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Популярна енциклопедія робітничих професій для учнів старших класів  

загальноосвітньої школи. Р-Ю / Упорядник Бугай Н.І. – Київ: ______, 2013. - _______с. 

 

Популярна енциклопедія робітничих професій для учнів старших класів 

загальноосвітньої школи дає вичерпні відомості про професії, допоможе учням дізнатися 

про різноманітність існуючих професій, сформувати повагу до праці людини. 

Енциклопедія буде корисною для педагогічних працівників шкіл і професійно-технічних 

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

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

енциклопедичних видань. 

Мета енциклопедії популярних робітничих професій – допомогти старшим 

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

Про це, ми знаємо із давніх пір!  

Тож ти отримуй насолоду від своєї,  

Будуй, твори, живи і вір!  

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

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

отримувати справжнє задоволення від власної діяльності. 

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

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

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

задатки старшокласників помічають родичі або знайомі.  

Молодь, вибираючи професію, часто спирається на критерії престижності, 

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

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

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

популярними в нашому регіоні, що про них ми знаємо?  

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

пізнавальною, допоможе зорієнтуватися у безмежному просторі людської праці. 

Вирішуючи, яка професія цікавить Вас найбільше, намагайтеся враховувати не 

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

Радіомеханік з обслуговування та ремонту 

радіотелевізійної апаратури  

                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Характер роботи. Сучасна електронна апаратура: телевізори, радіоприймачі, 

DVD-програвачі – міцно увійшли в наш побут, забезпечуючи культурне дозвілля людей 

різного віку і професій. Як і будь- який прилад або апарат, вона вимагає відповідного 

рівня обслуговування, а за потреби, і ремонту. Цим займаються висококваліфіковані 

фахівці – радіо- механіки.  

Кваліфікація радіомеханіка з обслуговування та ремонту радіо- телевізійної 

апаратури дає можливість:  

– виконувати електричний монтаж, контроль та регулювання вузлів,  

блоків і приладів радіоелектронної апаратури;  

– визначити причини нечіткої і неправильної роботи складальних  

одиниць, блоків та виробів, усувати механічні та електричні дефекти;  

– ремонтувати телевізійні антени, телевізори, радіоприймачі, DVD-  

програвачі та іншу апаратуру;  

– проводити випробування та тренування радіотелевізійної апаратури.  

Умови роботи. Радіомеханік виконує роботи, пов‘язані з обслуговуванням на 

дому, в спеціалізованому ательє. Працюючи в ательє, він має постійне робоче місце. 

Також він може працювати в монтажних цехах заводів, лабораторіях контрольно-

вимірювальних приладів і автоматики та на інших підприємствах, що мають свої 

телевізійні установки.  

Ринок праці:  
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– сервісні центри по обслуговуванню та ремонту радіотелевізійної апаратури;  

– сервісні центри по обслуговуванню та ремонту мобільних телефонів;  

– Державна служба охорони України (охоронна сигналізація та 

відеоспостереження);  

– підприємства зв‘язку та телекомунікацій;  

– спеціалізовані центри з продажу радіоелектронної техніки;  

– рекламні агентства по виготовленню світлової реклами;  

– сервісні центри по обслуговуванню та ремонту медтехніки.  

– на підприємствах радіотехнічної промисловості;  

– сфера роздрібної торгівлі радіотоварами.  

Освітня підготовка. Професію можна здобути у професійно-технічному 

навчальному закладі.  

Медичні обмеження. Захворювання дихальних шляхів, кровоносної системи та 

крові, хронічні захворювання шлунку, печінки і нирок, захворювання центральної 

нервової системи, епілепсія, захворювання зорової системи.  

Вимоги до індивідуально-психологічних особливостей. Для радіо- механіка 

найважливіше бути уважним, акуратним, старанним. Мати терпіння, високу чутливість та 

рухомість рук, добрий зір, слух, пам‘ять, увагу, кмітливість, винахідливість, 

наполегливість, бажання, самовдосконалення. Вміти логічно мислити, аналізувати і 

вибирати вірне рішення.  

Перспективи. Навички, набуті з професії «Радіомеханік з ремонту та 

обслуговування радіотелевізійної апаратури», розвивають технічне мислення. В 

майбутньому можна мати цікаву роботу, ремонтувати техніку вдома, а також продовжити 

навчання в технікумах та інститутах. Можна організувати власну майстерню з ремонту і 

обслуговування побутової техніки. Працевлаштування випускників забезпечують 

радіотелевізійні ательє, будинки побуту, районні та обласні відділи мобільного зв‘язку, 

підприємства Укртелекому та інші організації.  

Споріднені професії: регулювальник радіоапаратури, радіомонтажник. 

радіотехнік, радіоінженер.  

 

Радіомеханік з ремонту та обслуговування 

радіотехнічного обладнання 
Загальні поняття 

Радіомеханік – фахівець з ремонту та 

обслуговування радіотехнічного обладнання. 

Професія радіомеханік – найбільш 

інтелектуальна з усіх робітничих професій через 

її складність та універсальність. 

Як напрямів радіотехніки, так і спрямувань 

професії багато. Домінуючою, всеохоплюючою 

та найбільш універсальною є професія  

радіомеханік з обслуговування та ремонту 

радіотелевізійної апаратури. 

На перший погляд область діяльності 

професії порівняно вузька, бо пов‘язана лише з 

радіомовленням і телебаченням, проте практично немає 

галузі господарства, у якій би не знайшлося застосування 

знанням та умінням фахівців даної професії.  

Радіомеханіками в основному працюють чоловіки, 

хоча обмежень для жінок у цій галузі немає. 

Коротка історія професії 
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Становлення та розвиток професії радіомеханік невіддільні від історії радіотехніки, 

зокрема телебачення, а також електроніки. За період свого існування вимоги до фахівців 

цієї професії змінювались, проте незмінними залишались творчий аналітичний підхід та 

необхідність постійно бути в курсі досягнень науки, техніки і технологій. 

Усе почалося з винайдення радіо (Олександр Попов, 7 травня 1895р.). Уже 

наступного року після демонстрації свого винаходу – першого у світі радіоприймача – 

О.С.Попов передав першу радіограму на відстань 250м з текстом: «Генріх Герц». Винахід 

радіо та його практична реалізація принесли російському вченому широке визнання. Так 

на службу людству  вперше було поставлено відкриті німецьким вченим Генріхом Герцом 

електромагнітні коливання (1888р.). А до цього були теоретичні обґрунтування їх 

наявності (Фарадей – 1831р. і Максвелл – 1864р.). 

Значний вклад у практичний розвиток радіотехніки вніс італієць Гульєльмо 

Марконі. У 1901р. він здійснив радіопередачу через Атлантичний океан (3500км). У 1907 

році американський інженер Лі де Форест винайшов підсилювальну лампу тріод, що 

значно прискорило розвиток радіозв‘язку. 

Невдовзі  з‘явились перші ентузіасти-радіолюбителі, що займались 

радіоелектронікою. Це був початок ХХ століття. Престиж тих, хто займався цією справою, 

неймовірний, адже можливість почути когось за сотні кілометрів була справжнім дивом. 

Нам, що звикли до всеохоплюючого мобільного радіозв‘язку, високоякісного телебачення, 

Інтернету – важко уявити таке. А в ті часи радіоелектроніка і професія радіомеханік, 

започаткована радіолюбителями, робили свої перші кроки. Учні Попова готували перші 

кадри радіоспеціалістів. Їх випускали: Офіцерська електротехнічна школа у Петербурзі, 

Мінний офіцерський клас у Кронштадті і навіть Петербурзький електротехнічний 

інститут. Спеціалістам знаходилась робота на флоті, радіотелеграфних станціях. У 1918 

році у Нижньому Новгороді було засновано радіолабораторію з майстернями. Це стало 

першим етапом на шляху до організації у Росії державного радіотехнічного інституту. 

Ідеї передачі на відстань зображення витали у науковому просторі ще у другій 

половині ХІХ століття. Значну роль у розвитку телебачення відіграли вчені Олександр 

Столєтов і Борис Розінг (Росія). Істотну роль у розвиток телебачення вніс і наш 

співвітчизник Борис Павлович Грабовський, який у 1926 році, перебуваючи в Ташкенті, 

продемонстрував свій винахід – першу повністю електронну систему передачі рухомих 

зображень.  

30-ті роки – період впровадження ідеї телебачення. Регулярні телепередачі 

розпочалися у Москві 1-го жовтня 1931 року. Перші механічні телевізори були 

недосконалі, з дуже маленьким розміром екрану. Паралельно розвивалось електронне 

телебачення, яке триває і донині. 
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Розвиток радіо і телебачення був би неможливим без фундаментальних відкриттів та 

винаходів, які дозволили просунути технології та розвинути елементну базу. Останні 

дозволили лише за півстоліття досягти фантастичних результатів: значне зменшення ваги, 

габаритів та споживання електроенергії апаратурою, вражаюче чітке і природнє 

зображення на великорозмірному плоскому екрані телеприймача. Все це перетворює 

сучасне телебачення у своєрідне явище культури, а професія радіомеханіка стала ближче 

до культури. 

Розвиток телебачення та інформаційно-обчислювальних технологій призвели до 

появи всередині ХХ століття електронно-обчислювальних машин (ЕОМ). 

Від радіоприймача Попова до найскладніших електронно-обчислювальних машин, 

телебачення високої чіткості та новітніх систем навігації пройшла радіоелектроніка за 

порівняно нетривалий проміжок часу. Нині увесь світ вкритий мережею теле і 

радіомовних станцій, мобільного радіозв‘язку. Радіоелектронне обладнання на штучних 

супутниках Землі дозволяє обслуговувати і вивчати не тільки Землю, а і космічний 

простір. А різноманітне побутове електронне обладнання від теле і радіоприймачів до 

програвачів компакт-дисків і радіотелефонів давно вже стали предметами першої 

необхідності.  

Характер роботи 

Професія радіомеханік відноситься насамперед до сфери обслуговування, що надає 

широкі можливості: влаштовуватися на роботу у спеціалізоване підприємство, чи 

займатись у цій сфері індивідуальною трудовою діяльністю. Цілком можливо відкрити 

власну майстерню з ремонту радіотелевізійної апаратури. 

Радіомеханік постійно щось вигадує, винаходить. Ця професія – розвиває. Фахова 

підготовка радіомеханіка дозволяє займатись обслуговуванням та ремонтом всілякого 

радіотехнічного обладнання та  буд-якого електронного. Після нетривалої перепідготовки 

радіомеханік з ремонту радіотелевізійної апаратури успішно може працювати усюди, де 

наявна електроніка. 

Фахівець з обслуговування та ремонту радіотелевізійної апаратури  може працювати 

у спеціалізованому підприємстві на постійному робочому місці або на дому. В обов‘язки 

радіомеханіка входять: виявлення причин несправностей радіоелектронної апаратури, 

аудіо та відеомагнітофонів, магнітол, програвачів, в тому числі програвачів компакт-

дисків, музичних центрів та іншої побутової електронної апаратури, їх регулювання та 

налаштування, роботи з модернізації вузлів та блоків радіотелевізійної апаратури. 

        Кваліфікація радіомеханік дозволяє виконувати усі види електричного монтажу, 

визначати причини несправностей радіоелектронної апаратури, здійснювати її 

регулювання, виконувати ремонт та обслуговування іншої побутової електронної 

апаратури, проводити діагностику електронних пристроїв, її тренування, а також 

виконувати функції експерта з радіоелектронної апаратури та радіокомпонент (елементної 

бази) у мережі оптової та роздрібної торгівлі. У сферу його діяльності може входити 

обслуговування та ремонт радіоелектронного обладнання на підприємствах 

промисловості, транспорту, зв‘язку тощо.  

Радіомеханік обслуговує та ремонтує також антени, обладнання мереж колективного 

прийому телебачення, а також супутникового телебачення. Професія стала особливо 

актуальною нині у зв‘язку з наповненістю вітчизняного ринку різноманітною імпортною 

електронною побутовою технікою. 

Фахівець-радіомеханік володіє знаннями та уміннями не тільки з експлуатації 

радіоелектронної техніки, він знає фізичні та технологічні основи пристроїв, 

мікроелектроніку, елементну базу, основи комп‘ютерної техніки та комп‘ютерні 

технології. Головне у його роботі – розуміння процесів, що відбуваються всередині того 

чи іншого радіоелектронного пристрою.  
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Професія радіомеханік інтелектуальна і творча, постійно потребує вирішення 

логічних задач та оптимізації шляхів пошуку. Необхідно, спираючись на знання і 

практичний досвід, послідовно переходити від одного логічного висновку до іншого, 

перевіряючи на певних етапах теоретичні припущення практикою. Звідси і вимоги до 

особи, що опановує професію: навчитись логічному аналізу (математика) і умінню 

розбиратись у фізичних явищах та принципах (фізика). До цього додайте наполегливість, 

працелюбність та трохи кмітливості – і успіх гарантовано. Без набуття вказаних якостей 

про фах можна забути. 

Умови роботи 

Від правильної організації робочого місця залежить безпека праці, а також її 

продуктивність та якість. У багатьох радіоелектронних пристроях є небезпечні для життя 

напруги, тому кожен радіомеханік зобов‘язаний неухильно дотримуватись правил 

охорони праці, безпечного виконання робіт і пожежної безпеки. 

Трудова діяльність радіомеханіка здійснюється у спеціалізованому приміщенні.     

Небезпеки: враження електричним струмом, механічні травми, опіки. 

Праця радіомеханіка вимагає виконання багатьох видів робіт: підготовка приладу до 

ремонту, виявлення дефектів. Більшість дефектів приховані. Тут і проявляється фаховий 

рівень працівника: ретельний аналіз за принциповою схемою зовнішніх проявів 

несправності, визначення несправної функціональної частини, пошук несправності у ній. 

Все супроводжується інтенсивною розумовою діяльністю із застосуванням знань, 

практичного досвіду, уміння логічно мислити і обирати оптимальний шлях. У процесі 

пошуку несправності радіомеханік користується усіма засобами, що є у його 

розпорядженні, включаючи найсучаснішу контрольно-вимірювальну апаратуру.  

 

Ринок праці 

Попит на фахівців з обслуговування та ремонту радіотелевізійної апаратури є 

високим і постійно буде зберігатись таким. Сучасний радіомеханік – 

висококваліфікований працівник-інтелектуал, якому притаманні такі якості: 

 Уміння виконувати профілактичне обслуговування 

радіоелектронного обладнання, знаходити в ньому несправності і усувати їх, 

застосовуючи передові технології 

 Знання основ матеріалознавства, що стосується електро- і 

радіоматеріалів 

 Уміння користуватись електрорадіовимірювальними приладами 

 Володіння комп‘ютерними технологіями 

 Розуміння основних ринкових процесів 

 Володіння прийомами раціоналізаторства 

 Здатність до постійного підвищення фахового рівня і можливості 

працювати у різних сферах діяльності 

       Універсальність професії і програми підготовки дозволяє радіомеханіку з успіхом 

застосувати свої знання та уміння на полях інших професій. Добре обізнані роботодавці, 

охоче приймають дипломованих радіомеханіків на свої фірми, знаючи, що найважливіші 

засади  потрібного їм фаху є у програмі підготовки радіомеханіка. Знайти роботу 

кваліфікованому радіомеханіку нескладно. Його послугами користуються роботодавці 

підприємств побутової, військової сфер, науково-дослідних інститутів, медичних установ, 

відео та аудіосалонів, комп‘ютерних фірм і магазинів, мереж стільникового зв‘язку. За 

наявності технічного та економічного мислення, постійного самовдосконалення, можливе 

відкриття власної справи. 

Нині продовжують бурхливо розвиватись усі електронні галузі. Ринок дуже швидко 

може наповнитися новітніми електронними пристроями і виникне гостра потреба в 

обслуговуючих кадрах.  

► Можливе працевлаштування нині: 
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 Сервісні центри та спеціалізовані майстерні з обслуговування та 

ремонту радіотелевізійної апаратури; 

 Сервісні центри та спеціалізовані майстерні з обслуговування та 

ремонту мобільних телефонів; 

 Державна служба охорони України (охоронно-пожежна сигналізація 

та системи відеоспостереження); 

 Служба побуту; 

 Підприємства зв‗язку, телекомунікацій і телебачення (теле і 

радіоцентри, радіостанції); 

 Спеціалізовані центри, побутові фірми, магазини з продажу радіо-

електротехніки, аудіо та відеотехніки; 

 Рекламні агентства з виготовлення світлової реклами; 

 Спеціалізовані центри з обслуговування та ремонту медтехніки; 

 Об‗єднання і заводи електро-радіотехнічної промисловості; 

 Підприємства транспорту; 

 Банки; 

 Промислові підприємства, де у технологічному процесі чи 

обслуговуванні застосовується електро-радіотехніка та електроніка; 

 Науково-дослідні інститути; 

 Підприємства авіаційної та ракетно-космічної промисловості; 

 Компанії, що розробляють інноваційні технології у виробництві.  

Освітня підготовка. Професію можна здобути у професійно-технічному навчальному 

закладі.  
 

 Перелік ПТНЗ, де можна здобути професію  «Радіомеханік з 

обслуговування та ремонту радіотелевізійної апаратури» 
 

1. Вище професійне училище (ВПУ) м. Луцьк 

2. Міжрегіональне ВПУ зв‘язку  м. Київ 

3. ВПУ №27 м. Запоріжжя 

4. ВПУ №40 м. Запоріжжя 

5. ВПУ №13 м. Івано-Франківськ 

6. ВПУ №14 м. Івано-Франківськ 

7. Київське ВПУ будівництва та архітектури 

8. ВПУ №9 м. Кіровоград 

9. ВПУ №64 м. Луганськ 

10. Міжрегіональне ВПУ зв‘язку м. Львів 

11. ВПУ №8 м. Львів 

12. ВПУ №11 м. Львів 

13. ВПУ №3 м. Ужгород 

14. Харківське ВПУ сфери послуг 

15. Чернівецьке ВПУ радіоелектроніки 

16. ПТУ №9 м. Чернівці 

17. ВПУ №14 м. Коломия 

Медичні обмеження 

У особи має бути стійкою центральна нервова система, чутливою – периферійна 

нервова система, не повинно бути вад опорно-рухового апарату, обов‘язковий добрий зір і 

слух. Медичні обмеження: 
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Захворювання органів зору (зниження гостроти зору, 

дальтонізм)  

У роботі необхідні: напруженість зору, точний окомір, добре 

розпізнавання кольору 

 

 

Захворювання опорно-рухового апарату  

У роботі необхідні: висока рухливість рук, тривала витримка 

певних поз 

 

Захворювання периферійної і центральної нервової систем  

У роботі необхідні: урівноваженість, емоційна стійкість, 

терпіння і посидючість, концентрація уваги, здатність швидко 

переключати увагу, точна координація рухів, чутливість дотику, 

температурна чутливість 

 

 

Захворювання слухового апарату (погіршення слуху, втрата 

вибірності до певних звуків)  

У роботі необхідні: добра слухова чутливість, хороша 

вибірність до звуків різного характеру 

Вимоги до індивідуальних психологічних особливостей 

Ця професія для уважних і посидючих, кому подобається «копатись» у дрібних 

деталях. Необхідною умовою успішної діяльності в царині даної професії є уміння 

зосереджуватись. Специфіка професії вимагає логічного математичного мислення, 

розвинутого у технічному напрямі, терпіння, наполегливості. Хороший майстер – 

уважний організований, терплячий і акуратний працівник. 

У професії радіомеханік до окремих індивідуальних психологічних та фізіологічних 

рис ставляться певні вимоги: висока чутливість та рухливість рук, досконале зорове 

сприйняття з точним окоміром, добрий слух, образна і оперативна пам‘ять, урівноважена 

нервова система, увага, візуальний огляд, мати добрі зір та слух, чутливість дотику, 

температурну чутливість і чутливість до запахів (підгорілі радіоелементи). 

Необхідна розвинена образна пам‘ять, логічне мислення з умінням порівнювати та 

обирати оптимальний варіант, активність мислення, вміння оперувати абстрактними 

поняттями, уважність та акуратність. Ремонт електронної апаратури вимагає напруження 

зору, вміння концентрувати увагу і спостерігати одночасно за декількома об‘єктами. 

Часто, аби досягти успіху, потрібне велике терпіння і наполегливість. Доповнити 

«комплект» психологічних особливостей можна ще такими рисами, як кмітливість, 

винахідливість і бажання самовдосконалюватись.  
Перспектива 

Засоби радіотехніки на службі у людства вже більше 100 років. Важко назвати 

область народно-господарчої діяльності, де б не застосовувалася радіоелектроніка. Її 

застосовують у промисловості, сільському господарстві, на транспорті, в медицині і у 

побуті. За її допомогою здійснюють запуски штучних супутників Землі, ведуться наукові 
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дослідження тощо. Попит на професію радіомеханік, поза всяким сумнівом, постійно 

зберігатиметься на високому рівні.  

Сьогодні виробництво радіоелектронних пристроїв є одним із перспективних 

напрямів промисловості, що динамічно розвивається. Рівень розвитку радіоелектроніки є 

одним із чинників, що визначає рівень технічного розвитку країни. Один із напрямів 

розвитку радіоелектроніки – мікроелектроніка – відкриває перед людством неймовірні 

перспективи.     

 Повсюди нас оточують електронні помічники, до яких ми так звикли, що помічати 

починаємо, лише коли вони відмовляють. Потрібен майстер, що повертає їх до життя. 

Професія радіомеханік була, є і залишиться головним поставником кадрів у галузі, 

пов‘язані з радіоелектронікою. 

Споріднені професії 

 

 

 

«Радіомеханік з ремонту 

радіоелектронного 

устаткування» 

«Радіотехнік» 

«Радіоелектронік» 

«Регулювальник 

радіоелектронної апаратури і 

приладів» 

 

 

 

 

 

 

«Оператор 

акустичних випробувань» 

 «Оператор 

осцилографування та 

тензометрування» 

«Оператор установки 

електронного тестування 

друкованих плат» 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

«Радіомонтажник 

приймальних телевізійних 

антен» 

«Монтажник 

радіоелектронної апаратури і 

приладів» 

«Монтажник зв‘язку – 

антенник» 

«Монтажник 

інформаційно-комунікаційних 

мереж» 

«Монтажник 

«Електромонтер 

станційного 

радіотелевізійного 

устаткування» 

«Електромонтер 

станційного 

устаткування 

проводового мовлення» 

«Механік з 

обслуговування 

знімальної апаратури» 

«Механік з 

«Антенник-

щогловик» 



 

13 

 

інформаційно-комунікаційного 

устаткування» 

«Монтажник 

мікромодулів» 

«Монтажник радіо та спец 

устаткування літальних 

апаратів» 

«Радіомонтажник 

судновий» 

обслуговування 

кінотелевізійного 

обладнання» 

«Механік з 

обслуговування 

телевізійного 

устаткування» 

«Механік з 

обслуговування звукової 

техніки» 

 

Регулювальник радіоелектронної апаратури 
Зміст діяльності 

Як і будь-яка інша техніка, радіоелектронна апаратура зазнає зміни, вона 

удосконалюється. Сучасна радіоелектронна апаратура складається з величезної безлічі 

деталей, які різним чином з'єднані і скріплені у функціональну схему. Для того, щоб 

зібрати радіоелектронний прилад, потрібно зробити велику кількість операцій. При 

масовому випуску, в умовах потоку весь комплекс робіт розбивається, як правило, на 

декілька груп операцій: складальні, контрольні, монтажні. Численні операції по 

електричному з'єднанню окремих елементів апаратури відносяться до монтажних.  

Монтажні операції (електричне з'єднання окремих елементів апаратури) – є 

фінальними. Цю процедуру виконують радіомонтажники. Вони займаються зборкою і 

налаштуванням радіоприладів і електронної техніки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опис діяльності  
Радіомонтажник встановлює навісні радіодеталі на платах (спеціальні схеми з 

позначеними місцями кріплень деталей і розташування дротів), проводить вузлову зборку 

і електричний монтаж по монтажних і принципових схемах, здійснює зборку вузлів на 

шасі і міжвузловий електричний монтаж, використовуючи при цьому паяння, 

приклеювання, дротяний і друкований монтаж.  

Характеристика співробітника  
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Робота з дрібними деталями вимагає від електромонтажників акуратності, уміння 

зосередитися, доброго окоміру, координації рухів, уміння дозувати свої зусилля, 

розвиненого просторового мислення.Технічна письменність.  

Умови праці  
 Працює сидячи, в спецодягу, на спеціальному обладнаному робочому місці з 

вентиляцією і повним набором монтажного інструменту і вимірювальної техніки. Часто - 

на конвеєрі. 

 

 

 

 

 

 

 

Повинен знати   

Прийоми і способи виконання необхідних монтажних операцій. Принцип дії 

монтуємої апаратури. Основи радио- і електротехніки. Властивості різних матеріалів. 

Технологію паяння.   

Повинен уміти  
Читати креслення, схеми. Вирішувати розумові завдання. Уявляти, як 

виглядатиме і функціонуватиме монтуєма система. Бачити і змінювати в думці частини 

об'єкту. Користуватися монтажним інструментом і вимірювальною апаратурою з 

обов'язковим дотриманням охорони праці і техніки безпеки. Тривалий час проводити 

робочі операції в заданому темпі і працювати при цьому точно і без помилок. За наявності 

необхідної кваліфікації - перевіряти якість виконаної роботи і переробляти допущений 

брак.  

Сфери застосування  
 Виробничі підприємства, заводи, 

лабораторії по розробці і випробуванню 

нових виробничих зразків. 

Спілкування в праці  
 Зазвичай працюють бригадами, 

взаємодіючи з фахівцями інших профілів. 

Їм необхідне уміння працювати в команді, 

розвинене відчуття відповідальності за 

роботу бригади в цілому, а також за якісне 

виконання всієї роботи, вироблюваної 

різними фахівцями. 

Медичні обмеження  
 Захворювання дихальних органів. 

Порушення в роботі опорно-рухового апарату. Психічні недуги і розлади нервової 

системи. Дратівливість. Алергічні захворювання. Виражені порушення зору. 

 

 

 

 

 

 

 

Освітня підготовка 
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Освітня підготовка 

Професію регулювальника радіоелектронної апаратури можна здобути в 

професійно-технічних ліцеях та  училищах, в спеціальних коледжах, середньотехнічних 

навчальних закладах. 

 

Реставратор декоративних штукатурок і 

ліпних виробів  
Реставратори декоративних штукатурок і ліпних виробів виконують 

реставрацію та консервацію декоративних стародавніх штукатурок та деталей мастичних 

ліпних прикрас. Вишукані фасади та інтер‘єри будівель є витвором майстерності 

реставраторів. Професія "Реставратор" не втрачає своєї необхідності, у наш час будь – яке 

будівництво не може обійтись без їх умілих рук, кмітливості та професіоналізму. 

З історії професії 

Будівельна професія – найактуальніша. Адже недарма прислів‘я говорить: «Бог 

створив життя на землі, а все інше зробили будівельники». Існують професії, без яких 

важко уявити собі історичне буття народу. Серед таких професій особливе місце займає 

"Реставратор декоративних штукатурок і ліпних виробів. Це одне з найдавніших ремесел, 

пов‘язаних з прикрашанням житла. Багато чудових церков, палаців, будівель залишилось 

нам у спадок від попередніх поколінь. Реставратори виконують реставрацію та 

консервацію декоративних старо-давніх штукатурок та деталей мастичних ліпних 

прекрас. Вишукані фасади та інтер‘єри будівель є витвором майстерності реставраторів.  

Перші відомості про реставраторів датуються середньовіччям, серйозні школи 

професійної реставрації стали складатися в XVII-XVIII століттях. 
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Характер роботи 

 

 

 

Реставратор в своїй роботі повинен знати основні властивості матеріалів, які 

застосовуються при реставрації і консервації декоративних штукатурок, мастичних і 

ліпних прикрас; склад різноманітних розчинів і домішок в них; вимоги до якості 

штукатурних і ліпних робіт при реставрації пам‘яток архітектури тощо. Знання повинні 

поєднуватися з уміннями, таким чином реставратор повинен вміти  реставрувати та 

консервувати декоративні стародавні штукатурки та  деталі мастичних  і ліпних прикрас з 

незначними втратами і фарбувальними плямами.  

Реставрування декоративних штукатурок – досить складний технологічний процес. 

Для досягнення високого рівня кваліфікації  повинен мати базові знання, які допоможуть 

зробити точні розрахунки, властивості та якості, а також потребу в матеріалах, 

обраховувати виконання норм виробітку та розмір ділянки тощо.  

