще у VІІ – ІV ст. до н е. 

Характер роботи Плодоовочівник 

здійснює підготовку ґрунту до посадки 

плодових, ягідних і овочевих культур; вибирає 

ділянки під плодові, ягідні та овочеві 

культури, враховуючи агрокліматичні умови 

зони; проводить підживлення плодових і 

ягідних культур; вирощує саджанці плодових, 

ягідних культур і розсаду овочевих культур 

тощо. 

Умови  роботи 

Овочівник готує ґрунт під овочеві 

культури, проводить маркірування та сівбу. 

Вирощену з насіння розсаду висаджує в ґрунт, а потім, протягом всього періоду росту 

рослин, поливає, прополює їх, підживлює мінеральними та органічними добривами. 

Одночасно проводить ряд заходів зі знищення шкідників рослин та бур’янів. При 

дозріванні овочів, овочівник слідкує, щоб своєчасно їх зібрати, сортує та укладає у тару. 

Плодоовочівник – працівник сільського господарства, який займається 

вирощуванням овочів, плодів, ягід. 

Ринок праці 

Випускники можуть працювати в теплиці, 

фермерському господарстві, СТОВ, СП, що 

займаються вирощуванням плодоовочевої 

продукції, ботанічних садах, оранжереях. 
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Сфера професійного використання випускника: вирощування овочів, плодів і ягід. 

 
Освітня підготовка. Професію можна здобути у професійно-технічному 

навчальному закладі аграрного профілю.  

Медичні обмеження 

 алергія на рослини; 

 загальні захворювання, що обмежують рухливість (хвороби серцево-

судинної системи, суглобів, нирок і т.д.); 

 вік до 18 років. 

 
Вимоги до індивідуально-психологічних особливостей 

Необхідні якості: любов до природи, фізична витривалість, розвинена уява, 

спостережливість і окомір, колірний зір, наочно-образне мислення, естетичний смак, 

добра зорова пам'ять, здатність передбачати та оцінювати мінливі природні фактори, 

терпіння, наполегливість, готовність працювати поза колективом, іноді у важких погодніх 

умовах, бруді. 

Перспективи 

Основні напрямки розвитку цієї галузі – 

раціональне розміщення плодових і ягідних 

культур у перспективних для них зонах, 

підвищення рівня механізації робіт та якості 

продукції. 

Споріднені професії 

 Овочівник. 

 Квітникар. 

 Виноградар. 

 Робітник фермерського 

господарства. 

 Агроном. 
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Плодоовочівник також може працювати оранжирувальником  букетів, дизайнером  

вітрин і виставок. 

 

Покоївка  
Загальна характеристика професії: 

Покоївка – це працівник готелю або будь-

якого лікувально-оздоровчого закладу, який 

забезпечує відповідні санітарно-гігієнічні та 

екологічні умови приміщень для тимчасового 

перебування мешканців. З погляду гостей, служба 

обслуговування є найважливішою в готелі, тому що 

персонал працює з клієнтами в постійному контакті 

і виконує всі функції, пов'язані з їхнім 

безпосереднім обслуговуванням.  

Коротка історія професії: 

Виникнення професії «Покоївка» своїм корінням сягає далекого минулого. З 

початком зародження готельної справи ще в давньому Римі почали зароджуватися і 

професії прямо пов’язані з роботою закладу розміщення. Назва професії ―покоївка‖ 

походить від старослов’янського слова ―покої‖, що у давнину означало житлову кімнату. 

Для догляду за цим помешканням, прибиранням, а також виконанням різноманітних 

послуг необхідна була присутність у покоях дівчини-служниці. Згодом, з розвитком 

економіки, культури, розширенням торговельних зв’язків люди стали більше 

подорожувати, тому виникла потреба створення спеціальних постоялих дворів (в 

подальшому – готелів), де подорожніх повинні були прийняти, нагодувати та забезпечити 

транспортом. Делікатні європейці називають покоївок – «офіс-рум».  

Професія покоївки є однією з основних професій у готельному господарстві. У всі 

часи та епохи, цінувалося обслуговування тих хто проживав у так званому готелі. Кожна 

епоха диктувала свої вимоги до комфорту. Цей комфорт так чи інакше створювала 

покоївка, прибираючи в кімнатах. В роботу покоївки входило не тільки прибирання, але 

допомога на кухні в постоялих дворах, цим самим виконуючи ще обов’язки офіціанта. 

Але часи змінювалися і змінювалися вимоги до праці покоївки, знань та умінь. Покоївка 

стає творцем комфорту та чистоти в готельних номерах. З’являється формений одяг, що 

показує різницю між професіями в готелі та ресторані. З розвитком суспільства, покоївки 

перетворюються на високо-кваліфікований персонал що має свої права і обов’язки, 

володіє різними механізмами та засобами прибирання. Праобраз покоївки ще досі 

вкорінений у людському сприйнятті цієї професії, але покоївка сьогодення зовсім інша, 

вона вказує на чистоту та комфорт, на золоті руки та великий запас знань та умінь. Ось 

уже протягом багатьох століть розвитку готельного бізнесу покоївка створює побутовий 

та психологічний комфорт для мешканців готелю. 

 
Характер та умови роботи: 
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Покоївка зустрічає і розміщує гостей, здійснює прибирання номерів, змінює 

постільну білизну, прибирає ліжка, стежить за роботою холодиль-ників, радіоапаратури, 

приймає замов-лення від мешканців на побутові послуги, стежить за тим, щоб клієнти при 

виїзді не загубили свої речі і не брали речей готелю, спілкується з клієн-тами на високому 

культурному рівні, виконує свою роботу без шуму, охайно та швидко. 

Одним з очікуваних результатів роботи покоївки повинно стати ство-рення 

комфортних умов проживання клієнтів готельного закладу, аби вони почували себе як 

вдома. 

До засобів виробництва покоївки відносяться: щітки, віники, совки, широкий 

асортимент хімічних миючих засобів. Механізація прибиральних робіт у готелях 

передбачає наявність різно-манітних машин та механізмів – пилососів, натирачів підлоги 

тощо. 

Вимоги до індивідуально-психологічних особливостей: 

Особливістю готельного господ-дарства є цілодобовий цикл обслуго-вування, тому 

покоївка перш за все повинна бути психологічно готовою до такої роботи. Важливі 

психологічні моменти: кандидатка повинна легко орієнтуватися в ситуації і швидко 

міркувати, оскільки їй часто доведеться вирішувати складні питання (наприклад, гість 

може попросити знайти перене-сення для кішки або підібрати цікаву екскурсію по місту). 

