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ПЕРЕДМОВА 
 

Вже третій рік поспіль виходить науково-методичний збірник за 
результатами діяльності педагогічного експерименту всеукраїнського рівня.  

У щорічних випусках збірника розміщуються наукові, методичні та 
навчальні матеріали, розроблені у процесі експерименту його учасниками, 
якими вони прозвітували за попередній рік роботи 

Протягом 2009 року педагогічний експеримент проводився на базі 18 
державних професійно-технічних навчальних закладів у 14 регіонах України.  

П'ята частина збірника продовжує знайомити освітян із матеріалами, 
якими заклади та установи професійно-технічної освіти, на базі яких 
проводився педагогічний експеримент, звітували за 2009 рік. 
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ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА 

Навчально методична карта заняття №5 Арифметичні основи ПК 
Фрагмент електронного підручника 

«Основи роботи на ПК. Текстовий редактор Word»  
Симощук В.М. — викладач Волинського технікуму 
Національного університету харчових технологій 

 

Дисципліна Архітектура ПК 
Тема Арифметично логічні пристрої 
Тривалість заняття 1год 20хв 
Тип заняття Лабораторна робота 

 

Мета заняття:  
ПФ.Д.12 Розробка типового вузла і пристрою 
ПФ.Д.12.ПР.О.01 Розробляти функціональні і принципові схеми типових 
вузлів комп’ютера (регістра, лічильника, шифратора, дешифратора, 
мультиплексора, суматора, компаратора та іншого) у заданому елементному 
базисі, оптимізувати схемні та структурні рішення по заданій критеріальній 
сукупності (складності, швидкодії, надійності, відмовостійкості, тощо) 
ПФ.Д.12.ПР.О.02 Розробляти функціональні і принципові схеми пристроїв 
комп'ютера (управляючого, арифметичного, запам'ятовуючого, вводу-виводу та 
інших), виконувати порівняльну оцінку різних структур пристроїв із 
врахуванням особливостей елементної бази та оптимізаційних вимог відповідно 
до заданих критеріїв ефективності тощо) 
Міжпредметні зв’язки 
Основи електроніки та електротехніки, математична логіка, дискретна 
математика, комп’ютерна схемотехніка. 
Забезпечення заняття 
А. Наочні посібники 

1. Електронна версія книжки: Кардашов Г.А. Цифровая электроника на 
персональном коипьютере Electronics  Workbench- М. Горячая линия – 
Телеком, 2003 – 311с ил 

2. Методичні рекомендації до виконання лабораторної роботи 
“Арифметично логічні пристрої” 

Б. Роздатковий матеріал 
Робочий зошит.  

В. Технічні засоби навчання 
ПК, принтер. 

Г. Робочі місця 
Electronics  Workbench; пакет програм MSOffice. 

Д. Література  
1. В.И. Карлащук.  Электронная  лаборатория  на  IBM PC. М., "СОЛОН-
Пресс", 2003. 



2. Электротехника и электроника  в экспериментах  и  упражнениях: Практикум 
на Electronics  Workbench:  В 2-х  томах /Под общей редакцией  Д.И.Панфилова. 
М.: ДОДЭКА,2000. 
3. Потёмкин И.С.  Функциональные узлы цифровой автоматики. — М.: 
Энергоатомиздат, 1988. - 320 с. 
4. Пухальский Г.И., Новосельцева Т.Я.  Цифровые устройства: Учебное 
пособие  для втузов. - СПб.: Политехника, 1996. - 885 с. 
5. Савельев А.Я. Арифметические и логические основы цифровых автоматов: 
Учебник. - М.: Высшая школа, 1980.-255 с. 
6.  Угрюмов Е.П. Цифровая схемотехника. - СПб.: БХВ - Санкт-Петербург, 2000 
- 528 с.: ил. 

Забезпечення заняття 

№ 
етапу 

Навчальні питання і їх 
зміст практичних 
завдань, вправ, 

контрольних завдань та 
ін.. 

Форма та методи навчання Діяльність 
студентів 

1 Організаційно частина   
2 Актуалізація опорних 

знань 
 Відповіді на 

тестові питання  
 Вступне тестування 

попередніх знань  
Вхідний тест контроль 
комп’ютерний тест 

 

3 Вступне слово викладача   
 Визначення місця питань 

заняття в науці практиці, 
житті 

Постановка проблеми Обговорення та 
доповнення 

4 Мотивація навчальної 
діяльності 

Ознайомлення з освітньо-
кваліфікаційною 
характеристикою та виробничими 
функціями, типової діяльності та 
умінь 

 

5 План заняття   
5.2 Ознайомлення із завданням 

заняття  
Методичні рекомендації Ознайомлення з 

планом заняття 
5.3 Теоретичні відомості Пояснення нового матеріалу Доповнення з 

домашнього 
завдання 

5.4 Самостійна робота над 
завданням  

 Дії згідно 
завдання  

 Загальна частина  Розгляд загальної 
схеми АЛП 

 Індивідуальні завдання  Дії згідно 
завдання 

5.5 Поточний контроль  Перевірка працездатності схеми Виправлення 
помилок  

6 Сприйняття матеріалу та 
усвідомлення його 
студентами 

Питання поточного контролю Аналіз та 
інтерпретація 
результатів 

7 Формування звіту  Ознайомлення з вимогами щодо 
змісту та оформлення звіту 

Заповнення 
робочого зошита  

8 Підведення підсумків Аналіз досягнення мети роботи  



9.  Оцінювання знань Критерії оцінювання роботи Термін здачі та 
захисту роботи 

10 Домашнє завдання Перелік контрольних питань. 
Конспект лекцій за темою 

 

 
Тема: Арифметично-логічні пристрої 
Мета роботи: Ознайомлення з можливостями моделювання роботи 

арифметично-логічного пристрою (АЛУ). Дослідження роботи АЛУ на 
прикладі виконання арифметичних і логічних операцій. 
Тривалість роботи: 1год 20хв.. 

Підготовка до роботи 
За вказаною літературою вивчити принцип дії арифметико-логічного пристрою 
(АЛУ), ознайомитися з програмою Electronics Workbench, виконати попередні 
розрахунки вихідних сигналів для заданих значень операндів і вказаних 
операцій, відповісти на контрольні питання. 

Література. 
1. Карлащук В.І..  Електронна  лабораторія  на  IBM РС. М., "СОЛОН-Прес", 
2003. 
2. Електротехніка і електроніка  в експериментах  і  вправах: Практикум на 
Electronics  Workbench:  У 2-х  томах /Под загальною редакцією  Д.І.Панфілова. 
М.: Додека,2000. 
3. Потемкин І.С.  Функціональні вузли цифрової автоматики. -  М.: 
Енергоатоміздат, 1988. - 320 з. 
4. Пухальський Г.І., Новосельцева т.Я.  Цифрові пристрої: Навчальний посібник  
для втузів. - Спб.: Політехніка, 1996. - 885 з. 
5. Савельев А.Я. Арифметичні і логічні основи цифрових автоматів: Підручник. 
- М.: Вища школа, 1980.-255 з. 
6.  Угрюмов Е.П. Цифрова схемотехніка. - Спб.: БХВ - Санкт-Петербург, 2000 - 
528 с.: мул. 

Вхідний контроль 
1. Перерахуйте основні операції, виконувані 
АЛУ. 

2. Як представити відємне  число в додатковому 
коді? 

3. Виконаєте операцію віднімання 26D - 36D? 
4. Складіть таблицю істинності для операції 
ВИКЛЮЧАЮЧЕ АБО. 

5. Чим відрізняються логічні і арифметичні 
операції? 

6. Як за допомогою АЛУ виконати операцію 
множення операнда на 2? 

7. Яку операцію виконує АЛУ при S = 1010B і М 
= 1 (довести за допомогою ТІ). 

8. Чим розрізняються суматор і АЛУ? 
9. Для чого використовуються виводи G і P АЛУ? 

Рисунок 1 



10.  З яких двох основних пристроїв складається процесор? 
11. Яке число логічних і арифметичних операцій може виконати дане АЛУ? 

1. Основні поняття. 
Арифметико-логічний  пристрій  призначений для виконання арифметичних і 
логічних операцій  над  багаторозрядними операндами  залежно від кодів, що 
подаються на входи, що управляють. 
У обчислювальних пристроях АЛУ є базовим  вузлом і  працює у поєднанні з 
ОЗУ, регістрами здвигу, регістрами загального призначення і ін. Мікросхеми 
АЛУ, що належать до різних видів логік, функціонально багато в чому 
співпадають. 
Рисунок 1 
Так, у ТТЛ-логиці це мікросхема К155ИП3, в К-МОП-логіці мікросхема 
564ИП3. 
Аналогом мікросхеми К155ИП3 в програмі EWB є мікросхема 74181. Вона є 
чотирьохрозрядним АЛУ (Рисунок 1).  
АЛУ працює в режимі виконання логічних операцій при значенні сигналу  
М=1, і в режимі виконання арифметичних операцій при значенні сигналу М=0. 
У приведеній  таблиці істинності містяться виконувані логічні і арифметичні 
операції  залежно від кодової комбінації на керуючих входах  S0, S1,S2, S3. 
Таблиця 1 

S3 S2 S1 S0 Логічна функція М=1 Арифметико-логічна функція М=0, 
С'=1 (вхідне перенесення відсутнє) 

0 0 0 0 А' A  або А+1 (вх.перенес )  
0 0 0 1  (A+B)' A+B  або  A+B+1 
0 0 1 0 A' B A+B' або (A+B')+1 
0 0 1 1 0 -1   або  0 при перенесенні 
0 1 0 0  (AB)' A+AB' або (A+AB')+1 
0 1 0 1 B' (A+B)+AB' або ((A+B)+AB')+1 
0 1 1 0 A EB  викл. АБО A-B-1 або A-B 
0 1 1 1 AB' AB'-1  або AB' 
1 0 0 0 A'+B A+AB або  A+B+1 
1 0 0 1  (A+B)' A+B або  A+B+1 
1 0 1 0 B (A+B')+AB  або (A+B')+AB+1 
1 0 1 1 AB AB-1   або  AB 
1 1 0 0 1 A+A  або   A+A+1 
1 1 0 1 A+B' (A+B)+A або (A+B)+A 
1 1 1 0 A+B (A+B')+A або (A+B')+A+1 
1 1 1 1 A A-1 або A 

Теоретичні відомості  
Розглянемо АЛУ на мікросхемі середньої інтеграції 74181, яке є паралельним 
чотирьохрозрядним приладом, здатним виконувати 16 арифметичних і все 16 
можливих логічних операцій над двома паралельними чотирьохрозрядними 
словами-операндами А0-аз і В0-вз. Важливими арифметичними операціями є 
складання, віднімання, передача даних, диференціювання, позитивний приріст, 
негативний приріст, інвертування і подвоєння. Система позначень, прийнятих в 
даному АЛУ, така: 

А0-АЗ, В0-ВЗ    входи операндів (активних низьких); 
S0, S1, S2, S3 функції вибору режимів; 



М   вхід контролю режиму; 
С0   вхід перенесення; 
F0, F1, F2, F3 виходи функцій (активних низьких); 
А=В  вихід компаратора; 
G  вихід формування перенесення (активний низький); 
Р  вихід розповсюдження перенесення (активний низький); 
С4  вихід перенесення. 

Необхідна операція вибирається на чотирьох лініях вибірки S0...S3 і лінії 
управління режимом М, яка має низький рівень для арифметичних операцій і 
високий для логічних операцій.  
Пристрій має «вхід перенесення», «вихід перенесення» для скрізного 
перенесення при тому, що каскадує вузлів і дві допоміжні функції 
прискореного перенесення («формування перенесення» і «розповсюдження 
перенесення») для використання прискореного перенесення мікросхеми 74182. 
Мікросхема забезпечує вихід умови А=в з відкритим колектором, який можна 
зв'язати схемою І з виходами А=в інших АЛУ для виділення умови всіх 
високих рівнів виходів декількох пристроїв. 
У логічній частині АЛУ 74181 чотири ідентичні логічні схеми І/або 
відкривають вхідні операнди А і В чотирма лініями вибірки S0-S3 для 
формування необхідних допоміжних функцій І і АБО першого рівня Потім 
вони використовуються для формування функцій суми і перенесення 
Внутрішнє прискорене перенесення забезпечує висока швидкодія. Вихід А=у 
формується шляхом сприйняття всіх одиничних перебувань на F-выходах. Коли 
вхід М, що управляє, високий, те розповсюдження перенесень заборонене і на 
виходах виробляються логічні функції. Наявні в АЛУ функції утворюють 
закритий набір, такий, що інверсія логічних входів дає наявну в цьому наборі 
функцію. Тому цей пристрій виконує ті ж логічні і арифметичні функції в 
активному високому уявленні, як і в активному низькому уявленні, але при 
відмінному коді вибірки. Мікросхема допускає також змішане кодування 
станів.  

Арифметичні операції 
Представлена тут мікросхема (Рисунок 2) відповідає режиму суматора без 
перенесення. Значення чотирьохрозрядних операндів А і В на вході задаються 
за допомогою ключів [1] - [8] і в шестнадцатеричном коді відображаються 
однойменними алфавітно-цифровими індикаторами. На виходах F0-F3 
результат підсумовування відображається індикатором С. Змінюючи  сигнали 
на входах, можна промоделювати більшість функцій АЛУ мікропроцесора 
 
 
 



 
Рисунок 2 

Логічні операції 
Як приклад розглянемо роботу АЛУ для виконання логічної функції, що 
ВИКЛЮЧАЮЧЕ АБО (XOR), широко використовуваною в мікропроцесорі для 
здійснення різноманітних перевірок. Оскільки ця логічна операція здійснюється 
при тих же положеннях ключів, що і при розглянутому вище арифметичному 
складанні, то залишимо їх без зміни за винятком М, який перекладемо на 
високий рівень  Для подальшої перевірки результату вихід інвертуємо, 
створивши спеціальний субблок 4*NOT (див. Рисунок 3). 
Остаточно схема і результат її роботи показані на Рисунок 3.  Для перевірки 
цього результату можна зібрати просту схему на восьмивходовому БЛЕ типу 
XOR або розрахувати  його вираз 

F=AB>A*B=(0010)(1100)+(1101)(0011)=0001. 

 



 
 

Рисунок 3 
Такий результат виходить при порозрядному виконанні відповідних 

булевих логічних операцій над операндами і він же видно на вихідному дисплеї 
С . 

Як указувалося вище, мікросхема 74181 дає також можливість здійснювати 
допоміжні функції («формування перенесення» і «розповсюдження 
перенесення»), які можуть бути використані разом з мікросхемою 74182 для 
видачі загального прискореного перенесення або блоку крізного прискореного 
перенесення. У останньому режимі повне АЛУ розбите на шістнадцятирозрядні 
блоки, кожен з яких забезпечений своїм власним прискореним перенесенням, 
що допускає наскрізне перенесення між тактовими сигналами. Мікросхема 
74182 дозволяє отримати до чотирьох наборів «входу перенесення» і функцій 
«формування перенесення» і «розповсюдження перенесення» і забезпечує три 
сигнали виходу перенесення, необхідні АЛУ, а також допоміжними функціями 
наступного рівня. 

Допоміжні функції, що виробляються схемою прискореного перенесення, 
допускають подальші рівні прискореного перенесення. Допоміжними 
логічними функціями у разі активного високого рівня є «заперечення 
формування перенесення» і «розповсюдження перенесення» Вони позначені 
через X і У відповідно і сполучені таким же чином, як у випадку з активним 
низьким рівнем В даній логічній конструкції допоміжні функції 
використовуються для формування трьох сигналів «вихід перенесення» і двох 
допоміжних функцій, потрібних для додаткових рівнів прискореного 
перенесення. 



2. Використовувані елементи EWB. 
На панелі  Digital ICs  вибирається схема з 741хх. під номером 74181 - 

чотирьохрозрядне  АЛУ а також : елемент заземлення, джерело живлення, 
контактні ключі, генератор слів, сегментні індикатори. 

 
 

Рисунок 4 
3. Завдання на виконання лабораторної роботи. 

• Підготувати мікросхему АЛУ на робочому листі. 
• Підготувати 4 перемикачі для завдання режимів управління. 
• Сигнали S подаються на входи S0...S3 АЛУ. 
• Ще один перемикач використовується для завдання режиму М. І в тому і 
іншому випадку логічна 1 подається від 5V джерела постійного струму, 
логічний 0 від заземлення. 

• Шостий перемикач здійснює роль вхідного перенесення і підключається 
таким же чином до входу CN. 
Значення чотирьохрозрядних операндів А і В задаються за допомогою 

генератора слова і в шістнадцятковому коді відображаються на алфавітно-
цифрових індикаторах і під'єднуються до входів А0...А3 і В0...В3. 

На виходах F0...F3 формується результат операції АЛУ. Для відображення 
результату до виходів F0...F3 приєднується алфавітно-цифровий індикатор. 

До виходу VCC  приєднати джерело 5V. До входу GND під'єднати 
заземлення. 

При коді 1111 на виходах F і при рівності операндів вихід А=в 
переводиться в одиничний стан. Оскільки цим виходом є каскад з відкритим 
колектором, то на нього подається живлення +5 вольт через резистор 1 кОм. 
Вихід А=в спільно з виходом перенесення CN+4 і виходом Р підтвердження 
перенесення використовуються для формування ознак А>b і A<B за допомогою 
додаткових логічних елементів АБО-НЕ і НЕ. 

Змінюючи перебування сигналів на входах, що управляють, по приведеній 
таблиці, можна промоделювати більшість функцій АЛУ, використовуваних в 
мікропроцесорах. 

Мікросхема 74181 не тільки забезпечує 32 режими роботи АЛУ залежно 
від перебування сигналів, що управляють, на входах M,S0...S3, але також 
допускає нарощування розрядності (вхід CN і вихід CN<4 для перенесень). 
Взагалі ж можна змоделювати роботу АЛУ в динаміці, задавши вхідні слова на 
всі розряди генераторами цифрових сигналів типу Stim або FStim (джерело, 
записане у 



файлі).

 
Рисунок 5 

Індивідуальне завдання лабораторної роботи 
Зібрати схему, показану на Рисунок 5. Залежно від номера варіанту 

значення операндів А і В вибрати з таблиці 1. Виконати логічні і арифметичні 
операції, перераховані в таблиці. Результати досліджень і попередніх 
розрахунків занести в таблицю 2. 
Табл. 1. Варіанти завдань 
Варіант Операнд А Операнд В Логічні операції Арифметичні операції С0 
1 1 7 BA ∨  oCB)(A +∨   
2 2 7 BA ∧  oC)B(A +∨  

 

3 3 7 BA ∧  oCBAA +∧+ )(   
4 4 7 BA ⊕  oCBABA +∧+∨ )()(   
5 5 7 BA ∧  oCBA ++   
6 6 7 BA ∨  oCBA1111 +∧+ )(   
7 7 6 BA ∧  oCBAA +∧+ )(   
8 1 6 BA ∨  oCBA ++   
9 2 6 BA ∨  oCABA ++∨ )(   
10 3 6 BA ⊕  oCAA ++   
11 4 6 BA ∨  oCBAA +∧+ )(   
12 5 6 BA ∧  oCBABA +∧+∨ )()(   
13 6 5 BA ∧  oCBA ++   
14 7 5 BA ∨  oCBA1111 +∧+ )(   
15 1 5 BA ∨  oCBAA +∧+ )(   
16 2 5 BA ⊕  oCBAA +∧+ )(   



При виконанні лабораторної роботи необхідно заповнити таблицю 2 
(нижче показаний фрагмент, зразок). Результати слід заносити в таблицю в 
шестнадцатеричной системі числення, свічення індикатора на шинах 
перенесення потрібно позначати одиницею. 

Для парних номерів арифметичних операцій значення перенесення C0 
потрібно прийняти рівними одиниці, а для непарних - рівними нулю. 

У таблиці приведений приклад виконання роботи для операндів А=4d  і  
B=3D. 

Табл. 2. Приклад виконання роботи Табл. 3. 
Попередній розрахунок Результат моделювання Операція Тип М C0 
F C4 F C4 

BA ∧  1 - 4H - 4H - 
oCABA ++∨ )(  0 1 1H 1 1H 1 

При виконанні логічних операцій (М = 1) значення перенесень С0 і С4 
заносити в звіт не слід (потрібно у всіх елементах таблиці поставити прочерки). 

 
Рисунок 6 

Методичні вказівки до виконання індивідуального завдання 
Дане АЛУ є чотирьохрозрядним пристроєм, тобто кожен операнд 

повинен бути представлений чотирма бітами: 
А = a3а2а1а0 і  B = b3b2b1b0. 

Логічні операції над операндами проводяться порозрядний (перенесень в 
старші розряди не відбувається) 
F = A * B = (a3 * b3).(a0 * b0), 

де символ "*" - означає деяку логічну операцію (диз'юнкцію, кон'юнкцію 
і так далі).  



Вид виконуваної операції визначається чотирьохрозрядним сигналом S і 
сигналом установки режиму M, що управляє (Mode).  

Операція, виконувана АЛУ, аналітично визначається наступним виразом: 
),()()( 00123 MCASBSBSBASBAF iiiiiiii ∨⊕∨∨⊕∨=        (1) 

де Fi - вихідний код АЛУ; Ai і Bi - значення вхідних операндів в i- тому 
розряді; Si - чотирьохрозрядні сигнали, що управляють; М - сигнал, що 
визначає тип виконуваної операції (логічна або арифметична); С0 - перенесення 
з попереднього (молодшого) розряду. 

Якщо в цей вираз підставити всі можливі комбінації сигналів, що 
управляють, то вийде таблиця 4. 
Слід звернути увагу на два використаних в таблиці символу: 

• символ арифметичного складання "+"; 
• символ логічної операції що ВИКЛЮЧАЄ АБО "⊕". 
Відмінність між ними полягає в тому, що арифметичне складання 

припускає перенесення між розрядами, а виконання логічного оператора 
передбачає взаємодію лише однойменних розрядів. Іншими словами: таблиці 
істинності для цих операцій однакові, але для логічної операції перенесення в 
старші розряди заборонено. 

При виконанні арифметичного складання чисел довжина розрядної сітки 
іноді може виявитися недостатньою. У цих випадках виникає перенесення в 
наступний (п'ятий) розряд. На мал. 1 цей сигнал позначено символом С4.  

Операнди А і В можна сформувати різними способами. 
• Наприклад, 16 разів записати ці операнди в генератор слів і потім працювати 
в покроковому режимі (перемикання можна робити натисненням клавіші 
F9). 

• На генераторі слів один раз набрати задані операнди. У покроковому режимі 
добитися появи цих операндів на виході генератора слів. Потім перемкнути 
генератор слів в режим запуску від зовнішнього генератора  (EXTERNAL).  
Після цього на виході генератора слів будуть постійно присутні потрібні 

операнди (оскільки зовнішній генератор не підключений і генератор слів не 
міняє свого стану).  

Табл. 4. Таблиця істинності 
Сигнали, що управляють Виконувані операції 

S3 S2 S1 S0 Логічні М = 1 Арифметичні М = 0 
0 0 0 0 A  oCA +  
0 0 0 1 BA ∨  oCB)(A +∨  
0 0 1 0 BA ∧  oC)B(A +∨  
0 0 1 1 0000 0C1111+  
0 1 0 0 BA ∧  oCBAA +∧+ )(  
0 1 0 1 B  oCBABA +∧+∨ )()(  
0 1 1 0 BA ⊕  oCBA ++  
0 1 1 1 BA ∧  oCBA1111 +∧+ )(  
1 0 0 0 BA ∨  oCBAA +∧+ )(  
1 0 0 1 BA ⊕  oCBA ++  
1 0 1 0 B  oCBABA +∧+∨ )()(  
1 0 1 1 BA ∧  oCBA1111 +∧+ )(  



1 1 0 0 1111  oCAA ++  
1 1 0 1 BA ∨  oCABA ++∨ )(  
1 1 1 0 BA ∨  oCABA ++∨ )(  
1 1 1 1 A  oCA1111 ++  
Слід звернути особливу увагу на формування вхідного перенесення C0. 

Ця величина формується з інверсією, тобто, якщо потрібно сформувати C0 = 1, 
то за допомогою ключа З потрібно сформувати логічний нуль (і навпаки). 
Значення вхідного перенесення відображає світлодіод C0. 

4. Зміст звіту. 
4.1. Схема АЛУ, зібрана на лабораторній роботі. 
4.2. Таблиця початкових операндів і результат виконання операцій в АЛУ.  
4.3. Висновки 

5. Контрольні питання. 
5.1. Призначення входу перенесення в АЛУ. 
5.2. Чим відрізняються логічні операції від арифметичних операцій? 
5.3. Як можна виконати операцію інкремента? 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

Розробка професійних стандартів,  
основаних на компетенціях, на прикладі професії «Офіціант» 

Методичні рекомендації 
Кузнецова В. І.— директор Івано-Франківського 
вищого професійного училища готельного сервісу і 
туризму 
Кіндзерська С. Г — заступник директора з навчально-
методичної роботи та інноваційних технологій Івано-
Франківського вищого професійного училища 
готельного сервісу і туризму 

Методичні рекомендації підготовлені для використання членами творчої 
групи Івано-Франківського вищого професійного училища готельного сервісу і 
туризму при розробці професійних стандартів, основаних на компетенціях для 
фахівців ресторанного сервісу (на прикладі професій «Офіціант»). 

Розглянуто і затверджено на засіданні інструктивно-методичної ради 
(протокол № 10 від 26 листопада 2009р.) 

 
Упродовж останніх років в країні утвердилася тенденція до зростання 

туристичної індустрії, що вимагає високого рівня обслуговування, зокрема у 
сфері харчування, туристичного та ресторанного бізнесу. Саме тому 
відбуваються закономірні зміни щодо вимог до сучасного робітника, які 
спрямовані на його інтелектуалізацію, забезпечення тісної взаємодії розумових 
та практичних дій. 

Професійно-технічна освіта спрямована сьогодні на підготовку 
кваліфікованих робітників, адаптованих до вимог технологічного розвитку 



галузей економіки, що мають високий рівень теоретичної підготовки та 
професійної компетенції. 

Враховуючи вимоги часу, педагогічний колектив Івано-Франківського 
вищого професійного училища готельного сервісу і туризму орієнтує свою 
діяльність на забезпечення високої якості рівня професійної підготовки 
фахівців для сфери послуг, оновлюючи зміст кожної дисципліни, 
впроваджуючи сучасні технології навчання з високим рівнем інформатизації 
освітнього процесу. 

Навчально-виробничий процес Івано-Франківського вищого 
професійного училища готельного сервісу і туризму формує професійного та 
соціально-компетентного молодшого спеціаліста, здатного до творчого та 
інноваційного вирішення професійних завдань.  

 Сьогодні в училищі створена потужна навчальна, матеріально-технічна 
база, використовуються новітні освітні технології, що адаптовані 
в європейській практиці, активно впроваджується і розвивається освітня 
технологія міжнародних проектів, сформовано висококваліфікований 
педагогічний колектив з високим рівнем педагогічної майстерності, 
компетентності та професійних навичок, постійно покращується якість 
професійно-теоретичного та професійно-практичного навчання учнів, 
налагоджені тісні зв'язки з підприємцями, випускники училища 
працевлаштовуються за напрямом обраної професії. 

Державний стандарт професійно-технічної освіти оснований на 
компетенціях покликаний вирішити широке коло завдань, серед яких 
основними є:  

• забезпечення рівня професійної освіти і якості підготовки фахівців згідно 
з кваліфікаційними вимогами роботодавців з урахуванням регіональних 
компонентів професійної освіти;  

• володіння сучасного працівника компетенціями та компетентностями; 
• забезпечення академічних свобод освітньої установи у формуванні 

гнучкого й варіативного змісту освіти й організації освітнього процесу; 
• забезпечення єдності змісту освіти й дотримання норм і вимог до 

організації освітнього процесу на всьому освітньому просторі України; 
• визначення умов і порядку сертифікації, тестування робітника на 

відповідність вимогам професійного стандарту;  
• забезпечення контролю за результативністю системи професійно-

технічної освіти і якістю освіти у ній. 
Зміни в змісті багатьох професій ресторанного напряму потребують 

детального вивчення сучасних аспектів ринку праці. В цих умовах дослідження 
особливостей, суперечностей і закономірностей процесу розвитку ринку 
кваліфікованої праці висуваються в число першочергових завдань дослідно-
експериментальної роботи. 

Сьогодні кількість закладів ресторанного господарства збільшується, 
відповідно прогресує конкуренція між ними, яка впливає на процес їх 
укрупнення, зміни чисельності працівників. У зв’язку з цим та з метою надання 
якісних послуг населенню переважна більшість керівників закладів висуває 
більш високі вимоги до професійних якостей своїх працівників. Останні роки 



заклади ресторанного господарства рекомендують навчальним закладам 
впроваджувати більш ефективні методи і засоби навчання, запроваджувати 
європейські освітні програми, які б дозволили учням не тільки оволодіти 
знаннями і вміннями в області ресторанного бізнесу, але й розвивати свій 
світогляд, здатність до постійного самонавчання і вдосконалення своїх 
трудових навичок, прийняття індивідуальних креативних рішень, потяг до 
самоосвіти. 

Професійний стандарт має на меті встановити загальні вимоги до 
висококваліфікованого працівника, рівня професійної кваліфікації та 
компетентності випускника професійно-технічного навчального закладу, 
основних засобів навчання, кваліфікації педагогічного персоналу та освітнього 
рівня вступника. 

Завданням стандарту є: 
• реалізація єдиної політики в сфері професійно-технічної освіти; 
• забезпечення еквівалентності ПТО та визнання кваліфікації і документів 
про ПТО в різних секторах економіки в усіх регіонах України; 

• збереження і розвиток єдиного освітнього простору в Україні; 
• підвищення якості підготовки кваліфікованих робітників на основі 
регламентації вимог до результатів ПТО і упорядкування системи 
контролю за ефективністю діяльності професійно-технічних навчальних 
закладів; 

• усунення змістовних та термінологічних перешкод для підготовки 
конкурентоздатного на ринку праці кваліфікованого робітника. 
 

ТЕРМІНИ, ВИЗНАЧЕННЯ ТА СКОРОЧЕННЯ 
В даному професійному стандарті використовуються наступні терміни та 

їх визначення: 
сфера професійної діяльності – сукупність видів трудової діяльності, 

яке має загальну інтеграційну основу і передбачає подібний набір компетенцій 
для їх виконання. Може бути частиною одного виду професійної діяльності або 
бути пов’язана з декількома її видами; 

вид трудової діяльності – складова частина сфери професійної 
діяльності, утворена цілісним набором трудових функцій і необхідних для їх 
виконання компетенцій;  

кваліфікаційний рівень – сукупність вимог до компетенції працівника 
під час виконання посадових обов’язків з урахуванням їх складності, 
нестандартності й рівня відповідальності; 

кваліфікація -  
- в сфері праці - відповідно підтверджена сукупність індивідуальних 
здібностей, професійних вмінь і знань, необхідних для виконання завдань 
на конкретному робочому місці 
- в сфері освіти - рівень навченості, підготовленості до компетентного 
виконання певного виду діяльності за одержаною спеціальністю 
компетенція – підтверджена здатність використовувати знання, уміння, 

особисті та/або методологічні можливості в роботі чи навчанні, а також для 
професійного та/або особистісного розвитку; 



професійні компетенції формуються на базі трудових операцій (видів 
робіт), що необхідні для здійснення виробничої діяльності з конкретної 
робітничої професії; до цієї підструктури належать загальнопрофесійні та 
політехнічні (спеціальні) знання, вміння, навички та досвід виконання 
професійних дій; зазначена група компетенцій характеризується широтою 
діапазону застосування різних професійних функцій; 

ключові компетенції – це найбільш загальні здібності та вміння, що 
дозволяють особі розуміти ситуацію, досягати результатів у особистому та 
професійному житті, які забезпечують робітнику ефективну взаємодію при 
здійсненні професійної діяльності та міжособистісної взаємодії; тобто 
готовність людини до рішення задач професійної лояльності на основі 
використання людиною зовнішніх і внутрішніх ресурсів; 

наскрізні компетенції – носять соціально-особистісний характер ( 
наприклад, розуміння й виконання вимоги нормативних актів про охорону 
праці й навколишнього середовища; дотримуватись норм, методів і прийомів 
безпечного ведення робіт; знання і застосування правила поведінки в 
екстремальних ситуаціях: під дощем, градом, при сильному вітрі, під час грози, 
повені, пожежі, при зустрічі з небезпечними тваринами, комахами; 
використання в разі необхідності засоби попередження і усунення природних і 
непередбачених негативних явищ; уміння піклуватися про власне здоров'я, 
особисту безпеку; володіння способами надання першої медичної допомоги; 
володіння способами фізичного самовдосконалення, емоційної саморегуляції, 
самопідтримки і самоконтролю; наявність різноманіття рухового досвіду й 
уміння використовувати його в масових формах змагань, в організації 
активного відпочинку і дозвілля; уміння підбирати індивідуальні засоби і 
методи для розвитку своїх фізичних якостей; 

модуль – блок інформації, що містить в собі логічно завершену одиницю 
навчального матеріалу, цільову програму дій і методичні вказівки, що 
забезпечують досягнення поставлених цілей; 

модуль компетенцій – сукупність і послідовність логічно завершеного 
організаційно-методичного навчального матеріалу, що забезпечує реалізацію 
набутих професійних та ключових компетенцій (в рамках різних програм 
навчання) та здійснення особистісної та і соціально значущої продуктивної 
діяльності з робітничої професії, затребуваної на ринку праці; 

національна рамка кваліфікацій – організовані в єдину структуру 
описи кваліфікацій, визнані на національному та міжнародному рівнях, за 
допомогою яких здійснюється вимір та взаємозв’язок результатів навчання і 
встановлюється співвідношення дипломів і свідоцтв про освіту; 

національна структура кваліфікацій – структура, що об’єднує 
класифікації кваліфікацій за визначеними критеріями специфічних рівнів 
досягнутих знань. ЇЇ призначення – об’єднувати і координувати національні 
підсистеми кваліфікацій, забезпечувати прозорість, доступ, розвиток і якість 
кваліфікацій стосовно ринку праці та громадянського суспільства; 

професійний стандарт – багатофункціональний нормативний документ, 
що визначає в конкретній сфері професійної діяльності вимоги до виконання 
робітниками трудових функцій і необхідних для цього компетенцій. 