Реставратор повинен вміти реставрувати та консервувати декоративні стародавні 

штукатурки та деталі мастичних і ліпних прикрас з незначними втратами і фарбувальними 

плямами. 

Умови роботи 

Реставратор повинен відмінно знати не тільки теорію своєї роботи, а й бути 

відмінним практиком. Послуги реставраторів потребують і державні структури і приватні. 

Ринок праці 

У послугах реставратора декоративних штукатурок і ліпних виробів мають потребу 

будівельні організації  нашої країни та зарубіжжя. 

Освітня підготовка 

Професію можна здобути у професійно-технічному навчальному закладі. 

 Медичні обмеження 

Захворювання опорно-рухового апарату; хвороби шкіри і суглобів; хвороби, що 

супроводжуються втратою свідомості; хронічний бронхіт; бронхіальна астма; алергічні 

захворювання. 
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Вимоги до індивідуально – психологічних особливостей 

Дана професія потребує уваги; мислення – наочно – діючого, наочно – образного; 

риси характеру – спритність, акуратність, терпіння. 

Перспективи 
Реставраторикористуються особливим попитом у приватному бізнесі. 

Споріднені професії 

Лицювальник – плиточник, штукатур, маляр. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Реставратор декоративно-художніх 

пофарбувань  
Загальні поняття 

З часом будинки старіють, втрачають свій гарний вигляд, руйнуються. Для того 

щоб відновити колишній стан і вигляд понищеного або навіть зруйнованого будинку чи 

споруди необхідно його від реставрувати. Ці роботи виконують спеціалісти високого 

рівня, оскільки для того щоб відтворити первісний стан будинку слід знати традиційні 

матеріали і технології виконання робіт. 

Реставратори декоративно – художніх пофарбувань виконують роботи по 

відновленні розписів та інших декоративних опоряджень будинків. 

Характер роботи 
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Реставраційні роботи виконують на об‘єктах, які мають історичну і культурну 

цінність. Для того щоб виконувати роботи високої складності слід мати  добрі художні 

навики, відчуття кольору, пропорції, а також добрі знання  з історії мистецтв. 

Ринок праці 

Останнім часом стали надавати особливу увагу питанням збереження пам‘яток 

архітектури, тому потреба у реставраторах декоративно- художніх пофарбувань є дуже 

великою. 

           Освітня підготовка 

Навчатись професії маляра можна у професійно – технічних навчальних закладах 

після завершення навчання у дев‘ятому класі або після завершення навчання у школі. 

     Споріднені професії: 

Маляр, живописець. 

 

Реставратор декоративно-художнього 

фарбування 
Загальна характеристика професії: 

Реставратор декоративно-художнього фарбування працює з декоративними 

фарбу-ваннями, повертає до життя безцінні твори мистецтва, кропіткою працею, 

часточками оживляючи творіння великих майстрів. Суть роботи реставратора – 

відновлення унікальних пам'ятників культури. 

Коротка історія професії: 

Термін «реставрація» належить до нового часу. Але поняття «оновлення» налічує 

багато століть, оскільки творам мистецтва, потемнілим від часу або постраждалим під час 

різних екстремальних ситуацій (міжусобні війни, пожежі) необхідно було повер-нути 

первозданний вигляд. Ще в XVIII в намітилися два основних напрямки в реставрації - 

«технічна» (або «меха-нічна») і «художня». Художній напрямок мав багату традицію, 

оскільки заповненням втрат займалися завжди. Новим в XIX столітті було те, що, 

заповнюючи втрати, реставратори намагалися не чіпати оригінальні фрагменти. Лише 

завдяки їх старанням ми можемо сьогодні насолоджуватися епохальними полотнами часів 

Ренесансу, схилятися перед світлими образами святих ікон, черпати мудрість із старих 

сторінок вікових манускриптів, захоплюватися величчю древніх храмів і монастирів... 

Вдихнути нове життя в творіння, що пережило на століття свого творця, не набагато 

простіше, ніж провести складну хірургічну операцію.  

Характер та умови роботи: 
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У роботі реставратора можна виділити кілька етапів: досконале всебічне 

дослідження об'єкта рестав-рації (огляд, опис), історико-архівні дослідження, у процесі 

яких з'ясо-вується його первісний зовнішній вигляд, хімічні, фізичні, біологічні 

дослідження, встановлення причин і характеру руйнувань; розробка мето-дики і 

проведення реставрації, добір необхідних матеріалів; документація ходу реставраційних 

робіт (щоденники, фото - відео зйомки). У ході реставрації творів образотворчого 

мистецтва від-новлюється втрачена міцність об'єкта, виправляються деформовані частини 

основи, ґрунту, барвистого шару.  

Реставратор, що працює з декоративними фарбуваннями і ліпниною, досконало знає 

матеріали як сьогодення, так і минулого. Інколи доводиться не один день просидіти в 

бібліотеці, вишукуючи древній рецепт того чи іншого розчину. Ще більше часу іде на 

його створення в сучасних умовах. 

Професія реставратора об'єднує знання історії, археології, мистецтва, живопису, 

скульптури і навіть. хімії. Необхідно знати: 

 техніку і технологію, стилістичні особливості експонатів, матеріалів і способів їх 
використання для проведення відновлювальних робіт з врахуванням особливостей 

експонатів;  

 основні методи реставрації монумен-тального, станкового, темперного і масляного 

живопису, скульптури;  

 принципи датування і атрибуції (визначення авторства, часу створення); 

 результати старіння в реставрації матеріалів;  

 причини руйнування експонатів;  

 основні види лабораторних дослі-джень в процесі виявлення чинників і характеру 
пошкоджень. 



 

20 

 

 
Вимоги до індивідуально-психологічних особливостей: 

 гострота зору;  

 образне мислення;  

 акуратність;  

 увага;  

 художні здібності;  

 посидючість;  

 сумлінність;  

 терпіння;  

 емоційна стабільність; 

 здатність працювати на висоті. 
Сфера професійного використання: 

Фахівці працюють в: 

 музеях,  

 спеціалізованих реставраційних майстернях,  

 храмах,  

 галереях,  

 виставкових залах. 
Можна організувати власну майстерню. Це сповна реальне завдання - базове 

устаткування коштує недорого, набагато дорожчі самі матеріали. Але на першому етапі їх 

можна включити в оплату роботи. Проблема в іншому - висока конкуренція на ринку 

послуг. 

Медичні протипоказання: 

Робота протипоказана людям з захворюваннями: органів дихання (хронічний 

бронхіт, хронічна пневмонія); серденно-судинної системи (гіпертонія, серцева 

недостатність); органів травлення (хронічні захворювання печінки); опорно-рухового 

апарату; нервової системи (нав'язливий стан, непритомність); шкіри (дермити, 

екзематощо).  

Споріднені професії: 

 маляр 

 маляр-штукатур; 

 живописець. 
Освітня підготовка в регіоні: 

Професію можна здобути у професійно-технічному навчальному закладі. 

 

Рихтувальник кузовів 
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Кузов є об‘єктом основного навантаження, яке несе автомобіль при експлуатації.  

Кузов автомобіля піддається постійному впливу навколишнього середовища, тобто 

опадам, солі, бітуму з доріг. Кузов автомобіля отримує ушкодження в результаті ДТП або 

від ударів іншого характеру. Складові кузова автомобіля найчастіше зазнають автотюнінг.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Характер роботи. Рихтувальник має знати:  

– технологію і методи редагування облицьовувальних деталей і вузлів кузовів 

автомобілів і автобусів;  

– способи виявлення та виправлення дефектів;  

– будову інструменту для правки, нагрівальних приладів, газових пальників і 

правила їх регулювання в процесі роботи;  

– способи оплавлення та лудіння деталей і вузлів кузовів;  

– марки, властивості рихтувальних паст, припоїв, пластмас;  

– способи відновлювального ремонту.  

Обов‘язки рихтувальника:  

– правка під фарбування облицювувальних деталей і вузлів кузовів автомобілів і 

автобусів, крім легкових автомобілів і автобусів вищого класу, за допомогою інструменту 

для правки із застосуванням олов‘яно-свинцевих припоїв, мастик, паст та поліефірних і 

епоксидних шпаклівок,  

– підготовка поверхонь зварних місць кузова для лудіння,  

– лудіння і оплавлення деталей та вузлів кузовів;  

– оздоблення прорізів дверей, навішування і підгонка дверей за отворами 

автомобілів.  

– вирівнювання поясної лінії кузова автомобілів.  

– виявлення дефектів на поверхні деталей і вузлів кузовів.  

Ринок праці. Ця професія має попит на ринку праці. Розмір заробітку становить 

130% від середньостатистичного заробітку у промисловості.  

Освітня підготовка. Професію можна здобути у професійно-технічному 

навчальному закладі.  

Медичні обмеження. Робота не рекомендується людям, страждаючим 

захворюваннями серцево-судинної системи, органів дихання, нирок і сечовивідних 

шляхів, опорно-рухового апарату (що ускладнюють пересування), нервової системи, які 

мають знижені показники зору і слуху, алергію.  

Вимоги до індивідуально-психологічних особливостей. Для людини, яка 

обирає професію рихтувальника кузовів, важлива фізична витривалість і сила, хороший 

зір і окомір (лінійний і об‘ємний), точність рухів рук і пальців, рухливість, 

координованість і точність рук, технічний інтелект, спостережливість, терпіння, 

дисциплінованість і відповідальність.  

Освітня підготовка. Професію можна здобути у професійно-технічних 

навчальних закладах. 
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Перспективи. Висококваліфікований спеціаліст має шанс відкрити власну 

справу, працювати на станціях технічного обслуговування, таких як Шкода-Авто-Сервис, 

Renault та інші, можуть працювати на підприємствах, де є парк транспортних засобів.  

Споріднені професії: автомаляр, автослюсар, механік автоколони, оператор 

передпродажної підготовки автомобілів, консультант- приймальник автомобілів на СТО, 

менеджер по продажу автозапчастин, інженер з технічного супроводу та гарантії.  

 

Різьбляр по дереву та бересті  
Загальні поняття 

Соціально-економічне значення професії різьбяр по дереву та бересті  важко 

переоцінити. Твори майстрів народного декоративного мистецтва привертають до себе 

величезну увагу. Вони широко експонуються в Україні і за кордоном, прикрашають 

різноманітні архітектурні ансамблі тощо. Народне мистецтво входить в нашу 

повсякденність не тільки через виставки, музеї, салони, а й через свою органічну сутність, 

розуміння світогляду, через ставлення до 

нового у предметних образах, орнаментах, 

розписах і пластиці, художніх ансамблях. 

Адже декоративно-ужиткове мистецтво - це 

один із видів художньої діяльності, твори 

якого поєднують естетичні та практичні 

якості.  

В Україні існують чотири форми 

розвитку народної творчості. 

Перша охоплює народне мистецтво 

віддалених районів, замкнених у своєму 

етнографічному середовищі, яке пов'язане з 

національним та соціальним побутовими 

укладами. 

Друга форма - творчість окремих народних майстрів, які перейняли від попередніх 

поколінь досвід та історичні традиції. 

Третя форма - художній промисел, що стихійно розвивається на основі місцевої 

культурної традиції. Передумовою виникнення такого промислу може бути діяльність 

одного або двох початківців. Далі промисел поширюється на село, де вже розподіляються 

не тільки функції, а й місця збуту. Діяльність промислів спрямована на задоволення 

побуту ззовні. 

Четверта форма - художній промисел на основі 

організованих майстерень з необхідним виробничим 

обладнанням Сучасний майстер, володіючи широким 

естетичним кругозором, достатньою професійною 

підготовкою, інтерпретує традиції народного мистецтва. Він 

здатний розв'язувати творче завдання комплексно: сюжетно-

тематичні зображення одночасно декоративні й технологічні, 

орнаменти та зображальні елементи 

створюють художню цілісність, роблять 

композицію насиченішою, виразнішою. Це 

підтвердили численні виставки 

художників-майстрів декоративно-

ужиткового мистецтва. 

Вищою формою виявлення 

художньої майстерності у декоративно-

ужитковому мистецтві є образ. Тільки 
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справжнім витворам мистецтва властивий цілісний художній образ. Для декоративно-

ужиткового мистецтва характерна своя, специфічна форма художньої образності. Вона 

залежить від утилітарної функції та практичного призначення предмета. Крім цього, 

даному виду мистецтва властивий ще й принцип стильового підбору, що зумовлює певну 

рівновагу предметів, поєднання старих і нових форм, тобто створення ансамблю. 

Ансамбль - це перший крок до створення відповідного образу. Художній образ у 

декоративно-ужитковому мистецтві - це образ певного устрою життя й відповідних йому 

почуттів і настроїв. 

Коротка історія професії 

Взаємовідношення людини і деревини мають глибокі історичні корені. З розвитком 

старослов'янської цивілізації, із зростанням побутової культури, виробам з дерева 

приділяється велика увага. Майстри разом з будинком робили й необхідне начиння: 

бочки, діжки, миски, ложки тощо, прикрашаючи їх інколи орнаментом плетінки у 

плоскому різьбленні, розписом, а подекуди й інкрустацією. Оздоблювали також веретена, 

прядки, сани. Розвивались токарні роботи, довбання, різьблення. Це засвідчують знайдені 

пам'ятки побутової культури. 

Перший етап - XIV - перша половина XVI ст., коли з'являються специфічні ознаки 

українського декоративно-ужиткового мистецтва. Це переважно предмети культового 

призначення - ручні хрести, ікони. Різьблення на них плоскорельєфне. У прикрасах 

виробів того часу багато чого залишилось від мистецтва Київської Русі - плетенковий 

орнамент, "шнур", трилисник, казкові звірі. 

Новими центрами розвитку деревообробки стають Львів, Луцьк, Володимир-

Волинський, Кам'янець-Подільський. Створення ремісничих цехів з відповідними 

статутами та гербами позитивно відбивалось на вдосконаленні ремесел. Зв'язки з країнами 

Західної Європи вносять нові мотиви у декор професійного стильового мистецтва, 

зокрема елементи готики. 

На другому етапі становлення й розвитку українського мистецтва художньої 

обробки дерева (друга половина XVI - перша половина XVII ст.) у цехове виробництво 

проникають стилістичні елементи Ренесансу та раннього бароко. Ідеї Ренесансу 

втілюються у реалістичній скульптурі. Вона виконується у пластичному об'ємі. Пишним 

різьбленням прикрашаються палаци, церкви, іконостаси. В орнаментиці з'являються 

мотиви листків аканта, квіток граната, виноградних лоз і грон, серед яких зображують 

щасливих янголят. 

Меблі, виготовлені у стилі Ренесансу, де спокійні горизонталі переважають над 

вертикалями готики, вирізняються гармонійністю античних пропорцій, перенесених у 

новий час. 

Майстер меблів здебільшого і вправний майстер різьблення, розпису, інтарсії, 

позолоти. Меблі прикрашено пишним різьбленням, інколи розписом, а також накладними 

точеними профілями, Використовується як 

привізний матеріал (чорне та червоне дерево), так і 

місцевий (горіх, липа, дуб, рідше кедр, сосна). У 

XVI ст. українські майстри освоюють нову техніку 

художнього оформлення меблів - інтарсію, а також 

техніку маркетрі, так звану блокову (чертозіанську) 

мозаїку. 

На третьому етапі (друга половина ХУІІ-ХVІІІ 

ст.) розвитку українського декоративно-ужиткового 

мистецтва у цехове і мануфактурне виробництво на 

зміну Ренесансу приходить бароко - динамічний, 

багатий, повнокровний стиль. Основним 

замовником  
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різьбярських робіт стає церква. Монументально-декоративне оформлення 

іконостасів набуває урочистості. Пишно прикрашаються й опоряджуються житла. 

Характер роботи  

Різьблення надає об‘єкту зображенню реалістичного, об‘ємно пластичного 

характеру, тобто наближує зображення до натури. Зображення розраховане на сприйняття 

при боковому освітленні, коли пластика вирізьблених форм завдяки світлотіні особливо 

гарно виявляється у тонових переходах і у місцях з‘єднання зображень і фону. 

Різьбяр по дереву повинен знати: 

 основи креслення; 

 основи рисунка; 

 основні теорії різання деревини; 

 основні фізико-механічні властивості деревини; 

 основи електротехніки;  

 породи і види деревини; 

 народні традиції у виготовленні виробів з дерева; 

 будову  і  принцип  роботи  станків,  правила наладки, регулювання і догляду за 

ними; 

 інструменти для різьби і столярної обробки дерева та техніку їх використання і 

призначення; 

 правила гостріння і правлення інструментів; 

 властивості клеїв, лаків; 

 всі прийоми різьблення, які застосовують у цій галузі;  

 техніку шліфування, полірування, лакування; 

 способи облицьовування; 

 правила     побудови     різноманітних     орнаментів та розрахунки співвідношення 

декоративних елементів. 

Різьбяр по дереву повинен вміти: 

 виготовляти з дерева художні вироби різної складності за власною композицією; 

 підбирати і готувати матеріал, визначати вологість матеріалу; 

 виконувати опоряджання поверхні виробу за допомогою барвників та різних 

опоряджувальних матеріалів; 

 складати деталі, облицьовувати і обклеювати їх, склеювати вузли з наступним 

торцюванням, підфуговуванням та іншою обробкою; 

 виконувати інтарсію усіх видів композицій з використанням більше двох сортів 

шпону; 

 виконувати обробку виробів різної складності; 

 реставрувати вироби; 

 комплектувати вироби в ансамблі за кольором, пропорціями, орнаментом, 

текстурою деревини; 

 виконувати всі види різьблення рисунків різної складності; 

 виготовляти і гострити інструменти. 

Умови праці  

Для виконання різьблення використовується робоче місце — верстак або стіл, де 

зберігається інструмент, пристрої, добре освітлене природно або штучно, для різьблення 

та інкрустацій використовують переважно тверді породи дерев — груша, бук, клен. 

Виготовляють вироби столярним або токарним способом. Столярні вироби мають мідні 

з'єднання прямим відкритим шипом, на відкритий «ластівчин хвіст» і додаткові 

скріплення. Вироби вирівнюють, шліфують, інколи лакують, полірують, якщо різьблення 

будуть виконуватись після оформлення. Наносять орнамент за допомогою циркуля, 
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кутника, малки, ярунка, рейсмуса. Більшість майстрів намагається робити закінчений ескіз 

малюнка на папері, а потім на виробі викреслюють його шилом, циркулем. 

В професії переважає індивідуальна творчість, у якій кожний проявляє себе, своє 

розуміння завдань, фантазію і культуру. 

Ринок праці 

Різьблення по дереву й до наших днів залишається одним з національних видів 

прикладного мистецтва народів нашої країни. 

Після закінчення навчання випускники можуть працювати на підприємствах по 

виробництву художніх виробів. 

При бажанні можна започаткувати власну справу з виготовлення власної 

плетеної продукції. 

Освітня підготовка. Професію можна здобути у професійно-технічному 

навчальному закладі. 

Продовжити навчання можна у: 

Київському державному інституті декоративно-прикладного мистецтва і дизайну ім. 

Бойчука (КДІ ДПМД). 

Закарпатському художньому інституті. 

Київському національному університеті культури і мистецтв. 

Київському національному університеті технологій та дизайну (КНУТД). 

Львівській національній академії мистецтв (ЛНАМ). 

Національній академії образотворчого мистецтва і архітектури. 

Харківській державній академії дизайну і мистецтв (ХДАДМ). 

Медичні обмеження                 
 Медичними протипоказаннями є: 

 Захворювання опорно-рухового апарату з порушенням рухової функції; 

 Слабкий зір; 

 Дальтонізм; 

 Бронхіальна астма; 

 Хронічні захворювання серцево-судинної системи, центральної нервової системи та 

психіки; 

 Хронічний бронхіт; 

 Туберкульоз; 

 Слабкий слух; 

 Захворювання шкіри; 

 Ревматизм; 

 Захворювання, що супроводжуються втратою свідомості, непритомністю (епілепсія). 

Протипоказана ця професія людям, схильним до алергійних, респіраторних 

захворювань. 

Вимоги до індивідуально-психологічних особливостей  
Різьбяр по дереву має бути постійно готовим до застосування у роботі нових 

технологій обробки деревини та виготовлення виробів, сучасних допоміжних матеріалів 

(пластмасс, синтетичних смол, клеїв тощо), використання більш сучасного механізованого 

та електричного інструменту. 

Водначас при модернізації обладнання та все  ширшому застосуванні 

універсальних верстатів різьбяру по дереву необхідно бути готовим до опанування фаху 

верстатника. 

Універсальність навичок та практичних знань з обробки деревини дають 

можливість різьбяру по дереву швидко адаптуватися до нових умов праці при зміні місця 

роботи (наприклад, при переході з меблевої фабрики на деревообробний комбінат). 

Чим вищий рівень кваліфікації, тим складніші й відповідальніші роботи виконує 

майстер, більш складними інструментами. 



 

26 

 

При роботі в комплексній бригаді потрібно бути готовим освоювати суміжні 

професії, щоб працювати в режимі взаємозаміни. 

Перспективи 

Майстер з різьби по дереву та бересті може реалізувати набуті професійні знання в: 

  художніх   промислах, пов‘язаних із різьбою по дереву та бересті; 

 меблевому виробництві як серійному, так і на замовлення; 
 художньо-декоративному оформленні інтер‘єрів; 

 зонах санаторно-курортного відпочинку для оснащення і оформлення 

куточків відпочинку тощо.  

Споріднені професії 

Професія різьбяра по дереву пов‘язана з багатьма професіями, де предметом праці є 

деревина, а саме: 

 виробник художніх виробів із дерева; 
 бондар; 
 столяр; 
 тесляр; 
 реставратор старовинних художніх дерев'яних виробів тощо.  

Крім того, різьбяр по дереву на виробництві (наприклад, меблевому комбінаті) 

повинен вміти виконувати роботу суміжних професій столяра і тесляра. На 

деревообробних підприємствах працюють верстатники, заточувальники деревообробного 

інструменту, лицювальники деталей меблів, шліфувальники та інші фахівці з обробки 

деревини. 

 

Робітник фермерського господарства 
Фермер – сільський підприємець, власник приватного сільськогосподарського 

підприєм- ства, заснованого на сімейній і найманій праці, що ведеться як на власній так і 

на орендованій землі.  
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Характер роботи. Щоб успішно вести фермерське господарство, робітник в 

процесі праці повинен:  

– керувати трактором, автомобілем та іншою технікою;  

– готувати сільськогосподарські машини і техніку до роботи;  

– проводити технічне обслуговування і налагодження сільськогосподарського 

обладнання;  

– уміти складати сівозміни і суворо їх дотримуватися;  

– доглядати за рослинами: вести боротьбу з бурянами, захищати від хвороб і 

шкідників;  

– доглядати худобу, а також надавати першу ветеринарну допомогу.  

Успішна невелика ферма може забезпечити власникові дохід, який дорівнює 

півтора-двом рівням середньої зарплати в промисловості, проте і працювати фермерові 

доводиться не 8 годин в день з двома вихідними в тиждень, а практично постійно (але на 

свіжому повітрі і без жодного начальства). Фермер – це стан душі і світогляд, в першу 

чергу! Щоб фермерство було вигідною справою, доводиться працювати 24 години на добу 

і 365 днів в році, без відпусток, відгулів, прогулів, не дивлячись на хворобу та інші 

складнощі.  

Освітня підготовка. Професію можна здобути у професійно-технічному 

навчальному закладі.  

Медичні обмеження. Працівник не повинен мати хронічні захворювання:  

– опорно-рухового апарату,  

– зору,  

– серцево-судинної системи,  

– органів дихання,  

– органічні захворювання центральної нервової системи та психіки.  

Вимоги до індивідуально-психологічних особливостей. Робітник фермерського 

господарства повинен мати:  

– професійну направленість,  

– раціоналізм,  

– схильність до фізичної праці,  

– практичний та технічний інтелект,  

– научно дійове та технічне мислення ,  

– концентрацію та раціональний розподіл уваги.  

– наочно дійову та оперативну пам‘ять.  

Перспективи. Можна сказати з упевненістю: фермерство далеко не 

найприбутковіший бізнес і окупність цього бізнесу може бути довготривалою. 



 

28 

 

Фермерство один з дієвих шляхів до відродження діяльності сільських товаровиробників, 

по високоефективному веденню сільськогосподарського виробництва.  

Кар‘єрні перспективи фермера пов‘язані з розширенням обсягів виробництва і 

збільшенням кількості зайнятих на ньому найманих працівників, постачанням своєї 

продукції (наприклад, у велику торговельну мережу), інвестуванням в придбання засобів 

сільськогосподарського виробництва і будівництво відповідних об‘єктів.  

Споріднені професії. Робітник повинен володіти знаннями: водія, тракториста-

машиніста с/г виробництва, механіка, агронома, зоотехніка.  

 

Розмітник 
Характер роботи 

Розмітник – це робітник, який за допомогою слюсарних інструментів наносить на 

оброблювальну поверхню заготовки розміточні лінії (риски), що визначають контури 

майбутньої деталі. 

   
Умови роботи  

Розмітники працюють в цехах підприємств але можуть працювати в окремих 

приміщеннях, що примикають до виробничої ділянки. У розпорядженні розмітника є 

спеціально оснащене робоче місце, укомплектоване необхідними інструментами та 

приладами і добре освітлене. 

Домінуюча професійна спрямованість  

Людина-техніка, перевага видів робіт з точними показниками правильності 

результату, на стику зі сферою професій людина-знак. 

  Домінуючі інтереси - техніка; супутні - математика, фізика,  металообробка. 

Необхідні якості  

Для успішної діяльності необхідна висока гострота  зору, стійкість ясного 

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

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

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

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

сприяють успішній діяльності - відповідальність, акуратність і пунктуальність. 
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Медичні обмеження  

Дана професія не рекомендована людям, що страждають захворюваннями 

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

непосидючість, неуважність, підвищену збудливість чи депресію.  
Освітня підготовка  

Професію розмітник отримують в професійно технічних навчальних 

закладах або на виробництві.и  
Перспективи  

Ця професія постійно користується попитом на ринку праці. Здобувши вищу 

освіту і маючи 4 – розряд та опит роботи на виробництві, фахівець такого рівня класності 

може бути  майстром цеху або підрозділу. 

Споріднені професії  

До споріднених професій відносяться: 

- Контролер верстатних і слюсарних робіт; 

- Технік-конструктор; 

- Технік-технолог. 

 

Розпилювач каменю (оброблення каменю);  

шліфувальник-полірувальник виробів з 

каменю; фрезерувальник каменю 
Камінь — один із найбільш поширених у природі матеріалів, який з найдревніших 

часів  застосовується у будівництві. Його довговічність, міцність, вогнестійкість і 

доступність – це якості природного каменю, оцінені ще первісною людиною і такі, що 

анітрохи не втратили свого значення донині. 

На цілий світ Житомирщина славиться 

родовищами гранітів. Особливою популярністю 

користується Головинський лабрадорит. 

 Цей оздоблювальний камінь відомий ще з 

часів Київської Русі. Після обробки він набуває 

неповторної, космічної краси, ніби веселки 

виблискують блакитним кольором на темно-

синьому й чорному фоні.  

Характер роботи 

Професія «Розпилювач каменю 

(оброблення каменю); шліфувальник-

полірувальник виробів з каменю; фрезерувальник каменю» – одна з провідних у 

каменеобробці, металообробці, будівництві, а також знаходить широке застосування в 

енергетиці, суднобудуванні, авіабудуванні, сільському господарстві. Розпилювач каменю, 

фрезерувальник постійно зайнятий обробкою каменю, виготовленням відповідних деталей 

чи виробів різних форм і розмірів по 

визначених кресленнях з урахуванням 

оптимальної технології, особливостей 

матеріалу і технічних можливостей 

верстата.  

Ринок  праці 

Практично всі видатні споруди 

минулих століть і теперішнього часу 

створені із застосуванням природного 

каменю. Пам'ять про видатних 
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державних діячів, письменників, майстрів 

культури, учених, космонавтах та інших 

кращих людях суспільства увічнена в 

граніті та мармурі. 

Тому потреба у робітниках за 

цією професією постійна і має тенденцію 

до зростання. Заробіток каменеобробника 

залежить від кваліфікації та форми 

власності, організації, де він працює. 

Загалом заробітна плата робітника досить 

висока. 

Професіонал-каменеобробник без 

ускладнень працевлаштовується на 

підприємствах відповідної галузі, 

будівництві, ремонтних організаціях транспорту і зв‘язку, в енергетиці.  

Медичні обстеження 

Не варто прагнути до 

оволодіння професією людям, 

які страждають хворобами, 

пов‘язаними з втратою 

свідомості, вадами шкіри, 

серцево-судинної системи, 

опорно-рухового апарату. 