В цілому необхідні бажання і уміння підкорятися жорстким стандартам, керівництво 

готелів звичай-но вимагає від персоналу чіткого дотримання встановлених правил і не 

допускає ніякої самодіяльності. 

Можна виділити основні професійні якості, якими вона повинна володіти: 

працелюбність, організо-ваність, охайність, висока витривалість, комунікабельність, 

дипломатичність, здатність справляти гарне враження. 

Медичні протипоказання: 

 слабкий зір; 

 захворювання серцево – судинної системи; 

 бронхіальна астма; 

 хвороби нервової системи та психіки; 

 ревматизм. 

Сфера професійного використання: 
Готельне господарство, а також лікувально-оздоровчі заклади. При наявності 

вказаних характеристик безробіття покоївці практично не загро-жує, особливо якщо вона 

володіє суміж-ними професіями та розмовляє іно-земною мовою. Також покоївка може, 

після відповідного додаткового пере-навчання, працювати економкою у сім’ї. 

Споріднені професії: 

 адміністратор; 

 портьє; 

 черговий на поверсі; 

 завідуюча поверхом (секцією); 

 старша покоївка. 

Освітня підготовка в регіоні: 

Професію можна здобути у професійно-технічному навчальному закладі. 

 

Помічник вихователя 
Загальна характеристика професії 

Вихователь - це звучить гордо, проте згідно зі 

світовими дослідженнями робота з дітьми є однією з 

найбільш складних і відповідальних занять. Причина 

цього криється в крихкості і ранимості дитячої психіки, 
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формування якої частково лягає на плечі вихователя. Постійне спілкування з дитиною – 

найважливіша службова функція помічника вихователя. 

Турбота за життя дитини, дотримання режиму: прийняття їжі, загартування, 

прогулянки, фізичні вправи, – входять в основний обов’язок помічника вихователя. Дітей 

навчають правильно говорити, малювати, танцювати, користуватися ложкою, виделкою, 

носовою хустинкою, зав’язувати шнурки та інше. Проте, найголовніше в роботі помічника 

вихователя – це його відповідальність за кожну дитину.  

Коротка історія професії: 
Історія професії вихователя зародилася в Древній Греції, проте в ті часи вихованням 

дитини займався раб, який відводив його в школу та відносив всі необхідні речі для його 

навчання. В інший час раб стежив за розвитком дитини, оберігав від небезпек і мимоволі 

формував вчинки дитини та її поведінку в цілому. Деякий час по тому справи раба 

продовжував домашній вихователь, а згодом після популяризації громадської освіти 

з'явилася професія вихователь та його помічник у дошкільних дитячих установах. 

Характер та умови роботи: 

В умовах дошкільної освіти виховується ставлення дитини до праці, до суспільства і 

до самого себе, закладаючи міцний фундамент для його подальшого розвитку. 

Працюючи з дітьми, помічник вихователя займається безпосередньою організацією 

їх життя в умовах дошкільної установи. 

Помічник вихователя повинен знати: 
 основи дошкільної педагогіки, педагогічної етики; 

 основи педіатрії і гігієни дітей дошкільного віку; 

 методику проведення розвиваючих занять для дітей дошкільного віку, 

 способи прибирання та санітарної обробки закріплених приміщень з їх обладнанням, 

інвентарем, посудом. 

Повинен вміти: 
 дотримуватися правил педагогічної етики, 

 проводити розвиваючі заняття з дітьми дошкільного віку, 

 здійснювати трудове, фізичне, моральне, естетичне виховання дошкільників, 

 проводити ігрові заняття в дошкільній установі, 

 проводити екскурсії та прогулянки для вихованців дитячих закладів, 

 допомагати вихователю в організації режимних моментів дошкільників, 

 надавати необхідну допомогу дітям при роздяганні, одяганні, вмиванні, годуванні, 

укладенні в постіль, 

 допомагати вихователю в проведенні свят та концертів, Днів здоров’я , спортивних 

естафет. 

 виготовляти дидактичні матеріали та вміти користуватися ними. 

 проводити вологе прибирання, провітрювання та санітарну обробку приміщень. 

Вимоги до індивідуально-психологічних особливостей: 
Для успішної роботи необхідно добре розбиратися у віковій психології дітей, 

педагогіці, бути знайомим з основними принципами організації дошкільного та 

молодшого шкільного виховання. Серед особистісних якостей, найбільш розвиненими 

повинні бути уважність, терплячість, спостережливість, кмітливість і, звичайно ж, любов 

до дітей. 

Позитивні сторони професії безпосередньо полягають в спілкуванні з дітьми. 

Професія прекрасно підходить жінкам. Основні вимоги, що ставляться  до помічника 

вихователя: 

 тонка зорова, слухова, тактильна чуттєвість; 

 здатність швидко реагувати на ситуацію; 

 здатність до самоконтролю; 

 терплячість і витривалість; 

 доброзичливість і привітність, тактовність; 
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 доброта, любов і ласка до дітей; 

 акуратність, добросовісність. 

Риси, що перешкоджають професійній діяльності:  

 безвідповідальність;  

 неуважність;  

 егоїстичність;  

 жорстокість;  

 нетерпимість. 

Медичні обмеження: 

 захворювання опорно-рухового апарату; 

 нервово-психічні захворювання; 

 інфекційні захворювання; 

Сфера професійного використання: 

 дошкільні навчальні заклади; 

 дитячі установи; 

 дитячі будинки сімейного типу; 

 приватні сім’ї. 

Споріднені професії: 

 помічник вчителя початкової школи; 

 вихователь; 

 помічник вчителя початкової школи; 

 гувернер. 

Освітня підготовка в регіоні: 

Професію можна здобути у професійно-технічному навчальному закладі. 

 

Помічник машиніста електровозу 
З історії професії 

Залізниця - комплексне транспортне підприємство, яке має всі технічні засоби для 

перевезення пасажирів і вантажів. Локомотив - від латинських слів "locus" - місце і 

"moteo" - тягну, тобто дослівно "тягну по місцю", по рейках. Ця назва була придумана Дж. 

Стефенсоном. 

         Професія "машиніст" не така давня, як більшість інших, і пов'язана з появою 

залізниць. Хоча прообраз залізниці з'явився в давні часи. Це були рейкові (дерев'яні чи 

кам'яні) колії, по яких перетягували важкі вантажі. У XVI столітті з'являються чавунні і 

сталеві рейки ("колесопроводи") для пересування різних візків, візків-вагонеток. Тяга на 

цих прародительках залізниць була кінною чи людською. 

        У 1769 році корабельний механік Джеймс Уатт запатентував "парову машину", а за 

три роки до цього механік-самоучка Іван Повзунів винайшов свою парову машину. Ця 

подія підвела до створення 

майбутнього двигуна для залізниць. 