Структурно складається із окремих одиниць, співвідносних з трудовими 
функціями; 

одиниця професійного стандарту – структурний елемент професійного 
стандарту, який містить розгорнуту характеристику конкретної трудової 
функції, яка є цілісною, завершеною, відносно автономною і значущою для 
даного виду трудової діяльності; 

розробник професійного стандарту – окремі роботодавці та їх 
об’єднання, що в ініціативному порядку розробляють професійний стандарт за 
встановленим макетом;  

реєстрація професійного стандарту – внесення професійного стандарту 
в національний реєстр професійних стандартів після проходження 
встановлених процедур експертизи та затвердження 

сертифікат / диплом – офіційний документ, виданий уповноваженим 
органом, що засвідчує певний рівень кваліфікації особи після відповідної 
процедури оцінювання 

умови праці – сукупність фактів виробничого середовища і трудового 
процесу, які впливають на працездатність та здоров’я робітника. 

 
ЕТАПИ РОЗРОБКИ ПРОФЕСІЙНОГО СТАНДАРТУ  

НА ПРИКЛАДІ ПРОФЕСІЇ «ОФІЦІАНТ» 
Наказом Міністерства освіти і науки України від 07. 08. 2008 р. № 739 на 

базі Івано-Франківського вищого професійного училища готельного сервісу і 
туризму створена творча робоча група для розробки державних стандартів 
професійно-технічної освіти з напряму “Ресторанний сервіс”. 

З метою організації роботи з розробки державних стандартів створена 
робоча група Івано-Франківське вище професійне училище готельного сервісу і 
туризму (наказ від 20.10.08 № 513)  

В процесі розробки державних стандартів училище тісно співпрацює з 
ПТНЗ Івано-Франківської області, які здійснюють підготовку з напряму 
«Ресторанний сервіс».  

 
У червні 2008 року на базі училища проведено семінар-нараду з питань 

розробки державних стандартів за участю Паршиної Надії Петрівни – 
начальника відділу методичного забезпечення та державних стандартів 
відділення змісту професійно-технічної освіти Інституту інноваційних 
технологій та змісту освіти МОН, Гриценок Надії Іванівни – головного 

№ 
з/п  Назва ПТНЗ  

1.  Вище професійне училище №7 м. Калуша  
2.  Брошнівський професійний лісопромисловий ліцей  
3.  Вище професійне училище №17 м. Коломиї  

4.  Івано-Франківське вище професійне училище готельного сервісу і  
туризму  

5.  Бурштинське вище професійне училище торгівлі та ресторанного сервісу  
6.  Кутське професійно-технічне училище №36  



спеціаліста Департаменту професійно-технічної освіти Міністерства освіти і 
науки України, членів творчої групи з усіх регіонів та роботодавців.  

Метою семінару було вирішення організаційно-методичних питань, 
технологія розробки анкет з професій ресторанного напряму. 
 Робочою групою училища розроблені “Методичні рекомендації щодо 
вивчення ринку праці ресторанного напряму”, в яких викладено методику 
вивчення й аналізу ринку праці ресторанного напряму, формування переліку 
професій і рівнів кваліфікації, створення анкет для опитування фахівців 
підприємств ресторанного сервісу.  

У листопаді 2008 року проведено Всеукраїнський навчальний семінар 
«Розробка державних стандартів професійно-технічної освіти, основаних на 
компетенціях для підготовки фахівців з напряму «Ресторанний сервіс» за 
участю членів експертної групи та роботодавців.   

В процесі роботи семінару проведено: 
ü  аналіз та доповнення змісту професій ресторанного сервісу; 
ü  вивчення пропозицій роботодавців, соціальних партнерів для 
внесення змін та доповнень до кваліфікаційних характеристик робітничих 
професій з напряму ресторанного сервісу та інші питання по методиці 
розробки державних стандартів.  
 
Членами творчої групи велика увага приділяється вивченню, аналізу  

та застосування інноваційних сучасних виробничих технологій у закладах 
ресторанного обслуговування. При розробці стандартів проведено опитування 
підприємств регіону, враховано пропозиції роботодавців.  

 
Назва організації, 

підприємства  
П.І.Б.  

роботодавця  Професія  

Ресторан «Садко»  Халацький Анатолій 
Іванович  

Офіціант, бармен, адміністратор.  

ТзОВ «Фірма 
Надія»  

Бойко Мирослав 
Олексійович  

Офіціант, бармен, адміністратор,, буфетник, 
декоратор вітрин, мийник посуду.  

Ресторан 
«Черчілль»  

Тарсенова Тетяна 
Владиславівна  

Офіціант, бармен, адміністратор.  

Кафе «Бізе»  Тарсенова Тетяна 
Владиславівна  

Офіціант, бармен, адміністратор.  

Ресторан  
 «Старий 
Станіславів»  

Пришляк Володимир 
Іванович  

Офіціант, бармен, адміністратор,, майстер 
ресторанного обслуговування.  

Кафе  
«Пікова дама»  

Маринчак Галина 
Михайлівна  

Офіціант, бармен, адміністратор.  

Ресторан 
«Славутич»  

Клим Тарас 
Петрович  

Офіціант, бармен, адміністратор, майстер 
ресторанного обслуговування.  

Ресторан 
«Керманич»  

Кермощук Віталій 
Петрович  

Офіціант, бармен, адміністратор.  

Ресторан-колиба 
«Будьмо»  

Шіляк Ігор 
Миколайович  

Офіціант, бармен, адміністратор, мийник 
посуду.  

Ресторан – колиба 
«Стара Ворохта»  

Макійчук Галина 
Романівна  

Офіціант, бармен, адміністратор.  



 
В процесі опитування роботодавців Карпатського регіону виявлено, що 

вимоги з професій, передбачені кваліфікаційними характеристиками в цілому 
задовільняють реальні потреби ринку праці.  

Однак, аналізуючи анкетні дані з професії «Офіціант» та вивчаючи 
пропозиції роботодавців, виявлено окремі доповнення до діючих 
кваліфікаційних характеристик у певних трудових операціях. Пропозиції 
роботодавців з професії «Офіціант» зведені в порівняльну таблицю.  

 
Порівняльна таблиця умінь і знань з професії офіціант ІІІ розряду 

 
Діюча кваліфікаційна характеристика Пропозиції роботодавців № 

з/п 

Назва 
конкретних 
операцій Уміти Знати Уміння Знання 

1. Традиційні 
трудові 
операції 

  
  

1.1 Підготовка до 
обслуговування 
відвідувачів 

Готує зал до 
обслуговування; 
отримує посуд , 
прибори, білизну і 
здає їх після 
закінчення зміни; 
здійснює попередню 
сервіровку столів 
залежно від виду 
обслуговування 

Види обслуговування 
споживачів та 
сервіровки столів в 
ресторанах, кафе та 
барах з включенням в 
меню виготовлених на 
замовлення та фірмових 
страв, напоїв, 
кондитерських виробів; 
види, призначення та 
вимоги приборів, 
білизни, що 
використовуються, 
порядок їх отримання та 
здавання, правила 
експлуатації 
відповідних видів 
торгово-технологічного 
обладнання, ЕККА, 
виробничого інвентарю, 
інструменту, 
ваговимірювальних 
приладів та їх 
використання в 
технологічному процесі; 
правила і норми 
охорони праці, 
протипожежного 
захисту, виробничої 
санітарії та особистої 
гігієни 

Працює з новими 
типами РРО. 

Правила 
експлуатації 
нових типів 
РРО. 

1.2 Обслуговування 
відвідувачів 

Обслуговує 
споживачів в 
закладах 
ресторанного 
господарства із 
складною 
сервіровкою столів; 
приймає замовлення 
від споживачів; 
надає споживачам 
допомогу під час 
вибору страв і 
напоїв, рекомендує 

Асортимент, кулінарні 
характеристики, правила 
подавання страв та ціни 
на них, правила етикету 
під час обслуговування 
споживачів, порядок 
розрахунків із 
споживачами за готівку 
та у безготівковому 
порядку, правила 
ведення обліку та 
здавання виручки. 

Приймає 
замовлення та 
проводить 
розрахунки з 
відвідувачами 
через 
комп’ютерно-
касову систему, 
персональний 
кишеньковий 
комп’ютер, 
спілкується з 
відвідувачами 

Правила 
прийому 
замовлення та 
розрахунку з 
відвідувачами 
через 
комп’ютерно-
касову систему, 
персональний 
кишеньковий 
комп’ютер, 
знати хоч би 
одну мову 



напої до страв, 
подає їх на столи; 
розраховується із 
споживачами, 
виписує рахунок на 
бланку встановленої 
форми; здає виручку 
в касу закладу в 
установленому 
порядку; 
використовує 
обладнання та 
інвентар за 
призначенням, надає 
першу допомогу при 
харчових отруєннях. 

однією 
розмовною 
іноземною 
мовою. 

іноземну на 
розмовному 
рівні.  

1.3 Спеціальні та 
прогресивні 
форми 
обслуговування  

Обслуговує весілля, 
товариські зустрічі, 
вечори відпочинку, 
ювілеї, що в 
закладах 
ресторанного 
господарства, на 
підприємстві 
замовника та вдома. 

Види та правила 
сервіровки столів та 
обслуговування 
різноманітних 
урочистостей за 
замовленнями 
підприємств, 
організацій, окремих 
споживачів. 

Обслуговує в 
номерах готелю, 
шведський стіл, 
учасників нарад, 
конференцій, 
семінарів. 

Правила 
обслуговування 
в номерах 
готелю, 
правила 
обслуговування 
шведського 
столу, 
учасників 
нарад, 
конференцій, 
семінарів. 

1.4 Обслуговування 
бенкетів та 
прийомів 

Обслуговує 
товариські зустрічі, 
вечори відпочинку 
тощо в закладах 
ресторанного 
господарства, на 
підприємстві 
замовника. 

Види та правила 
сервіровки столів та 
обслуговування 
різноманітних 
урочистостей за 
замовленнями 
підприємств, організації 
окремих споживачів 

  

2. Трудові 
операції, що 
виникли 
протягом 
останніх 1-2 
років 

    

2.1 Проведення 
декантування 

Підготовляє 
підсобний столик, 
демонструє вино 
замовнику, 
відкриває пляшку, 
переливає – відділяє 
вино від осаду – в 
декантор, наливає 
вино замовнику – 
пробний ковток, 
подає вино гостям. 

Правила декантування 
вин в присутності 
відвідувачів; правила 
організації робочого 
місця, правила особистої 
гігієни 

  

2.2 Проведення 
траншування 

Переносить страви 
до обіднього столу, 
демонструє страви, 
порціює страви, 
розігріває шматки 
страви, оформляє 
тарілки, перекладає 
порційні шматки на 
тарілки, подає 
індивідуально 
відвідувачу 

Правила траншування 
страв з птиці, риби, 
м’яса, призначення 
приборів, правила 
користування 
приборами для 
траншування, 
правила подачі страв, 
правила особистої 
гігієни. 

  

2.3 Проведення Організовує робоче Правила фламбування   



фламбування місце, розігріває 
сковорідку, 
оформляє тарілки, - 
порціює фрукти 
(продукти), смажить 
фрукти (продукти), 
перекладає 
фламбовані страви 
на тарілки, подає 
індивідуально 

фруктів та інших страв, 
технологію 
фламбованих страв, 
асортимент і 
призначення посуду, 
приборів і інвентарю; 
правила ТБ і охорони 
праці, правила санітарії і 
гігієни. 

2.4 Розрахунок з 
відвідувачами 
через 
комп’ютерно-
касові системи 

Проводить 
розрахунок; вибиває 
чеки; володіє 
навиками з 
професійної етики. 

Правила роботи та 
принципи експлуатації 
комп’ютерної техніки, 
правила користування 
комп’ютерно-касовою 
системою, правила 
техніки безпеки і 
охорони праці. 

  

3. Перспективні 
трудові 
операції 

    

3.1 Прийом на 
замовлення 
столів та 
страв по 
Інтернету. 

Переглядає 
інтернет-пошту; 
відбирає і сортує 
замовлення; 
підтверджує 
замовлення по 
телефону; володіє 
навиками 
користування 
комп’ютером, 
принтером, інтернет 
програмою; володіє 
іноземною мовою 

Правила етикету, 
асортимент страв та 
напоїв, кулінарну та 
товарознавчу 
характеристики, правила 
користування 
комп’ютером, 
інтернетом. 

  

 
Порівняльна таблиця умінь і знань з професії з офіціант ІV розряду 

Діюча кваліфікаційна характеристика Пропозиції роботодавців 
№ 
з/п 

Назва 
конкретних 
операцій Уміння Знання Уміння  Знання  

1. Традиційні 
трудові 
операції 

    

1.1 Підготовка до 
обслуговування 
відвідувачів 

Готує зал до 
обслуговування; 
отримує посуд , 
прибори, білизну і 
здає їх після 
закінчення зміни; 
здійснює попередню 
сервіровку столів 
залежно від виду 
обслуговування 

Види обслуговування 
споживачів та 
сервіровки столів в 
ресторанах, кафе та 
барах з включенням в 
меню виготовлених на 
замовлення та 
фірмових страв, напоїв, 
кондитерських виробів; 
види, призначення та 
вимоги приборів, 
білизни, що 
використовуються, 
порядок їх отримання 
та здавання, правила 
експлуатації 
відповідних видів 
торгово-
технологічного 
обладнання, ЕККА, 
виробничого 
інвентарю, 

Працює з 
новими типами 
РРО. 

Правила 
експлуатації 
нових типів 
РРО. 



інструменту, 
ваговимірювальних 
приладів та їх 
використання в 
технологічному 
процесі; правила і 
норми охорони праці, 
протипожежного 
захисту, виробничої 
санітарії та особистої 
гігієни 

1.2 Обслуговування 
відвідувачів 

Обслуговує 
споживачів в 
закладах 
ресторанного 
господарства із 
складною 
сервіровкою столів; 
приймає замовлення 
від споживачів; 
надає споживачам 
допомогу під час 
вибору страв і 
напоїв, рекомендує 
напої до страв, подає 
їх на столи; 
розраховується із 
споживачами, 
виписує рахунок на 
бланку встановленої 
форми; здає виручку 
в касу закладу в 
установленому 
порядку; 
використовує 
обладнання та 
інвентар за 
призначенням, надає 
першу допомогу при 
харчових отруєннях. 

Асортимент, кулінарні 
характеристики, 
правила подавання 
страв та ціни на них, 
правила етикету під 
час обслуговування 
споживачів, порядок 
розрахунків із 
споживачами за готівку 
та у безготівковому 
порядку, правила 
ведення обліку та 
здавання виручки. 

Приймає 
замовлення та 
проводить 
розрахунки з 
відвідувачами 
через 
комп’ютерно-
касову систему, 
персональний 
кишеньковий 
комп’ютер, 
спілкується з 
відвідувачами 
однією 
розмовною 
іноземною 
мовою. 

Правила 
прийому 
замовлення та 
розрахунку з 
відвідувачами 
через 
комп’ютерно-
касову систему, 
персональний 
кишеньковий 
комп’ютер, 
знати хоч би 
одну мову 
іноземну на 
розмовному 
рівні.  

1.3 Спеціальні та 
прогресивні 
форми 
обслуговування  

Обслуговує весілля, 
товариські зустрічі, 
вечори відпочинку, 
ювілеї, що в закладах 
ресторанного 
господарства, на 
підприємстві 
замовника та вдома 

Види та правила 
сервіровки столів та 
обслуговування 
різноманітних 
урочистостей за 
замовленнями 
підприємств, 
організації окремих 
споживачів 

Обслуговує в 
номерах 
готелю, 
шведський стіл, 
учасників 
нарад, 
конференцій, 
семінарів. 

Правила 
обслуговування 
в номерах 
готелю, 
правила 
обслуговування 
шведського 
столу, 
учасників 
нарад, 
конференцій, 
семінарів. 

1.4 Обслуговування 
бенкетів та 
прийомів 

Обслуговує 
товариські зустрічі, 
вечори відпочинку 
тощо в закладах 
ресторанного 
господарства, на 
підприємстві 
замовника 

Види та правила 
сервіровки столів та 
обслуговування 
різноманітних 
урочистостей за 
замовленнями 
підприємств, 
організації окремих 
споживачів 

Організовує та 
проводить різні 
види 
кейтерингового 
обслуговування, 
дипломатичні 
прийоми. 

Правила 
організації та 
проведення 
кейтерингових 
обслуговувань, 
дипломатичних 
прийомів. 

2. Трудові 
операції, що 
виникли 
протягом 

    



останніх 1-2 
років 

2.1 Проведення 
декантування 

Підготовляє 
підсобний столик, 
демонструє вино 
замовнику, відкриває 
пляшку, переливає – 
відділяє вино від 
осаду – в декантор, 
наливає вино 
замовнику – пробний 
ковток, подає вино 
гостям. 

Правила декантування 
вин в присутності 
відвідувачів; правила 
організації робочого 
місця, правила 
особистої гігієни 

  

2.2 Проведення 
траншування 

Переносить страви 
до обіднього столу, 
демонструє страви, 
порціює страви, 
розігріває шматки 
страви, оформляє 
тарілки, перекладає 
порційні шматки на 
тарілки, подає 
індивідуально 
відвідувачу 

Правила траншування 
страв з птиці, риби, 
м’яса, призначення 
приборів, правила 
користування 
приборами для 
траншування, 
правила подачі страв, 
правила особистої 
гігієни. 

  

2.3 Проведення 
фламбування 

Організовує робоче 
місце, розігріває 
сковорідку, 
оформляє тарілки, - 
порціює фрукти 
(продукти), смажить 
фрукти (продукти), 
перекладає 
фламбовані страви 
на тарілки, подає 
індивідуально 

Правила фламбування 
фруктів та інших страв, 
технологію 
фламбованих страв, 
асортимент і 
призначення посуду, 
приборів і інвентарю; 
правила ТБ і охорони 
праці, правила санітарії 
і гігієни. 

  

2.4 Розрахунок з 
відвідувачами 
через комп’ю-
терно- касові 
системи 

Проводить 
розрахунок; вибиває 
чеки; 
 володіє навиками з 
професійної етики. 
 

Правила роботи та 
принципи експлуатації 
комп’ютерної техніки, 
правила користування 
комп’ютерно-касовою 
системою, правила 
техніки безпеки і 
охорони праці. 

  

3. Перспективні 
трудові 
операції 

    

3.1 Прийом на 
замовлення 
столів та 
страв по 
Інтернету. 

Переглядає інтернет-
пошту; відбирає і 
сортує замовлення; 
підтверджує 
замовлення по 
телефону; володіє 
навиками 
користування 
комп’ютером, 
принтером, інтернет 
програмою; володіє 
іноземною мовою 

Правила етикету, 
асортимент страв та 
напоїв, кулінарну та 
товарознавчу 
характеристики, 
правила користування 
комп’ютером, 
інтернетом. 

  

 
Порівняльна таблиця умінь і знань з професії з офіціант V розряду 

Діюча кваліфікаційна характеристика Пропозиції роботодавців № 
з/п 

 Назва 
конкретних 
операцій  Уміння Знання Уміти Знати 



1. Традиційні 
трудові 
операції 

    

1.1. Підготовка 
до 
обслуговуван
ня 
відвідувачів 

Здійснює 
попередню 
сервіровку столів 
залежно від виду 
обслуговування 

Види та правила 
сервіровки столів 
з відображенням 
національних 
особливостей та 
тематичної 
направленості 
закладу; види, 
призначення та 
вимоги посуду, 
приборів, білизни, 
що 
використовується, 
правила 
експлуатації видів 
торгово-
технологічного 
обладнання, 
ЕККА, 
виробничого 
інвентарю, 
інструменту, 
ваговимірювальни
х приладів, їх 
призначення та 
використання в 
технологічному 
процесі; порядок 
створення закладів 
ресторанного 
господарства 

Працює з 
новими типами 
РРО. 

Правила експлуатації нових 
типів РРО. 

1.2. Обслуговуван
ня 
відвідувачів 

Обслуговує 
споживачів з 
особливо 
складною 
сервіровкою 
столів, що 
відображає 
національні 
особливості та 
тематичну 
направленість 
закладу 
харчування 
заміських 
національних 
тематичних кафе, 
барів та 
ресторанів; надає 
споживачам 
допомогу під час 
вибору страв та 
напоїв, 
рекомендує напої 
до страв; подає 
деякі фірмові 
страви та напої з 
проведенням 
заключних 
операцій в 
присутності 
споживача, який 

Знає кулінарну 
характеристику, 
одержання 
послідовності 
подавання та 
відповідність 
асортименту вин 
та вино-
горілчаних 
виробів стравам, 
що подаються, 
особливості 
харчування 
іноземних 
туристів, правила 
етикету під час 
обслуговування 
споживачів; одну 
–дві іноземні мови 
в межах 
розмовного 
мінімуму; основні 
харчові речовини 
та їх біологічну 
цінність засвоєння 
їжі в організмі 
людини та 
фактори впливу на 
процес засвоєння 
поживних 
речовин; рекламну 

Приймає 
замовлення та 
проводить 
розрахунки з 
відвідувачами 
через 
комп’ютерно-
касову 
систему, 
персональний 
кишеньковий 
комп’ютер, 
спілкується з 
відвідувачами 
іноземною 
мовою. 

Правила прийому 
замовлення та розрахунку з 
відвідувачами через 
комп’ютерно-касову 
систему, персональний 
кишеньковий комп’ютер, 
знати іноземну на 
розмовному рівні.  



замовив ці страви; 
обслуговує 
іноземних 
туристів; 
розраховується з 
споживачами, 
виписує рахунок 
на бланку 
встановленої 
форми; керує 
роботою 
офіціантів нижчої 
кваліфікації та 
учнів 

діяльність закладів 
ресторанного 
господарства 

1.3. Обслуговуван
ня бенкетів та 
прийомів 

Обслуговує 
урочисті та 
офіційні прийоми, 
наради, 
конференції, 
переговори, з’їзди 

Знає форми та 
правила 
обслуговування 
іноземних 
туристів, 
урочистих та 
офіційних 
прийомів, нарад, 
конференцій, 
переговорів, 
з’їздів 

Організовує та 
проводить різні 
види 
кейтерингового 
обслуговуванн
я, 
дипломатичні 
прийоми. 

Правила організації та 
проведення кейтерингових 
обслуговувань, 
дипломатичних прийомів. 

1.4. Звітність. 
Ведення 
обліку 

Здає виручку в 
касу закладу в 
установленому 
порядку, Виводить 
звіти на РРО, 
підклеює стрічки, 
заповнює КОРО 

Правила ведення 
обліку та здання 
виручки, Правила 
роботи на РРО, 
правила виведення 
звітів на РРО; 
правила ТБ і 
охорони праці. 

Працює з 
новими типами 
РРО, з 
коп’ютером.  

Правила експлуатації нових 
типів РРО, правила ведення 
звітності через 
комп’ютерно-касову 
систему. 

2. Трудові 
операції, що 
виникли 
протягом 
останніх 1-2 
років 

    

2.1 Проведення 
декантування 

Підготовляє 
підсобний столик, 
демонструє вино 
замовнику, 
відкриває пляшку, 
переливає – 
відділяє вино від 
осаду – в 
декантор, наливає 
вино замовнику – 
пробний ковток, 
подає вино гостям. 

Правила 
декантування вин 
в присутності 
відвідувачів; 
правила 
організації 
робочого місця, 
правила особистої 
гігієни 

  

2.2 Проведення 
траншування 

Переносить страви 
до обіднього 
столу, демонструє 
страви, порціює 
страви, розігріває 
шматки страви, 
оформляє тарілки, 
перекладає 
порційні шматки 
на тарілки, подає 
індивідуально 
відвідувачу 

Правила 
траншування 
страв з птиці, 
риби, м’яса, 
призначення 
приборів, правила 
користування 
приборами для 
траншування, 
правила подачі 
страв, правила 
особистої гігієни. 

  

2.3 Проведення 
фламбування 

Організовує 
робоче місце, 

Правила 
фламбування 

  



 
На основі опрацьованих матеріалів творчою групою сформовані проекти 

кваліфікаційної характеристики з доповненнями роботодавців на основі 
компетентнісного підходу з виокремленням професійних компетенцій та 
ключових компетенцій 

 
Кваліфікаційна характеристика 

Професія – 5123 Офіціант 
Кваліфікація – 3-й розряд 
1. Професійні компетенції: 
• готувати зал до обслуговування споживачів, отримувати посуд, прибори, 
столову білизну; 

• полірувати посуд, прибори; 
• складати серветки різними способами; 
• здійснювати попередню сервіровку столів; 
• приймати замовлення від споживачів; 
• приймати замовлення та проводити розрахунки з відвідувачами 

через комп’ютерно-касову систему, персональний кишеньковий 

розігріває 
сковорідку, 
оформляє тарілки, 
- порціює фрукти 
(продукти), 
смажить фрукти 
(продукти), 
перекладає 
фламбовані страви 
на тарілки, подає 
індивідуально 

фруктів та інших 
страв, технологію 
фламбованих 
страв, асортимент 
і призначення 
посуду, приборів і 
інвентарю; 
правила ТБ і 
охорони праці, 
правила санітарії і 
гігієни. 

2.4 Розрахунок з 
відвідувачам
и через 
комп’ютерно-
касові 
системи 

Проводить 
розрахунок; 
вибиває чеки; 
володіє навиками 
з професійної 
етики. 

Правила роботи та 
принципи 
експлуатації 
комп’ютерної 
техніки, правила 
користування 
комп’ютерно-
касовою 
системою, правила 
техніки безпеки і 
охорони праці. 

  

3. Перспективн
і трудові 
операції 

    

3.1 Прийом на 
замовлення 
столів та 
страв по 
Інтернету. 

Переглядає 
інтернет-пошту; 
відбирає і сортує 
замовлення; 
підтверджує 
замовлення по 
телефону; володіє 
навиками 
користування 
комп’ютером, 
інтернет 
програмою; 
володіє іноземною 
мовою 

Правила етикету, 
асортимент страв 
та напоїв, 
кулінарну та 
товарознавчу 
характеристики, 
правила 
користування 
комп’ютером, 
інтернетом. 

  



комп’ютер, спілкуватися з відвідувачами однією розмовною 
іноземною мовою;  

• оформляти рахунки і розраховуватися по них із споживачами; 
• отримувати страви в роздавальні та в буфеті; 
• подавати страви і напої;  
• прибирати використаний посуд та прибори;  
• обслуговувати в номерах готелю, шведський стіл, учасників нарад, 

конференцій, семінарів. 
• обслуговувати неофіційні банкети; 
• оформляти рахунки і розраховуватися по них із споживачами; 
• працювати з новими типами РРО. 
 
2. Ключові компетенції 
• Усвідомлювати важливість свого трудового внеску в досягнення 
колективу. 
• Орієнтуватися в інформаційних потоках, уміти виділяти в них головне і 
другорядне. 
• Володіти державною мовою. 
• Бути готовим і здатним навчатися самостійно. 
• Нести персональну відповідальність за доручену справу, здійснювати 
самоконтроль. 

• Дотримуватись норм та правил професійного етикету. 
• Знати правила і норми охорони праці, протипожежного захисту, 
виробничої санітарії та особистої гігієни. 

3. Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта з присвоєнням 
кваліфікації «кваліфікований робітник» за професією офіціанта 3 розряду. 
Без вимог до стажу роботи. 
Спеціальні вимоги: 
Вік: по закінченні терміну навчання – не менше 18 років. 
Стать: чоловіча, жіноча. 
Медичні обмеження. 

 
Кваліфікаційна характеристика 

Професія – 5123 Офіціант 
Кваліфікація – 4-й розряд 
1. Професійні компетенції: 
• використовувати обладнання та інвентар за призначенням, надати першу 
допомогу при харчових отруєннях; 

• готувати зал до обслуговування; 
• отримувати посуд, прибори, білизну і здавати їх після закінчення зміни, 
прибирати столи; 

• здійснювати попередню сервіровку столів залежно від виду 
обслуговування; 

• обслуговувати споживачів в закладах ресторанного господарства із 
складною сервіровкою столів, прийомом замовлень від споживачів; 



• надавати споживачам допомогу під час вибору страв і напоїв, 
рекомендувати напої до страв, подавати їх на столи;  

• приймати замовлення та проводить розрахунки з відвідувачами 
через комп’ютерно-касову систему, персональний кишеньковий 
комп’ютер, спілкується з відвідувачами однією розмовною іноземною 
мовою; 

• розраховуватись із споживачами, виписувати рахунок на бланку 
встановленої форми; 

• працювати з новими типами РРО; 
• здавати виручку в касу закладу в установленому порядку; 
• організовувати та проводити різні види кейтерингового 

обслуговування, дипломатичні прийоми. 
• обслуговувати весілля, товариські зустрічі, вечори відпочинку, ювілеї 
тощо в закладах ресторанного господарства, на підприємстві замовника 
та вдома.  

• Обслуговувати в номерах готелю, шведський стіл, учасників нарад, 
конференцій, семінарів. 

2. Ключові компетенції 
• усвідомлювати важливість свого трудового внеску в досягнення 
коллективу; 
• орієнтуватися в інформаційних потоках, уміти виділяти в них головне і 
другорядне; 
• володіти державною та розмовною іноземною мовами; 
• бути готовим і здатним навчатися самостійно; 
• нести персональну відповідальність за доручену справу, здійснювати 
самоконтроль; 
• дотримуватись норм та правил професійного етикету; 
• знати правила і норми охорони праці, протипожежного захисту, 
виробничої санітарії та особистої гігієни. 

 
3. Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта з присвоєнням 

кваліфікації «кваліфікований робітник» за професією офіціанта 4 розряду. Без 
вимог до стажу роботи, або підвищення кваліфікації і стаж роботи за офіціанта 
3 розряду не менше 1 року, кваліфікаційна атестація на виробництві з 
присвоєннями 4 розряду. 

 
Спеціальні вимоги: 
Вік: по закінченні терміну навчання – не менше 18 років. 
Стать: чоловіча, жіноча. 
Медичні обмеження. 

 
Кваліфікаційна характеристика 

Професія – 5123 Офіціант 
Кваліфікація – 5-й розряд 
1. Професійні компетенції: 



• здійснювати попередню сервіровку столів залежно від виду 
обслуговування; 

• обслуговувати споживачів з особливо складною сервіровкою столів, що 
відображає національні особливості та тематичну направленість закладу 
харчування: заміських, національних, тематичних кафе, барів та 
ресторанів; 

• приймати замовлення та проводити розрахунки з відвідувачами 
через комп’ютерно-касову систему, персональний кишеньковий 
комп’ютер, спілкується з відвідувачами іноземною мовою. 

• надавати споживачам допомогу під час вибору страв та напоїв; 
• подавати деякі фірмові страви та напої з проведенням заключних 
операцій в присутності споживача, який замовив ці страви; 

• розраховуватися із споживачами, виписувати рахунок на бланку 
встановленої форми; 

• працювати з новими типами РРО, з комп’ютером;  
• здавати виручку в касу закладу в установленому порядку; 
• визначати добовий раціон та його харчову цінність, розрахувати 
енергетичні потреби людей різних професій; 

• обслуговувати урочисті та офіційні прийоми, наради, конференції, 
переговори, з’їзди; 

• організовувати та проводити різні види кейтерингового 
обслуговування, дипломатичні прийоми. 

• обслуговувати іноземних туристів; 
• рекомендувати напої до страв; 
• керувати роботою офіціантів нижчої кваліфікації та учнів. 
 