Освітня підготовка. 

Професію можна здобути у 

професійно-технічному 

навчальному закладі.  

Вимоги до 

індивідуально-психологічних 

особливостей 

Вміння розрізняти 

форму, об‘єм, розмір, колір, 

оперативний склад мислення, 

схильність до ручної праці, фізична сила та витривалість, концентрована увага, 

врівноваженість, швидка реакція. 

Перспективи розвитку професії 
Розпилювач каменю, шліфувальник-полірувальник виробів з каменю, 

фрезерувальник каменю – одна з рідкісних професій в Україні, але перспективних та 

актуальних. Необхідність у цих фахівцях постійна. Важливе значення мають досвід 

роботи, кваліфікація та ділові якості працівника. 

 

Секретар керівника  
СЕКРЕТАР КЕРІВНИКА - особа, що веде ділову переписку окремої особи чи 

якогось установи, а також курує 

діловодством. 

Тлумачний словник Ушакова. 

 

Секретар керівника - 

працівник, який відає діловодством 

установи, підприємства і т. п., а 

також провідний ділову переписку 
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окремої особи. Також в обов'язки секретаря входить прийом і облік телефонних дзвінків, 

зв'язок між відділами та управліннями організації. 

Секретар керівника і його діяльність виникли при розвитку держав, їх 

взаємовідносин, зростанні управлінських функцій, супутніх цьому розвитку виробничих 

відносин, зростанню обсягів виробництва і торгівлі. 

Так, функції секретарів при керівниках держав виконували особливо наближені 

члени почту, а в подальшому спеціально підготовлені чиновники (в Росії, наприклад, дяки 

різних наказів, далі дійсні, таємні, статські і пр. радники, прес-секретарі та інші). 

Праця секретаря постійно розвивається і 

потребує впровадження нових технологій і прийомів 

для оптимізації виконання своїх функцій. 

Секретар постійно відстежує виникають потреби 

керівника при різних ситуаціях з управління. 

Секретар працює в більш-менш великих 

організаціях і установах, що ведуть прийом 

відвідувачів і мають документообіг. 

Робота секретаря в різних установах має свою 

специфіку. Робота може бути ненормованої і 

припускати відрядження. Можуть бути затребувані 

спеціальні галузеві знання. Робота відбувається у дуже 

насиченою інформаційно-комунікативної середовищі. 

В залежності від конкретних службових обов'язків секретаря, його робоче місце 

може розташовуватися в приймальні, реєстратурі і т.д.  

Робоче місце забезпечується приймально-переговорними пристроями, засобами 

комунікацій з керівниками і з відділами підприємства, сучасними засобами діловодства - 

комп'ютерами, багатофункціональними електронними пристроями та іншим обладнанням. 

У приймальні так же розміщується меблі для відвідувачів. 

Секретар керівника є сполучною ланкою в роботі керівників з підрозділами й 

співробітниками організації. 

Основними функціями секретаря є: 

• забезпечення робочого місця керівника, 

• підготовка необхідних для його роботи 

матеріалів, 

• організація телефонних переговорів, 

• доведення до відома керівника отриманої в 

його відсутність інформації, 

• ведення діловодства та контрольно-

реєстраційної картотеки, 

• прийом кореспонденції та передача її за 

рішенням керівництва у підрозділи або 

конкретним виконавцям, 

• здійснення контролю за виконанням 

працівниками виданих наказів та 

розпоряджень, 

• підготовка та обслуговування різних нарад, засідань, конференцій, 

• організація і регулювання прийому відвідувачів. 

Секретарю в його роботі потрібні здібності до навчання і сприйняття нових знань, 

ретельність і скрупульозність у виконанні своїх обов'язків, навички спілкування з людьми, 

здатність враховувати психологічний стан співрозмовника і його настрій на контакт. 

У кваліфікованого секретаря хороша пам'ять, він здатний концентруватися і 

розподіляти увагу. 
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Секретар постійно спілкується з людьми. Для нього важливо мати культурної і 

правильною мовою, грамотно писати. 

Знання іноземних мов - це додатковий плюс до ділових якостей секретаря. 

Для секретаря важливо шанобливо ставитися до людей. Ввічливість, незалежність, 

почуття власної гідності, доброзичливий настрій - це основа, на якій будується робота 

секретаря. 

Саме секретар є тією вузловою точкою, через яку проходять всі зв'язки і контакти 

його керівника. Саме діяльність секретаря багато в чому визначає імідж та ділову 

репутацію керівника як всередині колективу, так і при зовнішніх контактах. 

Секретар - це помічник керівника, його права рука. Від секретаря багато в чому 

залежить, наскільки ефективною буде робота керівника, наскільки він зможе зосередитися 

на стратегічних завданнях, не відволікаючись на другорядні. 

На будь-якому підприємстві, в будь-якій організації потрібні секретарі. Потреба у 

висококваліфікованих фахівцях зростає день від дня. 

Чим більше країна виходить з кризи, тим більше відкривається нових підприємств, 

збільшується число фірм та організацій, провідних різноманітну господарську та 

комерційну діяльність. І на кожному такому підприємстві чи організації на чолі 

колективів та підрозділів працюють керівники, яким потрібен помічник-секретар. 

Поки люди об'єднуються для спільної роботи, поки на чолі цих об'єднань стоять 

керівники, існуватиме необхідність у секретарів. 

Професію секретаря можна придбати в середніх спеціальних навчальних закладах, 

коледжах, спеціалізованих курсах. 

Зміст діяльності 

Секретар керівника здійснює роботу по організаційно-технічної підтримки 

діяльності керівника підприємства: 

• готує документи та матеріали, необхідні для роботи керівника, 

• приймає документи і особисті заяви на підпис керівника підприємства, 

перевіряє правильність їх оформлення та забезпечує якісне їх редагування, 

• приймає надходить на розгляд керівника кореспонденцію, передає її 

відповідно до ухваленого рішення в структурні підрозділи або конкретним 

виконавцям, 

• записує і доводить до відома керівника інформацію, отриману в його 

відсутність, 

• організовує проведення переговорів, засідань і нарад, які проводить керівник 

(збирання необхідних матеріалів, повідомлення учасників про час і місце 

проведення, порядок денний, їх реєстрація), веде і оформляє протоколи 

засідань і нарад, 

• здійснює контроль за виконанням працівниками підприємства виданих 

наказів та розпоряджень, а також за дотриманням термінів виконання 

вказівок і доручень керівника підприємства, взятих на контроль, 

• забезпечує робоче місце керівника необхідними засобами організаційної 

техніки, канцелярським приладдям, 

• організовує прийом відвідувачів, сприяє оперативності розгляду прохань і 

пропозицій працівників. 

Умови праці. 

• Працює в приміщенні. 

• Сидячий спосіб діяльності. 

• Робота з персональним комп'ютером та оргтехнікою. 

• Режим праці визначається відповідно до правил внутрішнього трудового 

розпорядку, встановленими в організації. 

• Робота може бути ненормованої і припускати відрядження. 

Області застосування. 
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• Фірми, організації, підприємства будь-якого профілю (приймальні керівників, 

директорів). 

Затребуваність 

Професія затребувана на ринку праці. 

Інтереси 

• Домінуючі інтереси: конвенціональний тип особистості. 

Люди, пов'язані з конвенціональному типу, посидючі, старанні, дисципліновані, 

акуратні. Вони віддають перевагу ясним, чітко сформульованим розпорядженням і 

люблять вирішувати типові задачі. 

• Супутні інтереси: соціальний тип особистості. 

Люди, пов'язані з соціальним типом, активні, товариські, емоційні, чутливі. Вони, як 

правило, володіють розвиненими словесними здібностями, вміють встановлювати і 

підтримувати відносини з людьми. Головним змістом їхньої праці є взаємодія з людьми. 

Надається перевага заняття: навчання, інформування, обслуговування.  

Необхідні якості 

• Домінуюча професійна спрямованість: на роботу з людьми і документами. 

• гострота зору і слуху; 

• розвинена дрібна моторика (спритність і координація рухів рук); 

• грамотна, чітка, виразна і зрозуміла усна і письмова мова. 

Розвинені пізнавальні процеси: 

• концентрація, стійкість, розподіл і перемикання уваги; 

• оперативна і довготривала пам'ять. 

Виражені особистісні якості: 

• організованість; 

• емоційна стійкість; 

• комунікабельність; 

• дипломатичність; 

• оперативність; 

• акуратність; 

• пунктуальність; 

• відповідальність; 

• старанність. 

Вимоги до знань 

Для успішного освоєння професії секретаря керівника необхідно добре знання 

правил російської мови, літератури, обізнаність в питаннях економіки, права та 

психології, бажано знання іноземних мов. 

Кваліфікований секретар керівника повинен знати: 

• стенографію і машинопис; 

• правила ведення діловодства;  

• основи архівної справи; 

• основи адміністративного права і законодавства про працю; 

• основи організації праці та управління; 

• структуру і керівний склад підприємства і його підрозділів; 

• правила внутрішнього трудового розпорядку підприємства. 

• Можуть бути затребувані спеціальні галузеві знання. 

Вимоги до вмінь 

Кваліфікований секретар керівника повинен вміти: 

• вести документообіг, ділову кореспонденцію; 

• користуватися комп'ютером та оргтехнікою (принтер, сканер, ксерокс, факс, 

АТС тощо); 

• спілкуватися з керівником, співробітниками та відвідувачами приймальні 

відповідно до норм ділової етики; 
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• ефективно планувати свій робочий день; 

• оперативно виконувати доручення керівника. 

Медичні обмеження: 

• нервово-психічні захворювання; 

• захворювання серцево-судинної системи; 

• дефекти зору і слуху; 

• виражені дефекти мови; 

• явні фізичні недоліки. 

Перспективи професійного росту 

Підвищення кваліфікації, адміністративний ріст, продовження освіти - отримання 

додаткової освіти за спеціальностями діловодство та архівування, менеджмент організації, 

управління персоналом, державне і муніципальне управління. 

Тип і клас професії 

Тип професії: людина-людина, людина-знак. 

Реалізація різних видів професійної діяльності сфери «людина-людина» протікає в 

особливих умовах. Спеціаліст, який працює в даній сфері, крім професійних знань і умінь, 

повинен володіти знаннями та вміннями по роботі з людьми. Доброзичливість, інтерес до 

людей, співчуття, співпереживання повинні поєднуватися з високою емоційною стійкістю, 

самоконтролем. Робота з людьми часто пов'язана з високим нервово-психічним 

напруженням і вимагає добре розвинених не тільки комунікативних, але і емоційно-

вольових якостей. 

Знаки, знакові системи є засобом інформації, якою люди обмінюються в процесі 

життєдіяльності. Фахівці, зайняті в професії типу «людина-знак» забезпечують приріст 

інформації, збирають, переробляють її, зберігають і доводять до споживача, допомагають 

нею обмінюватися. Для успішного оволодіння професіями даного типу необхідні такі 

якості як стійка увага, хороша зорова пам'ять, акуратність, посидючість, 

спостережливість. 

Клас професії: виконавський (алгоритмічний). 

Професії виконавського (алгоритмічного) класу пов'язані з виконанням рішень, роботою 

за заданим алгоритмом, зразком, дотриманням наявних правил і нормативів, інструкцій, 

стандартів, стереотипним підходом до вирішення проблем. 

Чи можна офіс уявить без нас – 

Секретарів – помічників незмінних, 

Ми вам в пригоді станем повсякчас, 

Бо справочинство знаємо відмінно. 

 

В приймальні ти в усьому голова, 

Порядок – справа рук твоїх, 

Чарівна працівниця. 

  

Коректна, стримана, розумна, ділова, 

І погляд  твій привітністю іскриться. 

Ну що б робив без тебе керівник? 

Ти ж стала його правою рукою. 

 

І кожен, хто приходить в офіс, звик, 

Що перш за все спілкується з тобою. 

Ти добре знаєш як підготувать: 

Чи то нараду, зустріч, свято, брифінг, 

Що сповістить, кому пораду дать, 

Гостей зустріти – ти до цього звикла. 

Ти наче той інформаційний центр: 
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Факс, диктофон, комп‘ютер, телефони: 

Як необхідне для роботи це, 

А ще до всього і знання законів. 

Ти вмієш зберігати таємницю, 

Від конкурентів фірму захищать 

Отож бо секретар, 

Важлива одиниця, 

Якої б фірми штат не взять. 

+ + + 

Багато в світі є професій 

На різний смак і вподобання, 

Але найкраща з них усіх 

Не підлягає порівнянню. 

А професія ця – секретар, 

Якщо точніше – діловод. 

Її я вибрала не просто, 

А щоб добитись перемог. 

Тетяна Сьоміна 

 

 

Слюсар-електрик з ремонту електроустаткування 
Історія виникнення 

професії. Сама по собі електрика – 

одне з явищ, котре було відоме людям 

ще задовго до винаходу лампочок, 

електроприладів та провідникових 

матеріалів.  

Електрика існувала в природі 

завжди: електризувалися тіла, 

електрику створю- вали природні 

явища. В давнину вивченням цього 

явища займалися філософи-

матеріалісти. Далі було відкриття 

Кулона про взаємодію заряджених тіл, 

Фарадея, Едісона, інших великих 

вчених та фізиків.  

За законом логіки, якщо 

людство зробило певне відкриття, 

негайно з‘являються пов‘язані з ним 

професії, люди яких намагаються 

поставити оте таємниче відкриття на 

службу собі подібним. Так, у кінці 19 

сторіччя з‘явилися перші електрики – 

спочатку, звісно, на Заході, в США, 

Англії, та через кілька років 

електричні лампочки з успіхом 

використовували вже в царській 

Росії. Чимало аристократів ще не 

знали, що таке вмикач та вимикач, як 

користуватися винаходом, а головне, 

як зробити таке «диво» у себе вдома. 
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Тому в позаминулому сторіччі працівники з обслуговування «люстричества» – як 

називали тоді електрику – були на вагу золота.  

Загальна характеристика професії 

Професія слюсар – електрик з ремонту електроустаткування з кожним роком 

зміцнює свої лави. В кожній галузі народного господарства не обходиться без знань 

енергетики. На кожній машині, на кожнім устаткуванні застосовується електроенергія як 

рушійна сила. Автоматизація робочих процесів здійснюється за допомогою електричних 

пристроїв. Недалекий той час, коли електроенергія замінить та витиснить бензинові 

двигуни та топочний мазут. Електроенергія в чистому вигляді не засмічує навколишнє 

середовище, а значить у ній майбутнє. 

Налагодження, монтаж, експлуатація промислового і побутового 

електроустаткування, силових пристроїв і електронних систем управління.  

Слюсар-електрик повинен знати основи електротехніки, електроніки і автоматики, 

прикладну механіку.  

Професійно важливі якості: розвинене технічне мислення, швидка реакція, 

хороший зір з правильним кольоросприйняттям, акуратність, уважність, організаторські і 

комунікативні здібності. 

Умови роботи.  

Електрики працюють як під відкритим небом, так і в приміщеннях, а також в інших 

нестандартних умовах – на висоті, в тунелях, в різних виробничих приміщеннях тощо. 

Іноді робота вимагає чималих фізичних зусиль і напруження. Часто електрики 

повинні працювати стоячи або постійно пересуватися. Крім того, ця робота небезпечна, 

внаслідок чого електрик повинен добре знати ризики, пов'язані з виконанням робіт. 

Професія «Слюсар-електрик з ремонту електроустаткування» передбачає 

підвищений ризик, бо з електроенергією не жартують, а також уважність, пильність, 

сприйняття багатьох речей на дотик, слух, зір. Тому під час роботи постійно потрібно 

координувати увагу, зосереджуватися, бути точним у рухах, мати хороший фізичний стан.  

Для електриків передбачений спеціальний робочий одяг, засоби праці і необхідні 

умови на робочому місці.  

Людині, яка працює електриком, іноді передбачено службовий автомобіль. 

Ринок праці. Професія «Слюсар-електрик з 

ремонту електро- устаткування» – це професія 

майбутнього. А яке ж будівництво без електрика і 

його глибоких знань стосовно найсучасніших 

технологій проведення електромонтажних робіт у 

житлових приміщеннях з дотриманням усіх вимог 

техніки безпеки.  

Тому на ринку праці професія має 

стабільний попит.  

Освітня підготовка. Професію можна 

здобути у професійно-технічному навчальному 

закладі.  

Медичні обмеження:  

– захворювання серця або порушення 

артеріального тиску;  

– нервово-психічні розлади;  

– судоми, втрати свідомості;  

– вживання наркотиків, залежність від 

алкоголю;  

– некореговане зниження гостроти зору;  

– порушення кольоророзпізнання, 

бінокулярного зору;  
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– розлади слуху;  

– вестибулярні розлади, порушення відчуття рівноваги;  

– тремтіння рук;  

– розлади координації рухів;  

– боязнь висоти;  

– захворювання хребта, суглобів або нижніх кінцівок.  

Вимоги до індивідуально-психологічних особливостей:  

– розвинене технічне мислення;  

– швидка реакція;  

– хороший зір із правильним кольоросприйняттям;  

– акуратність;  

– уважність;  

– організаторські і комунікативні здібності.  

Перспективи. У сучасних умовах для висококваліфікованих спеціалістів є шанс 

відкрити власну справу, пропонуючи населенню послуги щодо обслуговування та ремонту 

електрообладнання та інструментів здебільш побутового характеру: встановлення та 

ремонт побутової електротехніки, електроосвітлювального устаткування, прокладання та 

заземлення електропроводів, кабелів, обслуговування діючої техніки, встановлення та 

підключення до мережі лічильників, світильників тощо.  

Висококваліфіковані слюсарі-електрики з практичним досвідом роботи за 

суміжними спеціальностями мають можливість у порядку міждержавного обміну робочою 

силою працевлаштуватися за межами України.  

Споріднені професії. електромонтажник, електромеханік по ремонту 

устаткування (в залежності від спеціалізації), електромонтер, технік- електрик, 

електрослюсар і ін. На сьогоднішній день існує кілька десятків спеціальностей електрика.  

Струм проводять всі метали, 

їхні суміші і сплави. 

З неметалів - це графіти 

І розчини електроліти, 

По них мчаться електрони, 

Генератори їх гонять, 

Мчать вони, мов вівці лугом, 

І утворюють напругу, 

Ці малесенькі частини, 

Величезну мають силу, 

Й проводів не слід торкати, 

Де відсутній ізолятор. 

Що таке є діелектрик? 

Скаже будь-якій електрик: 

Це такі матеріали, 

Струму щоб не пропускали. 

Це кераміка, пластмаси, 

Гума , скло, інертні гази, 

Текстоліт, пісок і глина, 

Але мають буть сухими. 

Одним словом їх багато, 

Але треба їх всі знати. 

В мережі слід пам'ятати 

Є всього дві неполадки: 

Або струму там немає, 

Де монтер його шукає, 

Або струм з'явився там, 
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Де не треба зовсім нам. 

Це потрібно виявляти, 

І негайно усувати. 

 

Всяк електрик має вміти 

Електромонтаж зробити. 

Чи в будинку, чи в крамниці, 

Чи в багатоповерхівці, 

Чи в квартирі, незалежно, 

Але виконать належно. 

Перш чим справу починати, 

Треба все урахувати: 

Проводи, матеріали 

Нормам, щоб віповідали, 

Спланувати все по схемі, 

Де, що буде в цій оселі: 

Запобіжники, лічильник, 

Де розетки , де світильник, 

Вимикач , чи люстра в залі 

Врахувати всі деталі, 

Розмістити все научно, 

Якісно, безпечно й зручно. 

А у сфері виробничій 

Незамінні електричні 

Нині стали двигуни, 

 

 
 

Слюсар-електромонтажник 
Загальна характеристика професії: 

Слюсар-електромонтажник – фахівець, що працює в 

області електрики і займається монтажем, експлуатацією 

або ремонтом електрообладнання та електричних ланцюгів. 

Діяльність електромонтерів пов'язана з постійним ризиком, 

вимагає уважності й знання способів захисту від ураження 

електричним струмом, а також способів надання першої 

допомоги потерпілим. Власники цієї професії регулярно, 

раз на 5 років, проходять технічну перепідготовку, 

пов'язану в основному з технологічним оновленням 

електрообладнання та комунікацій та щорічну перевірку 

знань правил електробезпеки. 

Коротка історія професії: 

У 1880 році французький фізик М. Депре заявив про 

можливість передачі електроенергії по проводах. Він же 

побудував першу лінію електро-передачі. Наприкінці XIX століття відбувається 

бурхливий розвиток електротехніки. Учені продовжують працювати над проблемою вико 

рис-тання електрики для висвітлення й інших нестатків. Знаменита "електрич-на свіча" П. 

Н. Яблочкова була першим споживачем струму. Для проведення проводів і кабелів 

необхідні були люди, які б розбиралися в електриці. Так з'явилася професія cлюсар-

електро-монтажник. 
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Характер та умови роботи: 

На підприємствах машино-будування, металообробки, у буді-вельних, монтажних, 

транспортних і інших галузях промисловості виконує монтаж електроустаткування 

різного призначення. Монтує і демонтує електричні машини, зварювальні апарати, 

підстанції, трансформатори, розподільні щити і шафи, пульти керування, 

електрообладнання метало-обробних і інших верстатів, телефонні станції, високочастотні 

й інші уста-новки. Прокладає силові, освітлювальні і сигналізаційні мережі. Виконує 

слюсарні роботи, збирає і регулює електро-устаткування, перевіряє режими його роботи і 

випробує. Слюсар-електро-монтажник працює як під відкритим небом, так і в 

приміщеннях, а також в інших нестандартних умовах – на висоті, в тунелях, в різних 

виробничих приміщеннях тощо. Іноді робота вимагає чималих фізичних зусиль та 

напруження. Часто слюсарі-електро-монтажники повинні працювати стоячи або постійно 

пересуватися. Крім того, ця робота небезпечна, внаслідок чого слюсар-електромонтажник 

повинен добре знати ризики, пов'язані з виконанням робіт. У своїй роботі слюсар-

електромонтажник застосовує відповідне спорядження, матеріали, інструменти, 

устаткування і механізми. 

Вимоги до індивідуально-психологічних особливостей:: 

слюсар-електромонтажник повинен чітко дотримуватися основних загаль-ноприйнятих 

вимог культури та безпеки, повинен знати електро-матеріали 

і основи електротехніки, автоматики, технології монтажу і 

обслуговування електроустановок. Крім того, також він 

повинен знати загальні основи будівельної техніки і 

будівельних конструкцій. 

Медичні протипоказання: 

 захворювання серця або порушення артеріального тиску; 

 нервово-психічні розлади; 

 судоми, втрати свідомості; 

 вживання наркотиків, залежність від алкоголю; 

 некоректоване зниження гостроти зору; 

 порушення кольоророзпізнання, бінокулярного зору; 

 розлади слуху; 

 вестибулярні розлади, порушення відчуття рівноваги; 

 тремтіння рук; розлади координації рухів; 

 боязнь висоти; 

 захворювання хребта, суглобів або нижніх кінцівок; 

 хронічні інфекційні захворювання; 

 алергії; 

 шкірні захворювання; 

 захворювання органів дихання; 

 захворювання органів травлення і виділення; 

 виражені фізичні недоліки. 
Сфера професійного використання: 

На підприємствах машино-будування, металообробки, у буді-вельних, монтажних, 

транспортних і інших галузях промисловості. 

Споріднені професії: 

 електрик-автоматик, 

 монтажник низьковольтного устаткування; 

 механотронік; 

 слюсар-електрик. 

Освітня підготовка. 

Професію можна здобути у професійно-технічному навчальному закладі.  
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Слюсар з виготовлення вузлів і деталей 

санітарно-технічних систем 
Загальна характеристика професі: 

Слюсар з виготовлення вузлів та деталей санітарно-

технічних систем -- робітник, який виробляє деталі, 

конструкції та вузли санітарно-технічних систем, 

комплектує матеріали та вироби для налаштування 

санітарно-технічних систем і складає монтажні схеми. 

Монтує водопровід і каналізацію, насоси, парові котли, 

терморегулятори та інше обладнання. Крім цього, 

перевіряє та регулює трубопровідні системи й апаратуру.  

Коротка історія професії: 

Перші сантехніки з'явилися ще в Давньому Римі. 

Попередники сучасних сантехніків будували й 

обслуговували водовідводи, фонтани та системи стоків 

Вічного міста. Складність і досконалість давніх 

конструкцій вражає інженерів дотепер.  

Сучасне будівництво, обслуго-вування житлових і виробничих будівель неможливе 

без слюсаря з виготовлення вузлів та деталей санітарнотехнічних систем.  Холодне і 

гаряче водопостачання, каналізація, центральне опалювання - всі ці комунікації та їхнє 

безперебійне функціонування залежать від професійності сантехніка. Сантехнічні роботи - 

важливий етап у будівництві, адже від їхньої якості залежить затишок і комфортне 

проживання мешканців у будинку.  

Характер та умови роботи: 

Слюсару з виготовлення вузлів та деталей санітарно-технічних систем необхідні 

знання сантехнічних мате-ріалів, деталей, основ будівельної спра-ви, облаштування 

опалювальних сис-тем, систем очищення повітря та води.  

Слюсар виконє сортування труб, фітингів, фасонних частин, арматури та засобів 

кріплення; готує допоміжні матеріали (лляні пасма, сурик, розчин сірки тощо). Скріплює 

болтами невідповідальні з‘єднання. Комплектує згони муфтами та контргайками, гайками. 

Установлює прокладки. Наносить риски на кінці деталей з труб. Зачіплює вантажі 

інвентарними стропами, підтримує та повертає труби під час газового різання й 

електроприхвачування. До обов‘язків слюсаря входить маркування вузлів клеймуванням і 

фарбою; виготовлення та встановлення захисних гільз для трубопроводів; виготовлення 

стальних бирок; очищення секцій чавунного котла зсередини та ззовні з проми-ванням; 

виготовлення, встановлення та знімання запобіжних пробок і заглушок на трубах тощо. 

Вимоги до індивідуально-психологічних особливостей: 

Робота вимагає спостережливості, кмітливості та точності у діях. Через те, що 

працювати найчастіше доводиться в умовах нестачі освітлення, в приміщеннях, 

заповнених паром, до зору сантехніка висувають досить високі вимоги. Слюсар з 

виготовлення вузлів та деталей санітарно-технічних систем також повинен мати добрий 

окомір, оскільки до його обов'язків входить розмічування місць кріплення обладнання та 

різні вимірювальні операції. У нього повинні бути добре розвинені дотик і координація, 

необхідні при затягуванні різьби та її перевірки. Також фахівець повинен мати добрий 

слух, щоб уміти визначати стан систем за звуком, нюх для визначення витікання газу і 

пам'ять на малюнки, щоб тримати в уяві облаштування всієї системи. 

Серед необхідних для цієї роботи особистих рис слід зазначити зосередженість, 

увагу, акуратність і відповідальність.  

Медичні протипоказання: 
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Робота слюсаря з виготовлення вузлів та деталей санітарно-технічних систем є дуже 

важкою фізично та має цілий перелік протипоказів.  

 дефекти зору і слуху (низька гострота зору, нестійкість ясного бачення);  

 серцево-судинні захворювання; 

 захворювання дихальних органів; 

 порушення в роботі опорно-рухового апарату (радикуліт, остеохондроз тощо).  

Сфера професійного використання: 

 будівництво; 

 комунальне господарство; 

 приватний бізнес. 

Споріднені професії: 

 сантехнік; 

 слюсар. 
Освітня підготовка 

Для роботи за спеціальністю  потрібно середню професійну освіту у професійно-

технічному навчальному закладі.  

 Фахівець може працювати у комерційних та приватних структурах., де заробітна 

плата встановлюється згідно контракту і становить комерційну таємницю. 

 

Слюсар з контрольно-вимірювальних 
приладів та автоматики (електромеханіка) 

Історія професії  

Сучасний етап розвитку техніки характеризується все зростаючим проникненні 

електроніки в усі сфери життя і діяльності людей. Заданими американської статистики до 

80% від обсягу всієї промисловості займає електроніка. Досягнення в галузі електроніки 

сприяють успішному вирішенню складних науково-технічних проблем. Підвищенню 

ефективності наукових досліджень, створенню нових видів машин і обладнання. Розробці 

ефективних технологій і систем управління: отримання матеріалу з унікальними 

властивостями, удосконалення процесів збору та обробки інформації. Охоплюючи широке 

коло науково-технічних і виробничих проблем, електроніка спирається на досягнення в 

різних галузях знань. При цьому з одного боку електроніка ставить завдання перед 

іншими науками і виробництвом, стимулюючи їх подальший розвиток, і з іншого боку 

озброює їх якісно новими технічними засобами та методами дослідження. 