Перший у світі паровоз винайшов і 

побудував у 1803 році англійський 

гірський інженер Ричард Тревік. 

Машина важила  5т. і йшла зі 

швидкістю  8км/г. У 1825 році 

Джордж Стефенсон побудував 

першу у світі залізницю загального 

користування з паровою тягою між 

містами Стоктоном і Дарлингтоном 
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в Англії. Цю дату можна вважати датою появи професії "машиніст".  

У 1834 році на Нижньотагільському металургійному заводі кріпаки - батько і син 

Черепанови - побудували "сухопутний пароплав" - перший у Росії паровоз, що рухався зі 

швидкістю 15км/г. Вони ж спорудили першу в Росії заводську залізницю. Перша в Росії 

залізниця загального користування довжиною  27км була побудована в 1837 році між 

Петербургом і Царським Селом. Вона служила для ділових і розважальних поїздок панів і 

не мала великого економічного значення. У 1851 році в Росії будується перша у світі 

двополосна залізниця. Перші досвіди по застосуванню електричної тяги провів у 1876 

році інженер Пироцький. З цього часу починається бурхливий розвиток залізничного 

транспорту. 

           В 1895 році в США вперше в світі залізничний пересувний склад рушив за 

допомогою електричної тяги. Електровоз, на відміну від тепловоза, є неавтономним 

локомотивом, що вимагає постачання електричного струму для свого руху. У 2002 році 

магнітну дорогу завдовжки 30 кілометрів відкрили в Китаї. Швидкість руху по ній 

становить 450км/год.  

Характер роботи 

Помічник машиніста електровоза забезпечує безпечний рух локомотивів та 

потягів під час залізничних перевезеннях пасажирів та вантажів, виконує доручення 

машиніста по догляду за електровозом і його технічному обслуговуванню, контролює 

роботу приладів безпеки і радіозв’язку. При виявленні несправностей вживає заходи для 

їх швидкого усунення. 

Помічник машиніста електровоза також повинен виконувати наступні види робіт:  

- допомагати машиністу електровоза керувати електровозом,     підготувати 

електровоз до роботи, перевірити дію вузлів, механізмів, електричної та пневматичної схем 

електровоза;     

- контролювати роботу електровоза, основних його частин і механізмів під час руху 

поїзда; 

- здійснювати приймання та здавання електровоза з дотриманням чинних вимог; 

- забезпечувати безпеку руху з дотриманням чинних вимог Правил технічної 

експлуатації, інструкцій, наказів, вказівок та виконання графіку руху поїздів і плану 

маневрової роботи.  

- допомагати машиністу електровоза не допускати ведення поїздів понад 

встановлені вагові норми для даної дільниці, перевантаження вузлів та агрегатів 

локомотива, порушень плавності ведення, умов посадки та висадки пасажирів під час 

водіння пасажирських поїздів; 

- контролювати роботу приладів безпеки, вузлів та агрегатів електровоза, перевіряє 

їх технічний та протипожежний стан 

- дотримуватися періодичності контролю за роботою машин, механізмів та 

агрегатів локомотива на шляху прямування;  

- утримувати в справному стані інвентар, інструмент, сигнальне приладдя та 

індивідуальні засоби захисту; 

- брати участь у підготовці локомотива до комісійного огляду. 

Умови роботи 
Помічник машиніста електровоза працює за постійним графіком або за викликом 
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нарядчика. Робоча зміна може починатися в будь-який час, вдень і вночі і може 

продовжуватися більше доби, але з обов’язковим відпочинком в бригадному будинку. 

Тому в кабіні електровоза передбачений санітарний вузол. Баки з водою  мають пристрої 

для обігрівання. Для зберігання продуктів харчування локомотивної бригади в кабіні 

знаходиться холодильник а також місце для розміщення двох термосів. Слід зауважити 

що у кабіні машиніста постійний шум і вібрація, взимку холодно, а в жару – нестерпна 

спека.  

В нових видах електровозів встановлені кондиціонери. 

Ринок праці 

Професія «Помічник машиніста електровоза» найбільшим попитом користується 

на підприємствах «Укрзалізниці». Також є підприємства, які мають електрифіковані 

під’їзні колії. На шахтах теж використовується праця помічника машиніста електровоза. 

Освітня підготовка 

Помічників машиністів електровоза готують професійно-технічні навчальні 

заклади різних типів за різними видами підготовки: первинна професійна підготовка, 

професійно-технічне навчання, перепідготовка. Також можна отримати професію 

безпосередньо на виробництві.  

Медичні обмеження 

Помічнику машиніста електровоза потрібно мати міцне здоров'я: управляти 

електровозом - робота шкідлива. Йде велике навантаження на зір і слух. Дає вплив 

електромагнітного випромінювання і вібрації, запорошене повітря (у тому числі  

металевий пил). Не випадково робочий день помічника машиніста (або ніч) починається з 

обов'язкового медогляду (перевірка тиску, температури, серцевої діяльності, тест на 

алкоголь).  Спеціальність «Помічник машиніста електровоза» належить до залізничних 

професій, які пов’язані з рухом поїздів.  Попередній медичний огляд придатності на 

професію  обов’язково проходить у залізничних лікарнях, тому що там є накази, які 

містять критерії відбору. Робота не рекомендується людям, які мають захворювання 

серцево-судинної системи, знижену гостроту зору, звужене поле зору, порушення 

кольоросприймання, зниження слухових функцій, порушення вестибулярного апарату, 

патологію опорно-рухомої системи.  

Вимоги до індивідуально-психологічних особливостей 

Для роботи помічником машиніста електровоза необхідні такі якості: 

- швидкість реакції, швидкість і точність рухів, гарна координація рухів, емоційна 

стійкість (уміння "адекватно" мислити в критичних ситуаціях);  

- психічна стійкість (уміння переборювати вплив одноманітного ландшафту і 

рівного гудіння приладів тривалий час); 

- високий рівень концентрації, стійкості уваги, навички зорового сприйняття в 

процесі руху; 

- гарний слух (навички розрізнення сигналів); 

- оперативність мислення, а також дисциплінованість та відповідальність. 

Перспективи 

  Після закінчення професійно-технічного навчального закладу можна  

продовжити навчання далі – вступивши у вищий навчальний заклад І-ІІ рівнів акредитації 

без вступних випробувань і без участі в зовнішньому незалежному тестуванні на очну або 

заочну форму навчання. Закінчивши професійне училище та здобувши нелегкий 

практичний досвід, помічник машиніста електровоза може переатестуватись на машиніста 

електровоза, після закінчення спеціальних курсів та здачі екзаменів спеціальній комісії. 