2. Ключові компетенції 
• усвідомлювати важливість свого трудового внеску в досягнення 
коллективу; 
• Орієнтуватися в інформаційних потоках, уміти виділяти в них головне і 
другорядне; 
• володіти державною та іноземною мовами; 
• бути готовим і здатним навчатися самостійно; 
• нести персональну відповідальність за доручену справу, здійснювати 
самоконтроль; 
• дотримуватись норм та правил професійного етикету; 
• знати правила і норми охорони праці, протипожежного захисту, 
виробничої санітарії та особистої гігієни. 

 
3. Кваліфікаційні вимоги. Базова вища освіта (молодший спеціаліст) або 

професійно-технічна освіта з присвоєнням кваліфікації «кваліфікований 
робітник» за професією офіціанта 5 розряду. Без вимог до стажу роботи, або 
підвищення кваліфікації і стаж роботи за професією офіціанта 4 розряду не 
менше 2 років, кваліфікаційна атестація з присвоєннями 5 розряду. 

 



Спеціальні вимоги: 
Вік: по закінченні терміну навчання – не менше 18 років. 
Стать: чоловіча, жіноча. 
Медичні обмеження. 
 

МОДУЛЬНО-КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД  
У РОЗРОБЦІ ПРОФЕСІЙНОГО СТАНДАРТУ 

 
В основу побудови професійного стандарту з професії «Офіціант» 

покладено модульно-компетентнісний підхід, ключовим принципом якого є 
орієнтація на цілі, визначальні в сфері праці. В умовах модульно-
компетентісного підходу в межах окремого МК (що виступає цілісною 
одиницею стандарту за робітничою професією) визначаються основні 
параметри і вимоги до професійних, ключових та наскрізних компетенцій 
робітника, затребуваних на ринку праці. 

Процес розроблення змісту професійного стандарту складається з ряду 
етапів, що починаються з визначення належності конкретної робітничої 
професії до класифікації видів економічної діяльності. 

При визначенні виду економічної діяльності, до якої належить конкретна 
робітнича професія, використовуються формулювання та шифри національного 
класифікатора видів економічної діяльності України (НКВЕД). 

Наприклад, належність професії «Офіціант» до Національного 
класифікатору професій України ДК 003:2005, Код професії 5123, ВЕД – Н. 
(Умовне позначення Н). 

Основна мета сфери професійної діяльності: надання послуг з 
обслуговування споживачів 

Наступним кроком є визначення кваліфікаційних рівнів:  
Перший рівень – виконання низькокваліфікованих робіт (неповна базова 

загальна середня освіта або початкова загальна освіта та мінімальна професійна 
підготовка на виробництві чи інструктаж) 

Другий кваліфікаційний рівень (1-3 розряди). 
Третій кваліфікаційний рівень (4 розряд). 
Четвертий кваліфікаційний рівень (5-8 розряди). 
Умовне позначення ІІ, ІІІ, ІV кваліфікаційні рівні 
3 – 3 розряд 
4 – 4 розряд 
5 – 5 розряд 
На основі доповнених кваліфікаційних характеристик формується перелік 

модулів та елементів модулів компетенцій, освоєння яких дає можливість 
отримати сертифікат на виконання певного виду роботи, а сукупність модулів 
компетенцій – забезпечує підготовку кваліфікованого робітника відповідного 
розряду.  

 О – офіціант 
 – номер модуля компетенцій 
….. 
– номер модуля компетенцій та ЕМК 

 



Шифр та назва МК 
 Шифр ЕМК Найменування ЕМК Кваліфіка-

ційний рівень

ІІ.3.О.01.01 отримувати посуд, прибори, столову 
білизну; 

ІІ.3.О.01.02 полірувати посуд, прибори; 

ІІ.3.О.01.03 складати серветки різними способами; 

ІІ.3.О.01.04 здійснювати попередню сервіровку 
столів; 

ІІ.3. Н. О.01 
Модуль 1  

Підготовка залу до 
обслуговування 
споживачів 

 

ІІ.3.О.01.05 використовувати обладнання та інвентар 
за призначенням 

ІІ.3.О.02.06. приймати замовлення від споживачів; 

ІІ.3.О.02.07. спілкуватися з відвідувачами однією 
розмовною іноземною мовою;  

ІІ.3.О.02.08. 

приймати замовлення та проводити 
розрахунки з відвідувачами через 
комп’ютерно-касову систему, 
персональний кишеньковий комп’ютер, 
працювати з новими типами РРО. 

ІІ.3.О.02.09. оформляти рахунки і розраховуватися по 
них із споживачами; 

ІІ.3.О.02.10. отримувати та подавати страви та напої ; 

ІІ.3. Н. О.02.  
Модуль 2 

Обслуговування 
споживачів 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ІІ.3.О.02.11. прибирати використаний посуд та 

прибори; 
ІІ.3.О.03.12.  обслуговувати в номерах готелю  

ІІ.3.О.03.13. обслуговування по типу «шведський 
стіл» 

ІІ.3.О.03.14. обслуговування учасників нарад, 
конференцій, семінарів. 

ІІ.3. Н. О.03. 
Модуль 3 
Організація 

спеціальних видів 
обслуговування та 

бенкетів ІІ.3.О.03.15. обслуговувати неофіційні банкети; 
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ІІІ.4.О.04.16 здійснювати попередню сервіровку 
столів залежно від виду обслуговування; 

ІІІ.4.О.04.17 
надавати споживачам допомогу під час 
вибору страв і напоїв, рекомендувати 
напої до страв, подавати їх на столи  

ІІІ.4.О.04.18 обслуговувати іноземних туристів 

 
ІІІ.4. Н. О. 04. 
Модуль 4. 

Обслуговування 
споживачів в 
торговому залі 

ІІІ.4.О.04.19 здавати виручку в касу закладу в 
установленому порядку; 

ІІІ.4.О.05.20 організовувати та проводити різні види 
кейтерингового обслуговування 

ІІІ.4.О.05.21 організовувати та проводити 
дипломатичні прийоми. 

ІІІ.4. Н. О. 05. 
Модуль 5. 
Організація 

кейтерингового та 
інших видів 

обслуговування ІІІ.4.О.05.22 
обслуговувати весілля, товариські 
зустрічі, вечори відпочинку, ювілеї тощо 
в закладах ресторанного господарства 
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ІV.5. Н. О. 06. 
Модуль 6 
Тематична 

спрямованість 
обслуговування  

ІV.5.О. 06. 23 
 

обслуговувати споживачів з особливо 
складною сервіровкою столів, що 
відображає національні особливості та 
тематичну направленість закладу 
харчування: заміських, національних 
тематичних кафе, барів та ресторанів; 

ІV.5. Н. О. 07. 
Модуль 7 
Керівництво 
персоналом 

ІV.5.О. 07. 24 

подавати деякі фірмові страви та напої з 
проведенням заключних операцій в 
присутності споживача, який замовив ці 
страв 
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ІV.5.О. 07. 25 
керувати роботою офіціантів нижчої 
кваліфікації та учнів 

 

Наступним етапом є складання карт професії відповідного 
кваліфікаційного рівня та опис елементів модулів компетенцій за схемою:  
1. Загальний опис ЕМК (трудових функцій). 
2. Можливі місця роботи. 
3. Умови та організація праці. 
4. Вимоги до рівня професійної освіти і навчання робітника. 
5. Необхідність документів, які підтверджують кваліфікацію. 
6. Необхідність додаткового сертифікату, що дає право виконувати роботи з 
підвищеною небезпекою та складністю. 
7. Умови допуску до роботи. 

У пункті 1 Картки наводиться загальний опис ЕМК (трудових функцій) 
конкретної професії на відповідному кваліфікаційному рівні (ІІ, ІІІ, ІV)).  

В пункті 2 розміщають перелік підприємств та організацій, в яких можуть 
працювати фахівці з конкретної робітничої професії.  

У пункті 3 відзначають особливості умов праці (можливість роботи на 
відкритому повітрі, в особливих кліматичних і мікрокліматичних умовах, 
наявність шкідливих і небезпечних умов роботи, особливості графіка роботи, 
роботи у вихідні дні й інші специфічні умови) та організації праці (робота в 
бригаді, самостійно тощо). 

Пункт 4 має містити інформацію щодо професійної освіти і навчання 
робітника (в тому числі навчання на робочому місці), рівень яких є достатнім 
для виконання певних ЕМК на рівнях кваліфікації конкретної робітничої 
професії.  

Зміст пунктів 4 і 5 пов'язані між собою. У пункті 5 відображаються види 
документів, що підтверджують відповідний рівень кваліфікації робітничої 
професії. У якості прикладів наводимо наступні вимоги до рівня професійної 
освіти і навчання робітника та необхідність відповідних освітніх документів, 
що містяться у професійних стандартах професії «Офіціант» на різних рівнях 
кваліфікації. 

 

4. Вимоги до рівня 
професійної освіти і 
навчання робітника 

Професійна підготовка освіта з присвоєнням 
кваліфікації «кваліфікований робітник» за професією 
офіціанта 3 розряду. Без вимог до стажу роботи. 

5. Необхідність доку-
ментів, що підтвердь-
жують кваліфікацію 
(ІІ кваліфікаційного 
рівня) 

Сукупність сертифікатів модулів компетенцій: 
ІІ.3.О.01.01–, П.3.О.03.11. 

 
При описі елементів модулів компетенцій професійного стандарту 

надається змістовна характеристика всіх трудових функцій, зазначених у 
переліку МК та ЕМК та розподілених за ІІ, ІІІ та ІV кваліфікаційними рівнями. 

Опис містить 6 основних показників, а саме: 
• основні трудові операції; 



• професійні компетенції; 
• ключові компетенції; 
• наскрізні компетенції; 
• предмети праці; 
• засоби праці. 
Спочатку вказується кваліфікаційний рівень робітничої професії, 

наводиться назва МК та ЕМК професійного стандарту, їх шифри. 
Потім у таблицю вносяться основні характеристики вказаного ЕМК.  
У пункті 1 таблиці «Основні трудові операції» наводиться перелік 

основних виробничих операцій робітника, які утворюють даний ЕМК 
професійного стандарту. 

У пункті 2 таблиці «Професійні компетенції» зазначаються професійні 
знання та вміння робітника, що підтверджують володіння ним професійними 
компетенціями щодо виконання конкретного ЕМК. 

У пункті 3 таблиці фіксується набір сформованих для визначеного ЕМК 
ключових компетенцій, сутність яких вимагає: 
• усвідомлювати важливість свого трудового внеску в досягнення колективу; 
• здатність працювати в колективі, ефективно спілкуватися з колегами та 

керівниками; 
• бути готовим і здатним навчатися самостійно, уміти працювати з різними 

джерелами інформації щодо професійної діяльності; 
• нести персональну відповідальність за доручену справу, здійснювати 

самоконтроль; 
• володіти іноземною мовою на рівні побутового спілкування, розуміти 

основну термінологію галузі своєї професійної діяльності; 
• вміти спілкуватися з клієнтами, дотримуючись професійних та етичних 

норм. 
До пункту 4 таблиці долучаються наскрізні компетенції, які відображають 

такі вміння, як:  
• вміти піклуватися про власне здоров’я, особисту безпеку; 
• розуміти і виконувати нормативні акти про охорону праці й навколишнього 
середовища; 
• дотримуватись норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт, 
протипожежного захисту, виробничої санітарії та особистої гігієни; 
• знати і застосовувати правила і норми поведінки в екстремальних умовах; 
• володіти електронними технологіями прийому, обробки, передавання та 
перетворення інформації; масмедійними, мультимедійними технологіями, 
інформаційними технологіями з професії; 
• розуміти і використовувати знання з основ ринкової економіки та 
підприємництва у професійній діяльності та поза нею. 

У пункті 5 таблиці "Предмети праці" вказуються об'єкти, з якими має 
справу робітник при виконанні даної трудової функції, тобто те, на що 
спрямована його праця.  



У пункті 6 таблиці "Засоби праці" наводиться перелік основних 
інструментів, устаткування, пристосувань, які використовуються працівником 
при виконанні ЕМК професійного стандарту.  

Види свідоцтв та сертифікатів, що надаються на основі професійного 
стандарту 

Сертифікати – це підтвердження відповідності кваліфікації вимогам, 
встановленим професійним стандартом. Тому даний розділ професійного 
стандарту є ключовим для встановлення кваліфікаційних вимог щодо 
конкретної робітничої професії. 

У розділі вказуються відомості про документи, які необхідно видавати 
для підтвердження кваліфікації з робітничої професії. Наводиться також 
перелік ЕМК професійного стандарту, освоєння яких необхідно для отримання 
відповідного документу і які, мають бути враховані при розробленні 
контрольно-вимірювальних матеріалів для проведення сертифікаційних 
процедур. 

Сертифікат відповідності має бути зареєстрований встановленим 
порядком системи сертифікації. 

Необхідність документів, що підтверджують кваліфікацію професії 
«Офіціант» 

Свідоцтво Сертифікат МК Сертифікат ЕМК Кваліфікаційний 
рівень 

1 2 3 4 
ІІ.3.О.01.01 

ІІ.3.О.01.02 

ІІ.3.О.01.03 

ІІ.3.О.01.04 

Модуль1 
 ІІ.3. Н. О.01 

 

ІІ.3.О.01.05 
ІІ.3.О.02.06. 

ІІ.3.О.02.07. 

ІІ.3.О.02.08. 

ІІ.3.О.02.09. 

ІІ.3.О.02.10. 

Модуль 2 
ІІ.3. Н. О.02.  

 

ІІ.3.О.02.11. 

ІІ.3.О.03.12. 

ІІ.3.О.03.13. 

ІІ.3.О.03.14. 

ІІ.3.Н.О. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Модуль 3 
 ІІ.3. Н. О.03. 

 
 

 
. ІІ.3.О.03.15. 
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ІІІ.4.О.04.16 

ІІІ.4.О.04.17 
ІІІ.4.О.04.18 

ІІІ.4.Н.О. 
  

Модуль 4. 
ІІІ.4. Н. О. 04. 

 

ІІІ.4.О.04.19 
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ІІІ.4.О.05.20 

ІІІ.4.О.05.21 
Модуль 5 

ІІІ.4. Н. О. 05. 
 

ІІІ.4.О.05.22 

Модуль 6 
ІV.5. Н. О. 06. 

ІV.5.О. 06. 23 
 

ІV.5.О. 07. 24 

ІV.5. Н. О. 

Модуль 7 
ІV.5. Н. О. 07. 

 ІV.5.О. 07. 25 

ІV
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Узагальнюючи вищенаведене, можна підсумувати:  

• володіння окремими ЕМК або МК підтверджується відповідними 
документами – сертифікатами; 
• володіння повним складом угрупувань МК на ІІ, ІІІ та ІV рівнях кваліфікації 
підтверджується – свідоцтвами кваліфікованого робітника; 
• володіння угрупуваннями МК на певних рівнях кваліфікації підтверджується 
– дипломом кваліфікованого робітника відповідного рівня кваліфікації. 

Таким чином, модульно-компетентнісна модель професійного стандарту 
дозволяє розширити можливості працівників щодо професійного зростання та 
підвищити їх мотивацію до поступового отримання документу про освіту або 
навчання найвищого рівня. 

 

Модель 
професійного стандарту на прикладі професії «Офіціант» 

 
I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
1.1. Призначення професійного стандарту 
 Професійний стандарт – багатофункціональний нормативний документ, 
який визначає в рамках конкретного виду професійної діяльності вимоги до 
змісту і умов праці, кваліфікації й компетенція робітників за різними 
кваліфікаційними рівнями. 
 Професійний стандарт призначений для : 
•  проведення оцінки кваліфікації й сертифікації робітників, а також 
випускників закладів професійної освіти; 
•  формування державних освітніх стандартів і програм всіх рівнів 
професійної освіти, в тому числі навчання персоналу на підприємствах, а 
також для розробки навчально-методичних матеріалів до цих програм; 
•  вирішення широкого кола проблем в області управління персоналом 
(розробки стандартів підприємства, систем мотивації й стимулювання 
персоналу, посадових інструкцій, атестації персоналу тощо); 
•  проведення процедур стандартизації й уніфікації в рамках видів 
економічної діяльності (встановлення і підтримання єдиних вимог до змісту і 
якості професійної діяльності, узгодження найменувань посад тощо). 
 
II. ПАСПОРТ ПРОФЕСІЙНОГО СТАНДАРТУ 
1. Загальний опис професії 

Офіціант готує зал до обслуговування відвідувачів, приймає замовлення 
від споживачів; проводить розрахунки з відвідувачами, в тому числі через 



комп’ютерно-касову систему, персональний кишеньковий комп’ютер, подає 
страви і напої, обслуговує неофіційні бенкети. 
2. Належність професії «Офіціант» до Національного класифікатору 
професій України ДК 003:2005 
Код професії 5123 
ВЕД – Н 
3. Основна мета сфери професійної діяльності:  
Надання послуг з обслуговування споживачів 
4. Кваліфікаційні рівні професії 
Перший рівень – виконання низько кваліфікованих робіт (неповна базова 
загальна середня освіта або початкова загальна загальна освіта та мінімальна 
професійна підготовка на виробництві чи інструктаж) 
Другий кваліфікаційний рівень (1-3 розряди). 
Третій кваліфікаційний рівень (4 розряд). 
Четвертий кваліфікаційний рівень (5-8 розряди). 
5. Перелік МК та ЕМК професійного стандарту  
ІІ, ІІІ, ІV кваліфікаційні рівні 

3 – 3 розряд 
4 – 4 розряд 
5 – 5 розряд 
Н – ВЕД 

 О – офіціант 
01.  – номер модуля компетенцій 
01.01.  – номер модуля компетенцій та ЕМК 

 
Шифр та назва МК 

 Шифр ЕМК Найменування ЕМК Кваліфіка-
ційний рівень

1 2 3 4 

ІІ.3.О.01.01 отримувати посуд, прибори, столову 
білизну; 

ІІ.3.О.01.02 полірувати посуд, прибори; 

ІІ.3.О.01.03 складати серветки різними способами; 

ІІ.3.О.01.04 здійснювати попередню сервіровку 
столів; 

ІІ.3. Н. О.01 
Модуль 1  

Підготовка залу до 
обслуговування 
споживачів 

 
ІІ.3.О.01.05 використовувати обладнання та інвентар 

за призначенням 
ІІ.3.О.02.06. приймати замовлення від споживачів; 

ІІ.3.О.02.07. спілкуватися з відвідувачами розмовною 
іноземною мовою;  

ІІ.3.О.02.08. 

приймати замовлення та проводити 
розрахунки з відвідувачами через 
комп’ютерно-касову систему, 
персональний кишеньковий комп’ютер, 
працювати з новими типами РРО. 

ІІ.3.О.02.09. оформляти рахунки і розраховуватися по 
них із споживачами; 

ІІ.3.О.02.10. отримувати та подавати страви та напої ; 

ІІ.3. Н. О.02.  
Модуль 2 

Обслуговування 
споживачів 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ІІ.3.О.02.11. прибирати використаний посуд та 

прибори; 
ІІ.3. Н. О.03. 
Модуль 3 ІІ.3.О.03.12.  Надавати послуги в номерах готелю  

 
ІІ

 к
ва
лі
фі
ка
ці
йн
ий

 р
ів
ен
ь 

(1
-3

 р
оз
ря
ди

) 
 



ІІ.3.О.03.13. 
обслуговування по типу «шведський 
стіл» 

ІІ.3.О.03.14. 
обслуговування учасників нарад, 
конференцій, семінарів. 

Організація 
спеціальних видів 
обслуговування та 

бенкетів 

ІІ.3.О.03.15. обслуговувати неофіційні банкети; 

ІІІ.4.О.04.16 здійснювати попередню сервіровку 
столів залежно від виду обслуговування; 

ІІІ.4.О.04.17 
надавати допомогу громадянам при 
виборі меню 
 

ІІІ.4.О.04.18 обслуговувати іноземних туристів 

ІІІ.4. Н. О. 04. 
Модуль 4. 

 Обслуговування 
споживачів в 
торговому залі 

ІІІ.4.О.04.19 здавати виручку в касу закладу в 
установленому порядку; 

ІІІ.4.О.05.20 організовувати та проводити 
кейтерингові обслуговування 

ІІІ.4.О.05.21 організовувати та проводити 
дипломатичні прийоми. 

ІІІ.4. Н. О. 05. 
Модуль 5. 
Організація 

кейтерингового та 
інших видів 

обслуговування 
ІІІ.4.О.05.22 

обслуговувати весілля, товариські 
зустрічі, вечори відпочинку, ювілеї тощо 
в закладах ресторанного господарства 

 
ІІ
І к
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фі
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(4
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обслуговувати споживачів з особливо 
складною сервіровкою столів 

організовувати національні та тематичні 
обслуговування 

ІV.5. Н. О. 06. 
Модуль 6 
Тематична 

спрямованість 
обслуговування  

ІV.5.О. 06. 23 
ІV.5.О. 06. 24 

 
 проводити обслуговування в барах та 
ресторанах; 

ІV.5.О. 07. 25 
проводити заключні операції в 
присутності споживача при подачі 
фірмових страв 

ІV.5. Н. О. 08. 
Модуль 7 
Керівництво 
персоналом ІV.5.О. 07. 26 здійснювати керівництво роботою 

офіціантів нижчої кваліфікації та учнів ІV
 к
ва
лі
фі
ка
ці
йн
ий

 р
ів
ен
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ІІІ. КАРТКИ ПРОФЕСІЇ ВІДПОВІДНОГО  

КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ ТА ОПИСИ ЕМК 
 

3.1. Професія: 5123. Офіціант ІІ.3. Н. О. 

1 Загальний опис ЕМК 
(трудових функцій) 

Офіціант повинен готувати зал до обслуговування споживачів, 
отримувати посуд, прибори, столову білизну; полірувати посуд, 
прибори; складати серветки різними способами; 
здійснювати попередню сервіровку столів; 
приймати замовлення від споживачів; 
приймати замовлення та проводити розрахунки з 
відвідувачами через комп’ютерно-касову систему, 
персональний кишеньковий комп’ютер, спілкуватися з 
відвідувачами однією розмовною іноземною мовою;  
оформляти рахунки і розраховуватися по них із споживачами; 
отримувати страви в роздавальні та в буфеті; 
подавати страви і напої;  
прибирати використаний посуд та прибори;  



надавати послуги в номерах готелю, обслуговувати за типом 
шведський стіл; 
обслуговувати учасників нарад, конференцій, семінарів. 
обслуговувати неофіційні банкети; 
оформляти рахунки і розраховуватися по них із споживачами; 
працювати з новими типами РРО. 

2 Можливі місця роботи Державні та приватні заклади ресторанного господарства.  
 

3 Умови та організація праці 

Працює в умовах забруднення повітря (тютюн, алкоголь).в 
приміщенні та на повітрі, стоячи.Велике навантаження на 
опорно-руховий апарат.  
Працює в бригаді, самостійно або за окремим графіком. 

4 
Вимоги до рівня 
професійної освіти і 
навчання робітника 

Професійна підготовка освіта з присвоєнням кваліфікації 
«кваліфікований робітник» за професією офіціанта 3 розряду. Без 
вимог до стажу роботи. 

5 
Необхідність документів, 
які підтверджують 
кваліфікацію  

Сукупність сертифікатів модулів компетенцій: ІІ.3.Н.О.01., 
 ІІ. 3.Н.О.02., ІІ. 3.Н.О.03. 

6 

Необхідність додаткового 
сертифікату, що дає право 
виконувати роботи з 
підвищеним ризиком для 
здоров’я 

Не потрібно 

7 Умови допуску до роботи 

До роботи допускаються особи чоловічої або жіночої статі, вік 
яких становить не менше 18 років.  
Медичні обмеження: захворювання хребта,ніг та рук, нервово-
психічні розлади. 

 
 Офіціант ІІІ.4. Н. О. 

1 Загальний опис ЕМК 
(трудових функцій) 

Використовувати обладнання та інвентар за призначенням 
готувати зал до обслуговування; 
отримувати посуд, прибори, білизну і здавати їх після закінчення 
зміни, прибирати столи; 
здійснювати попередню сервіровку столів залежно від виду 
обслуговування; 
обслуговувати споживачів в закладах ресторанного господарства 
із складною сервіровкою столів, прийомом замовлень від 
споживачів; 
надавати допомогу громадянам при воборі меню;  
приймати замовлення та проводити розрахунки з 
відвідувачами через комп’ютерно-касову систему, 
персональний кишеньковий комп’ютер, спілкуватися з 
відвідувачами іноземною мовою; 
розраховуватись із споживачами, виписувати рахунок на бланку 
встановленої форми; 
працювати з новими типами РРО; 
здавати виручку в касу закладу в установленому порядку; 
організовувати та проводити різні види кейтерингового 
обслуговування, дипломатичні прийоми. 
обслуговувати весілля, товариські зустрічі, вечори відпочинку, 
ювілеї тощо в закладах ресторанного господарства, на 
підприємстві замовника та в приватних приміщеннях..  
Надавати послугив номерах готелю, організовувати 
обслуговування шведського столу, учасників нарад, 
конференцій, семінарів. 

2 Можливі місця роботи Державні та приватні заклади ресторанного господарства.  

3 Умови та організація праці 
Працює в умовах забруднення повітря (тютюн, алкоголь).в 
приміщенні та на повітрі, стоячи.Велике навантаження на 
опорно-руховий апарат.  



Працює в бригаді, самостійно або за окремим графіком. 

4 
Вимоги до рівня 
професійної освіти і 
навчання робітника 

Професійно-технічна освіта з присвоєнням кваліфікації 
«кваліфікований робітник» за фахом офіціанта 4 розряду. Без 
вимог до стажу роботи, або підвищення кваліфікації і стаж 
роботи за фахом 3 розряду не менше 1 року, кваліфікаційна 
атестація на виробництві з присвоєннями 4 розряду.  

5 
Необхідність документів, 
які, підтверджують 
кваліфікацію  

Сукупність сертифікатів модулів компетенцій ІІ.3.О , а також МК 
ІІІ.4.О.04., ІІІ.4.О.05. 

6 

Необхідність додаткового 
сертифікату, що дає право 
виконувати роботи з 
підвищеною небезпекою  

Не потрібно 

7 Умови допуску до роботи 

До роботи допускаються особи чоловічої або жіночої статі, вік 
яких становить не менше 18 років.  
Медичні обмеження: захворювання хребта, ніг та рук, нервово-
психічні розлади. 

 
Офіціант ІV.5.H.О. 

1 
Загальний опис 
ЕМК (трудових 
функцій) 

Здійснювати попередню сервіровку столів залежно від виду обслуговування; 
обслуговувати споживачів з особливо складною сервіровкою столів, що 
відображає національні особливості та тематичну направленість закладу 
харчування: заміських, національних, тематичних кафе, барів та ресторанів; 
приймати замовлення та проводити розрахунки з відвідувачами через 
комп’ютерно-касову систему, персональний кишеньковий комп’ютер, 
спілкується з відвідувачами іноземною мовою. 
надавати споживачам допомогу під час вибору страв та напоїв; 
подавати деякі фірмові страви та напої з проведенням заключних операцій в 
присутності споживача, який замовив ці страви; 
розраховуватися із споживачами, виписувати рахунок на бланку 
встановленої форми; 
працювати з новими типами РРО, з комп’ютером;  
здавати виручку в касу закладу в установленому порядку; 
визначати добовий раціон та його харчову цінність, розрахувати енергетичні 
потреби людей різних професій; 
обслуговувати урочисті та офіційні прийоми, наради, конференції, 
переговори, з’їзди; 
організовувати та проводити різні види кейтерингового обслуговування, 
дипломатичні прийоми. 
обслуговувати іноземних туристів; 
рекомендувати напої до страв; 
керувати роботою офіціантів нижчої кваліфікації та учнів. 

2 Можливі місця 
роботи 

Державні та приватні заклади ресторанного господарства.  

3 
Умови та 
організація 
праці 

Працює в умовах забруднення повітря (тютюн, алкоголь).в приміщенні та на 
повітрі, стоячи.Велике навантаження на опорно-руховий апарат.  
Працює в бригаді, самостійно або за окремим графіком. 

4 

Вимоги до 
рівня 
професійної 
освіти і 
навчання 
робітника 

Базова вища освіта (молодший спеціаліст) або професійно-технічна освіта з 
присвоєнням кваліфікації «кваліфікований робітник» за фахом офіціанта 5 
розряду. Без вимог до стажу роботи, або підвищення кваліфікації і стаж 
роботи за професією офіціанта 4 розряду не менше 2 років, кваліфікаційна 
атестація з присвоєннями 5 розряду. 

5 

Необхідність 
документів, які 
підтверджують 
кваліфікацію  

Сукупність сертифікатів модулів компетенцій ІІ.3.О. та ІІІ.4.О. , а також ІV.5. 
О.06., ІV.5. О.07. 

6 Необхідність 
додаткового Не потрібно 



сертифікату, 
що дає право 
виконувати 
роботи з 
підвищеною 
небезпекою та 
складністю 

7 Умови допуску 
до роботи 

До роботи допускаються особи чоловічої або жіночої статі, вік яких 
становить не менше 18 років.  
Медичні обмеження: захворювання хребта та рук, нервово-психічні розлади. 

 
3.2. ОПИС ЕМК КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РІВНІВ (3-5 розряд) 

Модуль 1.  
ІІ.З. Н.О. 01 

«Підготовка залу до обслуговування споживачів» 

1 
 

Основні 
трудові 
операції 

Отримувати посуд, прибори, столову білизну; 
полірувати посуд, прибори; 
складати серветки різними способами;  
здійснювати попередню сервіровку столів; 
використовувати обладнання та інвентар за призначенням 

2 Професійні 
компетенції:  

форми складання серветок;  
правила оформлення столу квітами;  
види і призначення посуду, приборів, столової білизни, способи їх зберігання;  
види сервіровок, правила сервірування столів; 
правила експлуатації відповідних видів торговельно-технологічного 
обладнання, ЕККА, виробничого інвентарю, інструменту, ваговимірювальних 
приладів, їх призначення та використання в технологічному процесі; 
правила роботи закладів ресторанного господарства;  
санітарні правила для закладів ресторанного господарства;  

  

готувати зал до обслуговування споживачів, отримувати посуд, прибори, 
столову білизну; 
полірувати посуд, прибори; 
складати серветки різними способами; 
здійснювати попередню сервіровку столів; 
замінювати столову білизну 

3 Ключові 
компетенції 

усвідомлювати важливість свого трудового внеску в досягнення коллективу; 
здатність працювати в колективі, ефективно спілкуватися з колегами та 
керівниками; 
бути готовим і здатним навчатися самостійно, уміти працювати з різними 
джерелами інформації щодо професійної діяльності; 
вміти спілкуватися з клієнтами, дотримуючись професійних та етичних норм. 

4 
Наскрізні 
компетенції 
 

Розуміти і виконувати нормативні акти про охорону праці й навколишнього 
середовища;  
Володіти спеціальними інформаційними технологіями; 
Володіти знаннями з галузевої економіки 
Дотримуватись норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт, 
протипожежного захисту, виробничої санітарії та особистої гігієни. 
Знати і застосовувати правила і норми поведінки в екстремальних умовах; 
Вміти піклуватися про власне здоров’я, особисту безпеку; 

5 Предмети 
праці Меблі  

6 Засоби праці Посуд, прибори, білизна , інвентар. 
 

Модуль 2. 
ІІ.З. Н.О. 02 



«Обслуговування споживачів» 

1 Основні трудові 
операції 

Приймати замовлення від споживачів; 
спілкуватися з відвідувачами розмовною іноземною мовою;  
приймати замовлення та проводити розрахунки з відвідувачами через 
комп’ютерно-касову систему, персональний кишеньковий комп’ютер, 
працювати з новими типами РРО. 
оформляти рахунки і розраховуватися по них із споживачами; 
отримувати та подавати страви та напої ; 
прибирати використаний посуд та прибори;  

2 Професійні 
компетенції: 

 

2.1 знання 

асортимент, рецептури, технологію виготовлення страв і напоїв;  
кулінарну характеристику страв і напоїв; правила і технічні прийоми 
обслуговування споживачів;  
види меню, порядок запису страв і напоїв в меню;  
правила і порядок подавання страв і напоїв, вимоги до їх оформлення 
і температури;  
відповідність асортименту вино-горілчаних виробів характеру страв;  
порядок оформлення рахунків та форми розрахунку із споживачами, 
в тому числі за кредитними картками;  
правила експлуатації відповідних видів торгівельно-технологічного 
обладнання, ЕККА, виробничого інвентарю, інструменту, 
ваговимірювальних приладів, їх призначення та використання в 
технологічному процесі; 
правила роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими 
виробами;  
основи психології;  
принципи професійної етики;  
іноземну мову в межах розмовного мінімуму; 

2.2 вміння 

приймати замовлення від споживачів; 
отримувати страви в роздавальні та в буфеті; 
подавати страви і напої; 
оформляти рахунки і розраховуватися по них із споживачами; 

3 Ключові компетенції 

усвідомлювати важливість свого трудового внеску в досягнення 
коллективу; 
здатність працювати в колективі, ефективно спілкуватися з колегами 
та керівниками; 
бути готовим і здатним навчатися самостійно, уміти працювати з 
різними джерелами інформації щодо професійної діяльності; 
вміти спілкуватися з клієнтами, дотримуючись професійних та 
етичних норм. 