  
Характер роботи  

В обов‘язки слюсаря КВП входять: 

- контроль за роботою контрольно-вимірювальних приладів і засобів автоматики; 

- виявлення дефектів в роботі приладів; 

- проведення ремонту, монтажу, регулювання, настройки, налагодження, випробування 

автоматичних приладів, апаратури, систем, агрегатів та ін; 

- виготовлення лабораторних приладів; 

- викреслювання шкали, сітки, перераховування показань електричних приладів на інші 

межі вимірювання. 
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Умови роботи  

Робота слюсаря КВП і А має досить чіткий характер і визначена: 

 правилами, інструкціями, керівними матеріалами; 

 правилами технічної експлуатації приладів, електроінструментів, 

    обладнання; 

 правилами внутрішнього розпорядку та нормами охорони праці. 

Праця слюсаря КВП і А має таку організацію, при якій він трудове завдання може 

виконувати і самостійно від початку і до кінця, і колективно, коли ремонтом і наладкою 

обладнання займається бригада фахівців.  

Функціонально слюсар КВП і А є виконавцем, але свою діяльність і робоче 

навантаження планує і розподіляє самостійно (при індивідуальному виконанні). 

 Слюсар з ремонту КВП і А виконує свою роботу як в приміщенні, так і на відкритому 

повітрі (монтажні роботи). Робочі пози - «сидячи», «стоячи», «в нахил». 

Ринок праці  

Виконуючи дані види діяльності, даний фахівець може працювати на таких 

підприємствах: електричні станції, на заводах у контрольно - вимірювальних цехах, на 

підприємствах різних галузей народного господарства. 

Професія відноситься до числа масових, вакансії є практично на всіх промислових 

підприємствах, у будівельних організаціях, на електротранспорті, на великих фермах і т. 

д., а також, зрозуміло, в ЖКГ. 

Містять в штаті власних електриків і багато організацій, рід діяльності яких не 

має нічого спільного з промисловістю: офісні комплекси, школи та інститути, великі 

магазини і т. д. Адже в будинках, де вони розташовані, є безліч внутрішніх електромереж, 

і для їх обслуговування і ремонту виявляється простіше і зручніше містити свого фахівця, 

ніж регулярно запрошувати його звідкись зі сторони. 

 
Освітня підготовка  
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Для роботи за спеціальністю  потрібно середню професійну освіту у професійно-

технічному навчальному закладі.  

 Фахівець може працювати у комерційних та приватних структурах., де заробітна 

плата встановлюється згідно контракту і становить комерційну таємницю. 

Медичні обмеження  

Робота протипоказана людям із захворюваннями: 

 епілепсія;  

 захворювання нервової системи;  

 серцево-судинні захворювання;  

 порушення функцій опорно - рухового 

   апарату та зору;  

 сильний тремор (тремтіння) рук; 

 зниження слуху і зору; 

 відсутність допуску до роботи на висоті. 

Вимоги до індивідуально-психологічних особливостей  

 фізична витривалість; 

 аналітичне, технічне мислення; 

 просторову уяву; 

 здатність до концентрації і розподілу  уваги; 

 гарна оперативна і довготривала,  зорова пам'ять; 

 висока координація руху рук; 

 здатність до впізнавання, розрізнення  звуків по тону, ритму; 

 вміння керувати собою; 

  особиста  організованість; 

 акуратність; 

 уважність; 

 дисциплінованість; 

 відповідальність. 
Перспективи  

Слюсар КВП і А може працювати у комерційних та приватних структурах, де 

заробітна плата встановлюється згідно контракту і становить комерційну таємницю. 

Професія на ринку праці має стабільний попит. Вірогідність працевлаштування після 

навчання – висока. Ризик безробіття – відсутній.  

У плані кар'єрного росту можна займатися підвищенням кваліфікації (результатом 

чого може стати, наприклад, допуск до обслуговування електроустановок, що знаходяться 

під більш високою напругою). Однак, щоб істотно підвищити свій професійний статус, 

потрібне отримання вищої технічної освіти.     
Споріднені професії   

Аппаратник, оператор АСУ 

 

Слюсар з ремонту автомобілів 
Характер роботи  

Автослюсар виконує ремонт і технічне обслуговування автомобільного транспорту, 

а також здійснює контроль над технічним станом автомобілів за допомогою 

діагностичного обладнання і приладів, таких як наприклад, динамометр, Автосканер і тд. 

Історія професії 
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У міру розвитку автомобільного транспорту посилювалася потреба в людях, здатних 

підтримувати автомобілі в справному стані. Різке збільшення кількості автомобілів в 30-і 

роки XX століття в зв'язку з винаходом конвеєра Генрі Фордом зумовило попит на 

фахівців з їх ремонту. 

  У 50-і роки XX століття ускладнення конструкції автомобіля і поява складного 

діагностичного обладнання призводить до спеціалізації т. д.; виникає необхідність у 

фахівцях широкого профілю , здатних координувати роботу інших автомеханіків. 

В дореволюційні часи автослюсарів готували в ремісничо-промислових училищах та 

навчально-показових майстерень, в радянський час отримати професію автослюсаря 

можна було в ПТУ , а автомеханіка - в технікумі . На сьогоднішній день це одна з 

найбільш затребуваних робітничих професій. 

  
Умови праці  

Слюсар з ремонту автомобілів працює в автомайстерні  де здійснюється ремонт та 

обслуговування автомобілів.  Це можуть бути автобусний парк, парки таксомоторів, 

автотранспортні підприємства, транспортні цехи, автосервіси, станції технічного 

обслуговування і інструментального контролю автомобілів, майстерні по заміні, 

балансуванню і ремонту коліс і т.п. 

 
 

До професійних функцій відносяться: 
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 розбирання та збирання вузлів і агрегатів автомобіля 

 діагностування автомобіля і його вузлів за допомогою діагностичного 

обладнання. 

 повне та своєчасне технічне обслуговування автомобіля 

 ремонт вузлів та агрегатів автомобіля 

 регулювання механізмів і деталей 

Ринок праці 

 
 

Багато молодих людей планують пов'язати свою трудову діяльність з ремонтом та 

обслуговуванням автомобілів, тим більше, популярність і престижність цієї професії 

значно зросла. До того ж, професія автослюсаря має попит. Автомобільний парк 

безперервно зростає, збільшується число імпортних автомобілів, за якими потрібен 

своєчасний і професійний догляд. Тому, хороші, універсальні фахівці, які здійснюють 

ремонт і профілактичне обслуговування автомобілів різних марок, потрібні як повітря. Без 

автослюсаря не буде працювати жоден автомобіль, яким би дорогим і престижним він би 

не був і скільки б він не коштував. Сьогодні телефон хорошого автослюсаря в блокноті 

ділової людини записаний на самому видному місці. Автослюсарі працюють в таких 

місцях, як автомайстерні, автосалони, гаражі на підприємствах і автобазах. 

Освітня підготовка 

Отримати професію «Слюсар з ремонту автомобілів» Ви зможете після закінчення 

9 – ти або 11 – класів загально освітнього навчального закладу в професійно-технічному 

навчальному закладі. 

У роботі автомеханіка потрібне знання пристроїв й принципу роботи автомобіля, 

особливостей устаткування, використовуваного в роботі, властивостей оброблюваних 

матеріалів і використовуваних мастил. 

Медичні обмеження 
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Медичні обмеження: слабке здоров'я, 

швидка фізична і психічна стомлюваність, 

квапливість, неуважність. 

На сьогодні ця професія залишається 

затребуваною, оскільки кількість автомобілів, 

що випускаються, неухильно росте, а прогрес 

не стоїть на місці. 

Вимоги до індивідуально – психологічних 

особливостей 

 високий обсяг і розподіл уваги; 

 хороша пам'ять; 

 спостережливість; 

 швидка реакція вдумливість; 

 терпеливість; 

 дисциплінованість; 

 відповідальність.  

 Перспективи 

 МОЖЛИВІСТЬ ПРАЦЮВАТИ У СУЧАСНОМУ АВТОСЕРВІСІ 

 КАР`ЄРНЕ ЗРОСТАННЯ ПО РОЗРЯДАХ 

 НАЛЕЖНА ОПЛАТА ПРАЦІ 

Споріднені професії 

   МОТОРИСТ                                                     

 ШИНО МОНТАЖНИК             

 АВТО МАЛЯР              

               

Слюсар з ремонту рухомого складу 
Розвиток професії 

Учні виконують вправи на свердлильних 

станках. Люди навчилися добувати і 

обробляти матеріали з давніх-давен. З металу 

виготовляли знаряддя праці ( наприклад, 

сокири, коси, серпи ), засоби захисту (щити, 

мечі тощо), предмети домашнього вжитку 

(котли, чашки, тази ), прикраси та інші вироби. 

Протягом багатьох років металеві вироби 

виготовляли вручну ковалі – ремісники. 

Пізніше з розвитком ковальського ремесла, 

появою різних пристроїв, удосконаленням 

знарядь праці, застосуванням бронзи та заліза праця 

між ковалями – ремісниками розрідилася. Одні ковалі 

виконували грубі роботи, наприклад знаряддя праці, 

речі домашнього вжитку, а другі – дрібніші та тонші 

предмети. В ХIV-XV ст. Виникає нова галузь 

ковальського виробництва – холодне кування металу, 

тобто остаточна його обробка без нагрівання, а разом з 

нею і слюсарне ремесло. Найтиповішими 

представниками цієї справи були замочники – майстри 

з виготовлення замків. На початку ХVIII ст. Замочників називали „ шлосерами ‖ (замок на 

німецькій der Schloss ). З часом іноземне слово набуло широкого значення. Так виникла 

відома назва „слюсар‖. 
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Мета праці: якісне обслуговування і ремонт електроустановок промислового 

призначення, електромережі. Профілактичні роботи, своєчасний ремонт 

електротехнічного обладнання, строге дотримання технологічних режимів. Експлуатація 

електровимірювальних приладів, трансформаторів, електричних машин і апаратів, що 

необхідні для раціонального використання електрофікованих об‘єктів. Здійснення 

електричних методів контролю технологічних процесів.  

Повинен знати: 

 будову, призначення та взаємодію основних вузлів тепловоза, які ремонтує;  
 будову універсальних і спеціальних пристроїв і середньої складності контрольно-

вимірювального інструменту; 

 основні властивості матеріалів, які обробляє;  
 допуски та посадки, квалітети (класи точності) і параметри шорсткості (класи 

чистоти оброблення); 

 види з‘єднань деталей та вузлів; 
 технічні умови регулювання та випробування окремих механізмів; 
 основи електротехніки; 
 будову та принцип роботи електричних апаратів. 

Повинен уміти: 

 знімати та установлювати вентилятори, 

калорифери, амортизатори;  

 візки тепловозів викочувати, розбирати, 

підкочувати; знімати гальмівні колодки та регулювати 

вихід штоків циліндрів; 

 знімати та установлювати кінцеві крани, 

роз‘єднувальні, стоп-крани, кінцеві рукави;  

 установлювати та знімати кришки оглядових 

люків, кришки моторно-осьових підшипників, кожухи 

зубчатої передачі ТЕД; 

 манометри – знімати та установлювати;  

 секції холодильника дизеля знімати та установлювати;  

 підвішування колискові і ресорні – знімати, розбирати та ремонтувати;  

 знімати та установлювати регулятори тиску компресорів, гальмівні циліндри, 
клапани гальмівного та пневматичного обладнання; 

 ремонтувати та установлювати пісочниці та форсунки; 

 розбирати, складати та установлювати повітряні, мастильні, паливні фільтри, 
з‘єднувальні трубки масляної, паливної та водяної систем дизеля; 

 зачищати губки контакторів для поліпшення контактів. 

Основні виробничі операції : 

Ремонт електромережі, підготовка до роботи електроприладів: машин, 

встановлення потрібного режиму роботи електрообладнання, ремонт трансформаторів. 

Проводить зоровий контроль за освітленням кімнат та усуває неполадки. Здійснює 

контроль за напругою в електромережі; проводить заземлення корпусу, захищає будівлі 

від дії блискавок. 

Медичні протипоказники: захворювання нервової системи, ревматичні 

захворювання кінцівок, хронічні захворювання очей, головокружіння, гіпертонія, 

бронхіальна астма. 

Індивідуально-психологічні особливості спеціаліста: 
Бажано сильна і врівноважна нервова система. Медиферінційований біоритмічний 

тип; координація, точність рухів, ритмічність, неперервність, добре розриває м‘язові 

відчуття, тонке відчуття кольору, точність сприймання, образна і рухома пам‘ять, 

короткочасна і оперативна пам‘ять, концентрація уваги, практичне мислення, розвинута 
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просторова уява, технічна кмітливість, розвинутий інтелект, емоційна стійкість, розвинута 

вольова регуляція; самостійність, рішучість, акуратність, бережливість, наполегливість. 

Освітня підготовка. Професію можна здобути у професійно-технічному 

навчальному закладі.  

Слесарь-ремонтник (автор Плишнеко М.) 

Нет, я не Байрон. Я другой. 

Быть не другим — какой мне понт? 

Чем музы числиться слугой, 

Уж лучше взяться за ремонт. 

За тщательный, стало быть длительный. 

За планово-предупредительный. 

Ремонта творческий процесс 

Идѐт едва ль не беспрестанно: нынче чинишь гидропресс, 

А завтра — волочильный стан. 

Всѐ надо бы модернизировать, 

Да некому профинансировать. 

Пусть всякий там Анакреонт 

Стихов не пишет про ремонт. 

Стих про любовь — его конѐк. 

А я от этого далѐк. 

В поэзию я б и не лез, соря 

Стихами не про слесаря. 

Полн оборудованьем цех. 

И я при нѐм. Ведь я из тех, 

Кто много всякого прочѐл, 

Но однозначно предпочѐл 

Быть лириком, который называется 

       Ремонтник  подвижного состава 

 

Слюсар з ремонту сільськогосподарських 

машин та устаткування 
Слюсар з ремонту сільськогосподарської техніки – фахівець з обслуговування 

механічного устаткування або його наладки із застосуванням слюсарного інструменту на 

виробництві або в побуті.  

Характер роботи. Велика роль 

належить слюсарю з ремонту автомобілів – 

провідній особі в технічній службі 

автотранспортних підприємств. Щоб машина 

запрацювала, її потрібно зібрати, 

налагодити, від- регулювати, випробувати і 

ремонтувати. Все це справа слюсаря і чим 

складніша машина, тим вища кваліфікація 

слюсаря. Це одна з важливих професій, тому 

що, якими б не були досконалими 

інструменти, завжди буде потрібна людина з 

«розумними» руками. Це особливо потрібно 

зараз, коли парк наших автомобілів 

поповнюється моделями різних світових 

фірм.  
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В процесі ремонту від слюсаря вимагається теримість, інтерес до самого процесу 

роботи з інструментом. Деякі вважають роботу слюсаря не творчою, потребуючою лише 

грубої сили. Насправді, це зовсім не так. Ряд досліджень показав, що практичний розум, 

скоріше, не простіший, а складніший, ніж теоретичний. Адже практичні завдання часто 

доводиться вирішувати в різних умовах, в обмежений час.  

Умови роботи. Працює слюсар в закритих опалювальних майстернях, а влітку – в 

польових умовах. Робота однозмінна або двозмінна, але в жнива робочий день виходить за 

межі норми.  

Умовам праці слюсаря властиві 

неминуча загазованість повітря, запах палива, 

мастил, різноманітних рідин, розчинників, 

лаків, красок, електроліту тощо. Режим, ритм 

праці і переміщення у просторі - вільні. 

Робоча поза слюсаря невизначена. В 

переважній кількості операцій вона стояча, 

але при виконанні деяких операцій примусова 

(на колінах, зігнувшись і навіть лежма). Це 

створює несприятливі статичні навантаження 

на тазовий пояс і шийні м'язи, а також 

погіршує функціональні можливості зору.  

Робочі рухи здійснюються переважно 

руками, але інколи до цих маніпуляцій приєднуються м'язи спини і живота. Вимоги до 

м'язової сили в слюсарній праці високі. Незважаючи на хорошу слюсарну озброєність, вся 

сукупність монтажних та демонтажних робіт пов'язана із значними фізичними зусиллями. 

Вони зосереджені, передусім, на руках і м'язах хребта. Зусилля мають характер як 

імпульсивного (удари молотком), так і тривалого навантаження (робота гайковими 

ключами, монтаж важких деталей тощо). 

Перевірка технічного стану механізмів автомобіля і їх регулювання проводяться при 

працюючому двигуні, в шумі. Промивання деталей здійснюється в керосині або інших 

рідинах. Слюсарю доводиться мати справу з підйомним обладнанням і механізмами, з 

пневмоінструментами, часто працювати на відкритому повітрі, в неопалюваному 

приміщенні, де важко підтримувати певні параметри мікроклімату. У зв'язку із 

несприятливими температурними умовами праці можливі застудні захворювання в 

холодний період року. При недотриманні гігієни рук в наслідок роботи з різними 

мастилами та промасленими деталями можуть спостерігатися шкірно-гнійні інфекції. 

Можливі травми механічного характеру. 

Ринок праці. На сьогоднішній день жодне сільськогосподарське підприємство не 

може обійтися без послуг слюсаря з ремонту машин та устаткування. Саме від роботи 

цього працівника залежить ефективність діяльності інших ланок господарства.  

Освітня підготовка. Професію можна здобути у професійно-технічному 

навчальному закладі.  

Медичні обмеження. Робота протипоказана людям із захворюваннями:  

– важкими захворюваннями серцево-судинної і дихальної системи;  

– захворюваннями опорно-рухового апарату;  

– алергічними захворюваннями;  

– вираженими дефектами зору і слуху;  

– серйозними нервово-психічними розладами.  

Вимоги до індивідуально-психологічних особливостей:  

– фізична витривалість і сила;  

– хороший зір і окомір (лінійний і об‘ємний);  

– рухливість, координація і точність рухів пальців рук;  

– тонка м‘язова і слухова чутливість;  
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– хороша образна і оперативна пам‘ять;  

– технічний інтелект;  

– високий об‘єм і розподіл уваги;  

– спостережливість;  

– терпіння, дисциплінованість і відповідальність.  

Перспективи. Великою перевагою цієї професії є те, що, оволодівши нею, 

людина може знайти роботу як в державному, так в приватному секторі виробництва, або 

зайнятись індивідуальною трудовою діяльністю. В процесі ремонту від слюсаря 

вимагається терпіння, інтерес до самого процесу роботи з інструментом.  

Споріднені професії: слюсар-наладчик, слюсар-монтажник, слюсар 

механоскладальних робіт, свердлувальник, верстатник, зварник.  

 

 

Слюсар з ремонту та обслуговування систем 

вентиляції та кондиціювання 
Слюсар з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціонування – це 

працівник, що обслуговує техніку систем вентиляції та кондиціонування на виробництві й 

у побуті. 

 

Історія професії 

Слово кондиціонер вперше було виголошено вголос ще в 

1815 році, саме тоді француз Жан Шабаннес отримав британський 

патент на метод "кондиціонування повітря і регулювання 

температури в житлових та інших будівлях". Проте, практично 

втілено лише у 1902 році американським інженером-винахідником 

Уїллісом Каррієром, який зібрав промислову холодильну машину 

для друкарні Брукліна в Нью-

Йорку. 

Ці перші апарати і 

стали предками сучасних 

систем центрального 

кондиціонування повітря. Вже в 

ті роки існували машини—

чиллери, які 

водоохолоджували, внутрішні 

блоки—фанкойли і чимось 

нагадували сучасні центральні 

кондиціонери.  

 З часом з'явилися 

досконаліші компресори: 

холодагентом, а фанкойли стали 

схожі на внутрішні блоки сплит-

систем. Проте принципова схема 

роботи традиційних центральних 

систем кондиціонування залишилася 

незмінною. 

 Характер роботи 
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- обслуговує сучасні системи вентиляції і кондиціювання; 

- володіє знаннями з основ експлуатації холодильної техніки, холодильних 

машин, обладнання; 

- регулює системи вентиляції та кондиціонування для підтримки заданої 

температури та вологості повітря у виробничих цехах при допомозі приладів та 

психрометричних таблиць; 

- оглядає, чистить та бере участь в ремонті вентиляторів, форсунок, 

калориферів і насосів, стежить за станом та роботою приладів автоматичного 

регулювання; 

- заміняє форсунки, які неправильно працюють, перезаряджає психрометри; 

- веде журнал для записів показників психрометрів в установлений час; 

- пускає та зупиняє вентиляційні та зволожувальні установки. 

Умови роботи 

Ремонт та обслуговування систем вентиляції та кондиціонування може 

виконуватися прямо на місці експлуатації техніки, якщо вона не транспортабельна. Також 

можуть використовуватися спеціальні майстерні чи приміщення різного розміру в 

залежності від габаритів об'єкту. Ремонт демонтованих деталей і виготовлення нових 

здійснюють на спеціальному робочому місці. 

Професія слюсаря з ремонту та обслуговування систем вентиляції та 

кондиціонування передбачає використання як ручної праці, так і машин, механізмів, 

установок, пристроїв напівавтоматичного та автоматичного обладнання.  

Освітня підготовка. Професію можна здобути у професійно-технічному 

навчальному закладі 

Перспективи 

Професія належить до сфери обслуговування, а також дає можливість займатися 

індивідуальною трудовою діяльністю або відкрити власні майстерні з ремонту та 

обслуговування систем вентиляції та кондиціонування. 

Можливий адміністративний ріст, підвищення кваліфікації, розширення 

професійних навичок за рахунок збільшення видів виконуваних робіт, перекваліфікація на 

споріднені професії. 

Споріднені професії 

Під час вибору професії необхідно врахувати її спорідненість з такими 

професіями, як машиніст холодильних установок, машиніст компресорних установок. 

 

Слюсар із збирання металевих конструкцій 

 

 

 

 

 

 

 

 
Характер роботи 
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Професія «Слюсар із складання металоконструкцій» - одна з найзатребуваних у 

світі. Слюсарі працюють на заводах різного профілю, будівництві, автомобільному, 

корабельному та літаковому виробництві. 

Слюсар із складання металоконструкцій – це професія для творчої людини. Адже 

людина, яка позбавлена абстрактного мислення, фантазії – не в змозі буде уявити 

остаточний результат виконаної роботи і уникнути можливих помилок, від яких будуть 

залежати життя людей. 

Можна сказати, що кожен слюсар із складання металоконструкцій є художником 

та скульптором , який втілює в життя необхідні «статуї» та «художні полотна». Правильно 

виконана робота слюсаря із складання м/к – це запорука успіху в надійності та 

довговічності використання конструкції.  

Умови роботи 

Сучасні заводи та підприємства оснащені новим обладнанням та пристосуванням, 

які полегшують працю слюсаря із металоконструкцій. Але незамінним є і інструмент  для 

ручного використання: молоток, зубило, лінійка, циркуль та крейда. 

 Професія «Слюсар із складання металоконструкцій» є складною професією, 

бо збірка металоконструкцій може виконуватися за допомогою різьбових з'єднань 

(болтових, шпилькових, гвинтових), на заклепках, із застосуванням зварювання. 

 Слюсарями із складання металоконструкцій працюють лише чоловіки, бо ця 

професія вважається шкідливою та важкою. 
  

 

 

 

Ринок праці 

У понятті "металеві конструкції" поєднані конструктивна форма, технологія 

виготовлення та способи монтажу. Рівень розвитку металевих конструкцій визначається, з 

одного боку, потребами в них народного господарства, а з іншого - можливостями 

технічної бази: розвитком металургії, металообробної промисловості, будівельної науки і 

техніки.  

Потреба в робітниках такої професії постійно зростає, оскільки за сучасної 

ринкової економіки металоконструкції потрібні в дедалі більших масштабах як при 

складанні простих архітектурних форм (декоративні решітки і столики, огородження, 

світильники, рекламні щити, двері, трапи тощо), так і при спорудженні ангарів, кіосків, 

критих ринків, ліній електропередач, промислових будівель.  

До плюсів цієї професії відноситься те, що робота слюсаря із складання 

металоконструкцій завжди та усюди затребувана і є велика можливість знайти 

високооплачувану та стабільну роботу. Ця професія завжди буде необхідною, почесною та 
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незамінною.  Також у слюсаря із складання м/к завжди є можливість кар‘єрного зросту, 

змога отримати безцінний досвід, який знадобиться протягом усього життя та можливість 

продовжувати навчання у вищих навчальних закладах для здобуття високого рівня 

кваліфікації. 

Освітня підготовка 

Отримати професію «Слюсар із складання металоконструкцій» ви зможете після 

закінчення 9-ти або 11-ти класів загальноосвітнього навчального закладу 

Медичні обмеження 

Професія протипоказана людям, які  мають: 

 нервово психічні розлади; 

 судоми, втрату свідомості; 

 залежність від алкоголю, наркотиків; 

 порушення сприйняття кольорів; 

 розлади слуху; 

 вестибулярні розлади; 

 захворювання хребта, суглобів або нижніх кінцівок; 

 хронічні інфекційні захворювання; 

 шкірні захворювання; 

 захворювання органів дихання; 

 цукровий діабет; 

 захворювання зору. 

Вимоги до індивідуально-психологічних особливостей 

Для самореалізації людини в професійному плані, перш за все, мають значення її 

інтереси і схильності. 

У роботі слюсаря із складання металоконструкцій завжди є місце фантазії, уяві, 

абстрактному мисленню. Інноваційні методи завжди заохочувались як керівництвом, так і 

іншими працівниками, які згодом будуть використовувати Вами розроблені технології.   

Слюсарю із складання м/к завжди допомагає в праці уява, досвід та здобута 

освіта.  

Слюсар, який працює по виготовленню дверей, решіток, заборів та воріт - завжди 

повинен використовувати свою фантазію для втілення у життя красивих та естетичних 

речей. Адже кожен бажає мати у себе ексклюзивну та оригінальну річ. Для цього слюсар 

повинен уявити собі остаточний результат ще до початку виготовлення.  

Як вже говорилося, слюсар із складання металоконструкцій - професія творча, а 

значить, є де розвернутися фантазії. Але при всій творчості ця професія також вимагає 

точності. І якщо поєднати усі «компоненти»: освіту, досвід, уяву, точність, 

відповідальність, фантазію – то вийде робітник, який стане незамінним у будь -якому 

виробництві та колективі.  

Перспективи 

Здобувши професію «Слюсар із складання металоконструкцій», ви отримаєте 

прекрасні перспективи, тому що ви станете кваліфікованим фахівцем і зможете працювати 

на різних підприємствах: заводах, приватних підприємствах, будівництві; 

Споріднені професії 

Електрогазозварник - фахівець, який здійснює зварювання різних виробів з 

металу (вузлів металоконструкцій, трубопроводу, деталей машин і механізмів тощо). Для 

зварювання металу використовується газ або струм. Тому ця професія включає в себе дві 

інші - електрозварника ручного зварювання і газозварника. Люди цієї професії працюють 

на будівництві, підприємствах машинобудування, металообробки, в комунальних 

організаціях, в сільському господарстві і багатьох інших галузях. 

 



 

54 

 

Слюсар з механоскладальних робіт 
Слюсар — робітник, який обробляє метали ручним або механічним інструментом, 

а також складає, регулює, ремонтує машини та механізми. Існує більше десяти 

спеціалізацій цієї професії.  

 
Люди навчилися добувати й обробляти метали з давніх-давен. З металу 

виготовляли знаряддя праці (наприклад, сокири, коси, серпи), засоби захисту (щити, мечі 

тощо), предмети домашнього вжитку (котли, чашки, тази), прикраси та інші вироби. 

Протягом багатьох років металеві вироби виготовляли вручну ковалі-реміcники. Пізніше з 

розвитком ковальського ремесла, появою різних пристроїв, удосконаленням знарядь 

праці, застосуванням бронзи та заліза праця між ковалями-ремісниками розділилася. Одні 

ковалі виконували грубіші роботи, наприклад знаряддя праці, речі домашнього вжитку, а 

другі — дрібніші та тонші предмети. 

В XIV—XV ст. виникає нова галузь ковальського виробництва — холодне кування 

металу, тобто остаточна його обробка без нагрівання, а разом з нею і слюсарне ремесло. 

Найтиповішими представниками цієї справи були замочники — майстри з виготовлення 

замків. На початку XVIII cт. замочники називали «шлосерами» (замок на німецькій der 

Schloss). З часом іноземне слово набуло ширшого значення. Так виникла назва «слюсар». 