Можна стати машиністом-інструктором завдяки успішній роботі. 

Споріднені професії 

- «Помічник машиніста тепловоза» 

- «Помічник машиніста електропоїзда» 

- «Помічник машиніста дизель-поїзда» 
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- «Слюсар з ремонту рухомого складу» 

- «Машиніст електровоза» 

- «Машиніст тепловоза» 

- «Машиніст електропоїзда» 

- «Машиніст дизель-поїзда» 

 

Помічник машиніста тепловоза  
Коротка історія професії                                     

Професія помічник машиніста 

тепловоза появилася через деякий час після 

будівництва першого тепловоза. До цього на 

тепловозі працював один машиніст. Майже 

століття пройшло з того часу, як виникла ідея 

створення дизельного локомотива. За цей час 

тепловози пройшли довгий та важкий шлях 

розвитку і тепер широко застосовуються  на 

залізницях.  В народженні самої ідеї 

тепловоза, розгорненні науково-дослідної 

роботи в цій області, організація 

тепловозобудівництва і експлуатації нових 

локомотивів піонером був СРСР, значно 

випередивши інші країни. На початку 20 століття вчені В.І.Гриневецький, Я.М.Гаккель, 

О.М.Шелест та інші запропонували теоретично та конструктивно розроблені ескізи 

тепловозів безпосередньої дії з різними передачами. 4.01.1922 року було прийняте 

рішення про побудову тепловозів. 7 листопада 1924 року перший в світі магістральний 

тепловоз здійснив свою подорож по залізниці. Спочатку будувалися дослідні зразки 

тепловозів та вибиралися типи найкращих. Після Великої вітчизняної війни центром 

тепловозобудування став Харків, де була організована серійна побудова тепловозів ТЄ2. В 

1953 році був побудований перший тепловоз, який зайняв провідне місце на довгі роки. В 

післявоєнний час і появилася професія – помічник машиніста тепловоза. 

 

   
Загальні поняття про професію  

Характер роботи. 

 Щоб кваліфіковано провести поїзд вагою до 10 тисяч тонн, потрібно мати чимало 

знань та навичок: вибір оптимальної швидкості руху, спостереження та дотримання 

вказівок сигнальних знаків на шляху прямування, якісна підготовка тепловозу до рейсу - 

це не повне коло задач машиніста та помічника тепловоза.  

         Є такі види робіт, які поодинці виконати не можна: або ж це фізично неможливо, або 

ж потрібна страховка з боку когось на випадок непередбачуваних обставин. Ось до таких 

професій відноситься і машиніст тепловоза. Оскільки ці люди керують величезними і 

складними апаратами, то їм в «підмогу» дається помічник. Помічник машиніста тепловоза 
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дуже відповідальна професія. Потрібно вміти проводити слюсарні роботи, виявляти й 

усувати несправності локомотива, користуватися радіозв'язком. Помічник машиніста 

локомотива забезпечує безпечний рух локомотивів і поїздів при залізничних перевезеннях 

пасажирів і вантажів. Виконує доручення машиніста по догляду за локомотивом та його 

технічного обслуговування.  Контролює роботу пристроїв безпеки і радіозв'язку. При 

виявленні несправностей локомотива вживає необхідних заходів до якнайшвидшого їх 

усунення. 

Умови роботи 

 
В середовищі роботи помічника машиніста тепловоза стоїть сильний шум та 

вібрація. умови роботи на великих залізницях в основному хороші, але часто приходиться 

працювати і в більш складних умовах ( зимою колія занесена снігом, літом – жарко). 

Досить складна робота на під’їзних коліях підприємств та на шахтах. Тепловози 

працюють постійно, тому що так ходять поїзди – 24 години на добу і 7 днів на тиждень, 

без вихідних та свят. Робота локомотивної бригади або змінна, або за викликом 

диспетчера в будь який час дня і ночі. Робоча зміна складає 12 годин, а якщо бригада їде 

на далекі відстані, то може тривати і довше, але з обов’язковим відпочинком. В нових 

тепловозах є бортові комп’ютери та все, щоб покращити нелегку працю локомотивних 

бригад.   Вантажні поїзди ходять в залежності від потреб клієнтів, тому в деяких 

локомотивних бригад поїздки можуть бути до декількох діб підряд вдалині від домівки. У 

локомотивних бригад, які водять пасажирські поїзди, зміни більш регулярні та визначені. 

При управлінні тепловозом в нових тепловозах користуються бортовим комп’ютером. Рух 

поїздів організується і управляється на залізниці при допомозі засобів сигналізації та 

зв’язку (радіостанцій та телефонів). 

               Ринок праці. 

Найголовніший замовник робітничих кадрів з професії помічник машиніста 

тепловоза – підприємства Укрзалізниці. Це в основному локомотивні депо, але й інші 

підприємства залізничного транспорту мають тепловози, в основному для маневрових 

робіт. На великих фабриках, заводах та шахтах на їх внутрішніх територіях працюють свої 

залізні дороги, на яких рухаються вантажні потяги і ними управляють машиністи та 

помічники тепловозів. На підприємствах Укрзалізниці використовуються потужні 

вантажні тепловози, а на під’їзних коліях підприємств – невеликі, малопотужні. 

Освітня підготовка. 

Помічників машиністів тепловоза готують професійно-технічні навчальні заклади 

різних типів за різними видами підготовки: первинна професійна підготовка, професійно-

технічне навчання, перепідготовка. Також можна одержати професію безпосередньо на 

виробництві - в центрах професійної підготовки кадрів Укрзалізниці. Термін навчання 

випускникам шкіл: 3 роки на базі базової загальної середньої школи та 1 рік або 1,5 роки 

на базі повної середньої освіти. Помічником машиніста можна стати тільки тоді, коли вже 

є кваліфікація слюсар з ремонту рухомого складу третього розряду. Навчальний план з 
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підготовки даної професії включає наступні предмети: загальний курс залізниць;  будова, 

ремонт та технічне обслуговування тепловоза; управління тепловозом; правила технічної 

експлуатації та інструкції, автоматичні гальма. Також навчальний план передбачає 

вивчення загально технічних дисциплін: електротехніка, креслення, матеріалознавство 

тощо. 