4 Наскрізні компетенції 

Дотримуватись норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт, 
протипожежного захисту, виробничої санітарії та особистої гігієни. 
Володіти спеціальними інформаційними технологіями; 
Володіти знаннями з галузевої економіки 
Знати і застосовувати правила і норми поведінки в екстремальних 
умовах; 
Вміти піклуватися про власне здоров’я, особисту  
безпеку; 
Володіти способами фізичного самовдосконалення, емоційної 
саморегуляції і самоконтролю. 

5 Предмети праці Меблі, страви, напої. 

6 Засоби праці РРО, ККС, ПКК, прибори, посуд, білизна, інвентар, рахунки, ручки, 
мікрокалькулятор, меню, прейскуранти. 

 
Модуль 3. 
ІІ.3.Н.О.03. 

«Організація спеціальних видів обслуговування та бенкетів» 



1 Основні трудові 
операції 

Надавати послуги в номерах готелю  
обслуговувати по типом «шведський стіл» 
 обслуговування учасників нарад, конференцій, семінарів 
обслуговувати неофіційні банкети 

2 Професійні 
компетенції: 

 

2.1 знання Правила обслуговування в номерах готелю, шведського столу, 
учасників нарад, конференцій, семінарів, неофіційні бенкети; 

2.2 вміння 

обслуговувати в номерах готелю,  
організовувати та обслуговувати шведський стіл, обслуговувати 
учасників нарад, конференцій, семінарів. 
обслуговувати неофіційні бенкети; 
оформляти рахунки і розраховуватися по них із споживачами; 

3 Ключові компетенції 

усвідомлювати важливість свого трудового внеску в досягнення 
коллективу; 
здатність працювати в колективі, ефективно спілкуватися з 
колегами та керівниками; 
бути готовим і здатним навчатися самостійно, уміти працювати з 
різними джерелами інформації щодо професійної діяльності; 
нести персональну відповідальність за доручену справу, 
здійснювати самоконтроль; 
володіти іноземною мовою на рівні побутового спілкування, 
розуміти основну термінологію галузі своєї професійної діяльності; 
вміти спілкуватися з клієнтами, дотримуючись професійних та 
етичних норм. 
 

4 Наскрізні компетенції 

Розуміти і виконувати нормативні акти про охорону праці й 
навколишнього середовища;  
Дотримуватись норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт, 
Володіти спеціальними інформаційними технологіями; 
Володіти знаннями з галузевої економіки 
протипожежного захисту, виробничої санітарії та особистої гігієни. 
Знати і застосовувати правила і норми поведінки в екстремальних 
умовах; 
Вміти піклуватися про власне здоров’я, особисту безпеку; 
Володіти способами фізичного самовдосконалення, емоційної 
саморегуляції і самоконтролю, використовувати руховий досвід в 
організації відпочинку і дозвілля. 

5 Предмети праці Меблі, страви, напої 

6 Засоби праці РРО, ККС, ПКК, прибори, посуд, білизна, інвентар, рахунки, ручки, 
мікрокалькулятор, візки для транспортування, меню, прейскуранти. 

  
Модуль 4.  

ІІІ.4.Н. О.04. 
«Обслуговування споживачів в торговому залі» 

1 
Основні 
трудові 
операції 

Надавати споживачам допомогу під час вибору страв і напоїв, рекомендувати 
напої до страв, подавати їх на столи;  
обслуговувати іноземних туристів; 
здавати виручку в касу закладу в установленому порядку; 

2 Професійні 
компетенції:  

2.1 знання 

види обслуговування споживачів в ресторанах, кафе та барах з включенням 
в меню виготовлених на замовлення та фірмових страв, напоїв, 
кондитерських виробів; 
правила етикету під час обслуговування споживачів; 
порядок розрахунків із споживачами за готівку та у безготівковому порядку; 
правила ведення обліку та здавання виручки 
знання іноземної мови 



2.2 вміння 

обслуговувати споживачів в закладах ресторанного господарства із 
складною сервіровкою столів, приймати замовлення від споживачів; 
надавати споживачам допомогу під час вибору страв і напоїв, 
рекомендувати напої до страв, подавати їх на столи;  
приймати замовлення та проводити розрахунки з відвідувачами через 
комп’ютерно-касову систему, персональний кишеньковий комп’ютер, 
працювати з новими типами РРО; 
спілкуватися з відвідувачами однією розмовною іноземною мовою; 
розраховуватись із споживачами, виписувати рахунок на бланку 
встановленої форми; 
здавати виручку в касу закладу в установленому порядку; 

3 Ключові 
компетенції 

усвідомлювати важливість свого трудового внеску в досягнення коллективу; 
здатність працювати в колективі, ефективно спілкуватися з колегами та 
керівниками; 
бути готовим і здатним навчатися самостійно, уміти працювати з різними 
джерелами інформації щодо професійної діяльності; 
нести персональну відповідальність за доручену справу, здійснювати 
самоконтроль; 
володіти іноземною мовою на рівні побутового спілкування, розуміти 
основну термінологію галузі своєї професійної діяльності; 
вміти спілкуватися з клієнтами, дотримуючись професійних та етичних норм. 

4 Наскрізні 
компетенції 

Знати правила і норми охорони праці, протипожежного захисту, виробничої 
санітарії та особистої гігієни. 
Розуміти і виконувати нормативні акти про охорону праці й навколишнього 
середовища;  
Володіти спеціальними інформаційними технологіями; 
Володіти знаннями з галузевої економіки 
Дотримуватись норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт, 
протипожежного захисту, виробничої санітарії та особистої гігієни. 
Знати і застосовувати правила і норми поведінки в екстремальних умовах. 

5 Предмети 
праці Меблі, страви, напої. 

6 Засоби праці РРО, ККС, ПКК, прибори, посуд, білизна, інвентар, рахунки, ручки, 
мікрокалькулятор, меню, прейскуранти. 

 
Модуль 5. 

ІІІ.4.Н. О.05. 
«Організація кейтерингового та інших видів обслуговування» 

1 
Основні 
трудові 
операції 

Організовувати та проводити різні види кейтерингового обслуговування; 
організовувати та проводити дипломатичні прийоми; 
обслуговувати весілля, товариські зустрічі, вечори відпочинку, ювілеї тощо в 
закладах ресторанного господарства 

2 Професійні 
компетенції:  

2.1 знання Правила організації та проведення кейтерингового обслуговування, 
дипломатичних прийомів та інших видів обслуговування. 

2.2 вміння 

організовувати та проводити різні види кейтерингового обслуговування, 
дипломатичні прийоми. 
обслуговувати весілля, товариські зустрічі, вечори відпочинку, ювілеї тощо в 
закладах ресторанного господарства, на підприємстві замовника та вдома.  

3 Ключові 
компетенції 

усвідомлювати важливість свого трудового внеску в досягнення коллективу; 
здатність працювати в колективі, ефективно спілкуватися з колегами та 
керівниками; 
бути готовим і здатним навчатися самостійно, уміти працювати з різними 
джерелами інформації щодо професійної діяльності; 
нести персональну відповідальність за доручену справу, здійснювати 
самоконтроль; 
володіти іноземною мовою на рівні побутового спілкування, розуміти основну 



термінологію галузі своєї професійної діяльності; 
вміти спілкуватися з клієнтами, дотримуючись професійних та етичних норм. 

4 Наскрізні 
компетенції 

Знати правила і норми охорони праці, протипожежного захисту, виробничої 
санітарії та особистої гігієни. 
Розуміти і виконувати нормативні акти про охорону праці й навколишнього 
середовища;  
Дотримуватись норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт, 
протипожежного захисту, виробничої санітарії та особистої гігієни. 
Володіти спеціальними інформаційними технологіями; 
Володіти знаннями з галузевої економіки 
Знати і застосовувати правила і норми поведінки в екстремальних умовах; 
Вміти піклуватися про власне здоров’я, особисту безпеку; 
Володіти способами фізичного самовдосконалення, емоційної саморегуляції і 
самоконтролю, використовувати руховий досвід в організації відпочинку і 
дозвілля. 

5 Предмети 
праці Меблі, страви, напої 

6 Засоби 
праці 

РРО, ККС, ПКК, прибори, посуд, білизна, інвентар, рахунки, ручки, 
мікрокалькулятор, візки для транспортування, транспортне забезпечення, 
меню, прейскуранти.  

 
Модуль 6.  

IV.5.H.О.06. 
«Тематична спрямованість обслуговування» 

1 
Основні 
трудові 
операції 

Обслуговувати споживачів з особливо складною сервіровкою столів, що 
відображає національні особливості та тематичну направленість закладу 
харчування: заміських, національних, тематичних кафе, барів та ресторанів; 
подавати деякі фірмові страви та напої з проведенням заключних операцій в 
присутності споживача, який замовив ці страви; 

2 Професійні 
компетенції: 

 

2.1 знання 

Правила обслуговування споживачів, враховуючи національні особливості 
та тематичну спрямованість заходу; 
Правила проведення заключних операцій в присутності споживача 
(Фламбування, траншування, десантування, фондю) 
Знати правила прийому замовлення та проведення розрахунку з 
відвідувачами через ККС, ПКК, РРО. 
Знання іноземної мови. 
Знати товарознавчу та кулінарну характеристику страв, закусок, напоїв. 

2.2 вміння 

обслуговувати споживачів з особливо складною сервіровкою столів, що 
відображає направленість закладу харчування: заміських, національних, 
тематичних кафе, барів та ресторанів; 
приймати замовлення та проводити розрахунки з відвідувачами через 
комп’ютерно-касову систему, персональний кишеньковий комп’ютер, 
працювати з новими типами РРО, з комп’ютером;  
спілкуватися з відвідувачами іноземною мовою. 
надавати споживачам допомогу під час вибору страв та напоїв; 
подавати деякі фірмові страви та напої з проведенням заключних операцій в 
присутності споживача, який замовив ці страви; 
розраховуватися із споживачами, виписувати рахунок на бланку 
встановленої форми; 
здавати виручку в касу закладу в установленому порядку; 

3 Ключові 
компетенції 

усвідомлювати важливість свого трудового внеску в досягнення 
коллективу; 
здатність працювати в колективі, ефективно спілкуватися з колегами та 
керівниками; 
бути готовим і здатним навчатися самостійно, уміти працювати з різними 
джерелами інформації щодо професійної діяльності; 



нести персональну відповідальність за доручену справу, здійснювати 
самоконтроль; 
володіти іноземною мовою на рівні побутового спілкування, розуміти 
основну термінологію галузі своєї професійної діяльності; 
вміти спілкуватися з клієнтами, дотримуючись професійних та етичних 
норм. 

4 Наскрізні 
компетенції 

Знати правила і норми охорони праці, правила поведінки в екстремальних 
умовах, правила виробничої санітарії та особистої гігієни. 
Розуміти і виконувати нормативні акти про охорону праці й навколишнього 
середовища;  
Дотримуватись норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт, 
протипожежного захисту, виробничої санітарії та особистої гігієни. 
Знати і застосовувати правила і норми поведінки в екстремальних умовах; 
Вміти піклуватися про власне здоров’я, особисту безпеку; 
Володіти способами фізичного самовдосконалення, емоційної саморегуляції 
і самоконтролю, використовувати руховий досвід в організації відпочинку і 
дозвілля. 

5 Предмети 
праці Меблі, страви, напої 

6 Засоби праці 
РРО, ККС, ПКК, прибори, посуд, білизна, інвентар, обладнання, рахунки, 
ручки, мікрокалькулятор, візки для транспортування, транспортне 
забезпечення , підсобні столики (гарідони), меню, прейскуранти. 

 
Модуль 7.  

IV.5.H.О.07. 
«Керівництво персоналом» 

1 
Основні 
трудові 
операції 

Керувати роботою офіціантів нижчої кваліфікації та учнів 

2 Професійні 
компетенції: 

 

2.1 знання 

Знати правила складання меню та прейскурантів; 
Товарознавчу, кулінарну характеристику страв, закусок, напоїв та харчову 
цінність продуктів; 
основні принципи керівництва персоналом, комунікативна компетентність. 

2.2 вміння 
визначати добовий раціон та його харчову цінність, розрахувати енергетичні 
потреби людей різних професій; 
керувати роботою офіціантів нижчої кваліфікації та учнів. 

3 Ключові 
компетенції 

усвідомлювати важливість свого трудового внеску в досягнення коллективу; 
здатність працювати в колективі, ефективно спілкуватися з колегами та 
керівниками; 
бути готовим і здатним навчатися самостійно, уміти працювати з різними 
джерелами інформації щодо професійної діяльності; 
нести персональну відповідальність за доручену справу, здійснювати 
самоконтроль; 
володіти іноземною мовою на рівні побутового спілкування, розуміти основну 
термінологію галузі своєї професійної діяльності; 
вміти спілкуватися з клієнтами, дотримуючись професійних та етичних норм. 

4 Наскрізні 
компетенції 

Знати правила і норми охорони праці, правила поведінки в екстремальних 
умовах, правила виробничої санітарії та особистої гігієни. 
Розуміти і виконувати нормативні акти про охорону праці й навколишнього 
середовища;  
Дотримуватись норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт, 
протипожежного захисту, виробничої санітарії та особистої гігієни. 
Володіти спеціальними інформаційними технологіями; 
Володіти знаннями з галузевої економіки 
З нати і застосовувати правила і норми поведінки в екстремальних умовах; 
Вміти піклуватися про власне здоров’я, особисту безпеку; 



Володіти способами фізичного самовдосконалення, емоційної саморегуляції і 
самоконтролю, використовувати руховий досвід в організації відпочинку і 
дозвілля. 

5 Предмети 
праці 

Страви, напої 

6 Засоби 
праці 

Папір, ручка, фахова література, ПК, меню, прейскуранти 

 
4. ВИДИ СВІДОЦТВ, СЕРТИФІКАТІВ ТА СЕРТИФІКАТІВ ЕМК 

(ПЕРЕРОБИТИ) 
 

Свідоцтво Сертифікат МК Сертифікат ЕМК Кваліфікаційний 
рівень 

1 2 3 4 
ІІ.3.О.01.01 

ІІ.3.О.01.02 

ІІ.3.О.01.03 

ІІ.3.О.01.04 

Модуль1 
 ІІ.3. Н. О.01 

 
 
 
 

ІІ.3.О.01.05 

ІІ.3.О.02.06. 

ІІ.3.О.02.07. 

ІІ.3.О.02.08. 

ІІ.3.О.02.09. 

ІІ.3.О.02.10. 

Модуль 2 
ІІ.3. Н. О.02.  

 

ІІ.3.О.02.11. 

ІІ.3.О.03.12. 

ІІ.3.О.03.13. 

ІІ.3.О.03.14. 

ІІ.3.Н.О. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Модуль 3 
 ІІ.3. Н. О.03. 

. 

ІІ.3.О.03.15. 
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) 
 

ІІІ.4.О.04.16 

ІІІ.4.О.04.17 

ІІІ.4.О.04.18 

  
Модуль 4. 
ІІІ.4. Н. О. 04. 

 

ІІІ.4.О.04.19 

ІІІ.4.О.05.20 

ІІІ.4.О.05.21 

ІІІ.4.Н.О. 

Модуль 5 
ІІІ.4. Н. О. 05. 

 

ІІІ.4.О.05.22 
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Модуль 6 
ІV.5. Н. О. 06. ІV.5.О. 06. 23 ІV.5. Н. О. 

Модуль 7 
ІV.5. Н. О. 07. ІV.5.О. 07. 24 
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 5. РОЗРОБНИКИ ПРОФЕСІЙНОГО СТАНДАРТУ 
 

Професійний стандарт розроблений  
 

Назва організації П І Б керівника Підпис 
Департамент професійно-
технічної освіти Міністерства 
освіти і науки України 

Десятов Т.М.  

Інститут професійно-технічної 
освіти АПН України 

Радкевич В.О.  

Інститут інноваційних 
технологій і змісту освіти МОН 
України 

Ковтуненко Н.О.  

Івано-Франківське вище 
професійне училище готельного 
сервісу і туризму  

Кузнецова В.І. 
Кіндзерська С.Г. 

 

 
6. ЛИСТ УЗГОДЖЕННЯ (при необхідності) 

 

Назва організації Дата узгодження 
  
  
  

 
7. ЕКСПЕРТИЗА І РЕЄСТРАЦІЯ ПРОФЕСІЙНОГО СТАНДАРТУ 

(розділ заповнюється _____________) 
 
Даний професійний стандарт затверджений і зареєстрований 
____________________________________________________________________
_ 
 
Внесений до Загальноукраїнського реєстру професійних стандартів  
(реєстр. №_______________) 
Протокол № ___________ Дата __________________ 
_____________________________________________  

(П І Б і підпис відповідальної особи) 
 

 ЛИСТ РЕЄСТРАЦІЇ ЗМІН У ПРОФЕСІЙНОМУ СТАНДАРТІ 
(при необхідності) 

 
Номери сторінок (розділів) пунктів 

№ з/п 
змінених замінених нових анульованих 

Дата затвердження 
нової редакції 

документу 
      
Відповідальний за внесення змін 
 
________________ __________ (________________________) «__» _________200 р. 
посада   підпис    П І Б  
 
Висновки 



Продовжуючи роботу над розробкою професійних стандартів, основаних 
на компетенціях творча група Івано-Франківського вищого професійного 
училища готельного сервісу і туризму: 
Ø забезпечує якісні зміни до змісту та організаційних форм професійно-
технічної освіти; 

Ø здійснює підготовку кваліфікованих робітників, відповідно до 
мобільності ринку праці; 

Ø орієнтує освіту назустріч роботодавцям; 
Ø наближає освіту до Європейських систем кваліфікації. 

 

ЛІТЕРАТУРА 
1. Закон України «Про освіту» ( Відомості Верховної Ради УРСР, 1991, N 34, 
ст.451) із змінами та доповненнями. 
2. Закон України «Про професійно-технічну освіту» (Відомості Верховної 
Ради), 1998, N 32, ст.215) із змінами та доповненнями. 
3. Десятов Т.М. Національні рамки кваліфікацій у країнах ЄС: порівняльний 
аналіз. – К.:АртЕк, 2008, 263 с. 
4. Ничкало Н.Г. Розвиток професійної освіти і навчання в контексті 
європейської інтеграції. -//Професійна освіта, №5, 2008. С. 32-33. 

Методичні рекомендації  
щодо вивчення ринку праці ресторанного напряму 

Кузнецова В. І. — директор Івано-Франківського вищого 
професійного училища готельного сервісу і туризму 

За редакцією В.О.Радкевич 

Рекомендовано до друку вченою радою Інституту професійно-
технічної освіти АПН України протокол № 8 від 25.09.2008 р. 
 

Викладено методику вивчення й аналізу ринку праці 
ресторанного напряму, формування переліку професій і рівнів 
кваліфікації, створення анкет для опитування фахівців підприємств 
ресторанного сервісу. 
Призначено для педагогічних працівників ПТНЗ, які беруть 

участь у розробці державних стандартів професійно-технічної освіти 
на основі компетенцій, а також для підприємств, установ і 
організацій, які є соціальними партнерами професійно-технічних 
навчальних закладів.  
 

У сучасних соціокультурних умовах розвитку українського суспільства 
однією з важливих тенденцій реформування освітньої системи стало 
впровадження державних стандартів професійно-технічної освіти на основі 
компетенцій. 

Державний стандарт професійно-технічної освіти (далі - ДСПТО) нового 
покоління покликаний вирішити широке коло завдань, серед яких основними є: 
забезпечення рівня професійної освіти і якості підготовки фахівців згідно з 
кваліфікаційними вимогами роботодавців з урахуванням регіональної 
компоненти професійної освіти; забезпечення академічних свобод освітньої 



установи у формуванні гнучкого й варіативного змісту освіти й організації 
освітнього процесу; забезпечення єдності змісту освіти й дотримання норм і 
вимог до організації освітнього процесу на всьому освітньому просторі 
України; визначення умов і порядку сертифікації, тестування робітника на 
відповідність вимогам професійного стандарту; забезпечення контролю за 
результативністю системи професійно-технічної освіти і якістю освіти у ній. 

Методичні рекомендації розроблені з метою узагальнення теоретичних, 
методичних і практичних положень початкового етапу формування державних 
стандартів ПТО на основі компетенцій з робітничих професій ресторанного 
напряму. 

Рекомендації розроблялися відповідно до Закону України «Про 
професійно-технічну освіту», Положення про організацію навчально-
виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах, Програми 
діяльності експериментального педагогічного майданчика з теми „Розробка 
державних стандартів професійно-технічної освіти на основі компетенцій з 
робітничих професій ресторанного напряму". У процесі розробки методичних 
рекомендацій були також використані: матеріали, підготовлені в рамках 
реалізації українсько-німецького проекту «Підтримка реформи професійно-
технічної освіти в Україні», книга Т. Десятова «Національні рамки кваліфікацій 
у країнах ЄС: порівняльний аналіз». 

Особливе значення мають результати аналітико-діагностичної роботи, яка 
стосується розробки анкет для опитування роботодавців ресторанного напряму, 
анкетування й оформлення результатів цього анкетування. 

Ця робота виконувалась поетапно в логічній послідовності 
досліджувальних тем. Вихідним документом 4-х місячної експериментальної 
діяльності став комплект опрацьованих анкет з професій «Офіціант», «Бармен», 
«Буфетник», «Майстер ресторанного обслуговування)».  

У процесі дослідно-експериментальної роботи використовувались 
емпіричні методи: спостереження, опитування, анкетування, кількісний та 
якісний аналіз даних, їх систематизація. 

Окрім того, використовувалися і такі: вивчення літератури з проблеми 
дослідження, статистичних даних, законодавчих та нормативно-правових актів; 
метод гіпотез; системний підхід. 
 

Розділ 1. Методика вивчення й аналізу ринку праці з професій 
ресторанного напряму 

 

Зміни в змісті багатьох професій ресторанного напряму потребують 
детального вивчення сучасних аспектів ринку праці. В цих умовах дослідження 
особливостей, суперечностей і закономірностей процесу розвитку ринку 
кваліфікованої праці висуваються в число першочергових завдань дослідно-
експериментальної роботи. 

На першому етапі досліджень має бути проведений аналіз ринку праці (за 
місцем розташування дослідника) з метою визначення ступеню затребуваності 
професій ресторанного напряму й перспектив їх розвитку в регіоні. Для 
виконання цієї роботи доцільно скористатися: матеріалами Державного 
комітету статистики України, Державного центру зайнятості Міністерства 



праці та соціальної політики України, навчальною літературою галузевого 
спрямування, фаховими періодичними виданнями, даними офіційних сайтів 
державних органів влади, громадських організацій професійного спрямування 
тощо. 

Для отримання порівняльної характеристики основних показників 
розвитку відповідної галузі вибирається період часу - 4-5 роки. Показниками, 
що характеризують особливості діяльності закладів ресторанного господарства 
регіону, можуть бути: 

•    кількість підприємств галузі; 
•    кількість працівників на підприємствах; 
•    чисельність вакантних місць за професіями; 
•    обсяг виробництва (послуг); 
•    коефіцієнт оновлення основних засобів тощо. 
Основні відомості, які можуть бути використані під час формування бази 

даних для аналізу ринку праці у регіоні, доцільно розмістити у таблиці 1, які 
наводяться нижче. 

Таблиця 1. 
Основні показники розвитку ресторанного господарства 

 
№ 
з/п 

Види 
підприємств 

Кількість 
підприємств 
станом на: 

Кількість 
працівників 
станом на: 

Кількість вакантних 
місць станом на 

01.01.2008р., в т.ч. за 
професіями 

Індекс обсягу 
продукції станом 
на: (млн. грн.) 

Коефіцієнт 
оновлення ос
новних засобів
станом на:
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1. ЗРГ                

 
 У Івано-Франківській області на 01.01.2008 року нараховувалось 2200 
закладів ресторанного господарства 12300 осіб. За період з 01.01.2004р. до 
01.01.2008р. кількість цих закладів зросла на 45%, в тому числі тільки за 2007 
рік їхня кількість збільшилась на 95 одиниць або на 4,3 у порівнянні з 2006 
роком. Кількість працюючих на цих підприємствах за 2007 рік у порівнянні з 
попереднім роком збільшилась на 703 особи або на 29%. 
 За моніторинговими даними Центру на 01.01.2008 року кількість 
вакантних робочих місць у ресторанах, кафе, барах регіону склала близько 415 
осіб. У поточному році цей показник також має тенденцію до зростання за 
рахунок нарощування темпів розвитку малого підприємництва у сфері 
ресторанного бізнесу та зростання попиту населення на якісні послуги. 
 Поступово з ростом кількості закладів ресторанного господарства 
збільшується конкуренція між ними, яка впливає на процес їх укрупнення, 
збільшення чисельності працівників. У зв’язку з цим та з метою надання 
якісних послуг населенню переважна більшість керівників закладів висуває 
більш високі вимоги до професійних якостей своїх працівників. Остання роки 
заклади ресторанного господарства рекомендують навчальним закладам 
впроваджувати більш ефективні методи і засоби навчання, запроваджувати 
європейські освітні програми які б дозволили учням не тільки оволодіти 
знаннями і вміннями в області ресторанного бізнесу, але й розвивати свій 



світогляд, здатність до постійного самонавчання і вдосконалення своїх 
трудових навичок, прийняття індивідуальних креативних рішень, потяг до 
самоосвіти. 
 Зростання попиту на робітників високої кваліфікації і компетенції стає 
глобальним і вимагає постійних пошуків ефективних шляхів оптимізації 
підходів і методів їхньої професійної підготовки, головною метою якої є 
максимально швидка підготовка фахівців з кваліфікацією широкого профілю, 
зорієнтованих на конкретні робочі місця. 
 Розробка, апробація і впровадження державних стандартів професійно - 
технічної освіти з професій ресторанного напрямку, зорієнтованих на 
отримання знань, вмінь і компетенцій – це крок до якісної і 
конкурентноспроможної професійно  - технічної освіти, крок назустріч нашим 
роботодавцям, наближення до Європейської системи кваліфікацій.                                                       
  Для отримання порівняльної характеристики з кожного показника за 
визначений період часу співставляються кількісні значення конкретних 
показників за останній період часу у порівнянні з попереднім терміном та 
підраховуються відсотки зростання (зниження). 

Кількість вакансій за професіями дає підстави визначити найбільш 
затребувані на ринку праці робітничі професії та проаналізувати причини 
такого явища. 

Динаміка індексу обсягу виробництва (послуг) відображає нарощування 
(зниження) темпів розвитку малого підприємництва у галузі ресторанного 
бізнесу та сфері послуг і є одним з основних техніко-економічних індикаторів 
прогресивних (регресивних) змін у галузі. 

Коефіцієнт оновлення основних засобів характеризує інтенсивність 
уведення в дію нового обладнання, машин, технологічних ліній. Він показує 
частку введених основних засобів за визначений період у загальній їх вартості 
на кінець звітного періоду. 

Розглянемо особливості проведення аналізу ринку праці з професій 
ресторанного напряму на прикладі досліджень по Івано-франківському регіону. 
Результати цього аналізу наводяться нижче. 

У загальній чисельності закладів ресторанного господарства переважна 
більшість (68%) - це підприємства загальнодоступної мережі, які реалізують 
широкий асортимент власної продукції та закупних товарів. Значно меншу 
частку у цьому виді діяльності займають заклади спеціалізовані, які реалізують 
специфічний асортимент продукції (українська, китайська, японська та ін. кухні 
– 25%). Частка закладів швидкого обслуговування склала 8%. 

Останніми роками частіше відкриваються заклади ресторанного 
господарства (ресторани, кафе, бари) при готельно-відпочинкових комплексах 
для більш повного забезпечення потреб відпочиваючих в Прикарпатському 
регіоні.   

За даними 2007р., незважаючи на об'єктивні труднощі ведення бізнесу 
спостерігалося прискорення темпів розвитку малого і середнього 
підприємництва, що підтверджується зростанням індексу обсягу виробництва у 
порівнянні з попереднім роком на 10,2%. 

Основні види продукції, які виробляють заклади ресторанного 
господарства Івано-Франківського регіону, є такі: фірмові страви, закуски, 



напої, як національного так і європейського напряму. Слід зазначити, що види 
робіт, які виконуються в ресторанах класу «Люкс», «Вищий» суттєво 
відрізняються від робіт в закладах швидкого обслуговування, цим пояснюється 
домінування в ресторанах професій «Офіціант V, IV розряду», 
«Адміністратор», «Майстер ресторанного обслуговування», а в закладах 
швидкого обслуговування - «Буфетник» і «Офіціант ІІІ, IV розряду». 
Відповідно найбільший попит на ринку праці області серед професій 
ресторанного напряму мають саме ці робітничі професії. Цей факт 
підтверджують також кількісні показники вакантних робочих місць на 
підприємствах регіону, а саме: на 01.01.2008р. загальна потреба у робітниках з 
професій ресторанного напряму склала 415 осіб, в тому числі з професії 
«Офіціант» - 140 чол., «Бармен» - 80 чол., «Буфетник» - 60 чол., «Майстер 
ресторанного обслуговування» - 135 чол. (до загальної кількості вакансій з 
професій ресторанного напряму. 

Предметом дослідження стало також порівняння показника незадовільного 
попиту з даними випуску фахівців ресторанного напряму у 2007-2008 
навчальному році. Кількість випускників, які отримали диплом з професії 
«Офіціант», «Бармен», «Буфетник», «Майстер ресторанного обслуговування» 
по Івано-Франківській області склала 235 осіб, але попит на ринку ресторанних 
послуг залишився незадовільним. 

Це означає, що рівень професійної підготовки молоді не відповідає 
сучасним вимогам роботодавців і потребує кардинального перегляду 
відповідно до потреб ринку праці. 

З 2000 р. на підприємствах ресторанного профілю регіону триває процес 
заміни застарілого технологічного обладнання високопродуктивними 
машинами та виробничими лініями, комп’ютерно-касовими  системами для 
розрахунку з відвідувачами та ведення обліку; також забезпечення новітнім 
обладнанням для обслуговування бенкетів, надання кейтерингових послуг та 
посудом нового зразка. Коефіцієнт оновлення основних засобів у ресторанному 
бізнесі станом на 01.01.2008р. склав 0,4, що перевищує рівень 2007р. на 13%.  

За рахунок впровадження нового устаткування і обладнання змінюються 
функції робітників основних ресторанних професій, деякі професії стають 
незатребуваними і потребують виключення із національного класифікатора 
професій. Невелика частка робітничих професій є професіями вузького 
призначення (до 2%), а саме: готувач молочних коктейлів, напоїв. Трудові 
операції, які відповідають цим професіям, можуть бути введені до стандарту 
професійної освіти у якості навчальних модулів. 

Основні показники розвитку ресторанної галузі у Івано-Франківському 
регіоні наводяться у додатку 2. 

Загальні показники розвитку у ресторанній галузі Івано-Франківського 
регіону підтверджують зростання попиту на якісні вітчизняні послуги в галузі 
ресторанного господарства, що в свою чергу спричинило збільшення кількості 
закладів та збільшення кількості працюючих. Останні фактори призвели до 
посилення конкуренції між господарюючими суб'єктами та перерозподілу 
ринку послуг. Заради отримання переваг у конкурентній боротьбі підприємства 
активно діють у напрямку впровадження інноваційних технологій, оновлення 
технічних засобів, вирішення кадрових питань. 



Заклади соціального спрямування (їдальні, кафе, буфети) у порівнянні з 
ресторанами, мають більш слабкі позиції щодо показників розвитку; 
незважаючи на зростання попиту на вітчизняні послуги, ці заклади не мають 
можливості повноцінно розвиватися у зв'язку зі значним податковим тиском, 
відсутністю сприятливої законодавчої бази, нехваткою висококваліфікованих 
кадрів. Схема інтеграційного впливу економічних чинників на рівень 
забезпеченості кадрів ринку праці за професіями ресторанного напряму надана 
на рис. 1 (додаток 3). 

Висновки до розділу І: 
1.   Аналіз ринку праці має бути проведений за чіткою схемою (додаток 3). 
2. Аналіз показників розвитку галузі здійснюється за результатами 

співставлення кількісних значень конкретних показників за останній період 
часу у порівнянні з попереднім терміном (у відсотках). 

3.  В результаті проведеного аналізу мають бути визначені основні 
фактори, які впливають на успішність розвитку ресторанного господарства. 

4.  В результаті досліджень визначаються робітничі професії, які є 
найбільш затребуваними у ресторанному господарстві, а також такі, що є 
частково або повністю застарілими. 
 