Зразки зброї, знарядь праці, різних механізмів (замків, годинників, машин) та інших 

виробів вражають складністю обробки, ретельністю оздоблення, засвідчуючи, що холодна 

обробка металу, мистецтво різати метал вручну були поширені ще кілька століть тому. З 

появою металорізальних верстатів та їх удосконаленням поступово скорочувалися частка 

ручної праці, бо вона замінювалася працею стругальників, токарів, фрезерувальників, 

шліфувальників тощо. Та однією з ведучих залишилася професія слюсаря. Як і раніше, 

цінується праця слюсаря-майстра, від якого вимагається вміння виконувати всі види 

ручної обробки металів.   

                               Загальна характеристика професії  

Слюсар з механоскладальних підприємства чи з інших робіт  здійснює зборку 

машин і механізмів з деталей, отриманих з інших цехів підприємств. Щоб зібрати готовий 

механізм треба спочатку вивчити креслення, підготувати деталі, потім зібрати окремі 

вузли, відрегулювати, тобто перевірити правильність взаємодії зібраних деталей і вузлів і, 

нарешті, провести іспит зібраного виробу. Іноді підгін деталей вимагає прилаштування 

їхніх розмірів до необхідних. Слюсарю-збирачу приходиться за допомогою спеціальних 

слюсарних інструментів здійснювати доведення деталей. Припасування деталей вимагає 

від слюсаря знання властивостей металів і сплавів, а також володіння усіма видами 

слюсарних робіт, пов'язаних з обробкою деталі. З'єднання деталей у вузли і надалі в 

конструкції відбувається шляхом запресовування, пайки, зварювання, а також за 

допомогою болтів, шпонок, різьблення, заклепок і інших способів кріплення в залежності 
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від механізму, що збирається. Наприклад, при зборці корпуса судна слюсарю необхідно 

користатися молотками різного калібру, зварювальними інструментами, а при збірці 

радіотехнічної системи - викрутками, паяльником, напилком. У більшості виробництв 

значна частина складальних робіт автоматизована. Слюсарі високого розряду роблять 

статичне і динамічне регулювання складних деталей і вузлів, роблять розрахунок 

зубцюватих зчеплень, виявляють і усувають дефекти збірки, беруть участь у складанні 

паспорта на вироби, що збираються і випробуються. 

                                Умови роботи 

 Якщо слюсар задіяний у виробництві, у нього є своє робоче місце із усіма 

необхідними верстатами й інструментами; для роботи також потрібен спецодяг. Як 

правило, слюсар працює або у виробничому цеху, або в майстерні, або в лабораторії. Але 

у випадку коли слюсар бере участь у будівництві будь-яких споруджень (виробничих чи 

видобувних),  його робочим місцем є будівельний майданчик. Також робоче місце може 

бути не визначено, якщо змістом роботи слюсаря є контроль експлуатації чи ремонт 

статичних технічних систем. Для здійснення таких робіт слюсарю потрібно мати при собі 

необхідні інструменти. 

                                Ринок праці  

Області застосування, можливі місця роботи: виробничі підприємства,  слюсарні 

ремонтні майстерні; машинобудування, суднобудування, дизайн інтер'єрів і фасадів 

будинків.  

 

 
                         Освітня підготовка: 

Потрібна хороша підготовка з фізики (особливо механіки і гідравліки), а також 

математики і креслення в об'ємі середньої школи. 

                     Медичні обмеження 

Робота протипоказана людям із захворюваннями серцево-судинної і дихальної 

системи;  опорно-рухового апарату;  алергічними захворюваннями;  вираженими 

дефектами зору і слуху;  серйозними нервово-психічними розладами.  

                    Вимоги до індивідуально-психологічних особливостей                          

Слюсар з механоскладальних робіт   повинен мати фізичну витривалість і силу; 

хороший зір і окомір (лінійний і об'ємний);  рухливість, координацію і точність рухів кистей 

і пальців рук; хорошу образну і оперативну пам'ять;  технічний інтелект;  високий об'єм і 

розподіл уваги;  спостережливість;  терпіння, дисциплінованість і відповідальність.  

           Перспективи 
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Перспективи професійного росту і кар'єри: підвищення розряду, заробітної плати, 

складності виконуваних робіт; можливий адміністративний ріст, підвищення кваліфікації 

(технікум, інститут), розширення професійних перспектив за рахунок збільшення видів 

виконуваних робіт, перекваліфікація в родинні професії.   Професія користується попитом 

на ринку праці.  

                        Споріднені професії  
Слюсар-монтажник, слюсар-ремонтник. 

 

Слюсар-ремонтник 
Історія професії  

 
                    Професія слюсаря бере свій початок з того моменту, коли людство почало 

винаходити машини, механізми, коли знадобилися фахівці для їхнього складання, 

обслуговування та ремонту. 

                    Вперше про слюсарну справу згадувалося в 1463 році у віденському архіві, а в 

1545 році в Німеччині утворився слюсарний цех.  

                   Назва професії відбулася від німецького слова shlos - замок. Шлоссери – так  

називали майстрів, які виготовляли замки. 

 
Загальні поняття 

Сучасне виробництво повністю механізоване.  Без техніки, механізмів   і  

пристосувань     неможливо    побудувати    будинок, посіяти хліб.   Навіть  хатня   робота   

неможлива    без  побутової техніки – пилососів,   пральних   машин,    кухонних    

комбайнів. Вся  техніка,  як   виробнича,   так  і  побутова  потребує  догляду,        

профілактичних    заходів,    ремонту.  Переоцінити     важливість професії    слюсаря - 

ремонтника,   який   здійснює  всі ці функції, складно, адже він забезпечує роботу усього 

виробництва.  

http://bse.sci-lib.com/pictures/19/13/209697731.jpg
http://bse.sci-lib.com/pictures/19/13/209697731.jpg
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             Професія слюсаря-ремонтника    дуже    поширена  та необхідна   для   всіх   етапів   

виробництва,  де є техніка, прилади, механізми, агрегати. 

                  Цей     кваліфікований     робітник     обслуговує   техніку  на підприємствах  або  

вдома,  регулює,  виконує  ремонти,  проводить профілактичні заходи. 

 
Характер роботи:  

 -слюсар-ремонтник розбирає вузли; 

 -замінює чи виготовляє деталі; 

 -збирає, регулює, випробує,змащує деталі і механізми; 

 -розбраковує деталі після розбирання і миття, 

 здійснює статичне і динамічне балансування 

 деталей і вузлів; 

 -виконує операції по мастилу, свердленню отворів, 

 нарізанню різьб, виготовленню прокладок; 

 -слідкує за технічним станом обладнання; 

 -здійснює постійні технічні огляди устаткування; 

 -усуває дрібні неполадки, проводить поточні і 

 капітальні ремонти обладнання; 

 -робота переважно позмінна, індивідуальна та в 

 складі бригади; 

 -характерні  незручні робочі пози, підняття і 

 переміщення важких предметів, наявність 

 запахів масел, бензину і ін. 

Зміст праці. Професія широко розповсюджена, 

затребувана на всіх етапах виробництва і при експлуатації   

будь-якої техніки і супровідних технічних систем 

(електричних, сантехнічних, телекомунікаційний і ін.). 

Слюсар-ремонтник - робітник, що обслуговує техніку на 

виробництві й у побуті. Предметом його праці можуть 

ставати різноманітні об'єкти. Ремонтнику необхідно добре 

розбиратися в тих механізмах, з якими він працює, знати 

логіку їхнього функціонування і властивості матеріалів, з 

яких вони виготовлені. Фахівець може виконувати поточний, капітальний і плановий 

ремонт техніки. Поточний ремонт містить у собі заміну деталей, що вийшли з ладу. 

Капітальний ремонт проводиться тоді, коли поламані чи зношені базові механізми, що 

спричиняє ушкодження інших деталей і вузлів. Плановий ремонт - це діагностика і 

перевірка стану всіх систем механізму, заміна зношених деталей до того, як техніка 

вийшла з ладу. Для ремонту системи робітник у першу чергу знайомиться з технічним 
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паспортом чи кресленням апаратури. Далі він здійснює технічну діагностику механізмів, 

при необхідності розбираючи апарат, складає план робіт. Ремонтник усуває несправність, 

заміняючи чи ремонтуючи ушкоджені деталі. При цьому він використовує різні 

інструменти і прилади для проведення вимірів і діагностики. У процесі зборки 

устаткування чи техніки він робить припасування деталей, дотримуючи їхнє точне 

взаєморозташування відповідно до технічних умов; регулює і налагоджує роботу 

механізмів, готує їх до роботи. Умови праці. Ремонт може виконуватися прямо на місці 

експлуатації техніки, якщо вона не транспортабельна. Також можуть використовуватися 

спеціальні майстерні чи приміщення різного розміру в залежності від габаритів 

ремонтуємого об'єкта. Ремонт демонтованих деталей і виготовлення нових виробляється 

на спеціальному робочому місці.  

Освітня підготовка. Професію можна здобути у професійно-технічному 

навчальному закладі  

Вимоги до індивідуальних особливостей фахівця: 

 фізична витривалість і сила; 

 хороший зір і окомір (лінійний і об'ємний); 

 рухливість, координація і точність рухів кистей і пальців рук; 

 тонка м'язова і слухова чутливість; 

 хороша образна і оперативна пам'ять; 

 технічний інтелект; 

 високий об'єм і розподіл уваги; 

 спостережливість; 

 терпіння, дисциплінованість і відповідальність. 

Робота протипоказана людям із захворюваннями: 

 важкими захворюваннями серцево-судинної і дихальної системи; 

 захворюваннями опорно-рухового апарату; 

 алергічними захворюваннями; 

 вираженими дефектами зору і слуху; 

 серйозними нервово-психічними розладами. 

Перспективи  

Професія слюсаря - ремонтника  необхідна і  в машинобудуванні,  і на будівництві, 

і в хімічній промисловості, і  в  фермерському   господарстві, і на багатьох інших 

підприємствах,  бо  машини  і механізми стали    невід‘ємною  частиною нашого життя.  

Хто,  як  не  слюсар- ремонтник    буде   все  це  обладнання  ремонтувати  і підтримувати 

у робочому стані? Тому і перспективи професії  великі! 

Споріднені професії: верстатник широкого профілю  

 

Слюсар-сантехнік  

 
Загальні поняття 

      Санте хнік (також: слюсар-сантехнік) - робітник, який займається наладкою та 

ремонтом сантехнічного обладнання.  
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      Освіта сантехніків відбувається у профтеучилищах, професійних коледжах та 

безпосередньо на виробництві. В Україні професійні сантехніки мають розряди від 2 до 6. 

Останнім часом з ускладненням обладнання та сантехнічних систем робота сантехніка 

вимагає ґрунтовної підготовки у декількох галузях і є гостродефіцитною. 

Сучасне будівництво, обслуговування житлових і виробничих будівель неможливе 

без сантехніка. Інженерна комунікація, санітарно-технічні зручності – це ―кровоносні 

судини‖ кожного приміщення, якими проходить вода, газ, тепло. 

Холодне і гаряче водопостачання, каналізація, центральне опалювання - всі ці 

комунікації та їхнє безперебійне функціонування залежать від професійності сантехніка. 

Сантехнічні роботи - важливий етап у будівництві, адже від їхньої якості залежить 

затишок і комфортне проживання мешканців у будинку. Сантехніки не лише проводять 

монтажні і установлювальні роботи нового сантехнічного устаткування. Величезне 

значення має ремонт, профілактичне обслуговування, а також заміна старого устаткування 

на нове. 

 Сантехнік виконує монтаж і ремонт систем опалення, водопостачання, каналізації 

та газопостачання. Встановлює та приєднує до трубопроводів різне сантехнічне 

устаткування - умивальники, мийки, раковини, ванни, унітази. Сантехнік також 

комплектує матеріали та вироби для налагодження санітарно-технічних систем і складає 

монтажні схеми. Монтує водопровід і каналізацію, насоси, парові котли, терморегулятори 

та інше обладнання. Крім цього, сантехнік перевіряє та регулює трубопровідні системи й 

апаратуру. Роботи проводяться як у приміщенні, так і на вулиці. 

Сантехнікові також необхідні знання сантехнічних матеріалів, деталей, основ 

будівельної справи, облаштування опалювальних систем, систем очищення повітря та 

води 

Коротка історія професії 

Професія сантехніка має довгу історію. Перші сантехніки з'явилися ще в Давньому 

Римі. Попередники сучасних сантехніків будували й обслуговували водовідводи, фонтани 

та системи стоків Вічного міста. Складність і досконалість давніх конструкцій вражає 

інженерів дотепер. 

 Акведуки почали будувати в Римській імперії. Римські канали були грандіозними 

спорудами, що складалися з кількох ярусів кам'яних аркад. 

Давні греки побудували водогін завдовжки 1 280 м поруч із Афінами  2,5 тисяч 

років тому. 

Один з найвідоміших давноримських акведуків на території сучасної Франції 

знаходиться неподалік від Ремулена — це акведук Пон-Дю-Гар. 

 
Пон-Дю-Гар, Франція 

 

Історично, акведуки активно будували там, де було розвинене землеробство, 

використовуючи для зрошення земель. 

Інша, не менш відома роль акведуків — забезпечення великих міст питною водою. 

Деякі зі знаменитих римських акведуків ще досі використовуються за цим призначенням. 
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Характер роботи 

Кваліфікований слюсар-сантехнік повинен знати: 

- способи з‘єднання труб в холодному та гарячому стані; 

- способи кріплення санітарно-технічних деталей та виробів; 

- норми випробовування трубопроводів; 

-причини несправностей в роботі санітарно-технічних пристроїв і способів їх 

усунення, призначення різних слюсарних інструментів. 

Слюсар-сантехнік повинен вміти: 

- правильно встановлювати різне обладнання – умивальники, ванни, унітази, парові 

котли, навішувати радіатори, ставити газові плити; 

- виконувати основні слюсарні операції, користуватись ручним та механізованим 

слюсарним інструментом. 

Умови роботи 

До роботи слюсарем-сантехніком допускаються особи, не молодше 18 років, які 

пройшли: професійну підготовку на підприємстві; медичний огляд; вступний інструктаж; 

спеціальне навчання і перевірку знань з питань охорони праці; первинний інструктаж на 

робочому місці. 

Організація робочого місця слюсаря-сантехніка повинна бути безпечною на всіх 

стадіях виконання робіт, однак слід враховувати можливість виникнення наступних 

шкідливих та небезпечних виробничих факторів: порушення правил складування 

санітарно-технічних виробів; дія електроструму; дія шкідливих газів на органи дихання; 

наявність перепадів по висоті та відсутність огородження небезпечних зон; недостатня 

освітленість робочих місць; підвищений або понижений рівень температури; дія гарячих 

частин металу. 

Слюсар-сантехнік виконує роботи, які відносяться до робіт з підвищеною 

небезпекою. Для роботи з електроінструментом II і ІІІ розряду достатньо допуску з І 

групи з електробезпеки. 

Ринок праці 

Професія широко розповсюджена, затребувана на всіх етапах будівництва і при 

експлуатації будівель і супровідних технічних систем. На сьогоднішній день 

найпопулярнішими професіями в столиці за даними Київського центру зайнятості є 

слюсар-сантехнік.   

Зарплата сантехніка, який працює приватно, залежить від кількості замовлень. Такі 

фахівці користуються величезним попитом на ринку праці. Нещодавно журнал Forbes 

опублікував рейтинг найбільш затребуваних професій у США. Як виявилося, найбільш 

потрібними фахівцями виявилися сантехніки. 

 Слюсар-сантехнік може працювати на будівництвах, заводах, що випускають 

санітарно-технічне обладнання, житлово-експлуатаційних конторах, а також на кожному 

великому підприємстві та в установі чи приватно. 

Освітня підготовка. Професію можна здобути у професійно-технічному 

навчальному закладі. 

Медичні обмеження 

Слюсар-сантехнік повинен мати: 

- міцне здоров‗я; 

- фізичну силу; 

- добрий слух і зір; 

- правильну координацію рухів; 

- добру пам ‗ять; 

- оперативне мислення, яке допоможе швидко і вірно знаходити причини 

несправностей в роботі обладнання. 

Робота сантехніка є дуже важкою фізично та має цілий перелік проти показів. 

Робота вимагає спостережливості, кмітливості та точності у діях. Через те, що працювати 
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найчастіше доводиться в умовах нестачі освітлення, в приміщеннях, заповнених паром, до 

зору сантехніка висувають досить високі вимоги.  

 Слюсар-сантехнік також повинен мати добрий окомір, оскільки до його обов'язків 

входить розмічування місць кріплення обладнання та різні вимірювальні операції. У нього 

повинні бути добре розвинені дотик і координація, необхідні при затягуванні різьби та її 

перевірки. Також фахівець повинен мати добрий слух, щоб уміти визначати стан систем за 

звуком, нюх для визначення витікання газу і пам'ять на малюнки, щоб тримати в уяві 

облаштування всієї системи. 

Медичні протипоказання: хвороби опорно-рухового апарату (хронічний радикуліт, 

розширення вен, плоскостопість), серцево-судинної системи, зору (дальтонізм); 

порушення у вестибулярному апараті; схильність до простудних і алергічних 

захворювань; нервово-психічні захворювання. 

Вимоги до індивідуально – психологічних особливостей 

Для успішної роботи слюсар-сантехнік повинен бути: 

-  відповідальним; 

- організованим; 

- акуратним; 

- уважним; 

- вміти добросовісно працювати в різних умовах; 

-  розуміти, як багато значить в його справі точність і висока якість. 

Серед необхідних для цієї роботи особистих рис слід зазначити зосередженість, 

увагу, акуратність і відповідальність. 

Перспективи 

Щоб працювати сантехніком, достатньо початкової фахової освіти, однак бажаною є 

середня фахова освіта. Навчатися можна в ПТУ й у технічних училищах. Продовжити 

здобуття освіти бажаючі можуть на будівельних факультетах різних технікумів і вишів. 

Навчитися сантехнічній майстерності також можна на курсах. Слід зазначити, що рівень 

освіти позначається і на зарплаті сантехніка. Без отримання додаткової професійної освіти 

кар'єрний ріст можливий лише до бригадира або техніка. 

 Зарплата сантехніка, який працює приватно, залежить від кількості замовлень. Такі 

фахівці користуються величезним попитом на ринку праці. 

Споріднені професії 

Спорідненими професіями слюсаря – сантехніка є: слюсар, слюсар-

інструментальник, слюсар-механоскладальних робіт, слюсар-монтажник. В Україні 

сьогодні налічується 62 інтегровані професії, тоді як у Німеччині їх 310.  

 Коли людина одночасно є слюсарем, електромонтером і сантехніком, то попит на 

таких людей в 4-5 разів перевищує попит на окремого сантехніка або окремого слюсаря. 

Тому держава закладає норму, що обов'язково до цих 62 професій додадуться ще 50, а в 

2014 році - ще 100 професій. Тобто, практично всі робітничі професії будуть 

інтегрованими, щоб людина відразу могла бути більш конкурентоспроможною на ринку 

праці. 

Соціальний робітник 
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Соціальний робітник – професіонал, що виконує комплекс робіт по догляду за 

пенсіонерами, інвалідами та одинокими непрацездатними громадянами похилого віку і, 

зважаючи на їх немічність, інвалідність або хворобу, надає послуги, передбачені 

договором, який укладено між одиноким непрацездатним громадянином і підприємством, 

де працює соціальний робітник.  

Виникненню соціальної 

роботи як фаху передувало 

суспільне визнання необхідності 

задоволення потреб певних груп 

людей у сторонній допомозі й 

підтримці.  

Характер роботи. 

Соціальний робітник повинен 

знати:  

– основи ведення 

домашнього господарства;  

– організацію надання 

комунальних, побутових та інших  

індивідуальних послуг;  

– норми та вимоги щодо 

догляду за громадянами похилого 

віку та  

непрацездатними громадянами;  

– правила використання побутового обладнання, приладів,  

інструментів;  

– основи дієтології і приготування страв;  

– основи надання долікарської допомоги, санітарії, гігієни;  

– правила етики та поводження з громадянами похилого віку і  

непрацездатними громадянами.  

Повинен уміти:  

– виконувати комплекс робіт по догляду за пенсіонерами, інвалідами  

та одинокими непрацездатними громадянами похилого віку і,  

зважаючи на їх немічність, інвалідність або хворобу, надавати на  

підставі зазначених у медичній карті висновків лікарів про ступінь  

втрати здатності до самообслуговування, послуги, передбачені  

договором, який укладено між одиноким непрацездатним  

громадянином і відділенням;  

– доставляти додому на замовлення їжу, харчові продукти,  

медикаменти, промислові та інші товари;  

– готувати звичайні страви, а також страви за рекомендаціями лікаря;  

– прибирати житлові 

приміщення;  

– здавати, одержувати і 

доставляти речі та предмети домашнього  

вжитку з пральні, підприємств 

хімічного очищення, ремонту тощо;  

– вносити за дорученням плату 

за комунальні та інші послуги,  
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одержувати пенсію, вимірювати температуру, викликати лікаря і 

супроводжувати клієнта до лікувальної установи;  

– допомагати клієнтові під час умивання, купання та інших заходів  

особистої гігієни.  

Умови роботи. Працює у постійному контакті із людьми в умовах великого 

навантаження на опорно-рухову систему та емоційного напруження.  

Праця соціальних працівників може бути спеціалізована за віковими, медичними, 

соціальними критеріями (соціальна робота з родиною і дітьми, у сфері зайнятості, в 

установах і на підприємствах соціального обслуговування, соціально-правова підтримка 

населення, організація пенсійного забезпечення тощо). 

Ринок праці. Соціальні робітники працюють у соціальних службах, у лікарнях, у 

будинках для людей похилого віку.  

Освітня підготовка. Професію 

можна здобути у професійно-

технічному навчальному закладі.  

Медичні обмеження. Професія 

протипоказана людям з:  

– серцево-судинними 

захворюваннями ;  

– нервово-психічними 

захворюваннями;  

– захворюваннями опорно-

рухового апарату.  

Вимоги до індивідуально-

психологічних особливостей:  

– делікатність і такт,  

– товариськість і 

стресостійкість,  

– організаторські здібності,  

– педагогічна і психологічна грамотність.  

Перспективи. Потреба в соцпрацівниках постійно зростає: що розвиненіше 

суспільство, то більше уваги приділяють у ньому соціальним проблемам. Професіонали є 

посередниками між простими людьми і представниками влади, допомагаючи знаходити 

взаєморозуміння і шляхи усунення проблем, що накопичилися  

Споріднені професії: соціальний педагог, сестра з догляду.  

 

Столяр 
Загальна характеристика професії: 

Столяр — професійний робітник, 

вправний майстер, ремісник, який працює з 

деревом, виточує і виготовляє вироби з дерева 

або вироби на дерев'яній основі. Столяр 

займається столярними роботами: виготов-

ленням меблів, дверей, вікон, арок, сходів та 

інших виробів з деревини з можливим 

застосуванням фанерування, шпонування, ламі-

нування, без різьблення вручну.  

Коротка історія професії:  
Одна з найбільш масових 

професій деревообробної промисловості – cтоляр. Вона з'явилась давно. В XI-XII ст. 

дерев'яні будинки та інші споруди на Русі будували теслярі, а внутрішнім обладнанням їх 
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і виготовленням домашніх меблів займались столяри. Основними предметами домашньої 

обстановки була лавка, табуретка з круглим або квадратним сидінням, стіл і шафа простої 

форми. 

Характер та умови роботи: 
За ескізами, кресленнями худож-ника виконує складні столярні роботи з 

виготовлення та збирання елементів декорацій. Обробляє складні деталі 

електроінструментами та на складних деревообробних верстатах з ручною та механічною 

подачею. Виготовляє складні сполучення. Здійснює реста-врацію різноманітних меблів. 

Прово-дить роботи з підготовки та об-чищення поверхонь під склеювання. умови праці 

столяра можуть бути різноманітні в залежності 

від виду виконуваних робіт. Якщо столяр бере 

участь у виготовленні виробу, то, як правило, він 

працює в приміщенні - у майстерні чи в цеху.  

Робоче місце столяра - найчастіше 

верстат чи сучасні його модифікації. Столяр 

закріплює дерев'яні заготівлі, робить розмітку й 

обробку виробу по наявному кресленню. Способи 

обробки деревини: пиляння, обробка, збірка. 

Кожна з цих операцій може вироблятися як 

вручну і за допомогою традиційних інструментів 

(пилки, рубанка, фуганка, долота, свердла, 

стамески), так і на спеціальних верстатах (тоді в 

обов'язки столяра входить контроль за роботою верстата і якістю одержуваного виробу), у 

залежності від розмірів і специфіки виробництва. У випадку якщо роботою столяра є 

монтаж виробів (вбудованих меблів, вікон, дверей і ін.), робочим місцем столяра є ті 

об'єкти, на яких виробляється монтаж. 

Вимоги до індивідуально-психологічних особливостей: 

Добре розвинуте просторове мис-лення, щоб по кресленню представ-вляти 

зовнішній вигляд виробу, етапи його обробки, види з'єднання і т.д. Столяр повинен мати 

гарний зір, розвинутий окомір, добре розрізняти кольори. Це потрібно для вибору 

матеріалу, для виготовлення виробу (виключення можливості браку), кон-тролю за 

точністю виконання і зборки виробу. Також потрібне достатньо розвинуте відчуття дотику 

тому, що робітнику доводиться визначати нав-мання рівність, гладкість деталей і їхніх 

елементів. Для більш успішної діяль-ності необхідне знання математики, фізики, хімії, 

креслення. 

Медичні протипоказання: 

 алергія на деревний пил; 

 захворювання опорно-рухового апарату; 

 нервово-психічні захворювання; 

 хронічна пневмонія; 

 значне зниження гостроти зору. 
Сфера професійного використання: 

Столяри користуються попитом на фабриках 

з виробництва меблів, вікон, дверей, інших виробів 

з дерева, а також у відділах і на підприємствах, що 

здійснюють монтаж і ремонт дерев'яних виробів. 

Також професія столяра має попит у 

машинобудуванні й інших сферах, пов'язаних з 

розробкою і виготовленням техніки. Столяр 

працює й у модельному цеху, де він виготовляє 

зменшені макети майбутніх автомобілів чи іншої 

техніки з дерева. 
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Споріднені професії: 

 столяр-паркетник; 

 столяр будівельний; 

 реставратор дерев'яної архітектури; 

 модельник по дерев'яних моделях; 

 столяр-мебляр. 

Освітня підготовка. Професію можна здобути у професійно-технічному 

навчальному закладі будівельного профілю 

 

Столяр будівельний 
           

Столяр будівельний — професійний робітник, який на будівництві 
працює з деревом, виточує і виготовляє вироби з дерева або вироби на 
дерев'яній основі. Столяр займаєтих меблів, дверей, вікон, арок, сходів та інших 
виробів з масиву деревини з можливим застосуванням фанерування, 
шпонування, ламінування, без різьблення вручну. 

Історія професії 

     Історично склалося так, що професія столяр вважалася однією з найбільш 

затребуваних. Поряд з ковалями і гончарами, столяри  брали активну участь у створенні 

культурної складової нашої історії. Найперші вироби з дерева, використовували ще наші 

найдавніші предки для полювання, землеробства та облаштування побуту. 

Зокрема слов'яни, широко використовували бересту для плетіння взуття і виготовлення 

кухонного начиння. Будівлі і домашні меблі, також виготовлялася з дерева. Це й не дивно, 

адже дерево вважається одним з найбільш універсальних матеріалів. Воно легко 

обробляється, доступно і порівняно дешево. Тверді сорти деревини, здатні зберігати свої 

якості багато століть. Існують зразки дерев'яних меблів, яким вже кілька тисячоліть. Все 

це, хтось повинен був зробити. Так починала свою історію, професія столяр. 

 

 
 

     Поступово йдуть з нашого побуту ручні столярні інструменти. Стамески і долота, 

шерхебеля, рубанки і калівки, стають лише допоміжним інструментом на столярних 

виробництвах. Справжнім раритетом можна вважати дерев'яні двері, виготовлені вручну, 
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без застосування деревообробних верстатів. На зміну столярним майстерням, приходять 

деревообробні підприємства з новітнім обладнанням та штатом висококласних фахівців.  

Чого тільки не випускає з дерева сучасна промисловість. Дерев'яні сходи та двері, 

виготовлені з такого матеріалу, стануть прикрасою будь-якої квартири або заміського 

будинку. Оброблені і пофарбовані спеціальним чином вони будуть радувати око багато 

років, адже добре підготовлена деревина дуба або ясена, практично не схильна до 

пошкодження від часу. 

     Минають роки і століття, а професія 

столяр, не втрачає своєї 

актуальності. Вироби з дерева, 

стають, все більш популярні. 