Медичні обмеження 

Помічник  машиніста тепловоза – професія, зв’язана з рухом поїздів, де кожної 

хвилини можна ризикувати своїм здоров’ям та здоров’ям, а то й життям інших. Його 

робота - це велике навантаження на зір і слух, дія електромагнітного випромінювання і 

вібрації, запорошене повітря (у тому числі і металевий пил). Не випадково робочий день 

помічника машиніста (або ніч) починається з обов'язкового медогляду: перевірки тиску, 

температури, серцевої  діяльності, тесту на алкоголь.  Помічник машиніста тепловоза 

відноситься до залізничних професій, які пов’язані з рухом поїздів.  Попередній медичний 

огляд придатності на професію  обов’язково проходиться в залізничних лікарнях, тому що 

там є накази, які містять критерії відбору. Робота не рекомендується людям, які мають 

захворювання серцево-судинної системи, понижену гостроту зору, завужене поле зору, 

порушення кольоросприймання, хронічні захворювання вуха із пониженими слуховими 

функціями, порушення вестибулярного апарату, патологію опорно-рухомої системи, яка 

перешкоджає руху, тим, які мають бронхіальну астму. Критерії відбору на навчання за 

медичними показаннями на професію помічник машиніста тепловоза дуже суворі. 

Перспективи. 

  Після закінчення професійно-технічного навчального закладу можна навчатися 

дальше – поступити в вищий навчальний заклад 1-2 рівнів акредитації без вступних 

випробувань і без участі в зовнішньому незалежному тестуванні на очний або заочний вид 

навчання. Закінчивши професійне училище та здобувши нелегкий практичний досвід, 

помічник машиніста тепловоза може переатестуватись на машиніста електровоза, при 

умові закінчення спеціальних курсів і здачі екзаменів спеціальній комісії. При умові 

успішної роботи можна стати машиністом-інструктором. 

 

Портьє  
Сьогодні готельний бізнес – одна з найбільш перспективних галузей, 

що розвиваються. Він несе в собі величезний потенціал для українського ринку.  Цей 

бізнес представлений готелями, пансіонатами, будинками відпочинку, туристичними 

базами і оздоровчими центрами.  

Портьє – «обличчя» готелю, людина, здатна будь-якої хвилини допомогти гостю і 

вирішити всі питання. Він виконує побажання клієнта, і саме він створює враження не 

лише про готель, але й про місто, 

про країну. 

Характер роботи  
Портьє приймає і розселяє 

гостей, відповідає за підготовку 

номерів, бере участь у вирішенні 

всіх конфліктів — від неприбраного 

вчасно номера до проблемних 

ситуацій з гостями. Професія портьє 

вимагає високого професіоналізму, 

спокою і уміння діяти швидко.  

Служба портьє є основною в системі 

управління готелем. 

Умови роботи 
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Робоче місце портьє  у вестибюлі готелю, за стійкою. Як правило, воно обладнане 

оргтехнікою. Режим роботи у кожному готелі визначається індивідуально. 

Ринок праці 

Працює у системі готельного господарства.  

Медичні обмеження 

Робота протипоказана людям із 

захворюваннями органів зору; слухового апарату; 

опорно-рухової системи, що значною мірою 

обмежують рухливість рук, пальців; з неврозами; 

захворюваннями шкіри. 

Вимоги до індивідуально-психологічних 

особливостей 

Комунікабельність, гнучкий розподіл 

уваги; зорова пам'ять на зовнішність і поведінку 

людини;  хороша дикція і виразна мова; емоційна 

стійкість. Пред'являються певні вимоги до 

зовнішніх даних портьє і знання ним іноземних 

мов.  Портьє  найчастіше працюють чоловіки. 

Перспективи 

Перспектива підвищення до посади адміністратора. 

Споріднені професії 
Швейцар, консьєрж, дворецький, хостес, покоївка. 

Освітня підготовка. Професію можна здобути у професійно-технічному навчальному 

закладі. 

 

Прийомоздавальник вантажу та багажу 
Загальна характеристика професії: 

Залізниця перевозить різноманітні  вантажі: великі і 

малі, металовироби, нафту, вугілля та зерно. Це 

розмаїття потрібно належним чином розташувати у відповідних типах вагонів, 

забезпечити збереження вантажу впродовж транспортування, оформити необхідну 

документацію на вантаж, вибрати типи вагонів та маршрути перевезень. Усім цим 

займаються робітники з професії "Прийомоздавальник вантажу та багажу". 

Історія професії  

Залізниці поєднують різні держави, що дозволяє швидко та комфортно довезти 

пасажирів або вантажі в найвіддаленіші місця. Переміщення поїздом відносно небезпечне. 

Хоча праобрази доріг з’явилися в  давнину – це були рейкові колії (переважно дерев’яні 

або кам’яні ), по яким перетягували важкі вантажі, - перший в світі паровоз був 

винайдений та побудований у 1803 році англійським гірним інженером Ричардом 

Тревіком. В 1825 році Джордж Стефенсон побудував першу в світі залізницю загального 
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користування з паровою тягою між містами Стоктоном та Дарлінгтоном в Англії. Саме в 

цей час почали оглядати залізничні вагони перед виїздом. Одначе перші оглядачі 

виконували багато різноманітних функцій : вони виконували не тільки огляд вагонів , а й 

локомотивів, виконували не тільки огляд а й ремонт. Тому люди цієї професії повинні 

були мати великі знання по будові та функціонуванню вагонів.  

В Росії залізниця загального користування завдовжки 27 км була побудована в 

1837 році між Петербургом та Царським Селом. Вона служила для ділових та 

розважальних поїздок царя та немала великого економічного розвитку. В 1851 році в Росії 

будується перша в світі двоколійна залізниця.  

В кінці 19 століття почався бурний розвиток економіки країни, будувалися 

переробні заводи, фабрики, мануфактури. Виникла потреба в швидкому обороту вантажів 

та готової продукції, яка йшла на європейські ринки.  

Побудова мережі залізниць потягла за собою великі витрати коштів. Казна 

держави була спустошена та потребувала скорішого поповнення. На початку 20 століття 

вперше було запропоновано впровадити на залізничному транспорті систему тарифів на 

перевезення вантажів. Залізниця потребувала кваліфікованих робітників – комерційних 

конторників, ваговиків, таксувальників, касирів. 

В 1809 році в Петербурзі з’явився перший транспортний інститут -  Інститут 

Корпуса водяного та сухопутного прямування. 

В 1912 рік – з’явився новий тип училищ – училище служби руху, в якому 

готували комерційних конторників, ваговиків,  таксувальників, касирів.На початку 60 

років минулого століття механізація 

залізничного транспорту потребувала 

об’єднання робітничих професій. Відтоді такі 

професії, як комерційний конторник та ваговик 

в сукупності називалися одним словом - 

прийомоздавальник вантажу та багажу.  