Розділ 2. Методика формування базового переліку професій з ресторанного 

напряму 
 

На другому етапі дослідної діяльності щодо розробки анкет для 
опитування працедавців було сформовано базовий перелік професій 
ресторанного напряму. Для цього була створена необхідна база даних з 
існуючих на сьогодні всіх робітничих професій ресторанного напряму. Відбір 
робітничих професій ресторанного напряму здійснювався з різних 
інформаційних джерел, а саме: 

•  з класифікатора професій ДК 003:2005 (із змінами, внесеними наказом 
Держспоживстандарту від 29.01.2007р. №4) - незалежно від виду економічної 
діяльності; 
•  Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників.  
Випуск 65. «Торгівля та громадське харчування».  Міністерство праці та 
соціальної політики України. Краматорськ, 2001р 

•  з Державного переліку професій з підготовки кваліфікованих робітників 
у професійно-технічних навчальних закладах; 

•  з висновків інтерв'ювання провідних майстрів ресторанного бізнесу                   
м. Івано-Франківська. 

Весь інформаційний масив було вивчено, проаналізовано шляхом 
співставлення назв окремих професій і змістовної частини їх кваліфікаційних 
характеристик, що регламентуються нормативно-правовими актами та 
випливають з пропозицій соціальних партнерів. 

Основу переліку ресторанного напряму склали професії, які належать до 
довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників 
«Адміністратор», «Бармен», «Буфетник», «Офіціант», «Мийник посуду», 
«Готувач молочних коктейлів», «Готувач напоїв», «Декоратор вітрин». 

Після проведення аналізу отриманого матеріалу був складений перелік 



професій ресторанного напряму, який став базовим списком досліджуваних 
професій в контексті головної теми експериментальної діяльності. Перелік 
професій ресторанного напряму наводяться у додатках 6,7. 

 
Висновки до розділу 2: 
•   у кожній галузі економічної діяльності в залежності від її специфіки, 

може бути визначена різна кількість робітничих професій для подальшого 
дослідження: для ресторанного господарства ця кількість склала 10 одиниць.  

• вивчаючи перелік професій, розміщений у класифікаторі професій            
ДК 003:2005, слід здійснювати максимально можливу вибірку робітничих 
професій за напрямом, незалежно від наявної галузевої приналежності. 

•    для отримання достовірного результату необхідно уважно вивчати 
зміст кваліфікаційних характеристик професій працівників та співставляти їх 
з результатами опитування провідних фахівців підприємств-роботодавців; 
вивчати пропозиції щодо введення нових професій або трудових операцій. 

 
Розділ 3. Методика формування переліку підприємств-партнерів 

ресторанного напряму 
З метою залучення соціальних партнерів Івано-Франківської області до 

співпраці в рамках експериментального педагогічного майданчика, на третьому 
етапі дослідної діяльності було проведено аналітичну та практичну роботу 
щодо формування переліку соціальних партнерів регіону. Результатом 
досліджень став сформований перелік підприємств (додаток 8). Перелік 
закладів ресторанного господарства налічує 10 господарюючих суб'єктів.   

Дослідження виконувались у певній послідовності, яка була обумовлена 
кінцевою метою, планом дій, часовими межами, технічними можливостями, 
людськими ресурсами, і складалась з наступних елементів: 

•  первинне знайомство з підприємствами Івано-Франківської області, які 
займаються ресторанними послугами, у мережі Інтернет, де була розміщена 
необхідна інформація на відповідних сайтах провідних підприємств галузі; 

•  вивчення матеріалів Державного комітету статистики України; 
•  вивчення інформації, наведеної у довіднику «Золоті сторінки Івано-

Франківщини»; 
• формування базових інформаційних карток на кожне підприємство 

(додаток 10). 
• заповнення інформаційних карток на кожне підприємство відомостями, 

вилученими з вищевказаних інформаційних джерел; 
• складання та розсилання листів на адреси підприємств ресторанного 

напряму регіону з проханням надати необхідну інформацію та прийняти участь 
у експерименті; 

• діалог з керівництвом підприємств ресторанного напряму регіону з теми 
дослідної діяльності за допомогою телефонного, факсимільного зв'язків та 
електронної пошти; 

• збір та обробка отриманої інформації, внесення відсутніх даних щодо 
соціальних партнерів у інформаційні картки; 

• формування остаточного переліку провідних підприємств ресторанного 
напряму регіону, які погодились прийняти участь у дослідній діяльності в 



рамках педагогічного експерименту. 
Весь інформаційний матеріал має бути систематизовано і оформлено у 

вигляді таблиць 3,4. 
 

Таблиця 2. Перелік підприємств ресторанного господарства регіону, 
що беруть участь у експерименті 

 
№ Назва 

підприємства 
Адреса П.І.Б. 

директора 
Рік 

створення 
Кількість 
робітників 

(чол.) 

Річний 
обсяг 

виробниц-
тва 

(ОД.) 

Види 
послуг 

Перелік 
професій 

1. ПП Ресторан 
«Гармонія» 

м.Івано-
Фран-ківськ  
вул. Петлюри 
4 

 2002 р. 65  900000 Обслуговуванн
я весіль, 

ювілеїв, різних 
урочистостей, 
корпоративних 

вечірок, 
бенкетів виїзна 
торгівля. 

Офіціант, 
бармен, 
адміністра
тор, кухар, 
кондитер. 

2. ТзОВ 
«Фірма 
Надія» 

м.Івано-
Фран-ківськ  
вул. Неза-
лежності 40 

Бойко 
Мирослав 
Олексі-
йович 

1990 р. 275 2500000 Обслуговуванн
я весіль, 

ювілеїв, різних 
урочистостей, 
корпоративних 

вечірок, 
бенкетів виїзна 
торгівля – 
кейтерінгове 
обслуговуванн

я, літня 
торгівля, 
доставка їжі 
додому, 

обслуговуванн
я в номерах 
готелю. 

Офіціант, 
бармен, 
адміністра
тор, кухар, 
кондитер, 
буфетник. 

3. Ресторан 
«Черчілль» 

м.Івано-
Франківськ  
вул. Галиць-
ка 19 

Тарсенова 
Тетяна 
Владиславів
-на 

2007 р. 12 500000 Обслуговуванн
я весіль, 
ювілеїв, 

бенкетів різних 
урочистостей, 
корпоративних 

вечірок, 
обслуговуванн
я в номерах 
готелю. 

Офіціант, 
бармен, 
адміністра
тор, кухар. 

4. Кафе «Бізе» м.Івано-
Франківськ  
Майдан 
Шептиць-
кого 8 

Тарсенова 
Тетяна 
Владиславів
-на 

2006 р. 22 1100000 Обслуговуванн
я ювілеїв, 
різних 

урочистостей, 
бенкетів 

корпоративних 
вечірок, літня 
торгівля. 

Офіціант, 
бармен, 
адміністра
тор, кухар, 
кондитер. 

5. Ресторан 
 «Старий 

 м.Івано-
Франківськ   

Пришляк 
Ігор 

1996 р. 14 850000 Обслуговуванн
я весіль, 

Офіціант, 
бармен, 



Станіславів» вул. 
Незалежносі  

Іванович ювілеїв, різних 
урочистостей, 
корпоративних 

вечірок, 
бенкетів виїзна 
торгівля – 
кейтерінгове 
обслуговуванн

я, літня 
торгівля. 

адміністра
тор, кухар, 
кондитер. 

6. Ресторан – 
клуб 
«Палада» 

м.Івано-
Франківськ   
вул. Галиць-
ка  31 

 Гусєв 
Андрій 
Іванович 

 2006 р. 24 1300000 Обслуговуванн
я ювілеїв, 
різних 

урочистостей, 
корпоративних 

вечірок 
бенкетів, шоу – 
бармена, 
дискотека. 

Офіціант, 
бармен, 
адміністра
тор, кухар. 

7. Ресторан 
«Славутич» 

м.Івано-
Франківськ   
вул. Галиць-
ка  12 

Клим Тарас 
Петрович 

 1997 р. 16 980000 Обслуговуванн
я весіль, 

ювілеїв, різних 
урочистостей, 
корпоративних 

вечірок, 
бенкетів. 

Офіціант, 
бармен, 
адміністра
тор, кухар 

8. Ресторан 
«Керманич» 

м. Ворохта Кермощук 
Віталій 
Володими- 
рович 

2006 р. 18 720000 Обслуговуванн
я весіль, 

ювілеїв, різних 
урочистостей, 
корпоративних 

вечірок, 
бенкетів, літня 
торгівля. 

Офіціант, 
бармен, 
адміністра
тор, кухар, 
кухар – 
шашлични

к. 

9. Ресторан – 
колиба 
«Будьмо» 

Тисменицьки
й р-н ,                 
с. Хом’яківка 

Шіляк Ігор 
Богданович 

 2007 р. 17 780000 Обслуговуванн
я весіль, 

ювілеїв, різних 
урочистостей, 
корпоративних 

вечірок, 
бенкетів, літня 
торгівля. 

Офіціант, 
бармен, 
адміністра
тор, кухар, 
кухар – 
шашлични

к. 

10. Ресторан – 
колиба 
«Стара 
Ворохта» 

м.Ворохта    
вул. 
Шевченка 

Макійчук 
Василь 
Васильвич 

 2004 р. 14 810000 Обслуговуванн
я весіль, 

ювілеїв, різних 
урочистостей, 
корпоративних 

вечірок, 
бенкетів, літня 
торгівля. 

Офіціант, 
бармен, 
адміністра
тор, кухар, 
кухар – 
шашлични

к. 

Висновки до розділу 3: 
•    перелік підприємств-партнерів має бути чисельним, у цьому випадку буде 
враховано максимальний обсяг пропозицій щодо змісту та механізму 
застосування стандартів професійної освіти на основі компетенцій; 
•  у перелік підприємств-партнерів повинні увійти найбільш розвинуті 
підприємства ресторанного напряму, які є лідерами на ринку послуг регіону, 
прагнуть до інновацій, успішно співпрацюють з ПТНЗ. 



Розділ 4. Методика визначення 
рівнів кваліфікації професій ресторанного напряму 

 
Відповідно до сучасних підходів реформування професійної освіти на 

основі компетенцій важливою ланкою у формуванні стандартів професійної 
освіти є розробка каталогу кваліфікацій за рівнями. З метою здійснення цього 
завдання на четвертому етапі досліджень були проведені роботи щодо 
визначення складності виконуваних завдань за кожним рівнем кваліфікації з 
професій ресторанного напряму та їх упорядкування за наступними рівнями: 
початковий, базовий та високий. 

Для узагальнення досліджень був використаний табличний метод. 
Макет таблиці наводиться на рис. 4. (додаток 11). Послідовність робіт та 

заповнення даними таблиць відповідності рівнів кваліфікації професій 
ресторанного напряму виглядає таким чином: 

•    перенесення з попереднього переліку професій (Розділ 3) всіх професій 
з професій ресторанного напряму у колонку 2 «Назва професії»; 

•   визначення за ДК003:2005 кодів професій і занесення їх у колонку 4 
«Код професії за ДК003:2005»; 

• визначення за ДК003:2005 порядкових номерів галузевих випусків 
ДКХПП та ЄТКД) і придбання їх у розробника (Центр продуктивності, м. 
Краматорськ); 

• аналіз кваліфікаційних характеристик професій ресторанного  напряму, 
що регламентуються (ДКХПП Випуск 65) за розрядами, класами та іншими 
кваліфікаційними рівнями; 

• упорядкування існуючих рівнів кваліфікації за ступенями складності: 
початковий, базовий та високий; внесення відповідної позначки до колонки З 
«Рівень кваліфікації у відповідності до ДКХПП»; 

• визначення згідно з внесеними кваліфікаційними рівнями професій 
(початковий, базовий та високий) типів освітніх програм з розподілом за 
видами професійної освіти (за Державним переліком професій з підготовки 
кваліфікованих робітників у ПТНЗ та ДКХПП); розподіл типів освітніх програм 
з первинної професійної підготовки відповідно до атестаційних рівнів ПТНЗ; 
внесення відповідних позначок до колонок 5-9 «Типи освітніх програм (за 
Державним переліком професій з підготовки кваліфікованих робітників у 
ПТНЗ». 

Таблиці відповідності рівнів кваліфікації професій ресторанного напряму, 
розроблені творчою групою ВПУ ГСіТ, наведені у додатках 12,13. 

Відповідно до таблиці відповідності рівнів кваліфікації професій 
ресторанного напряму професіями високого рівня виявились такі: 

• «Адміністратор»; 
• «Метрдотель» 
• 
Професії базового рівня: 
•   «Офіціант»; 
•   «Бармен»; 
•   «Буфетник»; 
•    



Професії початкового рівня: 
•   «Готувач напоїв»; 
•   «Готувач молочних коктейлів»; 
•   «Мийник посуду»; 
•   «Декоратор вітрин». 
Аналіз наведених даних дає підстави стверджувати: 
•   найскладнішими (високий рівень кваліфікації) виявилось 2 професія або 

44,4% від загальної їх кількості; 
•  середньої    складності    (базовий    рівень кваліфікації) виявилось 3 

професії (або 33,3% від загальної кількості); 
• найпростішими виявилось 4 професій (або 22,3% від загальної кількості); 

початковий рівень кваліфікації). 
Висновки до розділу 4: 
1.  Професії високого рівня кваліфікації (2 професії ресторанного напряму) 

можуть бути включеними у базовий перелік професій для подальшої розробки 
стандартів професійної освіти; 

2. Трудові операції з професій базового та початкового рівнів кваліфікації 
(7 з професій ресторанного напряму) можуть бути включеними у якості 
навчальних модулів в рамках стандарту на базові професії. 

 
Розділ 5. Методика створення анкет 

та анкетування підприємств-партнерів 
 

Наступним, п'ятим - дуже важливим етапом дослідницької діяльності, 
стало формування структури і змісту анкети для опитування підприємств та 
заповнення цих анкет. Ця робота виконувалась з урахуванням міжнародного та 
вітчизняного досвіду створення державних стандартів професійної освіти на 
основі компетенцій та пропозицій роботодавців Івано-Франківського регіону. 

Мета анкетування - уточнити початковий перелік вимог до випускника 
ПТНЗ (його професійних, особистісних та функціональних якостей), перевірити 
навички, якими він повинен володіти, визначити пріоритети роботодавців при 
заповненні вакансій, оцінити фактичну наявність навичок у випускників й 
виявити недоліки в професійній підготовці майбутнього робітника. 

Структура анкети складається з 8-ми розділів, а саме: 
розділ 1.- «Основні дані про респондента»; 
розділ 2.- «Функціональна карта»; 
розділ 3.- «Оцінка широких компетенцій»; 
розділ 4.- «Місце роботи»; 
розділ 5.- «Умови праці»; 
розділ 6.- «Вимоги до професійної освіти і навчання»; 
розділ 7.- «Вимоги до практичного досвіду роботи». 
У передмові до анкети наводяться загальні рекомендації щодо її 

заповнення підприємствами-партнерами. У розділі 1 анкети розміщуються дані 
про респондента: назва підприємства, його адреса, прізвище контактних осіб та 
їх телефони, форма власності, середня облікова чисельність персоналу на 
підприємстві за звітний рік. У розділі 2 анкети наводяться дані, об'єднані у 2 
основних параграфи: параграф 2.1 — «Кваліфікаційна характеристика», 



параграф 2.2 - «Функціональна карта». 
У параграф 2.1 - «Кваліфікаційна характеристика» вноситься діюча 

кваліфікаційна характеристика на робітничу професію (з ДКХПП), якщо вона 
відповідає сучасному рівню професійних та широких компетенцій з даної 
професії. В залежності від попиту на ринку праці тих або інших трудових 
операцій, появи нових або перспективних трудових операцій у кваліфікаційну 
характеристику вносяться відповідні зміни, яких вимагають роботодавці та 
сучасні тенденції розвитку у галузі легкої промисловості та сфері послуг. У 
параграф 1 може бути внесена повністю оновлена кваліфікаційна 
характеристика на робітничу професію, якщо виникають інноваційні види 
послуг та нова назва професії з якісно новими професійними та широкими 
компетенціями. 

Найбільш об'ємна інформація має бути розміщена у параграфі 2.2 
«Функціональна карта», де на кожну з традиційних, нових та перспективних 
трудових операцій розробляється відповідний перелік умінь, знань, необхідного 
обладнання, приладів, пристосувань та інструментів; ступінь значущості цих 
операцій. Функціональна карта має бути складена на кожний кваліфікаційний 
рівень робітничої професії. Кількість таких рівнів не повинна перевищувати 3-
х: початковий, базовий та високий. Для формування трудових операцій з 
кожної професії використовуються кваліфікаційні характеристики з діючих 
галузевих ДКХПП.    Деяка   складність   буде   полягати   у   опрацюванні   
кваліфікаційних характеристик, які на сьогодні мають 3 розряди або класи. 
Наприклад, професія «Офіціант» має 3 освітньо-кваліфікаційних рівні: 
«Офіціант 3 розряду», «Офіціант 4 розряду», «Офіціант 5 розряду». За 
рекомендаціями роботодавців, трудові операції, що відповідають найнижчому 
рівню «Офіціант 3 розряду», взагалі не затребувані споживачами і повинні 
увійти у якості складової частини до кваліфікаційного рівня «Офіціант 4 
розряду». Таким чином, є велика ймовірність, що трудові операції з 
кваліфікацій «Офіціант 3 розряду», «Офіціант 4 розряду» будуть об'єднані у 
одну кваліфікацію, і тоді, в кінцевому результаті, залишиться 2 кваліфікаційні 
рівні. 

Послідовність заповнення відомостей у кожну колонку «Функціональної 
карти» така: 

•   у колонку 2 підрозділів «Традиційні трудові операції», «Трудові 
операції, що виникли протягом останніх років» та «Перспективні трудові 
операції» вносяться блоки (модулі) трудових операцій (на базі кваліфікаційної 
характеристики професії), які характеризуються технологічною спрямованістю, 
логічною завершеністю та лаконічністю формулювання; зміст формується на 
базі узагальнених пропозицій підприємств-партнерів. 

•   у колонках 3-6 «Ступінь значущості» напроти кожної трудової операції 
ставляться позначки, які характеризують відповідно низький, середній, високий 
або надвисокий ступінь значущості даної операції для виробництва (сфери 
послуг); 

•   у колонці 7 «Уміння» надається докладний опис всіх умінь, необхідних 
для виконання відповідних блоків (модулів) трудових операцій, зазначених в 
підрозділах «Традиційні трудові операції», «Трудові операції, що виникли 
протягом останніх років» та «Перспективні трудові операції»; 



•   у колонці 8 «Знання» надається докладний опис напрямів знань, які 
необхідні для опанування учнями вищезазначених блоків (модулів) трудових 
операцій; 

•   для заповнення колонок 9,11 «Необхідне обладнання, устаткування» та 
«Необхідний інструмент» формується перелік устаткування, обладнання, 
інструментів, приладдя, яке має бути задіяне в процесі виконання відповідних 
трудових операцій; 

•   для заповнення колонки 10 «Необхідні матеріали, продукція» 
формується перелік матеріалів, продукції, які мають бути використані у 
відповідних трудових операціях. 

У розділі 3 «Оцінка широких компетенцій» у таблиці наведені 23 види 
ймовірних компетенції, які роботодавець повинен уважно розглянути, 
проаналізувати і зробити висновок про їх затребуваність та важливість для 
майбутнього випускника ПТНЗ. Для оцінки широких компетенцій застосовано 
рейтинг з 4-х показників: «дуже важливі», «важливі», «мабуть, не важливі», «не 
важливі». У таблиці напроти кожного виду компетенції фахівцями 
підприємств-партнерів має бути позначено відповідний вибір рейтингу. Перелік 
широких компетенцій, на вимогу роботодавця, може бути збільшений новими 
їх видами. 

У розділі 4 «Місце роботи» представниками соціальних партнерів 
вказується конкретна форма організації підприємницької діяльності. 

У розділі 5 «Умови праці» описуються особливості умов праці робітників, 
а саме: режим праці, графік роботи, безпека праці, наявність шкідливих і 
небезпечних матеріалів, технологій. 

У розділі 6 «Вимоги до професійної освіти і навчання» вказується базовий 
освітній рівень учня (слухача), достатній для отримання необхідної 
кваліфікації. 

У розділі 7 «Вимоги до практичного досвіду роботи» надається 
характеристика досвіду роботи, який повинен мати випускник ПТНЗ. 

У розділі 8 «Умови допуску до роботи» роботодавець повинен вказати 
обмеження для допуску до роботи: вікові, медичні, за статтю. 

Для полегшення процесу заповнення анкети фахівцями підприємств-
партнерів деякі розділи можуть бути попередньо заповнені дослідниками 
навчального закладу, а саме: 

•  у колонках 2,7,8,9,10,11 параграфу 2.2 розділу 2 розміщаються 
традиційні трудові     операції,     сформовані     на     базі     діючої     
кваліфікаційної 

характеристики,    а   також    відповідні   уміння,    знання,    обладнання, 
устаткування, інструменти, матеріали та продукція. 

Інші розділи анкети заповнюються виключно представниками 
роботодавців. Якщо є додаткові пропозиції фахівців підприємств швейного та 
перукарського напрямів щодо зміни або доповнення даних, внесених 
дослідниками навчального закладу у розділ 2, ці пропозиції включаються в 
анкету. 

Заповнювати анкету повинні висококваліфіковані робітники, майстри, 
технологи підприємств ресторанного напряму. До початку процедури 
анкетування повинно відбутися інструктування цих фахівців щодо порядку 



опитування, правил внесення відповідей на поставлені питання тощо. З метою 
надання методичної допомоги фахівцям підприємств-партнерів, заповнення 
анкетних даних має бути організовано в присутності представників 
навчального закладу (членів творчої групи). Результати анкетування повинні 
бути перевірені, проаналізовані і, при необхідності, уточнені при повторній 
зустрічі з респондентами. 

Нині творчою групою Івано-Франківського центру ПТО разом з фахівцями 
ресторанного господарства провідних Івано-Франківських підприємств, які 
приймають участь у експерименті, сформовані інформаційні блоки анкет з 
професій «Адміністратор залу», «Буфетник судновий», «Бармен», «Бармен 
судновий», «Буфетник», «Готувач молочних коктейлів», «Готувач напоїв», 
«Декоратор вітрин», «Мийник посуду», «Офіціант», «Офіціант судновий». 
Зразки опрацьованих анкет з професій ресторанного напряму наведені у 
додатках 14, 15. 

Висновки до розділу 5. 
• п'ятий етап дослідницької діяльності є найскладнішим і 

найвідповідальнішим етапом робіт з розробки анкети та опитування фахівців 
підприємств-партнерів; від якісного рівня анкетування буде залежати якість 
майбутнього стандарту професійної освіти на основі компетенцій та рівень 
підготовки майбутнього випускника; 

• не можна довіряти заповнення анкети фахівцям невисокого 
кваліфікаційного  рівня  (1-Зрозрядів),  адміністраторам  з  невеликим  стажем 
роботи (до 5-ти років), працівникам з професій, які не належать до списку 
досліджуваних; для отримання достовірних даних необхідно дослідити 
наявність та особливості виконання трудових операцій, заявлених у анкеті, а 
також наявність та особливості використання обладнання, устаткування, 
інструментів, матеріалів та продукції, які застосовуються на підприємстві. 

 
Розділ 6. Основні етапи досліджень 

Для загального ознайомлення з послідовністю дослідних робіт, викладених 
у методичних рекомендаціях, розроблена зведена таблиця, яка допоможе іншим 
творчим групам швидко засвоїти понятійний апарат проведеної роботи і 
уникнути можливих помилок. 
 

Таблиця 3. Зведена таблиця з основних етапів досліджень 
№ 
з/п 

Етапи та зміст 
робіт 

Основні кроки в 
реалізації етапу робіт 

Інформаційні джерела 
 

Контактні 
особи 

1 2 3 4 5 
1. 
 

Перший етап: 
аналіз ринку 
праці 

1. пошук інформаційних 
джерел з метою формування 
основних показників розвитку 
галузей: кількість підприємств 
галузі; кількість працівників 
на підприємствах; чисельність 
вакантних місць за 
професіями; 
обсяг виробництва (послуг); 
коефіцієнт оновлення 

-матеріали Державного 
комітету статистики 
України; -матеріали 
Державного центру 
зайнятості Мінпраці та 
соціальної 
політики України; 
- навчальна література 
галузевого 
спрямування; 

Фахівці 
підприємств- 
партнерів 



основних 
засобів тощо;  
2.аналіз та узагальнення 
показників, які 
характеризують стан 
регіонального ринку праці; 
3. складання таблиць з 
узагальненими даними; 
4. формування висновків. 

- фахові періодичні 
видання; 
- дані офіційних сайтів 
державних органів 
влади, громадських 
організацій 
професійного 
спрямування 

2. Другий етап: 
формування 
попереднього 
переліку 
професій з 
ресторанного 
напряму 

1. формування максимально 
можливого переліку професій 
ресторанного напряму на базі 
визначених інформаційних 
джерел; 
2. співставлений назв 
професій і 
змістовної частини їх 
кваліфікаційних 
характеристик за різними 
інформаційними 
джерелами; обгрунтування 
зробленого відбору; 
3. формування остаточного 
переліку професій 
ресторанного  напряму 
діяльності; складання 
таблиць; 4. формування 
висновків. 

003:2005 (із змінами); -
ДЮШП (випуски №88, 
12, 13, 
45, 58, 68), ЄТКД №48; 
-Державний перелік 
професій з підготовки 
кваліфікованих 
робітників у ПТНЗ; -
висновки 
інтерв'ювання 
 
провідних майстрів у 
регіоні 

Фахівці 
підприємств- 
партнерів 

3. 
 
 

Третій етап: 
формування 
переліку - 
закладів 
ресторанного 
господарства 

1. первинне знайомство з 
підприємствами регіону у 
мережі Інтернет; 
2, вивчення матеріалів 
Державно- 
го комітету статистики 
України; 
3. вивчення інформації, 
наведе- 
ної у довідниках; 
4.  формування базових 
інформаційних карток; 
5.  складання та розсилання 
листів щодо участі у розробці 
стандартів; 
6.  діалог з керівництвом 
закладів ресторанного 
господарства регіону з теми 
дослідної діяльності; 
7.  збір та обробка отриманої 
інформації, внесення 
відсутніх даних в 
інформаційні картки; 
8. формування остаточного 
переліку провідних 
підприємств ресторанного 

-мережа Інтернет; 
-матеріали Державного 
комітету 
статистики України; 
ДОВІДНИКИ 

Фахівці 
підприємств- 
партнерів 



напряму регіону. 
1.  перенесення з 
попереднього переліку 
професій їх назв у колонку 2 
«Назва професії»; 
2.  визначення за ДК003:2005 
кодів професій і занесення їх 
у колонку 4 «Код професії за 
ДКООЗ:2005»; 
3.  визначення за ДКООЗ 
:2005 порядкових номерів 
галузевих випусків ДКХПП та 
ЄТКД) і придбання їх у 
розробника (Центр 
продуктивності, м. 
Краматорськ); 
4.  аналіз кваліфікаційних 
характеристик професій 
ресторанного напряму 
напряму, що регламентуються 
ДКХПП 
 

4. Четвертий етап: 
формування 
таблиць 
відповідності 
рівнів 
кваліфікації 
професій 
ресторанного 
напряму 

Випуск № 65 за розрядами, 
класами та іншими 
кваліфікаційними рівнями; 5. 
упорядкування існуючих 
рівнів кваліфікації за 
ступенями 
складності; внесення 
відповідної 
позначки до колонки 3 
«Рівень кваліфікації у 
відповідності до ДКХПП»; 
6.  визначення згідно з 
внесеними кваліфікаційними 
рівнями типів освітніх 
програм з розподілом за 
видами професійної освіти (за 
Державним переліком 
професій з підготовки 
каліфікованих робітників у 
ПТНЗ та ДКХПП); 
7.  розподіл типів освітніх 
програм з первинної 
професійної підготовки 
відповідно до атестаційних 
рівнів ПТНЗ; внесення 
відповідних позначок до 
колонок 5-9 «Типи освітніх 
програм». 

 

5. П'ятий етап: 
формування 
структури і 
змісту 

підприємств-партнерів, та 
відповідний перелік умінь, 
знань, необхідного 
обладнання, приладів, 

-класифікатор 
професій ДК 003:2005 
(із змінами); -ДКХПП 
(випуск №65),  

Фахівці 
підприємств- 
партнерів 



опитування 
підприємств 

пристосувань та інструментів; 
ступінь значимості цих 
операцій. 
4. функціональна карта має 
бути складена на кожний 
кваліфікацій ний рівень 
робітничої професії; кількість 
таких рівнів не повинна 
перевищувати 3-х: 
початковий;, базовий та 
високий; 
5.  у розділі 3 «Оцінка 
широких компетенцій» у 
таблиці наведені  види 
ймовірних компетенції які 
роботодавець повинен уважне 
розглянути,     проаналізувати 
зробити      висновок      про      
їх затребуваність; перелік 
широких компетенцій,         на         
вимоги  роботодавця,         
може         бути збільшений 
новими їх видами; 
6. у розділі 4 «Місце роботи» 
представниками соціальних 
партнерів вказується 
конкретна форма організації 
підприємницької діяльності. 
7. у розділі 5 «Умови праці» 
описуються особливості умов 
праці робітників, а саме: 
режим праці, графік роботи, 
безпека праці, наявність 
шкідливих і небезпечних 
матеріалів, технологій; 
8. у розділі 6 «Вимоги до 
професійної освіти і 
навчання» вказується базовий 
освітній рівень учня (слухача), 
достатній для отримання 
необхідної кваліфікації; 
9. у розділі 7 «Вимоги до 
практичного досвіду роботи» 

-Державний перелік 
професій з 
підготовки 
кваліфікованих 
робітників у ПТНЗ; 

  надається характеристика 
досвіду 

-ДКХПП (випуски 
№65) 

Фахівці 
підприємств- 
партнєрів 

  роботи, який повинен мати 
випускник ПТНЗ. 10. у розділі 
8 «Умови допуску до роботи»   
роботодавець   повинен 
вказати обмеження для 
допуску до   роботи:   вікові,   
медичні,   за статтю. 

  

 



Загальні висновки 
За результатами проведеної дослідно-експериментальної роботи: 
•   сформовано попередній перелік професій ресторанного напряму на базі 

аналізу ринку праці у Івано-Франківському  регіоні; 
•   визначено перелік підприємств-партнерів на основі різноманітних 

джерел інформації та засобів комунікації; 
• відповідно до нормативно-правових документів та рекомендацій 

роботодавців сформовані таблиці відповідності рівнів кваліфікації з професій 
ресторанного  напряму; 

• на основі вищенаведених матеріалів дослідження розроблено структуру 
та зміст анкети для опитування фахівців підприємств-партнерів щодо 
професійних та широких компетенцій майбутніх фахівців ресторанного 
напряму; 

• організовано опитування фахівців підприємств-партнерів щодо 
професійних та широких компетенцій випускників ПТНЗ з професій 
ресторанного напряму; 

• проведено аналіз отриманих анкетних даних та сформовано відповідні 
висновки. 

Проведені дослідження на аналітико-діагностичному етапі з формування 
анкет та опитування соціальних партнерів ресторанного господарства Івано-
Франківської області дозволяють зробити певні висновки і надати 
рекомендації. 

Розділ 1. 
Аналіз ринку праці з професій ресторанного напряму повинен відповідати 

реальному стану галузей в регіоні. 
Розділ 2. 
При складанні переліку професій ресторанного напряму потрібно 

з'ясувати, які з них є найбільш затребуваними, застарілими або малоуживаними 
на підприємствах регіону. Сформований перелік професій ресторанного 
напряму може бути скоригований в процесі подальших досліджень в регіонах 
України. 

Розділ 3. 
При формуванні переліку підприємств-партнерів треба пам'ятати, що в 

нього повинні увійти найбільш розвинуті підприємства ресторанного напряму, 
які є лідерами на ринку товарів і послуг регіону. Окрім того, слід роз'яснити 
керівництву підприємств мету та зміст експерименту. 

Розділ 4. 
За результатами опрацьованої таблиці відповідності рівнів кваліфікації 

професій ресторанного напряму необхідно здійснити поділ професій в 
масштабах регіону за ознаками класифікації: 

•  професії високого рівня кваліфікації; 
•  професії базового рівня кваліфікації; 
•  професії початкового рівня кваліфікації. 
В розроблені дослідниками ЗЦПТОШПМ списки професій за 3-ма рівнями 

кваліфікації можуть бути внесені корективи відповідно до отриманих даних в 
регіонах України. 

Розділ 5. 



Сформована анкета для опитування фахівців підприємств-партнерів 
Івано-Франківського регіону - важлива частина проведеного дослідження. 
Кінцева мета експериментальної діяльності на визначеному етапі - проведення 
процедури опитування в інших регіонах України, узагальнення отриманого 
матеріалу та внесення пропозицій щодо його використання на подальших 
етапах з розробки стандартів професійної освіти, основаних на компетенціях з 
професій ресторанного напряму. 
 