Столяр - це професія від природи, і 

як справжні художники, столяри не 

розучилися творити і здатні 

створювати справжні шедеври, 

гідні музеїв і королівських залів.  

Жодна будова не може 

обійтись без столяра. Від його 

уміння, професійних навичок, 

естетичного смаку залежить, який 

вигляд матиме будинок чи 

приміщення. Столяр – 

багатопрофільна професія. Він 

може виконувати роботу скляра. 

При виготовленні меблів працюють 

столяри-мебльовики. Ремонт та 

виготовлення високохудожніх 

виробів із дерева виконують 

червонодеревники та реставратори. 

У столярній справі приховані величезні можливості для винахідництва.  

Характер роботи. Столяр-робітник, який здійснює всі види обробки деревини:  

 

– пиляння, стругання, довбання, свердління;  

– розмічає та розкроює пиломатеріали;  
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– вирізає заготовки;  

– оздоблює, ґрунтує, шпаклює, шліфує;  

– збирає і монтує столярні вироби;  

– здійснює лакування.  

Столяр повинен:  

– знати основні породи, властивості та дефекти деревини, способи її  

обробки;  

– способи виготовлення, монтажу столярних виробів;  

– види клеїв та лаків;  

– володіти навичками роботи з електротехнікою, технічними  

кресленнями;  

– вміти користуватись ручними інструментами, деревообробними  

верстатами;  

– зачищати деталі;  

– готувати поверхні під фанерування;  

– встановлювати віконні та 

дверні блоки, вбудовані меблі;  

– виготовляти заготовки 

столярних виробів.  

Умови праці столяра можуть 

бути різноманітні в залежності від виду виконуваних робіт. 

Якщо столяр бере участь у виготовленні виробу, то, як 

правило, він працює в приміщенні – у майстерні чи в цеху. 

Робоче місце столяра – найчастіше верстат чи сучасні його 

модифікації. Столяр закріплює дерев‘яні заготівлі, робить 

розмітку й обробку виробу по наявному кресленню. Способи 

обробки деревини: пиляння, обробка, збірка. Кожна з цих 

операцій може вироблятися як вручну за допомогою 

традиційних інструментів (пилки, рубанка, фуганка, долота, 

свердла, стамески), так і на спеціальних верстатах (тоді в 

обов‘язки столяра входить контроль за роботою верстата і 

якістю одержуваного виробу), в залежності від розмірів і 

специфіки виробництва. У випадку, якщо роботою столяра є 

монтаж виробів (вбудованих меблів, вікон, дверей і ін.), 

робочим місцем столяра є ті об‘єкти, на яких виробляється 

монтаж. Отже, весь необхідний для монтажу інструмент має бути в столяра із собою.  

Ринок праці. Затребуваність на ринку праці висока.  

Освітня підготовка. Професію можна здобути у професійно-технічному 

навчальному закладі.  
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Медичними обмеженнями для виконання функціональних обов‘язків столяра, а 

також здобуття цієї професії є:  

– захворювання опорно-рухового і вестибулярного апарату;  

– ревматизм;  

– порушення слуху;  

– захворювання дихальної системи, шкіри, зору.  

Вимоги до індивідуально-психологічних особливостей. Столяр – це одна з 

небагатьох професій, яка завжди актуальна і сучасна. Вибирати її варто людям, які 

«відчувають дерево», схильні до ручної праці, конструювання.  

Велике значення в його роботі мають:  

– точний окомір;  

– уважність;  

– акуратність та терпіння;  

– наявність образної пам‘яті;  

– естетичний художній смак та творче мислення;  

– розвинена уява;  

– майстерність  

Перспективи росту. Можливе підвищення розряду, складності доручених 

фахівцю робіт, підвищення заробітної плати. З робітника, що виконує окремі конкретні 

операції, починаючий столяр може вирости у фахівця, що планує етапи виготовлення 

виробу, що розробляє нові способи деревообробки. Можливий кар‘єрний ріст: столяр-

майстер – начальник групи чи цеху.  

Споріднені професії: паркетник, тесля, реставратор виробів із дерева, 

складальник плетених меблів.  

Я робітник ! І це звання 

Для мене стало найдорожчим. 

В ньому - і праця, і знання 

Й натхнення творче. 

Я робітник ! І цим пишаюсь, 

Що залишаю на землі 

Слід праці рук своїх 

Майбутнім поколінням. 

 

Столяр судновий 
Чи є у Вас бажання продовжувати традиції будування і оснащення суден, які 

підкорюють моря і океани всього світу? Прислухайтесь до свого серця! Якщо Вам 

притаманні почуття прекрасного, розвинутий естетичний смак, ви хочете нести людям 

часточку радощів та добра, тоді професія столяр судновий саме для Вас!  

Початок суднобудування і судно-плавства сягає часів глибокої давнини. 

Археологічні знахідки на р.Південний Буг, на узбережжі Ладозького озера і в інших 

місцях свідчать про те, що стародавні слов‘яни вже більше 3000 років тому будували 

човни-однодеревки, човни із прутів, кори або шкіри. На зміну їм прийшли більш складні і 

морехідні лодії (тури), на яких плавали по Чорному морю в Константинополь. У XII в. 

набули поширення запорізькі «чайки», озброєні веслами і невеликим вітрилом. Ці 

швидкохідні судна, які вміщували до 70 козаків, були бойовими кораблями і здійснювали 

військові походи.  

Професія столяра суднового бере початок від спорідненої професії тесляра 

суднового. Розділення професій відбувалося поступово, у міру того, як підвищувалися 

вимоги до якості обробки дерев‘яних конструкцій та виробів із дерева.  

Характер роботи. Столяр судновий у своїй роботі працює не тільки з деревом, з 

матеріалами, що заміняють дерево, з різними способами кріплення і монтажу виробу, 
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металевими шурупами, скобами, цвяхами, клеями, матеріалами, необхідними для 

облицювання,обтягування, обробки дерев‘яних виробів(плівками, лаками, фарбами).  

Умови роботи. Добре освітлені приміщення та майстерні, які оснащені 

обладнанням і новітніми інструментами деревообробки  

Ринок праці. Суднобудування має величезне значення для нашої країни з її 

великою річковий системою і морським узбережжям величезної протяжності. У зв‘язкуз 

цим потреба у столярах суднових на сьогодні висока і постійно зростає  

Освітня підготовка. Професію можна здобути у професійно-технічному 

навчальному закладі, у тому числі, в Херсонському професійному суднобудівному ліцеї.  

Медичні обмеження:  

– захворювання опорно-рухового апарату;  

– нервово-психічні захворювання;  

– хронічна пневмонія.  

Вимоги до індивідуально-психологічних особливостей:  

– добре розвинене просторове мислення;  

– гарний зір;  

– розвинений окомір;  

– акуратність та терпіння.  

Споріднені професії: столяр будівельний, тесля.  

«Коли в моїх руках дерево дзвенить і співає, коли навколо пахне смола і до ніг 

падають золотаві кучері стружки – у мене на серці  

так тепло і лагідно – ніби я розмовляю з Богом»  

Кола Бруньйон  

 

Тесляр  
Тесляр – робітник, що займається грубою обробкою 

деревини, спорудженням дерев'яних будов, виготовленням 

простих дерев'яних меблів тощо.  

 

Виконує теслярні та опалубні роботи, обробляє лісоматеріали 

верстатом, ручним способом, електрифікованим інструментом; 

споруджує риштування зовні будівель, підмостки, споруджує 

опалубку, за допомогою якої споруджують стіни, перекриття, 

колони. 

 

Характер роботи 

Предметом праці тесляра є деревина. Зміст праці 

тесляра дуже різноманітний. Вони зводять 
різні дерев'яні конструкції, розповсюджені в 
сільському господарстві, задіяні в будівництві 
міських споруджень і заміських будинків. 
Теслярі виготов-ляють всі елементи 
дерев'яної конструкції і роблять її збирання. 
Основна відмінність роботи тесляра від 
роботи столяра в тому, що столяр робить 
вироби з дерева, а тесляр бере участь у 

виготовленні несучих чи допоміжних конструкцій, а також у процесі 
деревозаготівлі. почали використовувати слово столяр. Тесляр працює на 
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відкритому повітрі чи на будівництві, на місці заготівлі матеріалу чи в 
приміщенні, якщо виробляється розкрій матеріалу. Виготовлення скла-дових 
частин конструкції, настил підлог, спорудження дерев'яних перегородок і інше, 
проводиться, як правило, усере-дині приміщення. 

Тесляр у своїй роботі користується сокирою, пилкою, рубанком, шерше-
белем (стругання дерева), молотком, долотом, стамескою (видовбування гнізд), 
коловоротом, свердлом (смерд-ління круглих отворів). Використовує 
електрифіковані пере-носні інструменти  електросвердла, електропилки, 
електро-рубанки. 

Умови роботи. Специфіка роботи 

При організації столярних робіт у 

будівництві широко застосовується 

бригадний спосіб організації праці. Серед 

бригад, де працюють столяри, є 

спеціалізовані, до складу яких входять саме 

столярі, теслярі, і комплексні, до яких 

входять робітники різних  спеціальностей. 

Існують також комплексні бригади кінцевої 

продукції, які працюють на будівництві 

об‘єкту з початку до її здачі. Кількість 

робітників, що входять до бригади, 

залежить від характеру та обсягу робіт на 

конкретному об‘єкті і може складати 7-35 

чоловік. Бригада складається з ланок, в 

кожній з яких по 3-5 чоловік. Очолює 

бригаду бригадир, тобто робітник високої 

кваліфікації, що має організаторські 

здібності, добре знає технологію столярних робіт, нормування і оплату праці, правила 

експлуатації обладнання, норми техніки безпеки та виробничої санітарії. 

Одна чи дві ланки столярів-теслярів входять до комплексної бригади і разом з 

іншими робітниками виконують свою частку загально будівельних робіт. Спеціалізована 

бригада столярів може працювати на будівництві, наприклад, житлових дерев‘яних 

будинків поруч із спеціалізованою  бригадою теслярів. 

Продуктивність праці в комплексних бригадах на 10-15% вища, ніж у 

спеціалізованих. Це пов‘язано із застосуванням в них прогресивних технологій організації 

праці, сучасного механізованого та автоматизованого інструменту, передових методів 

праці. 

Столяр працює як у приміщенні, так і на відкритому повітрі. Спеціалізація 

робочого місця залежить від типу виробництва. Праця столяра відноситься до середнього 

ступеня важкості та напруженості. Обмежень щодо статі немає, але працюють столярами 

в основному чоловіки. Більшість деревообробних верстатів створюють при роботі значний 

шум. Тривала дія шуму шкідливо діє на здоров‘я працюючих. При використанні 

несправного обладнання може виникати вібрація, яка через конструкції і підлогу 

передається робітнику. 

Щоб бути здоровим і працездатним, столяру необхідно додержуватися правил 

техніки безпеки та виробничої санітарії. Тільки так можна надійно захистити себе від 

травм і аварій. 

Привабливі риси і позитивні сторони 

 постійне професійне зростання; 

 можливість отримати навики суміжних професій; 

 можливість відкрити приватне підприємство; 
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 висока заробітна платня та цінність виготовленої продукції; 

 користується широким попитом. 

Історія виникнення професії  
Вже з давніх-давен існували різноманітні спеціальні пристрої для обробки 

деревини, якими користуються донині. Чи у змозі був творець пилки чи сокири 

передбачити наслідки свого винаходу, який можна вважати одним з найважливіших 

відкриттів людства. Розвиток господарства сприяв виникненню більш досконалих 

столярно-теслярських інструментів і продуктивних верстатів. Технічний прогрес на 

цьому, звичайно, не зупиниться, і в майбутньому з‘явиться більш потужне та 

продуктивніше обладнання, нові технології обробки деревини. 

Столярно-теслярське ремесло, як правило, було сімейним надбанням і 

передавалося від батьків до дітей протягом кількох поколінь. Для роботи теслярі і столяри 

об‘єднувались в артілі, що вели будівельні роботи від початку до кінця. Всю роботу артілі 

очолював староста – найбільш досвідчений і кваліфікований її член, який не тільки 

керував роботою, але й навіть частково виконував функції архітектора. Та з плином часу 

життя вносило зміни в столярну справу. Наприклад, знайдений пергамент, де згадуються 

перші рамні з‘єднання дерев‘яних вікон, датується 800 р. до Різдва Христового. В цих 

сувоях вперше говориться про школу столярів і теслярів і демонструються виконані від 

руки креслення інструментів, якими обробляли перші віконні рами. І лише з розвитком 

інших матеріалів, наприклад, металів і перш за все скла, виникло вікно в його сучасному 

розумінні. Так, наприклад, в середньовічних церквах чи будинках аристократів були 

популярними, як ознаки багатства, дерев‘яні вікна з вітражами зі свинцевими 

з‘єднаннями. У ХІV-ХV ст. у віконні рами, виготовлені столярами, вставляли слюду і 

риб‘ячий пухир, а з ХVІ ст. у великих містах з‘являлися скляні вікна. І лише 

індустріалізація ХVШ і початку ХІХ століття, а також інтенсивне формування 

комунального будівництва, вплинуло на розвиток системи вікон, які, між іншим, 

зустрічаються і сьогодні. Технологічні зміни, індустріальне домобудівництво зруйнувало 

звичні уявлення про столярне виробництво. Тепер більшість столярних виробів 

виготовляються в заводських умовах за допомогою відповідних механізмів і машин, а на 

будову надходять готові стінові панелі з встановленими віконними заскленими блоками. 

Водночас праця столяра безпосередньо на будівельному майданчику значно полегшилася 

завдяки використанню механізованого та електрифікованого інструменту. 

Зараз з поширенням індивідуального житлового будівництва різко виріс попит на 

оригінальні високоякісні столярні вироби. Праця столяра-тесляра стала більш творчою, 

відповідальною. 

Освітня підготовка  

 Загальнопрофесійні знання з дисциплін:   

 інформаційні технології; 

 основи правових знань; 

 основи галузевої економіки;  

 спеціальна технологія;  

 матеріалознавство; 

 професійна етика та культура спілкування; 

 основи санітарії та гігієни; 

 креслення; 

 загальноосвітні предмети;  

 охорона праці. 
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Тістороб 
Обробляти злаки людина 

навчилася в кам‘яному столітті 15 тис. 

років тому. Вона знайшла їх, почала сіяти 

і вирощувати, збирати врожаї, подрібню- 

вати і перемелювати їх між каменями. 

Приблизно 6-8 тис. років тому люди 

навчились готувати із злаків каші, з яких 

пізніше на розпеченому камінні пекли 

прісні коржі.  

Минуло ще кілька тисячоліть, і 

люди навчились готувати хліб із 

збродженого тіста. Вперше такий хліб 

почали виготовляти у Єгипті 5-6 

тисячоліть тому.  

В усі часи хліб був, є, й залишиться не лише харчовим, а й стратегічним 

продуктом. Обсяги його виробництва визначають політичну й економічну стабільність тієї 

чи іншої територіальної спільноти, є мірилом добробуту та благополуччя.  

Хлібопекарська промисловість сьогодні – це тисячі хлібозаводів, оснащених 

найсучаснішим устаткуванням для виробництва хлібо- булочних виробів на будь-який 

смак. На цих виробництвах працюють сотні тисяч різних фахівців, серед яких одне з 

почесних і провідних місць займає тістороб.  

Характер роботи. Тістороб:  

– готує з житнього і пшеничного борошна тісто для виробництва  

різних хлібобулочних і борошняних кондитерських виробів;  

– готує опару, заварку, закваску тіста для виготовлюваних на  

підприємстві виробів;  

– дозує всі види необхідної сировини;  

– контролює процес бродіння опари, закваски та тіста;  

– веде процес приготування тіста за усіма технологічними фазами  

на тістомісильних машинах.  

Повинен:  

– раціонально і ефективно організовувати працю на робочому місці;  

– дотримувати норм технологічного процесу;  

– використовувати правила щодо здійснення діяльності, спрямованої  

на зміну або визначення стану предметів виробництва, технічне  

обслуговування чи ремонт засобів технічного оснащення;  

– застосовувати способи і прийоми попередження відмов технологічних  

систем і виникнення браку;  

– знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці  

і навколишнього середовища, правила безпечної експлуатації  

устаткування, машин, механізмів, користуватися засобами  

колективного та індивідуального захисту; 

-  додержуватися норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;  

– виконувати заходи для поліпшення умов праці, передбачені трудовим  

та колективним договорами і правилами внутрішнього трудового  

розпорядку;  

– використовувати, в разі необхідності, засоби попередження та  

усунення природних і непередбачених виробничих негативних  

явищ (пожежі, аварії, повені тощо);  

– дотримуватись в процесі роботи правил і норм санітарних вимог та  
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гігієни.  

Ринок праці. Тістороб працює на підприємствах хлібопекарської промисловості 

різної потужності і форм власності, 

дільницях по випуску борошняних 

кондитерських виробів, пекарнях 

при ресторанах, кафе, 

супермаркетах, точках «швидкого 

харчування».  

Освітня підготовка. 

Професію можна здобути у 

професійно-технічному 

навчальному закладі харчової 

промисловості.  

Медичні обмеження:  

– зниження гостроти зору, 

слуху;  

– алергічні захворювання;  

– хвороби шкіри.  

Вимоги до індивідуально-психологічних особливостей:  

– спостережливість;  

– розвиток образної зорової пам‘яті;  

– уважність;  

– вимогливість до себе та вміння працювати в команді;  

– охайність;  

– відповідальність.  

Перспективи.  

За умови подальшого навчання в інститутах, університетах, академіях тістороб 

може працювати:  

– керівником харчових підприємств;  

– головним технологом;  

– технологом змін і цехів;  

– завідуючим лабораторією.  

Споріднені професії: пекар, технолог, кондитер.  

 

Токар 

 
Історія професії 

           Професія токаря – стародавня, її аналоги зустрічалися ще до нашої ери. 

Протягом багатьох століть токар виточував деталі, тримаючи ріжучий інструмент у руках. 

Не дивно, що згодом така обробка перестала задовольняти попит техніки. Зараз всі 

процеси – механізовані.  
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Людський допитливий мозок вже давно здогадувався, що шматок дерева або 

кістки, який має неправильну форму, можна переробити в потрібну деталь шляхом 

зрізання чим-небудь непотрібних частин його поверхні. Щоб спростити таку процедуру, 

на допомогу бралася ще одна людина, яка обертала вісь, де була закріплена заготовка. 

Такі от нехитрі токарні верстати використовувалися ще в VII столітті до н. е.. Зрозуміло, 

такої швидкості обертання було недостатньо, щоб обробляти твердіші матеріали. 

                  
 

          Тільки в XVI столітті у Франції вперше винайшли  водяне колесо, яке дало 

можливість організувати достатньої сили привід, щоб можна було працювати  з металом. 

Але все ж токарям доводилося працювати в парах або обертати привід ногою. 

      
 

                      Протягом багатьох століть токар виточував деталі, тримаючи ріжучий 

інструмент у руках. Не дивно, що згодом така обробка перестала задовольняти попит 

техніки. На початку XYIII століття у токарній справі відбулися докорінні перетворення: 

був створений механічний пристрій для різця — супорт. Важливе значення в історії 

токарної справи мало вдосконалення приводів 

              

У м. Зонненберг в 

музеї іграшки 

зберігається 

колекція іграшок 

виготовлених на  

токарному  

верстаті в Греції в 

V столітті до н.е. 

Саме Греція 

вважається 

країною 

походження 

токарної  справи. 

 



 

75 

 

Сучасна токарна справа розвивається у тісному зв'язку з науковотехнічним 

прогресом. З кожним роком впроваджуються у виробництво високоякісні різці з нових 

матеріалів і сплавів, удосконалюється їх конструкція і геометрія. Створюються нові 

автоматичні лінії, верстати з числовим  програмним управлінням (ЧПУ).  

Характер роботи. Токар повинен 

знати:  

– основи геометрії, тригонометрії, 

креслення;  

– матеріалознавство, теорію 

обробки металів;  

– конструкцію, принципи роботи і 

налагодження токарних верстатів;  

– методи проведення вимірювань з 

використанням вимірювальних  

інструментів;  

– систему допусків, класи точності 

і жорсткості.  

Токар повинен уміти:  

– читати креслення;  

– налаштовувати токарні верстати за заданою технологією обробки  

виробу;  

– обробляти заготовки на токарному верстаті;  

– користуватися вимірювальними інструментами.  

Умови роботи. Робоче місце робітника – це цех чи майстерня, гарно освітлені й 

укомплектовані необхідними інструментами. Шкідливі фактори виробництва: підвищений 

рівень шуму, блиск оброблюваного металу, напружена одноманітна поза.  

Ринок праці. Заводи, підприємства по виготовленню металоконструкцій і 

сільськогосподарської техніки, деталей, верстатобудівні організації, автомобілебудування, 

суднобудування, фірми, що займаються будівельним дизайном та ремонтні майстерні.  

Освітня підготовка. Професію можна здобути у професійно-технічному 

навчальному закладі.  

Медичні обмеження:  

– порушення координації рухів;  

– виражені порушення зору;  

– деформація пальців рук.  

Вимоги до індивідуально-психологічних особливостей:  

– добре розвинене просторове уявлення;  

– точність і узгодженість рухів;  

– творче технічне мислення;  

– стійка увага.  

Перспективи. Сьогодні професія токаря по металу – одна з провідних на 

підприємствах машинобудівної та металообробної промисловості. Праця токаря 

використовується практично в усіх галузях промисловості, сільського господарства, на 

транспорті, у сфері обслуговування і має велике економічне значення як наскрізна 

висококваліфікована робітнича професія.  

Професія токар затребувана, попит на фахівців зростає.  

Споріднені професії: заточувальник, слюсар-інструментальник, верстат- ник 

широкого профілю, фрезерувальник.  
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Токар-розточувальник 
Характер роботи 

Професія токаря має досить давню історію. Вона з'явилася п'ять тисяч років 

тому назад у стародавньому Єгипті. Її аналоги зустрічалися ще до нашої ери. Протягом 

багатьох століть токар виточував деталі, тримаючи ріжучий інструмент в руках. 

Сьогодні професія токаря по металу - одна з провідних професій на 

підприємствах машинобудівної і металообробної промисловості. Праця токаря 

використовується практично у всіх галузях промисловості, сільського господарства, на 

транспорті, у сфері обслуговування. Звідси - велике господарське значення професії 

токаря, яка відноситься до наскрізних висококваліфікованих робітничих професій. Серед 

усіх металообробних верстатів токарний парк складає 40%, бо саме такі деталі, як валики, 

втулки, гвинти та багато інших є основними 

складовими будь-якої машини. 

Сучасна токарна справа розвивається у 

тісному зв'язку з технічним прогресом і 

науковими відкриттями. З кожним роком 

впроваджуються у виробництво високоякісні різці 

з нових матеріалів і сплавів, удосконалюється їх 

конструкція та геометрія. Створюються нові 

автоматичні лінії, верстати з числовим і 

програмним управлінням (ЧПУ).  

 Токар-розточувальник виконує роботи 

по кресленнях, визначає режими різання, вибирає  

оптимальний порядок обробки деталей, виробляє 

розрахунки, пов'язані з виконанням особливо 

складних токарних робіт. Всі деталі мають бути 

виконані з максимальною точністю. Токарі 

кажуть: "ловити мікрони" - тобто уміти 

налаштовувати верстат так, щоб погрішності були 

мінімальними, наприклад, від 2 до 5 мікрон. 

Токарю-розточувальнику доводиться працювати з різними матеріалами - 

бронзою, латунню тощо - від цього залежить вибір різального інструменту, швидкість і 

глибина різання. 
Умови роботи 

Токар-розточувальник працює в інструментальних, механічних та ремонтно-

механічних цехах різних галузей промисловості: машинобудування, суднобудування, 

автомобілебудування, а також в ремонтних організаціях транспорту, зв'язку, сільського 

господарства.  

Ринок праці 

Професія токаря-розточувальника є однією з широко розповсюджених професій. 

Такі фахівці працюють на багатьох підприємствах - промислових, комунальних, 

монтажних, ремонтних і т. п. Токарна ремесло - не просто технічна спеціальність; це свого 

роду мистецтво. Адже з грубої заготовки цей фахівець робить акуратну деталь з 

блискучою поверхнею.  

Багато людей в наші дні не вважають престижною роботу в цеху чи на 

будівельному майданчику. Усім чомусь хочеться потрапити в офіс з комп'ютером. Але ж 

дарма. Чим менше охочих отримати робочу спеціальність, тим цінніше вважаються такі 

фахівці. Те ж саме і з токарями- розточувальниками, без їх послуг суспільству просто не 

обійтися. 

Освітня підготовка 
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Отримати професію «Токар-розточувальник» ви зможете після закінчення 9-ти 

або 11-ти класів загальноосвітнього навчального закладу у професійно-технічному 

навчальному закладі. 

Медичні обмеження 

Професія протипоказана людям, 

які страждають захворюваннями опорно-

рухового апарату, серцево-судинної та 

нервової систем, дихальних органів, а 

також пониженим зором (що не 

компенсується окулярами), підвищеною 

чутливістю до дії хімічних речовин. 

Вимоги до індивідуально-

психологічних особливостей 
Токареві-розточувальнику 

необхідно володіти гострим зором, 

точним лінійним і об'ємним окоміром, 

хорошою координацією, технічним 

мисленням, просторовою уявою та 

стійкістю уваги.  

Серед особистих рис, які потрібні цьому робітникові, важливі спокій, 

впевненість і акуратність. Потрібно любити свою роботу і мати творчу жилку.  

Токар-розточувальник повинен мати хорошу підготовку з арифметики і 

геометрії, у сфері фізики (механіка, електротехніка).  

Головне - умілі руки і працьовитість. Працівники, що володіють цими рисами, 

можуть розраховувати на гідну оплату праці. 

Перспективи 

Здобувши професію «Токаря-розточувальника», ви отримаєте прекрасні 

перспективи : 

 достатньо безпечні та сучасні умови праці; 

 постійне професійне зростання; 

 можливість працювати за кордоном без додаткової підготовки; 

 можливість відкрити приватне підприємство; 

 висока заробітна платня; 

 професія користується широким попитом в машинобудуванні та 

будівництві 

Споріднені професії: токар-універсал, токар-зуборізник, токар-карусельник, 

токар-револьверник. 
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Тракторист 
Загальні поняття 

      Тракторист – людина, яка керує різними типами тракторів та виконує на них різні види 

робіт.  

 

 
Коротка історія професії   

Професія тракториста 

виникла з появою трактора, 

який вперше  в світі був 

створений  майстром 

Федором Бліновим.  

Спочатку це був дуже 

примхливий в експлуатації 

і чутливий до ушкоджень 

агрегат, тому 

використовувався він лише у якості механічного пристрою 

для різних механізмів.  

Тільки з 1911 року трактор  почали 

застосовувати для полегшення сільськогосподарської 

праці. Винахідники, в першу чергу, думали про те, як 

полегшити працю селян, а, отже, і трактори 

придумували для роботи в сільському господарстві. 

Така тенденція зберігалася аж до 30-х років ХХ сторіччя. 

Пізніше на таку техніку почали встановлювати й інші 

функціональні інструменти, які почали застосовувати в 

гірській промисловості і будівництві.  

На Балахівському заводі під керівництвом Я. 
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Маміна були виготовлені перші 100 тракторів. Поступово кількість їх зростає, а професія 

тракториста стає масовою. 

Характер роботи 

Професія тракториста тривалий час була найбільш розповсюджена у сільському 

господарстві і пов‘язана з землеробськими 

професіями. Згодом вона почала застосовуватися в 

інших виробничих галузях, що сприяло 

розширенню зв‘язків з багатьма професіями. 

Трактори використовуються не тільки у полі, але й 

на будівельних майданчиках, заводах, фабриках, 

для очищення вулиць міст від снігу та бруду.  

Отже, професія тракториста перестала бути лише 

сільськогосподарською. За цих умов вона стала 

досить престижною, на неї збільшився попит, 

поліпшилися умови праці трактористів. 
Умови роботи  

Праця тракториста пов‘язана з керуванням 

транспортним засобом. Тракторист повинен 

мати необхідні знання з будови трактора, його 

вузлів та систем, технології виконання 

механізованих робіт, особливостей 

використання причіпної та навісної техніки, 

правил охорони праці та прийомів безпечної 

роботи з різними механізмами, норм виробничої 

санітарії.  

Основними функціями тракториста є 

керування рухом агрегату в просторі і 

підтримання його функціонування в межах норми, контроль за роботою агрегату. 