Характер роботи  

Прийомоздавальник вантажу та багажу на 

залізничних станціях виконує операції з 

прийому до перевезення, навантаженню та 

вивантаженню, зберіганню і видачі вантажу та 

багажу на станціях.  

Прийомоздавальник вантажу та багажу в потягах призначається для супроводу 

багажних чи почтово-багажних вагонів, прийому в багажний вагон і вивантаження з 

вагона вантажу, який перевозиться, на станціях відправлення, призначення і на шляху 

прямування. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умови роботи 
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Основним місцем роботи прийомоздавальника є багажні відділення вокзалів, 

технічні контори та вантажні  двори залізничних станцій. Прийомоздавальник вантажу та 

багажу приймає, навантажує на шляху прямування поїзда, вивантажує і здає вантаж і 

багаж на станціях. Забезпечує раціональне розміщення вантажу і багажу в вагоні 

відповідно до плану формування, супроводжує і забезпечує збереження вантажу і багажу 

на шляху прямування. Оформлює супроводжувальні документи при прийомі вантажу і 

багажу до перевезення і здає їх на станціях призначення. Заздалегідь інформує 

телеграмою або по телефону станції, на яких підлягають вивантаженню багаж і 

вантажобагаж загальною вагою більше 500 кг і неподільного місця вагою більше 80 кг. 

Забезпечує вантажно-розвантажувальні роботи за час зупинки поїзда на станціях. Веде 

облік прийнятих до перевезення і виданих на шляху прямування вантажу і багажу. 

Забезпечує опалення вагона, вологе і сухе прибирання у вагоні, нагляд за технічним 

станом вагона на шляху прямування. Професія прийомоздавальника заслуговує звання 

важкої, напруженої і відповідальної роботи. Найважче в роботі – вистояти на платформі, 

перебираючи сторінки документів в люті морози. До кінця робочого дня голова йде 

кругом, а на робочих столах ще декілька журналів з обліковими записами, які ще потрібно 

перевірити і доповнити новими. А робочий день у прийомоздавальників в основному 12 

годин. Досить важко прийомоздавальникам, які їздять разом з багажем до місць 

призначення. Причому подорож може зайняти не один день, тому що багаж 

відправляється не тільки по Україні, але й у Росію, Білорусь тощо. На протязі всього 

шляху прийомоздавальник слідкує за вантажами, уважно здає їх в певних пунктах 

призначення. Прийомоздавальнику приходиться зимою самому опалювати свій вагон, 

забезпечити себе їжею.  

Ринок праці 

Прийомоздавальник вантажу та багажу – залізнична професія. Тому 

основне місце роботи – залізничні станції та вокзали. Але є багато підприємств, 

які мають власні під’їзні колії, власні залізничні цехи, які свою продукцію 

вантажать у вагони самі, наприклад: вугілля, сіль, руду, нафтопродукти, 

металопрокат тощо. На таких підприємствах штат прийомоздавальників теж 

великий.  

Освітня підготовка  

Прийомоздавальників вантажу та багажу готують професійно-технічні навчальні 

заклади за різними видами підготовки: первинна професійна підготовка, професійно-

технічне навчання, перепідготовка, центр професійного розвитку персоналу. Також можна 

одержати професію безпосередньо на виробництві. 

Медичні обмеження  

Прийомоздавальник вантажу та багажу відноситься до залізничних професій, які 

пов’язані з рухом поїздів.  

Попередній медичний огляд придатності на професію  обов’язково проходиться в 

залізничних лікарнях, тому що там є накази, які містять критерії відбору.  

Професія протипоказана людям, які мають проблеми: із зором, слухом, травмою 

голови,  хвороби серця, нервової системи.  

Вимоги до індивідуально-психологічних особливостей 

Щоб працювати прийомоздавальником вантажу та багажу необхідно мати 

 високу концентрацію та увагу, 

  високий рівень моральної стійкості,  

 перемикати та розподіляти увагу,  

 мати гарну координацію руху,  

 гарну моторну пам'ять,  

 розвинуте технічне мислення,  

 гострий зір та точний окомір, 

  гарний слух (щоб добре розрізняти сигнали), 
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  гарне здоров’я та фізичну стійкість ( здатність переносити 

фізичне навантаження при різноманітних погодних умовах на 

протязі довгого часу), 

  гарне зорове сприйняття (вміння визначити неполадки «на 

око»), емоційну рівновагу 

Особисті якості, інтереси та переваги: 

 Уважність 

 Спостережливість 

 Відповідальність 

 Кмітливість 

 Бути завжди на поготові 

 Терплячість 

 Виносливість 

 Акуратність 

 Ловкість 

 Добросовісність 

Перспективи 

Після закінчення професійно-технічного навчального закладу можна навчатися 

дальше – поступити в вищий навчальний заклад 1-2 рівнів акредитації без вступних 

випробувань і без участі в зовнішньому незалежному тестуванні на очний або заочний вид 

навчання. 

Споріднені професії 

Прийомоздавальник, який отримає вищу освіту може займати посаду старшого 

товарного касиру, заступника начальника станції по вантажній роботі, керувати відділом 

вантажної та комерційної роботи в управлінні залізниці. 

 

Провідник пасажирського вагона 
Загальна характеристика професії: 

Провідник пасажирського 

вагона – професія, овіяна ореолом 

романтики і студентської 

відчайдушності. Проте вона ще й 

складна, багатогранна, потребує не 

лише професійних базових навиків, 

але і терпіння — адже, окрім 

постійних подорожей, зустрічей з 

новими людьми, провідник ще і 

офіціант, і прибиральник, і 

психолог, і наставник.  

Коротка історія професії: 

Скільки разів, сідаючи до 

потягу, ми переживали легке 

засмучення, почувши фразу: «Потяг вирушає, проводжаючих просимо покинути вагон». 

Проте, коли у дверях купе з'являється усміхнений провідник, дорога вже не здається 

такою довгою і сумною. На цей короткий відрізок дороги, поки ми мчимося у потязі до 

пункту призначення, провідник стає нашим незмінним супутником, і його образ 

нерозривно пов'язаний у нашій свідомості із стукотінням коліс. І, не дивлячись на те, що 

майже усі залізничні спеціальності мають не аби-яку популярність, професія провідника 

має високий попит на ринку праці. 

Давно вважали, що провідниками повинні працювати чоловіки. Зараз цей стереотип 

залишився далеко у минулому, і нарівні із сильною половиною людства часто представни-
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ками цієї професії є жінки.  Провідниками сьогодні працюють переважно молоді, 

енергійні люди у віці від 18 до 35 років.  

Щоденно мільйони людей стають пасажирами поїздів. 