Додаток 1. 
Основні види робіт, з яких складається технологічний процес 
обслуговування на підприємствах регіону. 
 

 № п/п Заклади ресторанного господарства 
1. Підготовка до 
обслуговування 
відвідувачів 

Готує зал до обслуговування; отримує посуд , прибори, білизну і 
здає їх після закінчення зміни; здійснює попередню сервіровку 
столів залежно від виду обслуговування 

2. Обслуговування 
відвідувачів 
 
 

Обслуговує споживачів в закладах ресторанного господарства із 
складною сервіровкою столів; приймає замовлення від 
споживачів; надає споживачам допомогу під час вибору страв і 
напоїв, рекомендує напої до страв, подає їх на столи; 
розраховується із споживачами, виписує рахунок на бланку 
встановленої форми; здає виручку в касу закладу в 
установленому порядку; використовує обладнання та інвентар за 
призначенням, надає першу допомогу при харчових отруєннях. 

3. Спеціальні та 
прогресивні форми 
обслуговування 

Обслуговує весілля, товариські зустрічі, вечори відпочинку, 
ювілеї, що в закладах ресторанного господарства, на 
підприємстві замовника та вдома 

4. Обслуговування 
бенкетів та прийомів 

Обслуговує товариські зустрічі, вечори відпочинку тощо в 
закладах ресторанного господарства, на підприємстві замовника 

 
Додаток 2. Основні показники 

 розвитку ресторанного господарства Івано-Франківського регіону 
 

 
 
 

№ 
з/п 

Види 
підприємс

тв 

Кількість 
підприємств 
станом на: 

Кількість 
працівників 
станом на: 

Кількість вакантних 
місць станом на 

01.01.2008р., в т.ч. 
за 

професіями 

Індекс обсягу 
продукції 
станом на: 
(млн. грн.) 

Коефіцієнт 
оновлення 
основних 
засобів 

станом на: 
 
 

 
 

01.0
1 04 

01.01
. 08

% 01.0
1. 04

1.01
.0 8 

% Офі-
ці- 
ант 

Бар- 
мен 

Буф
етни
к   

МР
О 

01.0
1. 
07 

01.0
1. 
08 

% 01.0
1. 
07 

)1.01
. 08 

% 

1. ЗРГ 121
0 

220
0 

45 950
0 

1230
0 

23 140 80 60 135       

 Всього                 



                   Додаток 3. 
Схема інтеграційного впливу економічних чинників на рівень забезпеченості кадрами ринку праці професіями 

ресторанного напряму. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
На цій схемі наочно відстежується вплив економічних чинників на рівень забезпеченості кадрами ринку праці з 
професій ресторанного напряму. Незважаючи на різні економічні умови діяльності, які існують для закладів 
ресторанного господарства, успішність цього виду бізнесу в значній мірі залежить від рівня професійної підготовки 
кваліфікованих робітників. Нові стандарти професійної освіти, які передбачають підготовку фахівця з необхідними на ринку праці професійними та широкими 

Чинники внутрішнього та зовнішньо-економічного впливу 
Зростання попиту на якісні товари і послуги 

Стримуючі чинники розвитку 
Збільшення кількості 

господарюючих суб’єктів і кількості 
робітників 

Об’єктивні: 
- Контрабандне завезення  
імпортних продуктів та товарів із 
заниженою митною вартістю; 
- недостатньо сприятливі умови 
для закупівлі імпортного 
технологічного устаткування;  
- значний податковий тиск; 

Суб’єктивні: 
- незадовільний рівень 
менеджменту; 
- недостатня кількість 
закладів по підвищенню рівня 
кваліфікації працівників; 
- недостатня   увага 
приділяється  підвищенню 
рівня кваліфікації молодих 
працівників роботодавцями 

Посилення конкуренції 

Оновлення технічних засобів 
виробництва та послуг 

Підвищення вимог до компетенцій 
робітників Залучення нових технологій 

виробництва та послуг. 

Розробка ДСПТО на основі 
компетенцій. 

Шляхи стратегічного розвитку 



компетенціями, є тим важелем, за допомогою якого можуть бути вирішені кадрові проблеми в цілому у галузі ресторанного бізнесу. 
Додаток 4.  
Основні види послуг, які сьогодні надаються в закладах ресторанного господарства регіону 
 

Види послуг Нові технології 
Адміністратор залу 

 
Організація процесу обслуговування споживачів: 
--підготовка торгового залу та персоналу до обслуговування. 
Прийом та оформлення замовлень: 
-- оформлення і організація замовлень за індивідуальними заявками, попередніми груповими. 
-- прийом замовлень на обслуговування бенкетів, фуршетів, прийомів, урочистих подій. 
-- обслуговування в номерах готелів. 
-- керування роботою офіціантів та інших працівників залу під час обслуговування. 
Контроль за своєчасним та кваліфікованим обслуговуванням: 
-- розгляд претензій споживачів, прийом відповідних рішень. 
вивчення попиту. 
-- проведення моніторингу щодо реалізації страв і напоїв 
-- безпосереднє спілкування з відвідувачами, ведення книги відгуків та пропозицій. 
Нормативно – правові акти та документи щодо закладів: ресторанного господарства. 
-- контролює додержання працівниками правил і норм з охорони праці, протипожежного захисту. 
-- організовує роботу з підвищення кваліфікації працівників. 
-- контролює дотримання правил сертифікації якості товару, та готової продукції. 
--контролює дотримання основних товарознавчих, технологічних та санітарних показників якості 
продуктів. 
--складання графіків виходу на роботу працівників. 
Розрахунки: 
-- готівкові та безготівкові розрахунки. 
--знімання показників лічильників електронних контрольно – касових апаратів. 
-- забезпечує правильне ведення касового журналу. 

-- комп’ютерне вирішення 
прийому замовлень та 
розрахунків. 
-- розрахунки за кредитними 
картками. 
-- прийом замовлень на 
обслуговування кейтерингів. 
 

Офіціант 



Підготовка до обслуговування відвідувачів: 
 -- готує зал до обслуговування споживачів;  
 -- отримує посуд, прибори, столову білизну; 
 -- полірує посуд, прибори;  
 -- складає серветки різними способами;  
 -- здійснює попередню сервіровку столів. 
Обслуговування відвідувачів: 
 -- приймає замовлення від споживачів;  
 -- отримує страви в роздавальні та в буфеті;  
 -- подає страви та напої, оформляє рахунки та розраховується по них із споживачами, прибирає 
використаний посуд та прибори, замінює столову білизну 
Обслуговування бенкетів та прийомів: 
 -- Обслуговує неофіційні бенкети. 

--  розрахунки через 
комп’ютерно-касові системи.  
-- розрахунки за кредитними 
картками. 
 

Бармен 
Підготовка до обслуговування відвідувачів: 
 -- оформляє вітрини барної стійки та прилавки;  
 -- утримує їх у належному стані, підготовляє обладнання до роботи;  працює на РРО  (ЕККА), 
експлуатує  та обслуговує аудіо- та відеоапаратуру та інші види обладнання.  
 -- перевіряє зовнішній вигляд і особисту гігієну;  
 -- підготовляє бланки-рахунки; перевіряє наявність особистого інвентаря. 
Обслуговування відвідувачів: 
 -- обслуговує споживачів. Зустрічає, вітає гостей. Подає меню і прейскурант. Допомагає у виборі страв і 
напоїв; рекомендує у виборі напоїв до страв; вміє давати поради в ненав’язливій формі, рекомендувати 
страви і напої , напої до страв. Приймає замовлення; передає замовлення; роздруковує рахунок згідно 
правил. вміє працювати на РРО . Пропонує, показує, реалізує готові до споживання безалкогольні, 
слабоалкогольні напої (пиво, фруктові та мінеральні води, соки) булочні  кондитерські вироби, страви, 
закуски. Готує обмежений асортимент алкогольних та безалкогольних напоїв, холодних і гарячих страв, 
закусок. Проводить розрахунок. Дотримується правил санітарії та особистої гігієни. Контролює 
додержання споживачами культури поведінки. 
Організація постачання закладів ресторанного господарства та звітність матеріально-відповідальної 
особи: 
 складає заявки на отримання кухонної і буфетної продукції. Приймає продукцію, сировину, товари 
згідно супровідних документів. Отримує напої, кулінарну продукцію та закупні товари.  Забезпечує 
зберігання закупних товарів кулінарних виробів, страв, булочних та кондитерських виробів у в 

--  розрахунки через 
комп’ютерно-касові системи.  
-- розрахунки за кредитними 
картками. 
 



відповідності до термінів і температурного режиму зберігання. Оформляє вітрини та прилавки, утримує 
їх у належному стані. Відбраковує неякісні товари і вироби за органолептичними показниками. 
Видає продукцію у буфети, філіали, дрібно роздрібну мережу, магазини кулінарії. Веде облік кількості 
реалізованих товарів кожного найменування, складає та здає товарні звіти. Підраховує та здає гроші. 
Підготовка робочого місця буфетника:  
 -- готує робоче місце до роботи. 
-- забезпечує належний стан буфету. 
Оформлення вітрин: 
 -- yпаковує штучні та вагові товари, нарізає, зважує, порціонує та викладає продукти і вироби на тарілки, 
в салатники, інший посуд, розливає молочні продукти та напої в склянки, бокали, фужери тощо.   
Прийом замовлення: 
 -- oбслуговує споживачів. Зустрічає споживачів. Володіє практичними навичками з професійної етики. 
Працює на торгово-технологічному обладнанні, ЕККА 
 
приймає замовлення; роздруковує рахунок. 
Реалізація продукції: 
 -- pеалізує вироби, страви, закупні товари, булочні і кондитерські вироби 
Прибирання робочого місця: 
 -- прибирає нереалізовані закупні товари, кулінарні вироби, страви, булочні і кондитерські вироби. 
Збирає та здає в установленому порядку харчові рештки, тару, посуд, макулатуру. 
Розрахунок  із споживачами: 
 -- підраховує вартість покупки. Вибиває чеки; перевіряє його реквізити, розраховується з споживачами. 
Вміє працювати на РРО (ЕККА).  
Заявка на продукцію: 
Контролює своєчасне поповнення робочого запасу. Складає заявки на отримання закупних товарів, 
кулінарних виробів, страв, булочних і кондитерських виробів. 
Отримання продукції зі складу, від постачальників: 
 -- приймає продукцію, сировину, товари згідно супровідних документів. 
Отримання прподукції власного виробництва: 
 -- приймає продукцію по денних забірних листах згідно заявки. 
Відпуск продукції: 
 -- видає продукцію у буфети, філіали, дрібно роздрібну мережу, магазини кулінарії 
Складання товарних звітів: 
 -- веде облік кількості реалізованих товарів кожного найменування. Оформляє супровідні документи; 

 



записує документи в товарно-касову книгу; складає товарні  звіти. 
Ведення книги обліку розрахункових операцій: 
 -- виводить звіти на РРО, підклеює стрічки, 
заповнює КОРО 
Інвентаризація товарно-матеріальних цінностей: 
 -- бере участь або проводить інвентаризацію товарно-матеріальних цінностей. 
 

 
 
Додаток 5. 
Перелік професій ресторанного напряму згідно з класифікатором професій ДК 003:2005 (із змінами, внесеними   наказом 
Держспоживстандарту від 29.01.2007 № 4) 
 

№ з/п Код професії Назва професії Кваліфікаційний 
рівень (розряд, 
клас) 

1 2 3 4 
1. 5123 Бармен  

Бармен судновий 
4-5 

2. 5123     Буфетник  
Буфетник судновий 

3-5 
4 

3. 5123 Готувач молочних коктейлів  
Готувач напоїв 

 
3-4 

4. 5123 Офіціант  
Офіціант судновий 

3-5 
4-5 

5. 4190 Декоратор вітрин 
 

1-2 

6. 9132 Мийник посуду 
 

1-2 

7. 4222  
Адміністратор залу 
 

 

 



Додаток 6.  
Макет інформаційної картки 

№    
з/п Основні показники Інформація про респондента Примітки 
1. Назва підприємства TзОВ  «Фірма Надія» 

Ресторан «Надія» (національний зал), (європейський зал) 
 

2. Адреса м.Івано-Франківськ  вул. Незалежності 40  
3. П.І.та по Б. 

директора 
Бойко Мирослав Олексійович  

4. Рік утворення 1990 р.  
5. Кількість 375  
 
 

працівників (чол.)   

6. Індекс обсягу продукції 
(%) 

  

6. Річний обсяг послуг 
(т.грн.) 

  

7. Види робіт (послуг) Громадське харчування, готельні послуги, туристичні, транспортні.  
7.1 у т.ч. інноваційні   
8. Перелік професій Бармени, офіціанти, швейцари, адміністратори.  

 
Додаток 7.  
Макет таблиці відповідності рівнів кваліфікації 

Рівні каліф. у 
відп. до ЄСК Назва професії 

Рівень кваліфікації у 
відповідності до ДКХПП 

Код професії за 
ДКООЗ 2005 

Типи освітніх програм (за Державним 
переліком професій з підготовки 
кваліфікованих робітників у ПТНЗ) 

  

 
 

 
 

 
 

Первинна професійна 
підготовка 

Перепідготовка Підвищення 
кваліфікації 

  

 
 

 
 

 
 

1 атест. 
рівень 

2 атест. 
рівень 

3 атест. 
рівень     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 



початковий Мийник посуду 
Декоратор вітрин 
Готувач  напоїв 
Готувач  
молочних 
коктейлів 

1,2 
1,2 
3,4 
3,4 

 + 
+ 
+ 
+ 

 
 
+ 
+ 

   
 
+ 
+ 

базовий Бармен  
Бармен судновий 
Офіціант  
Офіціант 
судновий 
Буфетник  
Буфетник 
судновий 

4-5 
4-5 
3-5 
4-5 
3-5 
4 

 

  
 
+ 
 
+ 
 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

 + 
+ 
+ 
+ 
+ 
 

високий Адміністратор 
залу 

    + 
 

 + 
 

 

Додаток 8.  
Зразок анкети для опитування фахівців закладів ресторанного господарства. 

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАПОВНЕННЯ АНКЕТИ 
Анкета складається з 8-ми розділів. На початку кожного розділу є вказівка, яка допоможе заповнити таблиці 

необхідною інформацією. У розділі 1 середню облікову чисельність персоналу на підприємстві треба вказувати за звітний 
рік, який передує поточному року. 

У розділах 2,3,6,7 відповіді треба формулювати за кожним розрядом професії офіціант, у розділах 4,5, 8 – в цілому за 
професією офіціант. У таблицях розділу 2 трудові операції, які є застарілими, треба викреслити. У п.З кожної таблиці розділу 
2 треба вказати перспективні трудові операції на майбутні 5-10 років. 

Ступінь значимості професії офіціант (розділ 2) визначається відповідно до ролі кожного освітньо-кваліфікаційного 
рівня даної професії у технологічному процесі підприємства. 

У розділах 4,5,6,7 допускається викреслювання невірної (неточної) відповіді та внесення додаткових записів. В розділ 8 
треба вносити дані щодо умов допуску до роботи офіціант відповідно до діючих правил і норм з охорони праці, санітарії, 
пожежної безпеки і електробезпеки. 



АНКЕТА  ДЛЯ АНКЕТУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ 
 

Розділ 1. Дані про респондента: 
Будь-ласка, впишіть дані щодо свого підприємства у пунктах 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5. 

 1.1 Назва підприємства та вид діяльності: TзОВ  «Фірма Надія» Ресторан «Надія» (національний зал), (європейський зал) 
 1.2 Адреса:  м.Івано-Франківськ  вул. Незалежності 40 
 1.3 Контактні особи, їх телефони та адреси електронної пошти: Директор - Бойко Мирослав Олексійович 
 
 1.4 Форма власності: приватна 
Середня облікова чисельність персоналу на підприємстві за звітний рік 375 осіб  

у тому числі за професією «Офіціант» 3 розряду- 4, «Офіціант» 4 розряду- 10 , 
«Офіціант» 5 розряду- 4. 

 
КВАЛІФІКАЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА 

5123  Офіціант 
3-й розряд 

Повинен знати: 
- асортимент, рецептури, технологію виготовлення страв і напоїв;  
- кулінарну характеристику страв і напоїв;  
- правила і технічні прийоми обслуговування споживачів;  
- форми складання серветок;  
- правила оформлення столу квітами;  
- види меню, порядок запису страв і напоїв в меню;  
- правила і порядок подавання страв і напоїв, вимоги до їх оформлення і температури;  
- відповідність асортименту вино-горілчаних виробів характеру страв;  
- порядок оформлення рахунків та форми розрахунку із споживачами, в тому числі за кредитними картками;  
- види і призначення посуду, приборів, столової білизни, способи їх зберігання;  
- правила експлуатації відповідних видів торгівельно-технологічного обладнання, ЕККА, виробничого інвентарю, 
інструменту, ваговимірювальних приладів, їх призначення та використання в технологічному процесі; 



- правила роботи  закладів ресторанного господарства;  
- санітарні правила для  закладів ресторанного господарства;  
- правила роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами;  
- основи психології;  
- принципи професійної етики;  
- іноземну мову в межах розмовного мінімуму; 
- правила і норми охорони праці, протипожежного захисту, виробничої санітарії та особистої гігієни. 
- економічні досягнення необхідні для успішного виконання професійних завдань і обов’язків; 
Повинен уміти: 
- готувати зал до обслуговування споживачів, отримувати посуд, прибори, столову білизну; 
- полірувати посуд, прибори; 
- складати серветки різними способами; 
- здійснювати попередню сервіровку столів; 
- приймати замовлення від споживачів; 
- отримувати страви в роздавальні та в буфеті; 
- подавати страви і напої; 
- обслуговувати неофіційні банкети; 
- оформляти рахунки і розраховуватися по них із споживачами; 
- прибирати використаний посуд та прибори; 
- замінювати столову білизну. 

 
Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта з присвоєнням кваліфікації «кваліфікований робітник» за професією 
офіціанта 3 розряду. Без вимог до стажу роботи. 

 
Довідник кваліфікаційних характеристик професій 
працівників.  
Випуск 65. «Торгівля та громадське харчування».  
Міністерство праці та соціальної політики України. 
Краматорськ, 2001р. 



Розділ 2.  Функціональна карта 
Будь-ласка, визначте трудові операції (та ступінь їх значимості), які виконує офіціант 3-го розряду на підприємстві, 

а також необхідне обладнання, устаткування, інструменти та матеріали. Відповідно до трудових операцій узагальніть 
вміння та знання, що необхідні для виконання перелічених в табл.. 2.1.1. функцій 

Таблиця 2.1.1. Функціональна карта    
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1. Традиційні 
трудові 
операції 

         

1.1. Підготовка до 
обслуговування 
відвідувачів 

  +  Готує зал до 
обслуговування 
споживачів; отримує 
посуд, прибори, 
столову білизну; 
полірує посуд, 
прибори; складає 
серветки різними 
способами; здійснює 
попередню сервіровку 
столів. 

Види і призначення 
посуду, приборів, 
столової білизни; 
способи їх збереження. 
Форми складання 
серветок, правила 
оформлення столу 
квітами. Правила 
роботи закладів 
ресторанного 
господарства; санітарні 
правила для закладів 

Праска, 
візочки, 
Реєстратор 
розрахун-
кових 
операцій, 
холодильні 
вітрини, 
мікрокаль- 
куля тор. 

прибори, 
посуд, 
білизна, 
інвентар, 
серветки 
полотняні і 
паперові, 
 вазони, 
касова 
стрічка, 
прибори 
для спецій, 

підноси, 
серветки, 
прибори 
для 
спецій, 
вази, 
прибори 
для 
перекла-
дання, 
ручки, 
маркери,  



ресторанного 
господарства. Правила  
і норми охорони праці, 
протипожежного 
захисту, виробничої 
санітарії та особистої 
гігієни. 

букети, 
композиції, 
бланки-
рахунків. 

ручники, 
штопор, 
відкривач 
 

1.2. Обслуговуван-
ня відвідувачів 

  +  Приймає замовлення 
від споживачів; 
отримує страви в 
роздавальні та в буфеті; 
подає страви та напої, 
оформляє рахунки та 
розраховується по них 
із споживачами, 
прибирає використа-
ний посуд та прибори, 
замінює столову білиз-
ну 

Правила і технічні 
прийоми 
обслуговування 
споживачів, види меню, 
порядок запису страв, 
напоїв в меню, 
кулінарну 
характеристику страв і 
напоїв, правила і 
порядок подавання 
страв і напоїв, вимоги 
до їх оформлення і 
температури, 
відповідність 
асортименту вино-
горілчаних виробів, 
характеру страв; 
порядок оформлення 
рахунків та форми 
розрахунку із 
споживачами, в тому 
числі за кредитними 

Мікрокаль-
куля тор,  
РРО, 
хліборізка, 
ваги, 
візочки 

страви, 
буфетна  
продукція, 
бланки-
рахунків, 
предмети 
сервіруван-
ня, посуд, 
прибори, 
білизна 
 

підноси,  
серветки,  
ручники, 
прибори 
для 
перекла-
дання, 
порцелян-
новий і 
скляний, 
металеви
й посуд, 
прибори, 
білизна, 
універсал
ьний 
штопор, 
щипці,  
паперові 
серветки,  
прибори 
для 



картами; правила 
роздрібної торгівлі 
алкогольними напоями 
та тютюновими 
виробами; основи 
психології; принципи 
професійної етики; 
іноземну мову в межах 
розмовного мінімуму; 
економічні досягнення, 
необхідні для 
успішного виконання 
професійних завдань і 
обов»язків. 

перекла-
дання, 
папки для 
рахунків, 
планшет-
ки. 
 

1.3. Обслуговуванн
я бенкетів та 
прийомів 

 +   Обслуговує неофіційні 
бенкети. 

Правила 
обслуговування 
неофіційних бенкетів 

Калькуля-
тор, РРО,  
візочки 
 

схеми 
розміщення 
столів, 
схеми 
розміщення 
почесних 
гостей, 
види меню, 
прейскуран
ти, 
книга 
обліку 
замовлень, 
бланки 
рахунків, 

рушники, 
серветки, 
підноси 
ручники, 
допоміжн
і прибори, 
щипці, 
ручки, 
посуд, 
папір. 



замовлення
-рахунок,  
торгові 
меблі,  
посуд,  
прибори, 
столова 
білизна, 
предмети 
сервіруван-
ня, , 
елементи 
оздоблення,  
закуски, 
страви, 
напої 
алкогольні, 
безалкоголь
не, 
попільничк
и, графини, 
термоси, 
вази, 
серветниці, 
шпажки, 
ручник, 
папір, 
касові 
стрічки. 



2. Трудові 
операції, що 
виникли 
протягом 1-2 
років 

         

2.1 Розрахунок з 
відвідувачами 
через 
комп’ютерно- 
касові системи 

+    Проводить розрахунок; 
вибиває чеки; 
 володіє навиками з 
професійної етики. 
 

Правила роботи та 
принципи експлуатації 
комп’ютерної техніки, 
правила користування 
комп’ютерно-касовою 
системою, правила 
техніки безпеки і 
охорони праці. 

комп’ютер, 
принтер, 
мобільний 
персональ- 
ний 
комп’ютер 
 

папір,  
бланки 
рахунків, 
підставки-
планшетки, 
ручники 

підноси, 
серветки,  
ручники 
 

3. Перспективні 
трудові 
операції 

         

3.1 Прийом на 
замовлення 
столів та страв 
по Інтернету. 

+    Переглядає інтернет-
пошту;  відбирає і 
сортує замовлення; 
підтверджує 
замовлення по 
телефону; володіє 
навиками користування 
комп’ютером, 
принтером, інтернет 
програмою; володіє 
іноземною мовою 

Правила етикету, 
асортимент страв та 
напоїв, кулінарну та 
товарознавчу 
характеристики, 
правила користування 
комп’ютером, 
інтернетом. 

комп’ютер, 
принтер, 
телефон, 
візочки 

папір 
ксероксний, 
білизна, 
посуд, 
прибори 

підноси, 
ручники 

 



КВАЛІФІКАЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА 
5123   Офіціант 
4-й розряд 

Повинен знати:  
- види обслуговування споживачів та сервіровки столів в ресторанах, кафе та барах з включенням в меню виготовлених 
на замовлення та фірмових страв, напоїв, кондитерських виробів; 

- види та правила сервіровки столів та обслуговування різноманітних урочистостей за замовленнями підприємств, 
організацій, окремих споживачів; 

- асортимент, кулінарні характеристики, правила подавання страв та ціни на них; 
- види, призначення та вимоги до посуду, приборів, білизни, що використовуються, порядок їх отримання та здавання; 
- правила експлуатації відповідних видів торгово-технологічного обладнання, ЕККА, виробничого інвентарю, 
інструменту, ваговимірювальних приладів, їх призначення та використання в технологічному процесі; 

- правила етикету під час обслуговування споживачів; 
- порядок розрахунків із споживачами за готівку та у безготівковому порядку; 
- правила ведення обліку та здавання виручки; 
- біологічне значення їжі, хімічний склад, чинники зовнішнього середовища, що впливають на харчові продукти, 
причини харчових отруєнь та їх попередження; 

- правила і норми охорони праці, протипожежного захисту, виробничої санітарії та особистої гігієни. 
Повинен уміти: 

- використовувати обладнання та інвентар за призначенням, надати першу допомогу при харчових отруєннях; 
- обслуговувати споживачів в закладах ресторанного господарства із складною сервіровкою столів, прийомом замовлень 
від споживачів; 

- готувати зал до обслуговування; 
- отримувати посуд, прибори, білизну і здавати їх після закінчення зміни; 
- прибирати столи; 
- здійснювати попередню сервіровку столів залежно від виду обслуговування; 
- надавати споживачам допомогу під час вибору страв і напоїв, рекомендувати напої до страв, подавати їх на столи; 
- розраховуватись із споживачами, виписувати рахунок на бланку встановленої форми; 
- здавати виручку в касу закладу в установленому порядку; 



- обслуговувати весілля, товариські зустрічі, вечори відпочинку, ювілеї тощо в закладах  ресторанного господарства, на 
підприємстві замовника та вдома.  
Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта з присвоєнням кваліфікації «кваліфікований робітник» за 
професією офіціанта 4 розряду. Без вимог до стажу роботи, або підвищення кваліфікації і стаж роботи за офіціанта 3 
розряду не менше 1 року, кваліфікаційна атестація на виробництві з присвоєннями 4 розряду. 

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників.  
Випуск 65. «Торгівля та громадське харчування».  
Міністерство праці та соціальної політики України. Краматорськ, 
2001р. 

Розділ 2.  Функціональна карта 
Будь-ласка, визначте трудові операції (та ступінь їх значимості), які виконує офіціант 4-го розряду на підприємстві, 

а також необхідне обладнання, устаткування, інструменти та матеріали. Відповідно до трудових операцій узагальніть 
вміння та знання, що необхідні для виконання перелічених в табл.. 2.1.1. функцій 
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1. Традиційні 
трудові 
операції 

         



1.1 Підготовка 
до 
обслуговува
ння 
відвідувачів 

  +  Готує зал до 
обслуговування; 
отримує посуд , 
прибори, білизну і 
здає їх після 
закінчення зміни; 
здійснює попередню 
сервіровку столів 
залежно від виду 
обслуговування 

Види обслуговування 
споживачів та 
сервіровки столів в 
ресторанах, кафе та 
барах з включен-ням в 
меню виготовлених на 
замовлення та 
фірмових страв, 
напоїв, кондитерських 
виробів; види, 
призначення та 
вимоги приборів, 
білизни, що 
використовуються, 
порядок їх отримання 
та здавання, правила 
експлуатації 
відповідних ви-дів 
торгово-
технологічного 
обладнання, ЕККА, 
виробничого 
інвентарю, 
інструменту, ваговимі-
рювальних приладів та 
їх використання в тех-
нологічному процесі; 
правила і норми 
охорони праці, 

Праска, 
візочки, 
Реєстратор 
розрахун-
кових 
операцій, 
холодильні 
вітрини, 
мікрокаль- 
куля тор. 

прибори, посуд, 
білизна, 
інвентар, 
серветки 
полотняні і 
паперові, 
 вазони, 
касова стрічка, 
прибори для 
спецій, букети, 
композиції, 
бланки-рахунків 

підноси, 
серветки, 
прибори для 
спецій, вази, 
прибори для 
перекла-
дання, ручки, 
маркери,  
ручники, 
штопор, 
відкривач 
 



протипожежного 
захисту, виробничої 
санітарії та особистої 
гігієни 

1.2 Обслугову-
вання 
відвідувачів 

  +  Обслуговує 
споживачів в 
закладах ресто-
ранного 
господарства із 
складною сервіров-
кою столів; приймає 
замовлення від 
спожи-вачів; надає 
споживачам 
допомогу під час 
вибору страв і 
напоїв, рекомендує 
напої до страв, подає 
їх на столи; 
розраховується із 
споживачами, 
виписує рахунок на 
бланку встановленої 
форми; здає виручку 
в касу закладу в 
установленому 
порядку; 
використовує 
обладнання та 

Асортимент, кулінарні 
характеристики, 
правила подавання 
страв та ціни на них, 
правила етикету під 
час обслуговування 
споживачів, порядок 
розрахунків із 
споживачами за 
готівку та у 
безготівковому 
порядку, правила 
ведення обліку та 
здавання виручки. 

Мікрокаль-
куля тор,  
РРО, 
хліборізка, 
ваги, 
візочки 

страви, 
буфетна  
продукція, 
бланки-рахунків, 
предмети 
сервіруван-ня, 
посуд, прибори, 
білизна 
 

підноси,  
серветки,  
ручники, 
прибори для 
перекла-
дання, 
порцелян-
новий і 
скляний, 
металевий 
посуд, 
прибори, 
білизна, 
універсальни
й штопор, 
щипці,  
паперові 
серветки,  
прибори для 
перекла-
дання, папки 
для рахунків, 
планшетки. 
 



інвентар за 
призначенням, надає 
першу допомогу при 
харчових отруєннях. 

1.3 Спеціальні 
та 
прогресивні 
форми 
обслуговува
ння  

  +  Обслуговує весілля, 
товариські зустрічі, 
вечори відпочинку, 
ювілеї, що в 
закладах 
ресторанного 
господарства, на 
підприємстві 
замовника та вдома 

Види та правила 
сервіровки столів та 
обслуговування 
різноманітних 
урочистостей за 
замовленнями 
підприємств, 
організації окремих 
споживачів 

Калькуля-
тор, РРО,  
візочки 
 

схеми 
розміщення 
столів, схеми 
розміщення 
почесних гостей, 
види меню, 
прейскуранти, 
книга обліку 
замовлень, 
бланки рахунків, 
замовлення-
рахунок,  
торгові меблі,  
посуд,  прибори, 
столова білизна, 
предмети 
сервірування, , 
елементи 
оздоблення,  
закуски, страви, 
напої 
алкогольні, 
безалкогольне, 
попільнички, 
графини, 

рушники, 
серветки, 
підноси 
ручники, 
допоміжні 
прибори, 
щипці, 
ручки, посуд, 
папір 



термоси, вази, 
серветниці, 
шпажки, ручник, 
папір, касові 
стрічки. 

1.4 Обслуговува
ння 
бенкетів 
та 
прийомів 

  +  Обслуговує 
товариські зустрічі, 
вечори відпочинку 
тощо в закладах 
ресторанного 
господарства, на 
підприємстві 
замовника 

Види та правила 
сервіровки столів та 
обслуговування 
різноманітних 
урочистостей за 
замовленнями 
підприємств, 
організації окремих 
споживачів 

Калькуля-
тор, РРО,  
візочки 
 

схеми 
розміщення 
столів, схеми 
розміщення 
почесних гостей, 
види меню, 
прейскуранти, 
книга обліку 
замовлень, 
бланки рахунків, 
замовлення-
рахунок,  
торгові меблі,  
посуд,  прибори, 
столова білизна, 
предмети 
сервірування, , 
елементи 
оздоблення,  
закуски, страви, 
напої 
алкогольні, 
безалкогольне, 
попільнички, 

рушники, 
серветки, 
підноси 
ручники, 
допоміжні 
прибори, 
щипці, 
ручки, посуд, 
папір 



графини, 
термоси, вази, 
серветниці, 
шпажки, ручник, 
папір, касові 
стрічки. 

2. Трудові 
операції, 
що виникли 
протягом 
останніх 1-
2 років 

 +        

2.1 Проведення 
декантуван
-ня 

    Підготовляє 
підсобний столик, 
демонструє вино 
замовнику, відкриває 
пляшку, переливає – 
відділяє вино від 
осаду – в декантор, 
наливає вино 
замовнику – пробний 
ковток,  подає вино 
гостям. 
 

Правила декантування 
вин в присутності 
відвідувачів; правила 
організації робочого 
місця, правила 
особистої гігієни 

гарідон, 
підсобний 
стіл 

пляшки з вином, 
серветки, 
скляний посуд, 
штопор 
універсальний. 
 

кошички-
підставки, 
свічка, 
сірники, 
запальнички, 
декан тор. 
 