Інформація про роботу агрегату сприймається за допомогою слуху (звук працюючого 

двигуна, іноді звукові сигнали помічників, які обслуговують причіпні знаряддя праці) і 

зору (показання приладів, іноді жести помічників, колір викидних газів). 

Тракторист постійно повинен контролювати роботу причіпних чи навісних знарядь 

праці, оглядатися назад, стежити за показниками приладів і станом окремих механізмів. 

Особливо підвищуються вимоги до розподілу уваги при виконанні дій на поворотах. Крім 

розподілу уваги в роботі тракториста необхідний хороший розвиток стійкості і 

зосередження. Йому доводиться протягом усього робочого часу координувати рух 

агрегату з положенням об'єктів праці, зводити до мінімуму відхилення агрегату від них. 

Трактористу має бути притаманна високорозвинена технічна кмітливість, пов'язана з 

хорошою зоровою пам'яттю, щоб, відмінно знаючи свою машину, вміючи швидко 

комбінувати найпростіші способи її ремонту і зберігання, він міг у найрізноманітніших 

умовах забезпечити її продуктивну роботу. А ще він повинен розрізняти шуми в роботі 

двигуна, особливості робочих рухів та їх послідовність при керуванні трактором, 

особливості явищ природи з тим, щоб швидко їх використовувати у певних ситуаціях 

праці. 

Тракторний агрегат у процесі роботи рухається, просторове співвідношення між ним 

і різними предметами постійно змінюється. Тому тракторист мусить весь час спостерігати 

і направляти рух 

тракторного агрегату так, 

щоб не зіткнутися з 

перешкодами, що 

трапляються (канави, 

дерева). Тут йому необхідні 
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просторові уявлення, щоб запобігти браку в роботі. Ці уявлення повинні бути розвинуті на 

високому рівні. 

Відносна просторова ізольованість за дефіциту спілкування у процесі роботи, її 

монотонність пов'язані з сприйманням великої кількості одноманітних сигналів і об'єктів 

на шляху руху тракторного агрегату, є передумовою виникнення у тракториста стану 

нудьги, втоми і в окремих випадках приводить до засинання. Це вказує на значну нервово-

емоційну напругу в діяльності тракториста. Тому для успішної роботи йому необхідний 

високий рівень розвитку емоційної стійкості. 

Ринок праці 

Професія висококваліфікованого 

тракториста є гарантією 

працевлаштування, адже потреба в 

спеціалістах за цією професією незмінна.  

Представники цієї професії роблять 

великий внесок в народне господарство. 

Без тракториста не обходяться  

комунальні служби, ферми, промислові 

підприємства і багато інших організацій.  

Розмір заробітку 

висококваліфікованого тракториста 

складає від двох тисяч гривень та більше і 

залежить від його кваліфікації, а також 

визначається формою власності та 

спеціалізацією господарства, де він 

працює.  

Освітня підготовка 

Професію тракториста можна отримати в професійно-технічних навчальних 

закладах, навчально-курсових комбінатах та безпосередньо на виробництві. Після 

закінчення училища випускникам видається документ державного зразка про присвоєння 

кваліфікації тракториста. 

В професійно-технічних училищах, які готують фахівців-трактористів, провідними 

навчальними дисциплінами є: будова тракторів, система технічного обслуговування, 

правила дорожнього руху, основи керування та безпека дорожнього руху, 

матеріалознавство. Поряд з вивченням цих дисциплін учні освоюють загальноосвітні 

дисципліни. Основам професійних знань, професійних вмінь та навичок учні 

оволодівають в навчально-виробничих майстернях. 

Медичні обмеження 

Робота не рекомендується людям із серцево-судинними захворюваннями, хворобами 

опорно-рухового апарату (радикуліт, артрит тощо), вираженими дефектами органів зору 

та слуху, нервово-психічними розладами.   

Вимоги до індивідуально-психологічних особливостей 

Кожна професія висуває певні вимоги до індивідуально-психологічних якостей 

людини. Професія тракториста також передбачає певні риси характеру  якості та вміння, 

адже він повинен знати будову та принцип роботи механізмів і систем трактора, правила 

дорожнього руху, правила вантаження, укладання, стропування і розвантаження різних 

вантажів, правила безпеки праці при роботі з причіпними пристроями та устаткуванням, 

порядок виявлення та усунення несправностей, порядок оформлення документів на 

перевезення вантажів та виконання робіт. Окрім цього тракторист повинен раціонально та 

ефективно організовувати працю на робочому місці, дотримуватись норм технологічного 

процесу, не допускати браку в роботі, знати і виконувати вимоги нормативних актів з 

охорони праці та навколишнього середовища, знати та застосовувати інформаційні 

технології. 
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Важливо мати точний лінійний, кутовий і об‘ємний окомір та високий рівень 

слухової чутливості. Тракторист повинен вміти добре розподіляти увагу між оточуючою 

ситуацією, показниками приладів та положенням механізмів керування. Він повинен 

вміти концентрувати та переключати увагу, щоб одночасно слідкувати за роботою 

трактора і роботою двигуна. Технічне мислення, зорова пам‘ять і просторове уявлення 

допомагають трактористу швидко орієнтуватися в різних виробничих умовах. 

Тракторист повинен бути завжди зосередженим, вміти за долі секунд прийняти 

необхідне і єдино правильне рішення, мати залізну витримку, бути впевненим, але ні в 

якому разі не самовпевненим, адже це може бути однією з причин ДТП. 

Перспективи 

Професія тракториста є гарантією працевлаштування, адже потреба в робітниках за 

цією професією постійна. 

До перспектив професійного росту і кар'єри тракториста можна віднести: 

підвищення розряду, заробітної плати, складності виконуваних робіт. Можливий 

адміністративний ріст, підвищення кваліфікації (технікум, інститут), розширення 

професійних навичок за рахунок збільшення видів виконуваних робіт, перекваліфікація на 

споріднені професії. 

Споріднені професії 

Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва, водій автотранспортних 

засобів, машиніст автогрейдера, машиніст бульдозера, машиніст дорожньо-будівельних 

машин, машиніст дорожньо-транспортних машин, машиніст екскаватора. 

 

Тракторист-машиніст сільськогосподарського 

виробництва  
Тракторист – людина, професіональною діяльністю якої є управління різними 

типами тракторів. 

З історії професії  

Професія тракториста 

виникла з появою трактора, 

який в перше  в світі був 

створений  майстром Федором 

Бліновим.  Спочатку це був 

дуже примхливий в експлуатації 

і чутливий до ушкоджень 

агрегат, тому використовувався 

він лише у якості механічного 

пристрою для різних 

механізмів. 

Тільки з 1911 року його почали 

застосовувати для полегшення 

сільськогосподарської праці.  
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Трактор не просто виконує якусь одну роботу. Поєднуючись з іншими 

сільськогосподарськими машинами і знаряддями, він щоразу перетворюється: з плугом 

він орач, з причепом – транспортний засіб, з комбайном – збиральна машина. Трактор сіє, 

вносить добрива, жне, викачує воду, прокладає траншеї, корчує дерева, обслуговує 

ферми... Крім цього, він бере безпосередню участь у збиранні різних 

сільськогосподарських культур. Усе, що вирощено у полі, повинно бути зібрано в 

короткий термін, і тракторист – найактивніший 

учасник цього процесу.  

Характер роботи. Тракторист уміє 

управляти різними видами тракторів, 

збиральними комбайнами, вантажними 

машинами. Стежить за їхньою технічною 

справністю та здійснює нескладний ремонт 

техніки. Виконує оранку, посів, збирання, 

транспортування врожаю тощо. Під час роботи 

спостерігає за показаннями приладів, стежить за 

станом машини. У період посівної та збиральної 

кампаній робочий день ненормований.  

Професія тракторист-машиніст – найпоширеніша серед сільських жителів.  

Умови праці. Перелічити усі обов‘язки тракториста нелегко. Для нього протягом 

цілого року є робота. У тракторі втілилась споконвічна мрія хлібороба – знайти собі 

надійного помічника у нелегкій селянській праці. Тракторист вміє управляти різними 

видами тракторів, збиральними комбайнами, вантажними машинами. Стежить за їхньою 

технічною справністю та здійснює нескладний ремонт техніки. Виконує оранку, посів, 

збирання, транспортування врожаю тощо. Під час роботи спостерігає за показаннями 

приладів, стежить за станом машини. У період посівної та збиральної кампаній робочий 

день ненормований.  

Ринок праці. Професія 

висококваліфікованого тракториста-машиніста 

сільськогосподарського виробництва є гарантією 

працевлаштування, адже потреба в спеціалістах за 

цією професією незмінна, особливо у сільській 

місцевості.  

Розмір заробітку висококваліфікованого 

тракториста складає від двох тисяч гривень та 

більше і залежить від його кваліфікації, а також 

визначається формою власності та спеціалізацією 

господарства, де він працює.  
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Освітня підготовка. Професію 

можна здобути у професійно-

технічному навчальному закладі.  

Медичні обмеження. Робота не 

рекомендується людям:  

– із серцево-судинними 

захворюваннями,  

– хворобами опорно-рухового 

апарату (радикуліт, артрит тощо);  

– вираженими дефектами 

органів зору та слуху;  

– нервово-психічними 

розладами.  

Вимоги до індивідуально-

психологічних особливостей:  

– фізична сила та витривалість;  

– достатня гострота слуху;  

– достатній об‘ємний окомір;  

– точна сенсомоторна реакція;  

– стійкий інтерес до роботи з технікою;  

– технічна спостережливість і кмітливість.  

Споріднені професії: автомеханік, водійські професії різних типів.  

 

Трафаретник  

(поліграфічне виробництво) 
Повинен знати  

Технологію та виготовлення трафаретних друкарських форм; правила змішування 

фарб для досягнення потрібного кольору; основні принцими друкування з трафаретних 

форм.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Повинен вміти 

Вирізувати ручним способом нескладні трафаретні форми для друкування 

текстових та ілюстрацій них робіт з великими елементами зображеннями. Отримувати з 

оригіналу «абрис» а кільці. Вирізувати трафарет на спеціальному матеріалі, покривати 

склею вальним розчином і зчеплювати з капроновим, нейлоновим або металевим ситом. 

Обробляти форми. Натягувати сітку на раму. Підбирати фарби відповідно до оригіналу. 

Друкувати пробні відбитки.  

Сфера професійного використання 

Видавнича справа, поліграфічні промисловість, відтворення друкованих матеріалів. 

Освітня підготовка. Професію можна здобути у професійно-технічному 

навчальному закладі поліграфічного профілю 
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Флорист 
 

 
Флорист – майстер, який допомагає обрати потрібний букет до свята, виготовляє 

різноманітні квіткові композиції для прикрашення свят та інтер‘єрів, враховуючи 

індивідуальні вимоги і уподобання клієнтів.  

Виготовлення флористичних компози- цій – одне з найдавніших ремесел.  

У документальних і літературних джере- лах, серед археологічних знахідок ми 

зустрічаємо безліч прикладів застосування в побуті квіткових композицій багатьма 

народами в різні історичні періоди. Розвиток культури кольорів залежав від 

закономірностей економічного і соціального розвитку суспільства. Окремі прийоми 

квіткових оформлень, що розвинулися в Стародавній Греції і Римі, поширилися по всій 

Європі і багато традицій в мистецтві опинилися довговічніші, ніж життя деяких народів.  

Перші букети з‘явилися в Європі в 16 ст. Спочатку вони служили тільки 

джерелом пахощів, адже в середньовічних палацах найчастіше не було каналізації, та й з 

особистою гігієною було складніше. Тому живі квіти були покликані перебити неприємні 

запахи, будучи природними освіжувачем повітря. І підбирали рослини з найбільш 

сильним запахом. Ще через пару століть у Європі з‘явилися букети, які стали нести вже 

інші функції. Ними виражали радість, дарували як подарунки, підносили на свята. Тоді ж, 

у 18 столітті, з квітів стали робити вишукані композиції, якими прикрашали приміщення.  

Характер роботи. Флорист повинен знати:  

– основи флористики і декору; технології виготовлення букетів,  

композицій, кошиків з живих квітів та іншого рослинного матеріалу;  

– призначення та властивості матеріалів, що використовуються;  

– особливості сучасних технологій флористики в Україні та за кордоном;  

– кращий досвід роботи за професією;  

– правила охорони праці.  

Основними завданнями флориста є:  

– догляд за рослинами, використання їх краси для виконання  

неповторних квіткових композицій;  

– вивчення особливостей весільної флористики, виконання композиції  

до різноманітних свят, а також Пасхальні та ритуальні композиції.  

Умови роботи. Флорист працює стоячи і сидячи з великим навантаженням на 

опорно-рухову систему. Температура на флористичних підприємствах не перевищає 10-

15°C, часто флористи працюють на відкритому повітрі.  

Ринок праці. Флористи мають можливість працювати на квіткових 

підприємствах відкритого та закритого типу.  

Освітня підготовка. Професію можна здобути у професійно-технічному 

навчальному закладі.  
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Медичні обмеження. Професія флорист протипоказана людям, які страждають:  

– захворюванням легенів;  

– захворюванням серцево-судинної системи;  

– гіпертонічною хворобою IIстадії;  

– психічними розладами;  

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

нижче 0,5 на гіршому оці);  

– дальтонізмом;  

– порушеннями опорно-рухових функцій, особливо кистей рук;  

– судинними захворюваннями кінцівок;  

– органічними ураженнями центральної нервової системи;  

– епілепсією.  

Вимоги до індивідуально-психологічних особливостей:  

– схильність до творчої діяльності, постійний інтерес до нового;  

– здатність легко відмовлятися від стереотипів, звичного способу  

мислення, шукати нові варіанти, нові шляхи вирішення задач;  

– високий рівень переключення і розподілу уваги;  

– готовність до соціальних контактів,привітність, доброзичливість.  

Перспективи. Досвідчені флористи можуть займатися індивідуальною трудовою 

діяльністю, очолювати приватне мале підприємство.  

Споріднені професії: квітникар,фітодизайнер, ландшафтний дизайнер.  

 

Фотограф  
Загальні поняття 

Фотограф – працівник, який здійснює фіксацію 

видимого зображення на фізичних носіях (світлочутливих 

фотографічних матеріалах або у цифровому вигляді)  

 

Коротка історія професії  

Професія фотографа має більш як півтора вікову 

історію.  

Перше стійке зображення дістав за допомогою світла 

француз Нісефор Н‘єпс. Як світлочутливу речовину він 

застосував для цього асфальт. 

Саме Н‘єпсу вперше в світі 

вдалося зафіксувати оптичне 

зображення. В 1837 році він 

опублікував  фотографічний 

спосіб геліографії. Але цей спосіб не набув застосування 

через малу  світочутливість асфальтового 

шару. Щоб дістати задовільне фотографічне 

зображення, навіть при найкращому освітленні, потрібна 

була дуже тривала витримка – близько кількох годин. 

Перший період фотографії розпочався з 

практичного способу фотографування на солях срібла, 

який винайшов англійський вчений Дагерр. Цей 

спосіб він назвав дагеротипією. При цьому на 

металі виходило позитивне зображення в одному примірнику. Недоліком цього способу 

була мала світлогубливість пластинок та те, шо він не давав можливості появі 

позитивного зображення в декількох примірниках.  
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Перше фотографічне зображення на папері було отримано англійцем Уільямом 

Талбутом у 1841 році за допомогою камери – обскури. Щоб дістати зображення чіткіше і 

яскравіше , отвір у камері замінили спочатку лінзою, а згодом і комбінацією лінз. 

Англійські вчені Веджвуд і Деві одержали на папері, покритому азотнокислим сріблом , 

зображення листя дерев, крилець комах. Але ці зображення треба було зберігати у 

темному місці.  

Найпотужнішим рушієм розвитку фото справи стала побутова  портретна 

фотографія. В 1843 році англійський художник Хіл став перетворювати фотопортрети у 

відбитки внутрішнього світу зображених людей. Ці 

портрети  за своїми якостями, композицією, розподіленням 

мас ліній, передачею співвідношень світла і тіні 

конкурували з творами кращих портретистів ХVІІІ 

сторіччя.  

В 1844 році відкрив своє фотоательє в Києві 

І.Гульковський. Великий суспільний резонанс одержали 

фотографічні роботи Л.Плахова, який знімав архітектуру, 

краєвиди.  

Наступним періодом розвитку фотографії був 

мокроколодійний процес. Його відкрив англієць Арчер у 

1851 році. При цьому способі зображення виходить 

негативне. З нього можна було дістати будь – яку кількість 

копій. Але недоліком цього способу було те, що при зйомці 

треба мати громіздке устаткування, а фотозйомку можна 

проводити тільки в павільйоні.  

У 1858 році була знята перша в світі  фотографія з 

повітря. Знімок був виконаний з повітряної кулі на околицях Парижу винахідником 

Турнашоном.  

Третім періодом розвитку фотографії був спосіб одержання фотографічного 

зображення на сухих  желатинових  шарах. Цей спосіб відкрив англійський  

фотолюбитель Медокс. Спосіб був опублікований у 1871 році.  

У 1879 році були засновані курси фотографів у Петербурзі. В.Срезневський 

виготовив перший російський фотоапарат, матеріали для фотографування з повітря, для 

зйомки затемнень, а також підводних зйомок. 

З часом виробництво фототехніки, фотоматеріалів і реактивів для їх обробки стало 

окремою галуззю промисловості. 

В 1926 році в Києві стала до ладу фабрика «Фототехпром», а в місті Шостка  - 

потужна фабрика кіно і фотоматеріалів «Свема». Через декілька років у Харкові 

розпочався  серійний випуск фотоапаратів «ФЕД». Були розроблені технології 

виготовлення високоякісних чорно – білих і кольорових фотоматеріалів.  

В колишньому СРСР виробництво фотоапаратів та фото 

матеріалів було: в м. Києві – завод «Арсенал» (випускав 

фотоапарати «Київ»); в Росії – Красногорський оптико – механічний 

завод (фотоапарати «Зеніт»), петербурзький оптико – механічний  

завод (компактні фотоапарати) ; в м. Казані – завод з випуску 

фотоплівок; в м. Переяславль – Заліському – завод з  випуску 

фотопаперу. Проводилася велика наукова робота в ряді інститутів, 

провідним із яких був Державний оптичний  інститут (ДОІ) у Санкт 

– Петербурзі та Науково – дослідний кінофотоінститут  (НДІКФІ) у 

Москві. 

Ремесло фотографа є, можливо, одним з найдивовижніших, 

адже робота цих людей полягає у фіксації найбільш яскравих 

проявів навколишнього світу. Сьогодні завдяки цифровим технологіям у фотографа 
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з'явився новий спектр робіт: обробка знімків за допомогою спеціальних програм, що 

дозволяють робити з фотографією все що завгодно, прибрати будь-які дефекти, згладити 

всі недоліки і взагалі втілити найнеймовірнішу фантазію.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Характер роботи 

Фотограф – творча та популярна професія у сфері надання 

послуг населенню. В професії фотограф можна виділити ряд 

спеціалізацій: фоторепортер, фото лаборант. Фотограф виконує 

замовлення різного призначення і для різних категорій 

населення; фотографує на документи, портрети, робить 

художнє, репортажне фото, тощо. Під час своєї діяльності 

фотографи використовують фотоапарат, фотоспалах, штатив, 

комп‘ютер, сканер, принтер, флешки. 

 Умови роботи 

Праця фотографа належить до праці середнього ступеня 

тяжкості. Фотографами можуть працювати як жінки, так і 

чоловіки різного віку.  

Трудова діяльність фотографа здійснюється як в 

спеціалізованих приміщеннях так і в не дуже придатних місцях. Наприклад: воєнні дії, 

мітинги тощо. Темп праці достатньо швидкий, ритмічний.  

Ринок праці  

Фотограф може знайти роботу у фотостудії, фотосалоні або відкрити власну 

справу. Для того, щоб отримати роботу, фотограф повинен просто прийти до роботодавця 

і показати свої фотороботи.  

Фотограф повинен знати: 

 основи утворення фотографічного зображення; 

 обладнання, що використовується при зйомці; 

 техніку фотозйомки портретів; 

 види освітлення; 

 характеристику фотоапаратів, їх оптики; 

 характеристику, призначення та оптику фотокамер, об‘єктивів, лінз, 

світлових фільтрів; 

 основи композиції; 

 правила організації освітлення; 

 основні схеми освітлення; 

 спеціалізацію репродукцій приставок; 

 анатомію обличчя; 

 техніку фотозйомки на документи; 

 причини несправності поточного характеру; 

 види фотодефектів, способи їх попередження та усунення; 
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 правила технічної експлуатації та догляду за апаратурою, пристосуваннями 

та інструментами; 

 вимоги, які пред‘являються до якості робіт, що виконуються; 

 правила роботи з контрольно – вимірювальною апаратурою;  

 види та призначення проекційної  апаратури і контактних станків; 

 умови користування оптичними приборами. 

Фотограф повинен вміти: 

 виконувати зйомку одиночних портретів, групових фотопортретів; 

 здійснювати технічні зйомки нерухомих об‘єктів у виїзних умовах, 

фотознімання архітектурних споруджень та інтерєрів;   

 проводити зйомку об‘єктів, що рухаються, на складних багатокольорових 

оригіналах в стаціонарних умовах; 

 попереджувати та усувати дефекти при фотороботах, усувати поточні 

неполадки ; 

 перевіряти фотографічну апаратуру і оптику; 

 виконувати фотознімки на документи; 

 виконувати зйомку плоских і об‘ємних оригіналів в 

чорно – білому зображенні, виконувати макрозйомки  в стаціонарних 

умовах; 

 визначати за зовнішнім видом якість друкування. 

 Освітня підготовка 

Здобути професію фотографа можна в професійно–технічних 

навчальних закладах, фотомайстернях та навчально – курсових 

комбінатах.  

Медичні обмеження  

Праця фотографа пов‘язана з певними фізичними та 

психологічними нервово-емоційними перевантаженнями.  

Фотограф повинен мати: здорову нервову систему, нормальний психічний стан 

(адже протягом усього дня доводиться 

спілкуватися з різними людьми, 

різного віку та темпераменту); здорову 

серцево – судинну систему; здоровий 

спинно – мозковий хребет; здоровий 

опорно – руховий апарат; хорошк 

сенсорно моторну координацію рук; 

здорову зорову систему. 

Професія передбачає високий 

рівень розвитку зорових відчуттів, бо 

фотограф постійно покладається на 

зорове сприйняття: розрізнення 

кольорів, відтінків, форм, розмірів, 

пропорцій. Потрібен добрий окомір. 

Завантаженість зорового аналізатора 

висока. Ця професія відноситься до 

професій з підвищеним зоровим 

напруженням. Зір повинен бути 

достатньо гострим. 

Обираючи професію фотографа слід пам‘ятати, що вона протипоказана людям, які  

схильні до алергічних та шкірних захворювань. Також не треба займатися фотографією 

людям з вадами опоно – рухового апарату, оскільки йде велике навантаження на ноги. 

Виключаються органічні розлади нервової системи.  

Вимоги до індивідуальних психологічних особливостей 
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Професія ставить вимоги до сенсорно – перцептивної сфери, а саме – потребує 

розвинутої зорової уваги. Ця спеціальність підходить для осіб з рухливою нервовою 

системою, яким постійне спілкування з клієнтами не обтяжлива справа,  а цілком 

природна. Для фахівця цієї справи  характерний високий ступінь координації. 

Професійно важливими якостями є спостережливість, оскільки фотографу потрібно:  

 добре та вміло орієнтуватися в кутах зору зображення; 

 знати глибину зображувального простору; 

 наводити фотоапарат на різкість; 

 швидко враховувати особливості штучного і природного освітлення; 

 визначати параметри експозиції різними методами; 

 вміло використовувати способи поліпшення яскравості зображення, 

застосування світла та тіні; 

 швидко орієнтуватись у світлочутливості та контрастності зображення; 

 використовувати основне світло та підсвічування, напрямки основного 

світла на об‘єкти зйомки; 

 швидко використовувати основні характеристики кольорів, способи 

утворення кольорів. 

Кваліфікацію фотографа визначають за такими фаховими якостями: бездоганний 

художній смак, образне мислення, творчий підхід до своєї справи.  

Фотограф повинен мати високий рівень розвитку комунікативних і організаторських 

здібностей, мати відчуття прекрасного, індивідуальний стиль, власний мистецький 

почерк.  

Щоб створити красиве зображення необхідна ґрунтовна художня підготовка, глибокі 

знання особливостей композиції кольорів, здатність до самостійного творіння. 

Небажано обирати професію «фотограф» тим, хто помічає за собою часто виникаючі 

довготривалі неприємні переживання від контактів з новими людьми, кому важко 

подолати в собі роздратованість, нестепне ставлення до індивідуальних манер, смаків та 

особливостей зовнішнього вигляду різних людей. 

Неврівноваженість, підвищена імпульсивність, погана регуляція емоційних станів 

можуть привести до конфліктної ситуації, що зовсім не відповідає вимогам, які пред‘являє 

сфера обслуговування. 

Перспективи 

Професія «фотограф» потребує постійного професійного навчання, має перспективи 

росту. Для просування по кар'єрі професійного фотографа потрібно відвідувати спеціальні 

майстер-класи, тренінги, виставкові експозиції сучасних майстрів. При цьому 

відбувається не тільки професійне зростання, але удосконалюється духовний і моральний 

світ, що дає змогу отримати потенційних клієнтів, які знають «чого хочуть» і мають 

кошти на ваші послуги.  

Фотографи потрібні в ЗМІ, в журналах, газетах, в Інтернет-виданнях. Тут їх чекає 

репортерська робота, відвідання різних заходів, зйомки подій.  

Фотографи затребувані і у фірмах, що спеціалізуються на організації корпоративних 

і приватних вечірок, днів народжень, банкетів та весіль.  

Можна співпрацювати з рекламними агентствами. Потрібно уміти яскраво, красиво 

представити образ пропонованого для продажу продукту. Портретна зйомка також 

нестримно набирає популярність.  

Великий плюс професії - свобода. Багато фотографів вважають за краще працювати 

позаштатно - фрілансерами. Зазвичай вони співпрацюють відразу з декількома виданнями 

або фотостудіями, куди відправляють свої роботи. 

Мінус професії  - робота в умовах жорсткої конкуренції. 

Споріднені професії 
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Спорідненими професіями «фотографа» є: художник, режисер, дизайнер, журналіст, 

телеоператор. 

 

Фрезерувальник 
Фрезерувальник – висококваліфіковний фахівець, що уміє читати креслення, 

правильно використовувати різні фрези та пристосування до верстата, вибирати 

раціональні прийоми обробки, проводити точні вимірювання оброблюваних повер- хонь  

Характер роботи. Фрезерування – один з найпоширеніших способів обробки 

металів різанням за допомогою багатолезових інструментів (фрез). На фрезерному 

верстаті можна обробляти складні криволінійні та пласкі поверхні деталей, пази, отвори 

різної форми.  

Добре розвинена просторова уява допомагає фрезерувальникові уявити за 

кресленням форму майбутньої деталі, яка буває дуже складною. Точність і узгодженість 

рухів, стійка увага необхідні в процесі обробки деталей. При великій різноманітності 

видів обробки, а також фрез, що використовуються, важливу роль в роботі 

фрезерувальника відіграє творче технічне мислення. Працівник може удосконалити 

пристосування для обробки заготовок, збільшуючи продуктивність праці, точність 

обробки.  

Фрезерувальник повинен знати:  

– основи геометрії, тригонометрії, креслення;  

– матеріалознавство, теорію обробки металів;  

– конструкцію, принципи роботи і налагодження фрезерних верстатів;  

– методи проведення вимірювань з використанням вимірювальних  

інструментів;  

– систему допусків, класи точності і шорсткості.  

Фрезерувальник повинен уміти:  

– читати креслення;  

– налаштовувати фрезерні верстати за заданою технологією обробки  

виробу;  

– обробляти заготовки на фрезерному верстаті;  

– користуватися вимірювальними інструментами.  
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Умови роботи. Робоче місце робітника – це цех чи майстерня, гарно освітлене й 

укомплектоване необхідними інструментами. Шкідливі фактори виробництва: 

підвищений рівень шуму, блиск оброблюваного металу, напружена одноманітна поза.  

Ринок праці. Машинобудівні заводи, підприємства по виготовленню 

металоконструкцій і сільськогосподарської техніки, деталей, верстато- будівні організації, 

автомобілебудування, суднобудування, фірми, що займаються будівельним дизайном, 

ремонтні майстерні і ін.  

Освітня підготовка. Професію можна здобути у професійно-технічному 

навчальному закладі.  

Медичні обмеження:  

– порушення координації рухів;  

– виражені порушення зору;  

– деформація пальців рук.  