Комфортабельність подорожі багато залежить від гостинності хазяїна вагону – 

провідника. Ця професія овіяна ореолом романтики і студентської відчайдушності. Проте 

вона ще і складна, багатогранна, потребує не лише професійних базових навиків, але і 

терпіння – адже, окрім постійних подорожей, зустрічей з новими людьми, провідник ще і 

офіціант, і прибиральник, і психолог, і наставник.  

Характер роботи 

Повинен знати: будову пасажирських вагонів всіх типів, будову та правила 

обслуговування приладів та електрообладнання, правила електро та пожежної безпеки; 

вміти надавати пасажирам першу медичну допомогу; знати робочу інструкцію провідника 

пасажирського вагона; форми проїзних документів, у тому числі безкоштовних квитків, та 

правила проїзду по них; тарифи на пасажирські перевезення; форми обліку та звітності, 

що застосовуються, порядок їх ведення та складання.  

Умови роботи 

На шляху прямування забезпечує 

безпечні умови посадки та висадки 

пасажирів, повідомляє про зупинки та час 

стоянки, регулює в залежності від 

погодних умов опалення, або вентиляцію  

 

вагону, контролює роботу 

електрообладнання, освітлення, створює 

затишні умови для пасажирів. 

Ринок праці 

Полтавська вагонна дільниця, 

моторвагонне депо Полтава, вагонні дільниці 

Укрзалізниці.  

Освітня підготовка 

Повна або базова загальна середня освіта. 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 

Провідник пасажирського вагону повинен бути тактовним, доброзичливим, 

конструктивно сприймати критику на свою адресу, володіти навиками ділового 

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

Перспективи 

Працевлаштування на об’єктах залізничного транспорту. Через кілька років можна 

стати бригадиром, інструктором бригад потягів, начальником напрямку.  

Споріднені професії 

Касир квитковий, касир багажний, прийомоздавальник вантажу та багажу в 

поїздах. 
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Продавець непродовольчих товарів 
Продавець – найбільш поширена професія серед торгівельних працівників, вона й 

найбільш давня (у порівнянні з такими професіями, як товарознавець або адміністратор 

торгівельного залу).  

Повсякдення сучасної людини неможливо уявити без торгівлі. Кожного дня ми 

заходимо до магазину з метою придбання продуктів харчування або предметів тривалого 

використання. Серед розмаїття товарів важко обрати найнеобхідніший. І тут на допомогу 

приходить продавець. Головним завданням продавця є швидке і якісне обслуговування 

покупців.  

Історія професії продавець: 

Торгове ремесло – одне з найстаріших занять. Воно з’явилося тоді, коли  

з’явилися і гроші, і людям потрібно було обмінювати товари на гроші і навпаки. 

Але слово "продавець" прийшло в наш обиход лише в кінці XIX століття, коли в 

Росії стали з’являтися перші великі магазини, торгові підприємства і універмаги. До цього 

люди, які займалися торгівлею, називалися по-різному. Долгий час центральною фигурою 

в торгівлі залишався купець. Він їздив по містах, продавав, купував, перепродував. 

Другою видною фигурою в торгівлі після купця був прасол - скупщик. Він їздив по селах 

и скуповував сельскогосподарські продукти: скотину, м'ясо, рибу, овочі, зерно, а потім 

формував з них партії та вигідно їх перепродував більш великим торговцям. Поряд з 

просолами на ринку діяла велика група дрібних торгівців (офіней, ходебщиків, 

коробейників, щепетильників), які займалися розвозом промислових товарів. 

 
Характер роботи.  

Виступає як посередник між виробниками промислових товарів і 
населенням.  
     Рекламує наявний товар, пропонує взаємозамінний товар, підраховує його 
вартість, перевіряє реквізити чека, упаковує товар, видає покупку. Стежить за 
своєчасним поповненням запасів товарів, термінами їх реалізації. Оформляє 
гарантійні паспорти на товари: звіряє найменування, кількість, комплектність, 
сортність, ціни, відповідність маркування, ярлики виробника, наявність пломб. 
Підраховує чеки (гроші), здає їх в установленому порядку і т.п. Може працювати за 
касовим апаратом. Оформляє прилавкові вітрини. 

Продавець повинен знати:  

– основні види сировини та матеріалів, що використовуються для виготовляння 

товарів;  

– ознаки сортності, органолептичні методи визначення якості;  

– правила підготовки товарів до продажу;  
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– способи демонстрації товарів;  

– порядок розшифровки артикулів, маркування товарів штриховими кодами;  

– порядок та умови маркування товарів внутрішніми кодами;  

– правила зберігання товарів;  

– принципи розміщення, викладки товарів і оформлення внутрішньомагазинних 

вітрин та прилавкових вітрин;  

– основних постачальників товарів;  

– порядок таврування засобів міри та ваги;  

– порядок розрахунку з покупцями, в тому числі за кредитними картками;  

– правила експлуатації відповідних видів торгово-технологічного  

обладнання, ЕККА;  

– правила використання та призначення в торгово-технологічному  

процесі виробничого інвентарю, інструменту, ваговимірювальних  

приладів;  

– основи торгового менеджменту;  

– правила і норми охорони праці, протипожежного захисту, виробничої санітарії 

та особистої гігієни.  

Повинен уміти:  

– ознайомлюватись з асортиментом товарів на складі, брати участь в прийомі 

товарів;  

– повідомляти відповідальну особу про надходження товарів, що не відповідають 

маркуванню, не мають штрихового коду, посвідчення про якість (сертифікат якості);  

– вилучати нестандартні, деформовані, забруднені товари;  

– заповнювати і прикріплювати ярлики цін до товарів.  

– консультувати покупця про ціну товарів, їх споживчі якості;  

– пропонувати взаємозамінні і нові товари, а також товари супутнього попиту;  

– контролювати своєчасне поповнення робочого запасу товарів;  

– оформлювати прилавкові та внутрішньо магазинні вітрини№  

– складати і оформлювати подарункові та святкові набори;  

– вивчати попит покупців;  

– брати участь у складанні товарних звітів;  

– звіряти суми, отримані від реалізації товарів, з показниками касових 

лічильників;  

– брати участь в інвентаризації товарів.  

 
Умови праці: Робота продавця непродовольчих товарів проходить у 

спеціально обладнаних торгових залах, павільйонах,- у приміщенні чи на повітрі. 
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Може бути індивідуальної чи в складі групи. Організована в одну чи двох змін. 
Спілкування в праці дуже інтенсивне. 

Ринок праці. Заклади торгівлі (магазини, міні-маркети, супермаркети, 

гіпермаркети, торговельно-розважальні комплекси), оптова торгівля, торгівля 

непродовольчими товарами.  