2.2 Проведення 
траншуван
-ня 

    Переносить страви 
до обіднього столу, 
демонструє страви, 
порціонує страви, 
розігріває шматки 

Правила траншування 
страв з птиці, риби, 
м’яса, призначення 
приборів, правила 
користування 

гарідон, 
підсобний 
столик 
 

страви, 
закуски з м’яса, 
птиці, дичини, 
риби тощо 

дошки 
розробні, 
ножі, 
виделки, 
лопатки, 



страви, оформляє 
тарілки, перекладає 
порційні шматки на 
тарілки, подає 
індивідуально 
відвідувачу 

приборами для 
траншування, 
правила подачі страв, 
правила особистої 
гігієни. 

щипці, 
серветки, 
тарілки, 
підноси 
 

2.3 Проведення 
фламбуван-
ня 

    Організовує робоче 
місце, розігріває 
сковорідку, 
оформляє тарілки, - 
порціонує фрукти 
(продукти), смажить 
фрукти (продукти), 
перекладає 
фламбовані страви 
на тарілки, подає 
індивідуально 

Правила фламбування 
фруктів та інших 
страв, технологію 
фламбованих страв, 
асортимент і 
призначення посуду, 
приборів і інвентаря; 
правила ТБ і охорони 
праці, правила 
санітарії і гігєни. 

гарідон 
підсобний 
столик 
 

складові 
компоненти 

таганчики, 
спиртівки, 
сковорідки, 
виделки, 
ложки, 
щипці, 
лопатки, 
тарілки, 
дошки, 
ножі 

2.4 Розрахунок 
з 
відвідувача
ми через 
комп’ю-
терно- 
касові 
системи 

  +  Проводить 
розрахунок; вибиває 
чеки; 
 володіє навиками з 
професійної етики. 
 

Правила роботи та 
принципи експлуатації 
комп’ютерної техніки, 
правила користування 
комп’ютерно-касовою 
системою, правила 
техніки безпеки і 
охорони праці. 

комп’ютер, 
принтер, 
мобільний 
персональ- 
ний 
комп’ютер 
 

папір,  
бланки рахунків, 
підставки-
планшетки, 
ручники 

підноси, 
серветки,  
ручники 
 

3. Перспекти
вні трудові 
операції 

 +        

3.1 Прийом на +    Переглядає інтернет- Правила етикету, комп’ютер, папір підноси, 



 
КВАЛІФІКАЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА 

 
5123  Офіціант 
5-й розряд 

Повинен знати:  
- види обслуговування споживачів та сервіровки столів, що відображає національні особливості та тематичну 
направленість закладу харчування; 

- види та правила сервіровки столів з відображенням національних особливостей та тематичної направленості закладу; 
- форми та правила обслуговування іноземних туристів, урочистих та офіційних прийомів, нарад, конференцій, 
переговорів, з’їздів; 

- види, призначення та вимоги до посуду, приборів, білизни, що використовуються; 
- кулінарну характеристику, додержання послідовності подавання та відповідність асортименту вин та виногорілчаних 
виробів стравам, що подаються; 

- особливості харчування іноземних туристів; 
- правила експлуатації відповідних видів торгово-технологічного обладнання, ЕККА, виробничого інвентарю,  
інструменту, ваговимірювальних  приладів, їх призначення та використання в технологічному процесі; 

- правила етикету під час обслуговування споживачів; 

замовлення 
столів та 
страв по 
Інтернету. 

пошту;  відбирає і 
сортує замовлення; 
підтверджує 
замовлення по 
телефону; володіє 
навиками 
користування 
комп’ютером, 
принтером, інтернет 
програмою; володіє 
іноземною мовою 

асортимент страв та 
напоїв, кулінарну та 
товарознавчу 
характеристики, 
правила користування 
комп’ютером, 
інтернетом. 

принтер, 
телефон, 
візочки 

ксероксний, 
білизна, посуд, 
прибори 

ручники 



- порядок розрахунків із споживачами за готівку та у безготівковому порядку; 
- правила ведення обліку та здавання виручки; 
- одну-дві іноземні мови в межах розмовного мінімуму; 
- основні харчові речовини та їх біологічну цінність, засвоєння їжі в організмі людини та фактори впливу на процес 
засвоєння поживних речовин; 

- правила і норми охорони праці, протипожежного захисту, виробничої санітарії та особистої гігієни; 
- рекламну діяльність закладу ресторанного господарства; 
- порядок створення закладів ресторанного господарства.  

Повинен уміти: 
- визначити добовий раціон та його харчову цінність, розрахувати енергетичні потреби людей різних професій; 
- обслуговувати споживачів з особливо складною сервіровкою столів, що відображає національні особливості та 
тематичну направленість закладу харчування: заміських, національних, тематичних кафе, барів та ресторанів; 

- обслуговувати урочисті та офіційні прийоми, наради, конференції, переговори, з’їзди; 
- обслуговувати іноземних туристів; 
- здійснювати попередню сервіровку столів залежно від виду обслуговування; 
- надавати споживачам допомогу під час вибору страв та напоїв; 
- рекомендувати напої до страв; 
- подавати деякі фірмові страви та напої з проведенням заключних операцій в присутності споживача, який замовив ці 
страви; 

- розраховуватися із споживачами, виписувати рахунок на бланку встановленої форми; 
- здавати виручку в касу закладу в установленому порядку; 
- керувати роботою офіціантів нижчої кваліфікації та учнів. 

Кваліфікаційні вимоги. Базова вища освіта (молодший спеціаліст) або професійно-технічна освіта з присвоєнням 
кваліфікації «кваліфікований робітник» за професією офіціанта 5 розряду. Без вимог до стажу роботи, або підвищення 
кваліфікації і стаж роботи за професією офіціанта 4 розряду не менше 2 років, кваліфікаційна атестація з присвоєннями 
5 розряду. 

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників.  
Випуск 65. «Торгівля та громадське харчування».  
Міністерство праці та соціальної політики України. Краматорськ, 2001р. 



Розділ 2.  Функціональна карта 
Будь-ласка, визначте трудові операції (та ступінь їх значимості), які виконує офіціант 5-го розряду на підприємстві, 

а також необхідне обладнання, устаткування, інструменти та матеріали. Відповідно до трудових операцій узагальніть 
вміння та знання, що необхідні для виконання перелічених в табл.. 2.1.1. функцій 

Таблиця 2.1.1. Функціональна карта    

Ступінь  
значимості 

№
 з

/п
 Назва 

конкретних 
операцій 

1-
ни
зь
ка

 

2-
се
ре
дн
я 

3-
ви
со
ка

 

4-
на
дв
ис
ок
а Уміння  Знання 

Необхідне 
обладнання, 
устаткування 

Необхідні 
матеріали, 
продукти 

Необхідний 
інструмент 

1. Традиційні 
трудові операції 

         

1.
1. 

Підготовка до 
обслуговування 
відвідувачів 

  +  Здійснює 
попередню 
сервіровку 
столів залежно 
від виду 
обслуговування 

Види та правила сервіровки 
столів з відображенням 
національних особливостей та 
тематичної направленості 
закладу; види, призначення та 
вимоги посуду, приборів, 
білизни, що використовується, 
правила експлуатації видів 
торгово-технологічного 
обладнання, ЕККА, виробничого 
інвентарю, інструменту, 
ваговимірювальних приладів, їх 
призначення та використання в 
технологічному процесі; порядок 
створення закладів ресторанного 
господарства 

Праска, 
візочки, 
Реєстратор 
розрахун-
кових 
операцій, 
холодильні 
вітрини, 
мікрокаль- 
куля тор. 

прибори, 
посуд, 
білизна, 
інвентар, 
серветки 
полотняні і 
паперові, 
 вазони, 
касова 
стрічка, 
прибори для 
спецій, 
букети, 
композиції, 
бланки-
рахунків 

підноси, 
серветки, 
прибори для 
спецій, вази, 
прибори для 
перекла-
дання, ручки, 
маркери,  
ручники, 
штопор, 
відкривач 
 



1.2. Обслуговуванн
я відвідувачів 

   + Обслуговує 
споживачів з 
особливо 
складною 
сервіровкою 
столів, що 
відображає 
національні 
особливості та 
тематичну 
направленість 
закладу 
харчування 
заміських 
національних 
тематичних 
кафе, барів та 
ресторанів; 
надає 
споживачам 
допомогу під 
час вибору 
страв та напоїв, 
рекомендує 
напої до страв; 
подає деякі 
фірмові страви 
та напої з 
проведенням 
заклю-чних 
операцій в 
присутності 
споживача, який 
замовив ці 
страви; 
обслуговує 

Знає кулінарну характеристику, 
одержання послідовності 
подавання та відповідність 
асорти-менту вин та вино-
горілчаних виробів стравам, що 
подаються, особливості 
харчування іноземних туристів, 
правила етикету під час 
обслуговування споживачів; 
одну –дві іноземні мови в межах 
розмовного мінімуму; основні 
харчові речовини та їх 
біологічну цінність засвоєння 
їжі в організмі людини та 
фактори впливу на процес 
засвоєння поживних речовин; 
рекламну діяльність закладів 
ресторанного господарства 

Мікрокаль-
куля тор,  
РРО, 
хліборізка, 
ваги, візочки 

страви, 
буфетна  
продукція, 
бланки-
рахунків, 
предмети 
сервіруван-
ня, посуд, 
прибори, 
білизна 
 

підноси,  
серветки,  
ручники, 
прибори для 
перекла-
дання, 
порцелян-
новий і 
скляний, 
металевий 
посуд, 
прибори, 
білизна, 
універсальний 
штопор, 
щипці,  
паперові 
серветки,  
прибори для 
перекла-
дання, папки 
для рахунків, 
планшетки. 
 



іноземних ту-
ристів; 
розраховується з 
споживачами, 
випи-сує 
рахунок на 
бланку 
встановленої 
форми; керує 
роботою 
офіціантів 
нижчої 
кваліфікації та 
учнів 

1.3. Обслуговуванн
я бенкетів та 
прийомів 

   + Обслуговує 
урочисті та 
офіційні 
прийоми, 
наради, 
конференції, 
переговори, 
з»їзди 

Знає форми та правила 
обслуговування іноземних 
туристів, урочистих та 
офіційних прийомів, нарад, 
конференцій, переговорів, 
з’їздів 

Калькуля-тор, 
РРО,  
візочки 
 

схеми 
розміщення 
столів, схеми 
розміщення 
почесних 
гостей, 
види меню, 
прейскуранти
, 
книга обліку 
замовлень, 
бланки 
рахунків, 
замовлення-
рахунок,  
торгові меблі,  
посуд,  
прибори, 
столова 
білизна, 

рушники, 
серветки, 
підноси 
ручники, 
допоміжні 
прибори, 
щипці, ручки, 
посуд, папір 



предмети 
сервірування, 
, елементи 
оздоблення,  
закуски, 
страви, напої 
алкогольні, 
безалкогольн
е, 
попільнички, 
графини, 
термоси, вази, 
серветниці, 
шпажки, 
ручник, 
папір, касові 
стрічки. 

1.4. Звітність. 
Ведення обліку 

    Здає виручку в 
касу закладу в 
установленому 
порядку, 
Виводить звіти 
на РРО, 
підклеює 
стрічки, 
заповнює КОРО 

Правила ведення обліку та 
здання виручки, Правила роботи 
на РРО, правила виведення 
звітів на РРО; правила ТБ і 
охорони праці. 
 

Калькуля-тор, 
РРО, 
комп’ютер 
 

касові 
стрічки, копії 
бланків- 
рахунків, 
реєстри, 
касові чеки, 
касова 
стрічка, 
прибуткові 
касові 
ордери,  
гроші 

ручки, папір 

2. Трудові 
операції, що 
виникли 
протягом 
останніх 1-2 

         



років 
2.1 Проведення 

декантуван-ня 
   + Підготовляє 

підсобний 
столик, 
демонструє 
вино замовнику, 
відкриває 
пляшку, 
переливає – 
відділяє вино 
від осаду – в 
декантор, 
наливає вино 
замовнику – 
пробний ковток,  
подає вино 
гостям. 
 

Правила декантування вин в 
присутності відвідувачів; 
правила організації робочого 
місця, правила особистої гігієни 

гарідон, 
підсобний 
стіл 

пляшки з 
вином, 
серветки, 
скляний 
посуд, 
штопор 
універсальни
й. 
 

кошички-
підставки, 
свічка, 
сірники, 
запальнички, 
декан тор. 
 

2.2 Проведення 
траншуван-ня 

   + Переносить 
страви до 
обіднього столу, 
демонструє 
страви, 
порціонує 
страви, 
розігріває 
шматки страви, 
оформляє 
тарілки, 
перекладає 
порційні 
шматки на 
тарілки, подає 
індивідуально 

Правила траншування страв з 
птиці, риби, м’яса, призначення 
приборів, правила користування 
приборами для траншування, 
правила подачі страв, правила 
особистої гігієни. 

гарідон, 
підсобний 
столик 
 

страви, 
закуски з 
м’яса, птиці, 
дичини, риби 
тощо 

дошки 
розробні, 
ножі, 
виделки, 
лопатки, 
щипці, 
серветки, 
тарілки, 
підноси 
 



відвідувачу 
2.3 Проведення 

фламбування 
   + Організовує 

робоче місце, 
розігріває 
сковорідку, 
оформляє 
тарілки, - 
порціонує 
фрукти 
(продукти), 
смажить фрукти 
(продукти), 
перекладає 
фламбовані 
страви на 
тарілки, подає 
індивідуально 

Правила фламбування фруктів 
та інших страв, технологію 
фламбованих страв, 
асортимент і призначення 
посуду, приборів і інвентаря; 
правила ТБ і охорони праці, 
правила санітарії і гігєни. 

гарідон 
підсобний 
столик 
 

складові 
компоненти 

таганчики, 
спиртівки, 
сковорідки, 
виделки, 
ложки, 
щипці, 
лопатки, 
тарілки, 
дошки, 
ножі 

2.4 Розрахунок з 
відвідувачами 
через комп’ю-
терно-касові 
системи 

   + Проводить 
розрахунок; 
вибиває чеки; 
 володіє 
навиками з 
професійної 
етики. 
 

Правила роботи та принципи 
експлуатації комп’ютерної 
техніки, правила користування 
комп’ютерно-касовою 
системою, правила техніки 
безпеки і охорони праці. 

комп’ютер 
принтер, 
мобільний 
персональ- 
ний 
комп’ютер 
 

папір,  
бланки 
рахунків, 
підставки-
планшетки, 
ручники 

підноси, 
серветки,  
ручники 
 

3. Перспективні 
трудові 
операції 

         

3.1 Прийом на 
замовлення 
столів та страв 
по Інтернету. 

  +  Переглядає 
інтернет-пошту;  
відбирає і 
сортує 
замовлення; 
підтверджує 

Правила етикету, асортимент 
страв та напоїв, кулінарну та 
товарознавчу характеристики, 
правила користування 
комп’ютером, інтернетом. 

комп’ютер 
принтер, 
телефон 

папір 
ксероксний 

 



 
 
Розділ 3. Оцінка широких компетенцій 

Будь-ласка, визначте перелік широких компетенцій та ступінь їх важливості стосовно професії офіціант 3-го 
розряду.  

Занесіть дані у таблицю 3.1.1. 
Таблиця 3.1.1. Оцінка широких компетенцій 

 
№ 
п/п Назва Дуже 

важливі Важливі Мабуть, 
неважливі Неважливі 

1. Виконання роботи в нестандартних ситуаціях  +   
2. Навички працевлаштування за фахом  +   
3. Відповідальність за організацію та якість роботи інших робітників   +  
4. Відповідальність за навчання інших робітників   +  
5. Підприємницькі компетенції  +   
6. Брати на себе відповідальність за виконання завдань на роботи  +   
7. Здатність адаптуватися до потреб у нових умовах на ринку праці +    
8. Уміння вчитись +    
9. Знання іноземних мов  +   

10. Робота в команді  +   
11. Управлінські навички в роботі   +  

замовлення по 
телефону; 
володіє 
навиками 
користування 
комп’ютером, 
принтером, 
інтернет 
програмою; 
володіє 
іноземною 
мовою 



12. Навички розв’язання проблем та критичного мислення в роботі   +  
13. Відповідальність  +   
14. Ініціативність  +   
15. Вміння роботи із споживачами +    
16. Виявляти творчість у роботі  +   
17. Вміння планувати робочу діяльність  +   
18. Вміння передавати досвід   +  
19. Працювати самостійно за повної або майже повної відсутності нагляду  +   
20. Навички пошуку інформації  +   
21. Вести ділову розмову  +   
22. Користуватись навичками слухання та невербальної комунікації  +   
23. Користуватись навичками вирішення конфліктів  +   
24. Брати участь у груповій комунікації  +   
25. Застосовувати навички спілкування  +   
26. Інші  +   

 
Розділ 3. Оцінка широких компетенцій 

Будь-ласка, визначте перелік широких компетенцій та ступінь їх важливості стосовно професії офіціант 4-го 
розряду.  

Занесіть дані у таблицю 3.1.1. 
Таблиця 3.1.1. Оцінка широких компетенцій 

№ 
п/п Назва Дуже 

важливі Важливі Мабуть, 
неважливі Неважливі 

1. Виконання роботи в нестандартних ситуаціях +    
2. Навички працевлаштування за фахом +    
3. Відповідальність за організацію та якість роботи інших 

робітників 
 +   

4. Відповідальність за навчання інших робітників  +   
5. Підприємницькі компетенції  +   
6. Брати на себе відповідальність за виконання завдань на роботи  +   
7. Здатність адаптуватися до потреб у нових умовах на ринку 

праці 
+    

8. Уміння вчитись +    



9. Знання іноземних мов +    
10. Робота в команді +    
11. Управлінські навички в роботі  +   
12. Навички розв’язання проблем та критичного мислення в роботі  +   
13. Відповідальність +    
14. Ініціативність +    
15. Вміння роботи із споживачами +    
16. Виявляти творчість у роботі +    
17. Вміння планувати робочу діяльність  +   
18. Вміння передавати досвід +    
19. Працювати самостійно за повної або майже повної відсутності 

нагляду 
+    

20. Навички пошуку інформації +    
21. Вести ділову розмову +    
22. Користуватись навичками слухання та невербальної 

комунікації 
+    

23. Користуватись навичками вирішення конфліктів +    
24. Брати участь у груповій комунікації +    
25. Застосовувати навички спілкування +    
26. Інші +    

 
Розділ 3. Оцінка широких компетенцій 

Будь-ласка, визначте перелік широких компетенцій та ступінь їх важливості стосовно професії офіціант 5-го 
розряду.  

Занесіть дані у таблицю 3.1.1. 
Таблиця 3.1.1. Оцінка широких компетенцій 

№ 
п/п Назва Дуже 

важливі Важливі Мабуть, 
неважливі Неважливі 

1. Виконання роботи в нестандартних ситуаціях +    
2. Навички працевлаштування за фахом +    
3. Відповідальність за організацію та якість роботи інших 

робітників 
+    

4. Відповідальність за навчання інших робітників +    



5. Підприємницькі компетенції +    
6. Брати на себе відповідальність за виконання завдань на роботи +    
7. Здатність адаптуватися до потреб у нових умовах на ринку 

праці 
+    

8. Уміння вчитись +    
9. Знання іноземних мов +    

10. Робота в команді +    
11. Управлінські навички в роботі +    
12. Навички розв’язання проблем та критичного мислення в роботі +    
13. Відповідальність +    
14. Ініціативність +    
15. Вміння роботи із споживачами +    
16. Виявляти творчість у роботі +    
17. Вміння планувати робочу діяльність +    
18. Вміння передавати досвід +    
19. Працювати самостійно за повної або майже повної відсутності 

нагляду 
+    

20. Навички пошуку інформації +    
21. Вести ділову розмову +    
22. Користуватись навичками слухання та невербальної 

комунікації 
+    

23. Користуватись навичками вирішення конфліктів +    
24. Брати участь у груповій комунікації +    
25. Застосовувати навички спілкування +    
26. Інші +    

 
 
Розділ 4. Місце роботи 
Будь-ласка, визначте тип господарюючого суб’єкта, в умовах якого виконуються функції офіціант 
Розділ 5. Умови праці 
Будь-ласка, визначте умови праці, в яких працюють офіціант 
Розділ 6. Вимоги до професійної освіти і навчання 



Офіціант 3-го розряду  
Будь-ласка, визначте рівень освіти, необхідний для отримання професії офіціант 3-го розряду 
Офіціант 4-го розряду  
Будь-ласка, визначте рівень освіти, необхідний для отримання професії офіціант 4-го розряду 
Офіціант 5-го розряду  
Будь-ласка, визначте рівень освіти, необхідний для отримання професії офіціант 5-го розряду 

Розділ 7. Вимоги до практичного досвіду роботи 
Офіціант 3-го розряду  
Будь-ласка, визначте вимоги до практичного досвіду роботи офіціант 3-го розряду 
Офіціант 4-го розряду  
Будь-ласка, визначте вимоги до практичного досвіду роботи офіціант  4-го розряду 
Офіціант 5-го розряду  
Будь-ласка, визначте вимоги до практичного досвіду роботи офіціант 5-го розряду 

Розділ 8. Умови допуску до роботи 
 



МЕНЕДЖМЕНТ ОСВІТИ 

Концепція управлінської діяльності  
у багатопрофільному вищому  професійному училищі 

Радкевич В. О. — директор Інституту професійно-
технічної  освіти НАПН України, член-кореспондент 
НАПН України, кандидат педагогічних наук, науковий 
керівник експерименту 
Коваленко С. П. — директор Роменського ВПУ 
Сумської області, керівник експерименту 
Чернобук Г. Г. — заступник директора з методично  
роботи Роменського ВПУ Сумської області 
Близнюк О. В. — викладач Роменського ВПУ Сумсько  
області 

Початок ХХІ століття став часом освітніх реформ, спрямованих на 
забезпечення відповідності системи професійної освіти вимогам соціуму. 
Стрімкі зміни в структурі економіки, зростання кількості самозайнятого 
населення, посилення конкуренції, широке використання новітніх матеріалів, 
впровадження сучасних технологій вимагають суттєвого підвищення якості  
підготовки кваліфікованих робітників, що призводить до розширення функцій 
професійно-технічної  освіти, основною серед яких є забезпечення 
можливостей  професійної самореалізації  особистості через задоволення її 
потреб у професійних освітніх послугах упродовж усього життя, що зумовлює 
необхідність кардинального оновлення управлінської діяльності в  навчальних 
закладах, які здійснюють підготовку кваліфікованих кадрів для потреб 
економіки. 

Завдання, які ставить суспільство перед закладами освіти, вимагають 
нового рівня розуміння теорії й практики організації управлінської діяльності в 
ПТНЗ. В умовах ринкової економіки важливого значення набуває здатність 
гнучко реагувати на зміни попиту на ринку праці, створювати оптимальні 
умови для здобуття різних кваліфікаційних і освітніх рівнів у професійних 
навчальних закладах нових типів, що забезпечують ступеневість професійного 
навчання, дозволяють отримувати повну загальну середню освіту, робітничу 
кваліфікацію та неповну вищу освіту. Оптимальною формою професійного 
навчального закладу в нових соціально-економічних умовах є багатопрофільне 
вище професійне училище. 

Доцільність розробки Концепції управлінської діяльності у  
багатопрофільному вищому професійному училищі (далі – Концепція) 
зумовлена посиленням суспільних вимог до рівня освіченості, професіоналізму, 
конкурентоспроможності майбутніх фахівців, завданнями створення 
ефективної системи  випереджувальної підготовки робітничих кадрів; розвитку 
стратегії неперервного професійного навчання; постійного моніторингу та 
адекватного реагування на зміни на ринку праці; ефективної організації 
навчально-виховного процесу, реалізації різнобічних інтересів учнів; створення 



системи соціального партнерства; забезпечення механізмів розвитку  
матеріально-технічної бази навчального закладу. У зв’язку з цим виникає 
необхідність оновлення змісту і форм управлінської діяльності у  
багатопрофільному  ВПУ.  

 Концепція ґрунтується на основних положеннях Законів України «Про 
освіту», «Про загальну середню освіту», «Про професійно-технічну освіту», 
«Про вищу освіту», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з 
питань професійно-технічної освіти», «Про зайнятість населення», Наказу 
Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Положення про 
організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних 
навчальних закладах». У Концепції враховано основні положення Державної 
національної програми «Освіта» (Україна ХХІ століття), Національної 
доктрини розвитку освіти, міжнародних конвенцій, декларацій і рекомендацій 
ООН, міжнародної організації праці та Європейського фонду освіти.  

 

І. Мета, цілі, завдання та принципи управлінської діяльності у  
багатопрофільному вищому професійному училищі 

 

Мета управлінської діяльності у багатопрофільному ВПУ: 
забезпечення  ефективної організації навчально-виховного, навчально-
виробничого процесу спрямованого на  інтелектуальний і  професійний 
розвиток фахівця з урахуванням вимог ринку праці. 

Цілі і завдання управлінської діяльності у багатопрофільному ВПУ:  
створення умов для формування професійно компетентної, соціально активної, 
творчої особистості; забезпечення в межах своїх повноважень реалізації рівних 
прав громадян на освіту, соціального захисту учнівської молоді, інженерно-
педагогічних працівників закладу; здійснення контролю за дотриманням актів 
законодавства з питань освіти і науки, виконання навчальним закладом вимог 
щодо змісту, рівня та обсягу загальної середньої, професійно-технічної, вищої 
(кваліфікаційний рівень: молодший спеціаліст) освіти; забезпечення реалізації 
неперервної професійної освіти і навчання впродовж життя з урахуванням 
національно-культурних, соціально-економічних, демографічних та інших 
особливостей регіону; створення умов для здобуття первинної професійно-
технічної освіти, перепідготовки та підвищення кваліфікації громадян 
відповідно до їх покликань, індивідуальних здібностей і можливостей; 
сприяння в реалізації державної політики зайнятості населення; задоволення 
регіональних потреб у кваліфікованих кадрах; впровадження інноваційних 
педагогічних і виробничих технологій; підвищення кваліфікації педпрацівників 
училища; врахування вимог до конкретного робочого місця при підготовці 
кадрів; зміцнення матеріально-технічної та  методичної бази закладу; кадрове і 
науково-методичне забезпечення навчально-виховного процесу ВПУ. 

Основні принципи управлінської діяльності у багатопрофільному  
ВПУ: 

Методологічні принципи: цілеспрямованість та підпорядкованість 
системи управлінської діяльності  меті  і завданням роботи ПТНЗ; ієрарархічна 
узгодженість цілей і завдань; функціонально-логічна структуризація системи 
управління; науковість і системність; об’єктивність і конкретність; 



оптимальність і ефективність; гуманізація і демократизація; поєднання 
громадських і державних основ в управлінні.  

Технологічні принципи: комплексність і пропорційність; плановість; 
субординаційна послідовність; оптимізація кількості рівнів управління; 
колегіальність (прийняття управлінських рішень) і персональність 
(відповідальності); безперервність оновлення та наступність; свобода і 
самодіяльність; звітність.  

Соціально-психологічні принципи: створення сприятливого 
психологічного клімату; попередження конфліктів, стимулювання праці; 
мотивація творчості. 

На структуру управління та зміст управлінської діяльності у ВПУ 
впливають такі ключові чинники: ситуація на ринку праці; інноваційний 
розвиток економіки; зростання вимог до рівня кваліфікації робочої сили; 
впровадження державних стандартів ПТО; регіональні особливості; 
непослідовність чинного законодавства у сфері освіти; перетворення 
навчальних закладів у суб’єкти ринкової економіки; зростання відкритості і 
демократичності суспільства; необхідність вдосконалення і демократизації 
управлінської діяльності. 

Реалізація завдань управлінської діяльності у багатопрофільному ВПУ 
зумовлює необхідність: прогнозування потреб ринку праці у кваліфікованих 
робітниках та молодших спеціалістах; розвитку системи відносин соціального 
партнерства; організації безперервної ступневої професійної підготовки, 
втілення стратегії навчання протягом усього життя; побудови раціональної, 
ефективної структури управління; оновлення функціональних обов’язків 
працівників та приведення їх у відповідність з цілями і завданнями; 
вдосконалення нормативно-правового забезпечення діяльності та управління 
ВПУ. 

Пріоритетні напрями розвитку управлінської діяльності: формування 
цілісної системи соціального партнерства, яка дозволяє прогнозувати потреби 
регіонального ринку праці у кваліфікованих кадрах, забезпечувати якісну 
виробничу практику учнів з їх наступним працевлаштуванням, отримувати 
замовлення на виконання робіт, виробництво товарів і надання послуг для 
закріплення професійних компетенцій учнів; створення нових структурних  
підрозділів управління у ВПУ та визначення їх функцій; забезпечення 
ефективної взаємодії цих структурних підрозділів на всіх етапах 
управлінського циклу з урахуванням поточних ситуацій.  

Вдосконалення  управлінської діяльності у багатопрофільному ВПУ 
повинно забезпечувати моніторинг ринку праці та ринку освітніх послуг; 
оновлення матеріально-технічної бази навчального закладу, навчально-
методичного забезпечення професій; підвищення кваліфікації педагогічних 
працівників, створення оптимальних умов їх творчої діяльності; відкритість, 
доступ до інформаційного простору; формування та розвиток елементів 
автономного самоврядування учнівського колективу; колегіальність та 
прозорість розроблення і прийняття управлінських рішень, функціонування 
системи контролю та механізмів корекції. 

 



ІІ. Система управління багатопрофільним ВПУ 
 

Система управління багатопрофільним ВПУ є гнучкою, відкритою для 
взаємодії з різними зацікавленими  соціальними системами через механізми 
соціального партнерства. Взаємодія з місцевими та регіональними органами 
влади, центрами зайнятості, замовниками кадрів, школами, батьками учнів, 
вищими навчальними закладами ІІІ-ІV рівня акредитації покликана комплексно 
вирішувати завдання професійної орієнтації молоді згідно з тенденціями на 
ринку праці; фінансового, матеріально-технічного, науково-методичного, 
кадрового забезпечення навчально-виробничого процесу. Основними 
принципами соціального партнерства є: рівноправність всіх учасників; опора на 
правову базу; використання договірних процедур; добровільність прийняття 
зобов’язань за договорами. 

Участь соціальних партнерів в управлінні багатопрофільним ВПУ 
сприятиме: постійному доступу до інформації про стан ринку праці; 
врахуванню вимог роботодавців до змісту підготовки кваліфікованих 
робітників та молодших спеціалістів; організації систематичного стажування 
викладачів та майстрів виробничого навчання на підприємствах;  організації 
ефективного виробничого навчання та виробничої практики; створенню 
механізмів об’єктивної оцінки якості професійної підготовки; цільовій 
підготовці кадрів для конкретного підприємства; забезпеченню ринку праці 
кваліфікованими кадрами в необхідній кількості і відповідної якості 
підготовки; здійсненню спільних проектів, що дозволять поповнити 
позабюджетні фонди училища. 

Структура управління:  
Структура управління багатопрофільним ВПУ визначається основними 

цілями і завданнями навчального закладу, змінами в системі організації 
виробничої практики та працевлаштування. Вона включає директора училища, 
заступників директора з методичної, виховної,  навчальної та  виробничої 
роботи, завідувачів відділень за напрямками професій, завідувачів виробничої 
практики, фінансово-господарські структури, колегіальні органи: 

 

Заступник 
директора  з МР 

Заступник директора  
з виховної  роботи 

Заступник 
директора  з НР 

Заступник 
директора  з ВР 

Головний 
бухгалтер 

 

Завгосп 

Голови 
методичних  

комісій 

Завідувачі 
виробничою 
практикою  

Завідувачі 
відділеннями  

Фахівці 
бухгалтерії 

Працівники 
господарської 
структури 

Шеф-кухар  Зав. гуртожитком  

Викладачі та майстри виробничого навчання,  інші педпрацівники 

Зав. 
бібліотекою 

Директор Колегіальні органи 
навчального закладу 

Соціальні партнери 
навчального закладу  

Учні (слухачі)  



Структурно-функціональна модель управління багатопрофільним вищим 
професійним училищем наведена у Додатку 1. 

Зміст управлінської діяльності:  
Управлінська діяльність передбачає спільне вироблення стратегічної 

реалістичної мети; моделювання бажаного результату діяльності закладу; 
визначення цілей і завдань та кроків з їх реалізації; кооперацію та 
самоспрямування дій учасників управлінського  та навчально-виробничого 
процесів; забезпечення повноти та узгодженості  дій за спільно визначеними 
провідними напрямками; самомоніторинг якості управлінського процесу та 
моніторинг результатів  навчально-виробничого процесу; саморегулювання та 
самокорекцію діяльності учасників навчально-виробничого процесу на 
відповідних рівнях управління. 