Вимоги до індивідуально-психологічних особливостей:  

– добре розвинена просторова уява;  

– точність і узгодженість рухів;  

– творче технічне мислення;  

– стійка увага.  

Перспективи. Обравши професію фрезерувальника, ви можете бути впевнені у 

завтрашньому дні, адже потреба в робітниках за цією професією постійна і має тенденцію 

до зростання.  

Споріднені професії: заточувальник, слюсар-інструментальник, верстат- ник 

широкого профілю, токар-універсал, шліфувальник, стругальник.  

 

Художник 
Художник – це людина, яка займається образотворчим мистецтвом.  

Образотворче мистецтво – це точне й повне відбиття навколишньої                            

дійсності. 

                  Мистецтво - це така ж потреба,  

                  як їсти і пити, потреба краси і 

                               творчості, що втілює  

                                його, нерозлучно  

                                з людиною.  

 Ф. М. Достоєвський 

Малювання - заняття цікаве, захоплююче і корисне! 

Малювання - не тільки механічна вправа руки, вона є й гімнастикою для розуму. 

Потреба зображувати побачене, випробуване виникла в людині дуже давно, 

задовго до зображення писемності. Історія свідчить про те, що людина була завжди 

нерозлучна з мистецтвом. У горах, у печерах різних країн миру в яких жили 

первіснообщинні люди збереглися древні наскальні зображення. 

  
У ритмі вальсу й романески 
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Життя малює знову фрески. 

Рожевим, білим і блакитним 

І чорним, майже непомітним. 

 

Малює вправно і співає, 

Життя ж бо втоми і не знає. 

Марини дивні та пейзажі, 

А поміж них – портрети наші. 

 

Людей зображено мільйони, 

У них в руках – рублі та крони, 

І гривні, й долари, і євро. 

Це не картини. Це – шедеври! 

Типи художників:  

 графіки; 

 живописці; 

 карикатуристи; 

 дизайнери; 

 ілюстратори; 

 оформлювачі; 

 художники кіно; 

 мультиплікатори; 

 фотохудожники; 

 художник мініатюрного живопису; 

 проектувальники, костюмери, декорації; 

 реставратор; 

 модельєр; 

 стиліст; 

 технолог.  

Особисті якості: талант, талант і ще раз талант. 

 Що треба знати? 

Художник повинен бути талановитим, вміти малювати і креслити. Не обійтися 

йому без спеціальних знань - правил змішування фарб, значення світла                                                               

та якості використовуваної туші, паперу, олівців.                        
Місце та умови роботи: художники працюють в студії чи вдома, на природі або 

на вулиці. Їх робочий день може проходити за комп'ютером   або за столом, за 

мольбертом, стоячи або сидячи, а іноді навіть лежачи! Трудитися можна на замовлення, 

мати можливість здавати свої роботи в різні галереї та магазини, а також прямо на  

вулицях продавати свої картини або пропонувати перехожим  виконати портрет. 

  Одна із складових частин образотворчого мистецтва –малюнок. 

МАЛЮНОК - всьому голова. Малюнок - це графічне малювання.  

Можна використовувати  олівець, туш, перо, сангіну, вугілля.   Основний вид 

образотворчого мистецтва є – живопис. Колір - мова живопису.  Мальовничі малюнки 

можна виконати різними фарбами: масляними, акварельними, гуашевими, акриловими, а 

також кольоровими олівцями, тушшю, водяними паличками, фломастерами, водяними 

фломастерами, пастеллю, гелієвими ручками. 
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Освітня підготовка. Професію можна отримати у професійно-технічному 

навчальному закладі 

Споріднені професії 

 дизайнер; 

 архітектор; 

 дендролог; 

 художник-пейзажист; 

 ландшафтний архітектор; 

 декоратор; 

 художник-оформлювач; 

 спеціаліст в галузі реклами; 

 флорист; 

 конструктор; 

 мистецтвознавець. 

 
              

         Художник розмалювання по дереву 
Художник розмалювання по дереву спеціалізується на відтворені власних думок і 

відчутів, або думок і відчутів заказчика художніми образами за допомогою прийомів 

образотворчого мистецтва.  

З давніх-давен людина намагалася прикрасити свій побут, мати речі не просто 

зручні та потрібні, а й красиві. Прикрашені різьбою меблі, розписаний посуд, одяг, 

оздоблений вишивкою, були звичайним явищем у побуті наших прадідів. Творчість, 

працьовиті руки народних умільців створювали вироби, які красою, естетичним смаком і 

технікою виконання й сьогодні зачаровують нас. За творами народного мистецтва наші 

сучасники пізнають традиції, звичаї, особливості життя народу, прилучаються до нього.  

Художник від простого до складного, тема за темою відкриває нові таємниці 

старовинного ремесла – розмалювання по дереву. Виконує ескізи майбутніх виробів, 

підготовлює заготовки до роботи, виконує різні види розпису, працює з різноманітними 

природними матеріалами, з видами фарб та заключною доробкою художніх виробів з 

дерева. Не менш важливе й те, що оволодіння цією професією навчить доброму 

бережливому поводженню з деревом, осягати та визначати природу його краси, бачити й 

знаходити прекрасне у, здавалось б, звичайних та повсякденних у світі речах. Робота по 

дереву приносить радість, виховує художній смак, дарує майстерність, робить наше життя 

гарнішим, змістовнішим, багатим.  

Характер роботи. Художник прикрашає, оздоблює за допомогою розпису вироби 

з дерева декоративного та ужиткового призначення, а саме: настінні панно будь-якої 

форми, тарелі та глечики, кухарські дошки, діжечки та скриньки, вироби сувенірного 

характеру. Прикрашаються вироби за допомогою різних видів розпису з використанням 

таких фарб, як гуашеві, олійні, акрилові, темперні. Під час розпису майстри користуються 

лише натуральними пензлями (з білки, колонка), саме ними дуже зручно виконувати 

різноманітні елементи рослинних орнаментів:квіти та листя жоржини, маків, айстр та 
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соняшників. Такі рослино-квіткові орнаменти відрізняються легкістю та виразністю 

загального композиційного рішення.  

Умови праці. Для роботи майстра декоративного розпису необхідне добре 

освітлюване приміщення, бажано з вентиляцією (загальною та індивідуальною) та місцем 

для індивідуальної гігієни.  

Робоче місце художника складається зі столу та стільця. Стіл сучасного майстра 

повинен бути на каркасі з металевих труб; у столі обов‘язково повинна розташовуватись 

тумба з рухомою шухлядою для фарб та інструментів. Поверхня столу повинна бути із 

пластику світлого кольору. У робочій зоні стола повинен знаходитись отвір для кріплення 

крупногабаритних виробів під час розпису. Також у столі повинна бути поличка для 

тимчасового зберігання готових виробів або напівфабрикатів. Для зручності під столом 

повинна знаходитись регульована підніжка. Стілець повинен бути зручним, зі спинкою та 

підніжкою, нахил та висоту яких можна регулювати .  

Ринок праці. Професія «Художник розмалювання по дереву» є унікаль- ною для 

нашого регіону, випускники даної професії користуються неабияким попитом на ринку 

праці.  

Художник розмалювання по дереву працює на підприємстві по виробництву 

виробів сувенірного призначення.  

Освітня підготовка. Професію можна здобути у професійно-технічному 

навчальному закладі.  

Медичні обмеження. Медичні обмеження мають індивідуальний характер.  

Вимоги до індивідуально-психологічних особливостей. Людина повинна бути 

творчою особистістю, нестандартно мислити, вміти фантазувати та переключатись з 

одного виду діяльності на інший, мати бажання пізнати нове зі світу декоративно-

прикладного мистецтва.  

Споріднені професії: дизайнер одягу та тканин, дизайнер інтер‘єру, флорист, веб-

дизайнер.  

 

Черговий по залізничній станції 
Загальна характеристика професії: 

Черговий по залізничній станції керує рухом 

поїздів на станції, забезпечує безпеку руху, 

виконання графіка руху і маневрової роботи 

відповідно до вимог, установлених 

Правилами технічної експлуатації залізниць, 

Інструкцією з руху поїздів  і маневрової 

роботи на залізницях України; Інструкцією з 

сигналізації на залізницях України; технічно-

розпорядчими актами і технологічним 

процесом роботи станції.   

Коротка історія професії: 

Необхідність перевезень пізнала ще первісна людина, от і створила такі засоби 

пересування як пліт, човен, тачка; для транспортування невеликих вантажів 

використовували силу людей і тварин. Але з часом цього стало недостатньо і почався 

пошук нових засобів пересування. З'явилися вози на дерев'яних полозах, що призвело до 

великого винаходу - створення колеса. Колісниця використовувалися римлянами більше 5 

тис. років тому, за ними греки побудували першу колійну дорогу.  

Залізниці з'явилися на початку 19 століття. Зародження проходило в жорстокій 

боротьбі із землевласниками і власниками поштових карет і суден (через конкуренцію). У 

цих важких умовах почали своє життя залізні дороги і сьогодні важко знайти людину, яка 

б не користувався залізничним транспортом.  
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У ХIV столітті на рудниках виникли дерев'яні рейки, в 1764 році дерево замінили на 

залізо - К. Д. Фролов на Алтаї влаштував пересування вагонеток. Перші залізні рейки були 

кутовими, вози по них тягли коні. Першу в світі парову машину створив в 1766 році 

Ползунов на Алтаї. Чекали, що колесо буде ковзати по рейках, тому перші рейки були 

зубчасті. Зубці швидко ламались, а колеса вагонеток продовжували через сили тертя 

котитися, а не ковзати. Це було помічено, і рейки стали робити гладкими. 

У 1788 році на Олександрівському гарматному заводі в Петрозаводську були 

побудовані чавунні рейки довжиною 174 км. Після чого в 1809 році побудували першу 

чавунну дорогу на Алтаї. 

Так виникла професія черговий по залізничній станції. Сьогодні це змінний 

працівник (начальник зміни, диспетчер або інший працівник, який одноосібно 

розпоряджається прийманням, відправленням і пропусканням поїзд в, маневровою 

роботою, а також іншими переміщеннями рухомого складу на головних та приймально-

відправних коліях станції.  

Характер та умови роботи: 

Виконує операції з приготування маршруту приймання, відправлення, пропускання 

поїздів та маневрових пересувань на пульті керування пристроями електричної 

сигналізації стрілок або сигналів, дає розпоря-дження на приготування маршрутів 

працівником стрілкових постів. Вико-нує розпорядження поїзного диспет-чера з питань 

організації руху поїздів, веде переговори з черговими сусідніх станцій, машиністами 

локомотивів та інших рухомих одиниць у межах станції та перегонів, що примикають до 

неї. 

Повинен знати: Статут залізниць України; Правила технічної експлуа-тації 

залізниць України ; Інструкцію з руху поїздів і маневрової роботи на залізницях України; 

Інструкцію з сигналізації на залізницях України; Інструкцію щодо забезпечення безпеки 

руху поїздів під час виконання робіт з технічного обслуговування і ремонту пристроїв 

СЦБ; Правила безпеки і порядок ліквідації аварійних ситуацій з небезпечними вантажами 

під час перевезення їх залізницями; Положен-ня про дисципліну працівників заліз-

ничного транспорту України; поло-ження про робочий час і час відпочинку працівників 

залізничного транспорту. 

Повинен уміти: забезпечувати виконання змінного плану роботи станції, наказів, 

розпоряджень та вказівок Укрзалізниці, дирекції заліз-ничних перевезень з маневрової 

роботи, безпеки руху, правил з охорони праці. Оперативно керувати підлеглими 

працівниками, що беруть участь в процесі перевезень; контро-лювати дотримання ними 

трудової і технологічної дисципліни. 

Медичні протипоказання: 

Професія не рекомендована людям, які мать дефекти зору та слуху, хвороби 

суглобів, захворювання серцево-судинної системи, опорно-рухового апарату.  

Сфера професійного використання: 

Залізничні станції. 

Споріднені професії: 

 черговий локомотивного депо,  

 черговий по механізованій дистанції навантажувально-розвантажувальних робіт. 

Освітня підготовка 

Професію можна здобути у професійно-технічному навчальному закладі. 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%80
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%97%D0%B7%D0%B4
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB
http://www.jobs.ua/dkhp/articles-1857/
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Черговий по поверху 
Загальна характеристика професії: 

Черговий по поверху – це працівник, який розміщує у номерах на поверсі 
громадян, яких направляє адміністратор. Забезпечує виконання мешканцями та 
обслуговуючим персоналом на поверсі правил користування та внутрішнього 
розпорядку в готелі. 

Коротка історія професії: 
Професія «Черговий по поверху» бере 

свій початок у 1894 році в готелі «City Hotel» в 
Нью-Йорку. Готель став центром суспільного 
життя міста, і за міркуванням того часу він 
вважався дуже великим (у ньому було 73 
номери). У зв’язку зі збільшенням кількості 
подорожуючих, виникла потреба в тому, щоб 
хтось слідкував за чистотою номерного 
фонду, справніс-тю меблів, приладів, 

зустрічав гостей на поверсі, проводив в номери, видавав перепустки, приймав 
номери після виїзду, слідкував за правилами прожи-вання в готелі. 

Характер та умови роботи: 
Повинен знати: правила корис-тування готелями; внутрішній порядок у 

готелі; прейскуранти цін на номери, місця в номерах, послуги, що надаються 
мешканцям; правила протипожежного захисту. 

Повинен уміти: розміщувати у номерах на поверсі громадян, яких направляє 
адміністратор. Забезпечува-ти виконання мешканцями та обслу-говуючим 
персоналом на поверсі правил користування та внутрішнього розпорядку в 
готелі. Здійснювати розрахунки за надані послуги. Зберігати, приймати та 
видавати ключі від номерів. Здійснювати контроль за чистотою приміщень, 
збереженістю майна та обладнання на поверсі, за економним витраченням 
електроенергії і води. Наглядати за безперебійною роботою електромережі, 
водопроводу, каналізації та в разі виявлення несправностей вжити заходів щодо 
їх усунення. Контролювати вчасність виїзду громадян, які мешкали на поверсі. 
Вести облік вільних номерів та місць у номерах і повідомляти чергового 
адміністратора про їх наявність. Видавати перепустки на винесення речей під 
час звільнення номерів і місць. Складати акти про забуті мешканцями речі, 
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документи, гроші, та здавати їх до камери схову або адміністратору. Приймати та 
здава-ти чергування та гроші, одержані за послуги. Контролювати якість вико-
нання посадових обов’язків покоївками та прибиральницями на поверсі. 

Вимоги до індивідуально-психологічних особливостей: 

 здатність працювати з людьми; 

 тактовність, уважність; 

 акуратність; 

 міцне здоров'я; 

 добре розвинене почуття часу; 

 точність, охайність 

 відповідальність за доручену справу. 
Медичні протипоказання: 

Робота не рекомендується людям, що мають захворюваня: 

 крові, кровотворних органів та системи кровообігу; 

 сечостатевої системи; 

 наслідки травм та отруєнь; 

 органів дихання; 

 ендокринної системи; 

 органів травлення; 

 кістково-мязової системи, опорно-рухового апарату; 

 органів зору із значним зниженням гостроти зору; 

 глухота.  
Сфера професійного використання: 

Готельний бізнес, гуртожитки. 
Споріднені професії: 

 адміністратор; 

 покоївка; 

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

 

Швачка 
Швачка – одна із стародавніх професій, яка докорінно змінилася в процесі 

науково-технічного прогресу. Зараз ця професія найбільш поширена в швейному й 

трикотажному виробництві.  

Характер роботи. Основу 

технологічної праці швачки становить 

виготовлення виробів із різноманітних 

тканин поточним методом. Процес пошиття 

здійснюється за допомогою універсальних і 

спеціальних швейних машин, обладнання для 

волого-теплової обробки (прасок і пресів) та 

швейного приладдя.  

Основними знаряддями праці швачки 

є швейна машинка. Сучасні швейні машини, 

що використовуються в роботі швачки, 

зручні у керуванні, практично не вимагають 

великих фізичних зусиль від працівника. 

Проте їх використання висуває підвищені 

вимоги до рівня професійних знань та умінь 

працівника.  

У процесі роботи швачка підбирає 

необхідні номери швацьких голок та ниток 

для виконання різноманітних видів строчок, 

швів тощо.  

Для успішного виконання своїх 

обов‘язків швачка повинна знати:  

– призначення, будову й принцип роботи швейних 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  

швейних машин та іншого 

обладнання;  

– правила безпеки праці, виробничої 

санітарії та гігієни.  

Крім знань швачка повинна вміти 

виконувати всі види робіт з пошиву виробів 

на універсальних машинах відповідно до 

технологічних вимог, перевіряти якість 

крою, відповідність кольору деталей виробу, 

якість шва, регулювати натяг ниток. Для 

виготовлення якісних швейних виробів, 

швачка повинна мати високий рівень 
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професійних навичок, умінь, художній естетичнийсмак.  

Умови праці. Робота швачки 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 регулюється щодо 

висоти та кута нахилу спини. З метою профілактики стомлення та відновлення 

працездатності швачки використовуються регламентовані перерви для відпочинку.  

Ринок праці. Працюють швачки на 

швейних фабриках, у цехах текстильних 

підприємств, на фабриках індивідуального 

пошиття одягу, які розташовані практично в 

кожному регіоні країни. Праця носить 

індивідуальний характер із використанням 

бригадної або індивідуальної форм 

організації роботи.  

Освітня підготовка. Професію 

можна здобути у професійно-технічному 

навчальному закладі.  

Медичні обмеження. Працювати 

швачками не рекомендується особам із 

розладом зору (косоокість, дальтонізм, пониження гостроти зору, астигматизм) та психіки, 

захворюваннями серцево-судинної системи, опорно-рухового апарату та пониженим 

слухом.  

Вимоги до індивідуально-психологічних особливостей.  

Підвищені вимоги ця професія ставить до стійкості уваги та просторового 

сприймання. Для якості швацької роботи потрібні наочно–образне й логічне мислення, 

наочно-образна пам‘ять. Швачка повинна добре регулювати психічні процеси та емоційні 

стани, бути акуратною, 

сумлінною, працелюбною, 

старанною і мати розвинений 

естетичний смак.  

Хоча професія 

швачка фізично неважка, але 

людина, яка працює за цим 

фахом, повинна бути фізично 

витривалою. Швачці 

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.  

Перспективи 

Здобувши освіту в галузі швацького мистецтва, ви отримаєте прекрасні 

перспективи, тому що: 

- станете кваліфікованим фахівцем і зможете працювати на різних фабриках і в 

невеликих приватних фірмах, в ательє і при індивідуальному пошитті. 

- вивчите досконало основи швацького виробництва; 
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- отримаєте шанс взяти участь в олімпіадах 

професійної майстерності, як на рівні міста, так і на рівні 

області. 

Спорідненні професії 

Оператор швацького устаткування – виконує  

операції з виготовлення дитячого, жіночого та чоловічого 

одягу, виховує творчу особистість, прищеплює смак до 

вміння одягатися гарно і привабливо. Виконує 

технологічні операцій з обробки деталей і вузлів 

швацьких виробів на спеціальних швацьких машинах, 

автоматичному і напівавтоматичному устаткуванні 

підприємств легкої промисловості, спеціалізованих за 

видами виробництв (швацьке, трикотажне, хутряне та 

ін.). 

 

 

 

Штукатур  
Штукатур –– це професія в галузі будівництва.  

Штукатур виконує дуже різноманітний комплекс робіт, що має своєю  

кінцевою метою покриття оздоблювальним шаром різних конструкцій, будівель та споруд 

з метою вирівнювання поверхонь та 

надання їм певної форми та фактури. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Характер роботи  

Штукатур займається оздобленням різноманітних поверхонь, конструкцій, 

будівель, стін, декоративним оштукатурюванням поверхонь (монолітна штукатурка) 

та монтажу конструкцій та лицюванням  стін за допомогою гіпсокартоних листів («суха 

штукатурка»). Він володіє прийомами роботи звичайної, спеціальної  і декоративної 

штукатурки. Штукатур працює в будівельних організаціях, ремонтно-будівельних та 

житлово-комунальних управліннях.  

    Умови роботи 
Робоче місце  штукатура може бути як у приміщенні, так і на свіжому повітрі. Він 

не має постійного робочого місця, тому що  робота, яку виконує фахівець, різноманітна та 

цікава.  В залежності від поставленої мети це може бути звичайна та декоративна 

штукатурка фасадів та приміщень, облицювання різних поверхонь гіпсокартоними 

листами.  
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В зимовий час робота ведеться тільки у закритих та теплих приміщеннях. 

Штукатур може працювати на висоті, на лесах.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ринок праці 

Отримавши професію штукатура ви завжди будете користуватися попитом на 

ринку праці, тому що будівельні спеціальності на сьогодні є першочерговими та 

високооплачуваними. Професійний працівник потрібен завжди та всюди. Він може       

працювати як на державному підприємстві (житлово-комунальні,  житлово-експлуатаційні 

контори (ЖЕК), управління капітального будівництва), так і в приватному.  

 Освітня підготовка  

Професію можна здобути у професійно-технічному навчальному закладі. 

Медичні обмеження 

Робота протипоказана людям із захворюваннями:  

 органів дихання (хронічний бронхіт, хронічна пневмонія та ін.);  

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

 органів травлення (хронічні захворювання печінки та ін) 

 нервової системи (нав'язливі стани, непритомність та ін.);  

 шкіри (дерміти, екзема та ін.)  

Професія протипоказана особам, які страждають на хвороби опорно-рухового 

апарату (хронічний радикуліт, розширення вен, плоскостопість), які мають порушення у 

вестибулярному апараті, схильність до простудних і алергічних захворювань.  

          Вимоги до індивідуально-психологічних особливостей  

Для успішної діяльності необхідні такі психофізіологічні якості: хороший 

естетичний смак, окомір, координація руху рук, творча уява, уважність і акуратність в 

роботі, здатність працювати на висоті.  

Штукатуру необхідні фізична витривалість, рухливість тіла і рук, їх координація, 

відчуття рівноваги, хороший зір (гострота, цветоразличение)  

Розвинена суглобово-м'язова і тактильна чутливість, хороший лінійний окомір, 

наочно-оглядове мислення і пам'ять. Він повинен бути акуратним, мати художній смак. 

          Споріднені професії 

 муляр; 

 маляр; 

 викладач (майстер) в навчальному закладі; 
 лицювальник плиточник; 

 монтажник гіпсокартоних споруд; 

 інженер-будівельник. 

Історія професії 

Професія штукатура, як майже всі будівельні професії, є досить давньою. 

Археологічні дослідження одного з семи чудес світу — Єгипетських пірамід — виявили, 
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що їх внутрішні стіни та стелі були оздоблені декоративною штукатуркою і мали 

унікальний багатокольоровий розпис. Вже 5 тисяч років тому у будівництві широко 

застосовувалась гіпсова штукатурка. Саме слово "штукатурка", яке дало назву професії, 

походить від італійського "stuccaturra",  тобто оздоблення, опорядження. І справді, серед 

оздоблювальних робіт на будівництві штукатурні займають чи не найважливіше місце. 

.Згадки про штукатура, як про професію, яка відокремилася від решти будівельників і від 

художників, відносяться до середини XIX століття. 

Найчастіше в штукатури йшли зубожілі селяни і їхні сини. Вони подавалися в 

місто з метою заробити на шматок хліба для себе і своєї сім'ї. Заробітки були тимчасові, 

тобто після закінчення будівництва та оформлення будь-якого об'єкта, їм доводилося 

знову пускатися на пошуки роботи. Але вже тоді їх знання та навички були досить 

затребувані. Перші приклади використання глиняної штукатурки-обмазки зустрічаються в 

приміщеннях напівземляночного типу, характерних для степових районів древньої Русі. 

Для більшої охайності і краси поверхні глиняної штукатурки покривали різноманітними 

барвистими візерунками. У якості речовин-барвників використовували сажу, червону 

глину, крейду й інші найпростіші "земляні‖ фарби, а зв‘язувальними речовинами для них 

служили жир, кістковий мозок, рослинна олія і пізніше вапно. 

 На території нашої країни у професійно-технічних училищах таких спеціалістів 

почали готувати з 1932 року.   

 

Ювелір (ювелір-модельєр)  
Характер роботи: Одна із професій художніх промислів і ремесел. Ювелір 

(ювелір-модельєр) виготовляє ювелірні вироби, виконує моделювання ювелірних прикрас, 

проектує складальні креслення ювелірних виробів та окремих його деталей. 

 Володіє знаннями: комп‘ютерної графіки, історії ювелірного мистецтва, 

декоративно-прикладного мистецтва, матеріалознавства, малюнку та композиції 

ювелірних виробів та ін. 

Умови роботи: ювелірна майстерня, ювелірний салон тощо. 

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: ювелірні підприємства, ювелірні салони, майстерні. 

Медичні обмеження; захворювання зору, опорно-рухового апарату.  

Вимоги до індивідуально-психологічних особливостей:  мистецькі здібності, 

образотворчі навики. 

Перспективи: працевлаштування на підприємствах ювелірної галузі. 

Споріднені професії: ювелір-монтувальник; ювелір-закріпник; восковщик. 

 

Ювелір (ювелір-модельєр) 

      Із глибини віків 

      Прийшли як ідеал, 

      Прикраси,  мов природа, досконалі 

В твоєму серці в глибині душі 

Прекрасна народилася ідея: 

Створить прикрасу, нею довершить 

Красу коханої своєї. 

 

 Зелені очі відтінить смарагд, 

          А турмалін підкреслить губи, 

Коштовних каменів яскравий зорепад 

          Найбільшу таїну розкриють твої руки. 
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Ти – ювелір! Митець! Творець краси!  

В твоїх прикрасах радість і натхнення. 

Частинку серця людям віддаси, 

З‘єднаєш і минуле, й сьогодення. 

    

  
 

Ти – ювелір! В твоїх руках міцних 

В мереживо сплітаються метали, 

Краса й природні досконалості яких 

Яскравою веселкою заграли. 

 

Ти в Україні звався золотар, 

Творив дива чудові, рукотворні.  

І працелюбство, й хисту божий дар,  

Переплелись в прикрасах неповторних. 

 

 

Прикраси різні, їх асортимент – 

Це перелік того, що виробляють, 

Від раритетних рідкісних речей, 

До тих, які домівку прикрашають. 

 

Ти – ювелір! Тобі підвладно все: 

Метали, камінь, дерево і кістка, 

В тобі модерн, і все, що він несе, 

В тобі і Ренесанс, 

І з неоліту звістка. 

 

 

 

Ювелірам 

 

Застигла в золоті 

Осіння пектораль, 

Багрянцем листя,  

Сріблом павутиння, 

Дзвенить фанфарами  

Небес безкрая даль,  

На арфах вітер виграє невпинно.  

 

Мить зупинись! 
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Яка прекрасна ти,  

Природа нам дарує  

Світле диво, 

У таїні прикрас, 

У срібла чорноті, 

Все, що буяє в ній,  

Переплелось грайливо. 
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Даруйте коханим обручки 

Даруйте коханим обручки, 

Даруйте коханим прикраси, 

Вони подолають розлуку, 

Вони поза відстанню й часом. 

В них нашого серця частинки, 

В них успіхи наші й вагання, 

Вони наше сонячна днина, 

Мов краплі роси на світанні. 

Прикраси – це рук наших витвір, 

Політ наших дум і фантазій, 

В них небо і ласкавий вітер, 

І блиск чудодійний алмазів. 

Тож швидше до нас завітайте, 

Для вас завжди двері відкриті. 

Навчайтесь! Працюйте! Дерзайте! 

Творить красу в цьому світі! 

 

Погляд через віки 

Шалений блиск багряного вогню. 

І вишуканість срібла у прикрасі, 

І амфора довершена у часі, 

Що прожила епоху не одну. 

Древлянок колти, філігрань і чернь, 

Скіф‘янок гордих родові клейноди, 

І, наче райдуга на небозводі, 

Прекрасна дивовижна пектораль. 

 

Любов і праця, поклик і жага 

Переплелись у цих речах нетлінних, 

І настанова новим поколінням 

Творить, дерзать, любить, перемагать! 

Коштовності 

В них царює алмаз,  

Наче місяць опал,  

І червоний рубін 

Краплі сонця ввібрав. 

Синім маревом в очі  

Впада бірюза,  

І прозорий кришталь 

Мов дівоча сльоза. 
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Наче зелень весняна  

Коштовний смарагд, 

І зірчасті сапфіри 

Немов зорепад.  

Ніжний золота блиск,  

Срібла тиха краса 

І палкий сердолік, 

І циркон мов роса. 

В них природи дарунки, 

Тепло наших рук, 

Неземні візерунки 

Й серця нашого стук. 

 