Освітня підготовка. Професію можна здобути у професійно-технічному 

навчальному закладі.  

Медичні обмеження. Робота протипоказана людям, які страждають на 

захворювання опорно-рухового апарату, хронічними інфекційними захворюваннями, 

шкірною алергією, екземою рук, епілепсію, різко вираженими неврозами, зниженням 

слуху, хворобами серцево-судинної системи.  

Вимоги до індивідуально-психологічних особливостей:  

– стійкість уваги;  

– хороша довготривала і оперативна пам’ять;  

– арифметичні здібності;  

– окомір;  

– точне просторове сприйняття величини і форми предмета;  

– чітка дикція;  

– емоційна стійкість;  

– спостережливість;  

– товариськість;  

– чесність.  

Перспективи: 
     1. Робота у престижних супермаркетах, спеціалізованих магазинах, магазинах 

продовольчих товарів.  

     2. Ймовірність працевлаштування після навчання - близько 100% 

За наявності гарних рекомендацій продавець може розраховувати на кар’єрне 

зростання до асистента менеджера (старшого продавця/ адміністратора магазина), 

помічника візуального мерчендайзера або асистента байєра, товарознавця, менеджера з 

продажу, менеджера по закупівлям, логістом. 

Споріднені професії:  
Може працювати продавцем-кнсультантом, контролером-касиром, 

адміністратором торгового залу,промоутером, менеджером з продажу, комерційним 

агентом,рекламним агентом,комерсантом,  консультантом сфери послуг, торговим 

представником.  

 

Продавець продовольчих товарів 

 
Придивись уважніше до деяких, начебто земних і повсякденних професій і ти 

знайдеш в них багато захоплюючого, необхідного, цікавого, нового, корисного для тебе і 
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людей. Це допоможе усвідомити правильність твого вибору, твого рішення – яку 

професію обрати і де працювати?  

Торгівля – це одна із самих давніх професій, і головний у ній – продавець!  

Тут вкрай необхідні молоді кадри, талановиті люди – освічені, умілі, здатні 

оволодівати новою технікою, вирішувати задачі, ситуації, які виникають під час роботи, 

спілкування з покупцями.  

В торгівлі завжди є місце творчій особистості, активній людині і є можливість 

корисно прислужитися як усьому суспільству, так і кожній людині окремо.  

Продавець – одна з самих розповсюджених професій, а магазин – це основна 

ланка зв’язку між продавцем і покупцем, яка задовольняє не тільки потреби споживача у 

товарі, а є «службою» доброго настрою.  

Девіз продавця: «Я тобі – радість, і ти мені – радість, я тобі – працю, а ти мені – 

доброту, щирість свого серця!»  

Сьогодні продавець – це насамперед кваліфікований консультант покупця, його 

добрий порадник, помічник, пропагандист нових смаків, товарів.  

Характер роботи. Продавець повинен знати:  

– асортимент товарів, класифікацію, характеристику, сировину, харчову цінність 

товарів, терміни зберігання даної групи, роздрібні ціни на товари, ознаки доброякісності 

товарів, види браку, відходів і порядок їх списання, правила розшифрування штрихового 

коду товару, зчитування даних маркування товарів, порядок розрахунку із споживачами, в 

тому числі за кредитними картками;  

– правила зберігання товарів і терміни їх реалізації;  

– правила експлуатації відповідних видів торгово-технологічного обладнання, 

РРО, правила використання та призначення в торгово-технологічному процесі 

виробничого інвентаря, інструменту, ваговимірювальних приладів, посуду;  

– форми і методи обслуговування покупців, правила продажу продовольчих 

товарів, правила торговельного обслуговування населення;  

– порядок проведення інвентаризації;  

– основи ціноутворення та оподаткування;  

– сфери застосування інформаційних технологій, основи правового регулювання в 

торгівлі, правила і норми охорони праці, протипожежного захисту, виробничої санітарії та 

особистої гігієни.  

Повинен уміти:  

– приймати товари;  

– перевіряти заповнення тарних одиниць, їх кількість та вагу, підраховувати 

штучні товари, перевіряти якість за результатами зовнішнього огляду;  

– забезпечувати зберігання товарів за кількістю та якістю;  

Готувати товари до продажу:  

– перевіряти цілісність пакування,  

– розпаковувати із зовнішньої тари, перевіряти наявність маркувальних даних і 

якість після зберігання;  

– перебирати, протирати, зачищати, нарізати, фасувати товари;  

– забезпечувати наявність відповідно оформлених цінників;  

– розміщувати і викладати товари за групами, видами, сортами з дотриманням 

правил товарного сусідства.  

Ринок праці: 
 Магазини продовольчих товарів; 

 спеціалізовані магазини (овочі - фрукти, гастроном, бакалея та інші); 

 універсами; 

 супермаркеты; 

 торгівельні центри; 

 торгово-оптові склади; 
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 ринки; 

 торгові ряды; 

 торгові точки. 

Освітня підготовка. Професію продавця продовольчих товарів набувають  у 

професійно-технічних навчальних закладах: ліцеях, училищах, ВПУ, де учні навчаються. 

В кабінетах, майстернях  і лабораторіях учні отримають необхідні для даної професії 

знання, вміння та навички.  

Медичні обмеження: 

Робота протипоказана людям, які страждають захворюваннями:  

• опорно-рухового апарату;  

• хронічними інфекційними захворюваннями;  

• шкірною алергією, екземою рук;  

• епілепсією;  

• різко вираженими неврозами;  

• зниженням слуху на обидва вуха;  

• інфекційними;  

• хворобами серцево-судинної системи (якщо робота вимагає великої фізичної напруги). 

Вимоги до індивідуально-психологічн их особливостей фахівця: 

 стійкість уваги; 

 хороша довготривала і оперативна пам'ять; 

 арифметичні здібності; 

 окомір; 

 точне просторове сприйняття величини і форми предмету; 

 чітка дикція; 

 емоційна стійкість; 

 спостережливість;  

 комунікабельність; 

 чесність. 

Перспективи: 
     1. Робота у престижних супермаркетах, універсамах, гастрономах, спеціалізованих 

магазинах продовольчих товарів.  

2. Ймовірність працевлаштування після навчання - близько 100%. 

За наявності гарних рекомендацій продавець може розраховувати на кар’єрне 

зростання до асистента менеджера (старшого продавця, адміністратора магазина), 

помічника візуального мерчендайзера або асистента байєра, товарознавця, менеджера з 

з продажу, менеджера по закупівлям, логістом. 

Споріднені професії: контролер-касир, продавець непродовольчих товарів.  

 

 