Організація управління багатопрофільним ВПУ передбачає розробку 
посадових обов’язків суб’єктів управлінської діяльності на основі типових, з 
врахуванням як цілей і завдань, що стоять перед навчальним закладом, так і 
особистісних якостей працівників, які обіймають керівні посади (див. Додаток). 
Основними напрямками управлінської діяльності посадових осіб вищого 
професійного училища є:  

- заступник директора з навчальної роботи: організація, управління і 
контроль за навчально-виховним процесом  в училищі та 
об’єктивністю оцінки результатів освітньо-професійної підготовки 
учнів; організація перспективного і поточного планування діяльності 
педагогічного та учнівського колективів; координація роботи 
викладачів, майстрів виробничого навчання, керівника фізвиховання, 
завідувачів відділень та інших педпрацівників з виконання навчальних 
планів і програм;   

- заступник директора з виховної роботи: організація і контроль 
виховної роботи з учнями; організація профорієнтаційної роботи; 
методичне управління виховним процесом; контроль за роботою 
гуртожитку та їдальні;  допомога в організації та координація 
діяльності  учнівського самоврядування, батьківського комітету; 
забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту учнів; 

- заступник директора з методичної роботи: планування, організація і 
контроль методичної роботи в училищі; здійснення зовнішніх зв’язків 
з науковими установами, методичними центрами, навчальними 
закладами з питань удосконалення навчально-виховного процесу; 
організація роботи з підготовки матеріалів до ліцензування 
загальноосвітньої підготовки, професій і спеціальностей; розробка 
робочих навчальних планів; планування підвищення кваліфікації 
педпрацівників училища; забезпечення навчального закладу 
навчально-методичною літературою; 

- заступник директора з виробничої роботи: організація і забезпечення 
професійно-практичної підготовки учнів та виробничої діяльності 
училища, керівництво ними та контроль; координація  зовнішніх 
зв’язків училища з питань організації виробничої практики учнів та 
працевлаштування випускників; забезпечення ремонту технологічного 



обладнання, комплектування матеріально-технічної бази майстерень 
та лабораторій; розробка бізнес-плану, контроль за його виконанням; 

- завідувач відділенням: планування, організація і контроль за 
навчально-виховним процесом на відділенні; забезпечення співпраці з 
соціальними партнерами з питань виробничої практики та 
працевлаштування учнів; планування, організація і контроль за 
виконанням бізнес-плану відділення; планування та подання 
пропозицій з вдосконалення матеріально-технічної бази кабінетів 
спецдисциплін, майстерень, лабораторій;  

- завідувач виробничої практики: планування, організація і контроль за  
проходженням виробничої практики учнями, виконання ними 
навчальних планів і програм виробничого навчання та виробничої 
практики; здійснення співпраці з роботодавцями; укладання договорів 
з виробничої практики; оформлення документації, здійснення 
калькуляції для виконання практичних робіт та надання послуг. 

Процес управління:                                                                                                                              
Процес управління багатопрофільним ВПУ передбачає ефективну 

організацію навчально-виховного та навчально-виробничого процесу, що 
забезпечує реалізацію державних стандартів загальної середньої, професійно-
технічної, вищої освіти на рівні кваліфікаційних вимог до молодшого 
спеціаліста.  

Керівництво діяльністю навчального закладу здійснює директор. Йому 
підпорядковуються заступники директора за напрямками діяльності. Завідувач 
відділення, змістом управлінської діяльності якого є оперативне і професійне 
вирішення питань організації навчально-виховного процесу на відділенні, яке 
формується за принципом спорідненості професій і спеціальностей, 
підпорядковується безпосередньо директору училища, а за окремими 
напрямками роботи – заступникам директора. Завідувачі виробничою 
практикою, майстри виробничого навчання на відділенні працюють під 
керівництвом завідувачів відділеннями. Викладачі підпорядковані заступнику 
директора з  навчальної роботи, а за напрямками діяльності – заступникам 
директора з виховної та методичної роботи. 

Ефективність фінансово-господарської діяльності забезпечують головний 
бухгалтер та завгосп, які діють під керівництвом директора закладу. 

Участь педагогічних працівників, учнів та їх батьків у діяльності 
навчального закладу  забезпечується через роботу колегіальних органів: зборів 
трудового колективу, педагогічної ради, профспілкового комітету, учнівського 
самоврядування, батьківських комітетів. 

 
ІІІ. Інструктивно-методичне забезпечення. 
Вдосконалення змісту, форм та методів організації управлінської 

діяльності потребує здійснення експериментальної роботи, спрямованої на 
обґрунтування й проектування нових моделей та організаційно-педагогічних 
форм управління підготовкою кваліфікованих кадрів, розробку і апробацію 
інструктивно-методичного забезпечення управлінської діяльності у ВПУ. 
Підготовка за участю Інституту  професійно-технічної освіти України АПН 
України, відділення змісту професійно-технічної освіти Інституту інноваційних 



технологій та змісту освіти МОН України, навчально-методичних центрів ПТО, 
професійних навчальних закладів методичних посібників, зокрема з питань 
планування навчального процесу, створення комплексного методичного 
забезпечення  професій, організації виробничої діяльності, здійснення 
внутріучилищного контролю сприятиме вдосконаленню управлінської 
діяльності у  ПТНЗ. 

 
ІV. Умови реалізації Концепції. 
Діяльність, спрямована на реалізацію Концепції, передбачає 

вдосконалення структури управління багатопрофільного ВПУ відповідно до 
соціально-економічних змін та умов інноваційного розвитку професійних 
навчальних закладів;  корегування посадових обов’язків суб’єктів навчального 
процесу; розробку критеріїв оцінювання результативності діяльності посадових 
осіб; створення комфортного навчального середовища; забезпечення  високої 
виконавської дисципліни суб’єктів управлінської діяльності; розвиток системи 
соціального партнерства; внесення пропозицій щодо удосконалення діючих 
нормативних актів та створення нової законодавчо-нормативної бази 
спрямованої на підвищення ефективності функціонування системи підготовки 
кваліфікованих кадрів для потреб економіки. Реалізація Концепції потребує 
об’єднання зусиль  освітніх наукових установ, професійних навчальних 
закладів, роботодавців, регіональних і місцевих органів влади. 

Передбачається висвітлення діяльності з реалізації Концепції в пресі, 
фахових журналах, інших засобах масової інформації. 

 
Структурно-функціональна модель  управління 

багатопрофільним вищим професійним училищем 
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Додаток 2.  
Посадові обов’язки суб’єктів організації навчально-виховного процесу 

Державного професійно-технічного навчального закладу 
«Роменське вище професійне училище» 

 
ЗАТВЕРДЖУЮ 

             Директор ДПТНЗ «Роменське ВПУ» 
       ____________ С.П. Коваленко 
       “____”___________2009р. 
 

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ 
заступника директора з навчальної роботи 
Роменського вищого професійного училища 

 

1. Загальні положення 
1.1. Ця посадова інструкція розроблена на основі тарифно-кваліфікаційної 
характеристики заступника директора (керівника, начальника, завідувача) 
закладу освіти.  Під час складання інструкції враховані типові рекомендації 
щодо організації служби охорони праці в закладах освіти. 

1.2. Заступник директора училища  з навчальної роботи призначається на 
посаду і звільняється з неї директором училища. 
На період відпустки, відрядження і тимчасової непрацездатності заступника 
директора з навчальної роботи його обов'язки можуть бути покладені на  інших 
заступників чи викладача  з числа найбільш досвідчених педагогів. Тимчасове 
виконання обов'язків у таких умовах здійснюється на основі наказу директора 
училища.  

1.3. Заступник директора з навчальної роботи повинен мати повну вищу 
освіту і стаж педагогічної роботи не менше 5 років, а в даному навчальному 
закладі не менше 1 року . 

1.4. Заступник директора з навчальної роботи підпорядковується 
безпосередньо директору училища. 

1.5. У своїй діяльності заступник директора з навчальної роботи 
керується Конституцією України, законами України “Про освіту”, “Про 
професійно-технічну освіту”, “Про загальну середню освіту”; “Положенням про 
організацію навчально-виробничого процесу у ПТНЗ”, “Положенням про вище 
професійне училище”; правилами і нормами охорони праці, техніки безпеки і 
протипожежної охорони, а також Статутом і локальними правовими актами 
училища (в тому числі Правилами внутрішнього трудового розпорядку, 
наказами і розпорядженнями директора, цією Інструкцією), трудовим 
договором (контрактом). 

1.6. Заступник директора з навчальної роботи дотримується Конвенції 
про права дитини. 

 
2. Функції 

Основними напрямами діяльності заступника директора з навчальної роботи є: 
2.1. Організація навчального процесу в училищі, управління ним і 

контроль за розвитком цього процесу. 



2.2. Забезпечення дотримання норм і правил техніки безпеки в 
навчальному процесі. 

3. Посадові обов'язки 
Заступник директора з навчальної роботи виконує такі посадові 

обов'язки: 
 3.1. Спрямовує свою діяльність у співпраці з іншими заступниками 
директора та інженерно-педагогічними працівниками на досягнення головної 
мети в діяльності училища по підготовці висококваліфікованих, 
конкурентоспроможних робітників і спеціалістів, а також підвищення 
кваліфікації та перепідготовці незайнятого населення. 

3.2. Планує, безпосередньо організовує, контролює навчальний  процес в 
училищі.  

3.3. Координує роботу викладачів, майстрів виробничого навчання, 
керівника фізвиховання, завідуючих відділень “Будівництво та експлуатація 
будівель і споруд”, «Технологія харчування, товарознавство та комерційна 
діяльність, легка промисловість», «Комп’ютерні технології» та інших 
педагогічних працівників із виконання навчальних планів та програм. 

3.4. Організовує і координує розробку необхідної навчально-методичної 
документації. 

3.5. Здійснює систематичний контроль за якістю навчального процесу й 
об'єктивністю оцінювання результатів освітньої підготовки учнів, відвідує 
уроки та інші види навчальних занять, що проводяться педагогічними 
працівниками училища, аналізує їх форму та зміст, доводить результати аналізу 
до відома педагогів. 

3.6. Забезпечує своєчасну підготовку встановленої звітної документації, 
своєчасно звітує перед обласним управлінням освіти і науки та іншими 
державними органами, директором училища.  

Контролює правильне і своєчасне ведення викладачами класних 
журналів, іншої виконавчої документації. 

3.8. Здійснює заходи щодо збереження контингенту учнів. 
3.9. Бере участь у підборі та розстановці педагогічних кадрів, підвищує 

свою кваліфікацію. 
3.10. Вносить пропозиції щодо вдосконалення навчального процесу, бере 

участь у роботі педагогічної ради училища. 
3.12. Бере участь у підготовці й проведенні атестації педагогічних та 

інших працівників училища. 
3.13.  Веде, підписує і передає директору училища табель обліку робочого 

часу безпосередньо підпорядкованих йому викладачів та навчально-
допоміжного персоналу. 

3.14. Заступник директора з навчальної роботи організовує роботу: 
- по розподілу педнавантаження; 
- складання тарифікаційних списків і призначення керівників 
предметних гуртків. 

3.15. Організовує роботу приймальної комісії, комісії по переведенню 
учнів та випуску робітників і молодших спеціалістів. 

3.16. Контролює роботу стипендіальної комісії. 



3.17. Складає посадові інструкції на підлеглих працівників і подає на 
затвердження директору училища за погодженням із головою профспілкового 
комітету. 

3.18. Проводить інструктивно-методичні засідання. 
3.19. Бере участь у роботі педагогічної і економічної ради училища. 
3.20. Дотримується етичних норм поведінки, які відповідають 

громадському статусу педагога, в училищі, побуті, в громадських місцях. 
3.21. Проходить періодичні медичні обстеження. 
3.22. Виконує інші доручення директора училища, пов’язані з навчально-

виробничим процесом училища. 
4. Права 

Заступник директора училища з навчальної роботи мас право в межах 
своєї компетенції: 

4.1. Бути присутнім на будь-яких заняттях, які проводяться з учнями 
училища.  

4.2. Давати обов'язкові для виконання розпорядження підпорядкованим 
йому працівникам.  

5. Відповідальність 
5.1.Заступник директора з навчальної роботи несе відповідальність за: 

- збереження наукової, навчальної, виробничої та фінансової таємниці, розголос 
якої може негативно вплинути на навчально-виховний процес і діяльність 
навчального закладу в цілому;  
-  виконання навчальних планів і програм; 
-  загальноосвітню і професійн0-теоретичну підготовку робітників і молодших 
спеціалістів;  
-  розробку перспективного і поточного планування з питань навчальної 
діяльності; 
-  роботу кабінетів, предметних гуртків та підготовку училища до різних видів 
ярмарків та виставок; 
-  стан складання та виконання розкладу занять, графіків навчального процесу; 
організацію проведення вхідного, поточного, проміжного та вихідного 
контролю; 
-  рівень знань і умінь учнів; 
-  розробку та виконання заходів по підготовці училища до атестації та 
акредитації; 
-  збереження навчально-інструктивної та іншої документації, що передана під 
звіт для забезпечення навчальної діяльності училища; 
-  створення безпечних умов праці при організації навчального процесу; 
-  дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку; 
-  організацію чергування викладачів. 

5.2. За невиконання чи неналежне виконання без поважних причин Статуту і 
Правил внутрішнього трудового розпорядку училища, законних розпоряджень 
директора училища та інших локальних нормативних актів, посадових 
обов'язків, встановлених цією Інструкцією, в тому числі за невикористання 
наданих прав, заступник директора з навчальної роботи несе дисциплінарну 
відповідальність у порядку, визначеному трудовим законодавством. За грубе 



порушення трудової дисципліни як дисциплінарне покарання може бути 
застосоване звільнення. 

5.3. За застосування (в тому числі одноразове) методів виховання, пов'язаних 
із фізичним і/чи психічним насиллям над особистістю учня (вихованця), а 
також скоєння іншого аморального вчинку заступник директора з навчальної 
роботи може бути звільнений із посади відповідно до трудового 
законодавства. 
5.4. За порушення правил пожежної безпеки, охорони праці, санітарно-
гігієнічних норм організації навчально-виховного процесу заступник 
директора з навчальної роботи притягається до адміністративної 
відповідальності в порядку і у випадках, передбачених адміністративним 
законодавством. 
5.5. За завдані училищу чи учасникам навчального процесу у зв'язку з 
виконанням (невиконанням) своїх посадових обов'язків збитки заступник 
директора з навчальної роботи несе матеріальну відповідальність в порядку і 
в межах, встановлених трудовим і/чи цивільним законодавством. 
 

6. Взаємовідносини (зв'язки за посадою) 
Заступник директора з навчальної роботи: 
6.1. Працює в режимі ненормованого робочого дня згідно Внутрішнього 

трудового розпорядку училища. 
6.2.  Самостійно планує свою роботу на навчальний рік та семестр. План 

роботи затверджується директором училища. 
6.3. Отримує від директора училища інформацію нормативно-правового і 

організаційно-методичного характеру, ознайомлюється з відповідними 
документами. 

6.4. Систематично обмінюється інформацією з питань, які належать до його 
компетенції, з педагогічними працівниками училища, заступниками директора. 

6.5.  Виконує обов'язки директора училища в період тимчасової його 
відсутності. Виконання обов'язків директора здійснюється відповідно до 
трудового законодавства і Статуту училища на підставі наказу директора чи 
наказу управління освіти і науки облдержадміністрації. 

6.6. Співпрацює з республіканським, обласним навчально-методичними 
центрами, інститутами післядипломної підготовки, навчальними закладами 
різних рівнів акредитації, місцевими відділами освіти. 

 
ПОГОДЖЕНО 
Голова профспілкового комітету       
 Ф.Б.Мірошніченко 
«____»_______________ 2009р. 
 
 
Ознайомлений (на): 
 
 



ЗАТВЕРДЖУЮ 
       Директор ДПТНЗ «Роменське ВПУ» 
       ___________ С.П.Коваленко 
       «___»____________2009р.  

 
 

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ  
заступника директора з виробничої  роботи 

   Роменського вищого професійного училища___ 
_____________ 

 
1. Загальні положення 

1.1. Ця посадова інструкція розроблена на основі тарифно-кваліфікаційної 
характеристики заступника директора (керівника, начальника, завідувача) 
закладу освіти.  Під час складання інструкції враховані типові рекомендації 
щодо організації служби охорони праці в закладах освіти. 

1.2. Заступник директора училища  з виробничої роботи призначається на 
посаду і звільняється з неї директором училища. 
На період відпустки, відрядження і тимчасової непрацездатності заступника 
директора з виробничої роботи його обов'язки можуть бути покладені на 
одного із заступників директора або на завідуючого відділення. Тимчасове 
виконання обов'язків здійснюється на основі наказу директора училища.  

1.3. Заступник директора з виробничої роботи повинен мати вищу освіту 
за технічним профілем та стаж роботи не менше 3 років на педагогічних чи 
інженерних посадах. 

1.4. Заступник директора з виробничої роботи підпорядковується 
безпосередньо директору училища. 

1.5. У своїй діяльності заступник директора з виробничої роботи 
керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про 
професійно-технічну освіту», Указами Президента України, рішеннями 
Кабінету Міністрів України та органів управління освіти, правилами і нормами 
охорони праці, Статутом і локальними правовими актами училища ( в тому 
числі Правилами внутрішнього трудового розпорядку, наказами і 
розпорядженнями директора, цією посадовою інструкцією), трудовим 
договором (контрактом) . 

1.6. Дотримується Конвенції про права дитини. 
 

2. Функції 
2.1. Організація та забезпечення професійно-практичної підготовки учнів, 

виробничої діяльності, керівництво ними та контроль.  
2.2. Здійснення зовнішніх зв'язків училища шляхом укладення договорів на 

навчання та працевлаштування учнів на виконання виробничих замовлень, 
реалізації виготовленої продукції, поставки матеріалів, інструменту, 
комплектуючих, необхідних для виконання навчальних планів і програм. 



2.3. Забезпечення ремонту технологічного обладнання, комплектування 
майстерень новим обладнанням, оснасткою, унаочненнями, конструкторською 
та технологічною документацією. 

2.4. Забезпечення проходження виробничої практики учнів, виконання 
програм практик. 

2.5.  Контроль і забезпечення повного виконання учнями всіх тем програм 
виробничого навчання, виробничих, переддипломних та технологічних 
практик. 

 
3. Посадові обов'язки 

Заступник директора з виробничої  роботи  виконує такі обов'язки: 
 3.1. Спрямовує свою діяльність у співпраці з іншими заступниками 
директора та інженерно-педагогічними працівниками на досягнення головної 
мети в діяльності училища по підготовці висококваліфікованих, 
конкурентоспроможних робітників і спеціалістів, а також підвищення 
кваліфікації та перепідготовці незайнятого населення. 
 3.2. Здійснює заходи щодо забезпечення виробничих майстерень 
сучасним обладнанням, наочними посібниками і технічними засобами 
навчання, забезпечення виробничого навчання конструкторськими і технічними 
документами. 
 3.3. Здійснює систематичний контроль за якістю навчально-виробничого 
процесу: об'єктивністю оцінки результатів підготовки учнів, відвідує уроки 
виробничого навчання, аналізує їх форму та зміст, доводить результати аналізу 
до відома педпрацівників. 
 3.4. Організовує та здійснює контроль за: 
а) проходженням учнями виробничої практики; 
б) проведенням кваліфікаційних (в т.ч. Державної) атестацій та присвоєнням 
кваліфікацій особам, які здобувають професійно-технічну освіту 
в) працевлаштуванням випускників, закріпленістю їх на робочих місцях. 
 3.5. Організовує в училищі конкурси професійної майстерності учнів, 
майстрів виробничого навчання та забезпечує їх участь в обласних та 
республіканських конкурсах. 
 3.6. Здійснює зовнішні зв'язки училища з питань виробничих замовлень, 
контролює реалізацію готової продукції. 

 3.7. Організовує роботу по підготовці експонатів і участі училища у 
виставках технічної творчості, виставках професійного спрямування, ярмарках. 
 3.8. Контролює правильне і своєчасне ведення майстрами виробничого 
навчання журналів виробничого навчання. 
 3.9. Контролює і забезпечує дотримання вимог охорони праці при 
проведенні навчально-виробничого, навчально-виховного процесу в 
навчальному закладі. 

3.10.  Організовує роботу по розробці  бізнес-плану  училища, подає його 
на розгляд економічної ради училища, відповідає за його виконання. 
 3.11. Бере участь у підготовці, роботі економічної ради, 
педрад,інструктивно-методичних нарад і забезпечує виконання їх рішень. 

 3.12. Бере участь у складанні плану роботи училища на рік. 
За своїм напрямком бере участь у підборі та розстановці кадрів. 



3.14. Звітує перед директором училища, обласним управлінням освіти і 
науки, іншими державними структурами згідно установлених форм. 

3.15. Виконує інші доручення директора училища, пов’язані з навчально-
виховним процесом.  

3.16. Проходить періодичні медичні огляди. 
3.17. Дотримується етичних норм поведінки, які відповідають 

суспільному статусу педагога в училищі, в побуті, в громадських місцях. 
 

4. Відповідальність 
Заступник директора з виробничої роботи несе відповідальність за: 

4.1. Збереження наукової, навчальної, виробничої та фінансової таємниці, 
розголос якої може негативно вплинути на навчально-виховний процес і 
діяльність навчального закладу в цілому.  

4.2. Збереження навчально-методичної та іншої документації, що 
передана під звіт для забезпечення навчально-виховного процесу училища. 

4.3. За невиконання чи неналежне виконання Статуту, Правил 
внутрішнього трудового розпорядку училища, наказів чи розпоряджень 
директора училища, посадових обов'язків, встановлених даною інструкцією, а 
також за невикористання наданих прав, заступник директора училища з 
виробничої роботи несе дисциплінарну відповідальність у порядку 
визначеному трудовим законодавством. За грубе порушення трудових 
обов'язків у якості дисциплінарного покарання може бути використано 
звільнення з роботи. 
 4.4.За застосування, в тому числі одноразове, методів виховання, 
пов'язаних 
з фізичним чи психічним насильством над особистістю учня, а також скоєння 
іншого аморального вчинку заступник директора може бути звільнений з 
посади у відповідності з трудовим законодавством. Звільнення за подібний 
вчинок не є заходом дисциплінарного покарання. 
 4.5.За порушення правил пожежної безпеки, охорони праці, санітарно-
гігієнічних норм організації навчально-виробничого процесу заступник 
директора притягається до адміністративної відповідальності в порядку і у 
випадках, передбачених адміністративним законодавством. 
 4.6.За спричинення училищу, чи учаснику навчально-виробничого 
процесу збитків у зв'язку з виконанням (чи невиконанням) своїх посадових 
обов'язків заступник директора несе матеріальну відповідальність в порядку і 
в межах, встановлених трудовим і (чи) цивільним законодавством. 

 
5. Права 

Заступник директора училища з виробничої роботи має право в межах своєї 
компетенції: 
 5.1.Давати обов'язкові для виконання розпорядження підпорядкованим 
працівникам. 
 5.2.Бути присутнім на будь-яких заняттях, які проводяться з учнями 
училища. 



5.3.Давати пропозиції директору училища про заохочення чи накладення 
стягнень підпорядкованих йому працівників у відповідності з Статутом 
училища. 

 5.4.Вносити свої пропозиції щодо покращення роботи училища, 
 5.5. Вимагати від працівників необхідні відомості, документи, пояснення 
відповідно до своїх обов’язків. 
 

6. Взаємовідносини (зв'язки за посадою) 
Заступник директора училища з виробничої роботи: 

 6.1.Працює в режимі ненормованого робочого дня згідно Правил 
внутрішнього трудового розпорядку училища. 
 6.2.Самостійно планує свою роботу. 
 6.3.Отримує від директора училища інформацію нормативно-правового і 
організаційно-методичного характеру, ознайомлюється з відповідними 
документами. 
 6.4.Систематично обмінюється інформацією з питань, які входять до 
його компетенції, з інженерно-педагогічними працівниками училища, іншими 
заступниками директора, завідуючими відділеннями. 

6.5.  Виконує обов'язки директора училища в період тимчасової його 
відсутності. Виконання обов'язків директора здійснюється відповідно до 
трудового законодавства і Статуту училища на підставі наказу директора чи 
наказу управління освіти і науки облдержадміністрації. 

6.6.При виникненні конфліктних ситуацій або непорозумінь з іншими 
працівниками училища, заступник директора звертається безпосередньо до 
директора училища. 
 
ПОГОДЖЕНО 
Голова  профспілкового  комітету      Ф.Б.Мірошніченко 
«___»_____________ 2009р. 
 
Ознайомлений (на): 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
       ЗАТВЕРДЖУЮ 

Директор ДПТНЗ «Роменське ВПУ» 
       _________________ С.П. Коваленко 
       “____”___________2009р. 
 

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ 
заступника директора з методичної роботи 
Роменського вищого професійного училища 

 
1. Загальні положення 

1.1. Ця посадова інструкція розроблена на основі тарифно-кваліфікаційної 
характеристики заступника директора (керівника, начальника, завідувача) 
закладу освіти.  Під час складання інструкції враховані типові рекомендації 
щодо організації служби охорони праці в закладах освіти. 



1.2. Заступник директора училища  з методичної роботи призначається на 
посаду і звільняється з неї директором училища. 
На період відпустки, відрядження і тимчасової непрацездатності заступника 
директора з методичної роботи його обов'язки можуть бути покладені на 
заступника директора з навчальної роботи або одного з голів методичних 
комісій. Тимчасове виконання обов'язків у таких умовах здійснюється на основі 
наказу директора училища.  

1.3. Заступник директора з методичної роботи повинен мати повну вищу 
освіту і стаж роботи не менше 5 років на педагогічних чи керівних посадах, а в 
даному навчальному закладі не менше 1 року . 

1.4. Заступник директора з методичної роботи підпорядковується 
безпосередньо директору училища. 

1.5. У своїй діяльності заступник директора з методичної роботи 
керується Конституцією України, законами України “Про освіту”, “Про 
професійно-технічну освіту”, “Про загальну середню освіту”, “Положенням про 
організацію навчально-виробничого процесу у ПТНЗ”, “Положенням про вище 
професійне училище”; правилами і нормами охорони праці, техніки безпеки і 
протипожежної охорони, а також Статутом і локальними правовими актами 
училища (в тому числі Правилами внутрішнього трудового розпорядку, 
наказами і розпорядженнями директора, цією Інструкцією), трудовим 
договором (контрактом). 

1.6. Заступник директора з методичної роботи дотримується Конвенції 
про права дитини. 

2. Функції 
Основними напрямами діяльності заступника директора з методичної роботи є: 

2.1.Планування, організація, контроль стану методичної роботи в 
училищі. 

3. Посадові обов'язки: 
Заступник директора з методичної роботи виконує такі посадові 

обов'язки: 
 3.1. Спрямовує свою діяльність у співпраці з іншими заступниками 
директора та інженерно-педагогічними працівниками на досягнення головної 
мети в діяльності училища по підготовці висококваліфікованих, конкурентно-
спроможних робітників і спеціалістів, а також підвищення кваліфікації та 
перепідготовку незайнятого населення. 
 3.2. Здійснює зовнішні зв’язки з науковими установами, методичними 
центрами, іншими навчальними закладами з питань удосконалення навчально-
виховного процесу. 

3.2. Бере безпосередню участь у роботі атестаційної комісії, є її 
секретарем. 

3.3. Проводить інструктивно-методичні наради з педагогічними 
працівниками.  

3.4. Розробляє методичні документи, що забезпечують інноваційну, 
дослідницьку, експериментальну діяльність; нормативні документи для 
структур, що беруть участь у розвитку училища; технології здійснення 
процедур інноваційної діяльності. 



3.5. Забезпечує розробку робочих навчальних планів з професій, за якими 
здійснюється  підготовка кваліфікованих  робітників, навчальних планів для 
груп ВПУ, спільно з заступником директора з навчальної роботи здійснює 
затвердження навчальних планів з підготовки молодшого спеціаліста. 

3.6. Організовує роботу  методичного кабінету, методичної ради та 
методичних комісій. 

3.7. Координує роботу викладачів з видавництва і тиражування 
методичних посібників. 

3.8.  Здійснює організацію методичних виставок. 
3.9. Організовує роботу з підготовки матеріалів до ліцензування 

загальноосвітньої підготовки, професій і спеціальностей. 
3.10. Здійснює планування підвищення кваліфікації педпрацівників 

училища. 
3.11.Сприяє розвитку педагогічної та фахової майстерності викладачів та 

майстрів виробничого навчання. 
3.12. Надає допомогу в розробці та проводить контроль за використанням 

навчально-методичної документації майстрами виробничого навчання, 
викладачами училища. 

3.13. Контролює забезпечення навчально-виховного процесу навчальною, 
методичною літературою та іншими сучасними інформаційними засобами. 

3.14. Бере участь у роботі економічної ради училища. 
 3.15. Бере участь в підготовці та роботі педрад, інструктивно-методичних 
нарад і забезпечує виконання їх рішень. 

 3.16. Бере участь в складанні плану роботи училища на рік. 
3.17. За своїм напрямком бере участь у підборі та розстановці кадрів. 
3.18. Звітує перед директором училища, обласним управлінням освіти і 

науки, іншими державними структурами згідно установлених форм. 
3.19. Виконує інші доручення директора училища, пов’язані з навчально-

виховним процесом.  
3.20. Проходить періодичні медичні огляди. 
3.21. Дотримується етичних норм поведінки, які відповідають 

суспільному статусу педагога в училищі, в побуті, в громадських місцях. 
 

4. Відповідальність 
Заступник директора з методичної роботи несе відповідальність за: 
4.1. Збереження наукової, навчальної, виробничої та фінансової таємниці, 

розголос якої може негативно вплинути на навчально-виховний процес і 
діяльність навчального закладу в цілому.  

4.2. Збереження навчально-методичної та іншої документації, що передана 
під звіт для забезпечення навчально-виховного процесу училища. 

4.3. За порушення правил пожежної безпеки, охорони праці, санітарно-
гігієнічних норм організації навчально-виховного процесу заступник 
директора з методичної роботи притягається до адміністративної 
відповідальності в порядку і у випадках, передбачених адміністративним 
законодавством. 
4.4. За завдані училищу чи учасникам навчально-виробничого процесу в 

зв'язку з виконанням (невиконанням) своїх посадових обов'язків збитки 



заступник директора з методичної роботи несе матеріальну відповідальність у 
порядку і в межах, встановлених трудовим і/чи цивільним законодавством. 

4.5. За невиконання чи неналежне виконання без поважних причин Статуту і 
Правил внутрішнього трудового розпорядку училища, законних розпоряджень 
директора училища та інших локальних нормативних актів, посадових 
обов'язків, встановлених цією Інструкцією, в тому числі за невикористання 
наданих прав, заступник директора з методичної роботи несе дисциплінарну 
відповідальність у порядку, визначеному трудовим законодавством. За грубе 
порушення трудової дисципліни як дисциплінарне покарання може бути 
застосоване звільнення. 

  4.6. За застосування (в тому числі одноразове) методів виховання, 
пов'язаних із фізичним і/чи психічним насиллям над особистістю учня 
(вихованця), а також скоєння іншого аморального вчинку заступник 
директора з методичної роботи може бути звільнений з посади відповідно до 
трудового законодавства. 

 
5. Права 

Заступник директора училища з методичної роботи має право: 
5.1. На самостійний вибір пріоритетних напрямків діяльності, планування 
своєї роботи на навчальний рік та семестр. 
5.2. На спеціальний кабінет, забезпечений необхідним для виконання 
службових обов’язків матеріальним обладнанням. 
5.3. На підвищення кваліфікації. 
5.4. Бути присутнім на будь-яких заняттях, які проводяться з учнями 
училища. 
5.5. Перевіряти роботу педагогічних працівників відповідно до своїх 
посадових обов’язків. 
5.6. Давати пропозиції директору училища про заохочення чи стягнення 
педагогічних працівників. 
5.7. Давати обов’язкові для виконання розпорядження підпорядкованим 
працівникам. 
5.8. Вносити свої пропозиції щодо покращення роботи училища. 
 

6. Взаємовідносини (зв'язки за посадою) 
Заступник директора з методичної роботи: 

6.1. Працює в режимі ненормованого робочого дня згідно Правил 
внутрішнього трудового розпорядку училища. 
          6.2. Співпрацює з обласним науково-методичним центром, інститутами 
післядипломної освіти, іншими структурними підрозділами методичної роботи. 

6.3. Отримує від директора училища інформацію нормативно-правового і 
виробничого характеру, ознайомлюється з відповідними документами. 

6.4. Систематично обмінюється інформацією з питань, які належать до 
його компетенції, з педагогічними працівниками училища. 

6.5.  Виконує обов'язки директора училища в період тимчасової його 
відсутності. Виконання обов'язків директора здійснюється відповідно до 
трудового законодавства і Статуту училища на підставі наказу директора чи 
наказу управління освіти і науки облдержадміністрації. 
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ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ 
заступника директора з виховної роботи 
Роменського вищого професійного училища 

 
1. Загальні положення 

1.1. Ця посадова інструкція розроблена на основі тарифно-кваліфікаційної 
характеристики заступника директора (керівника, начальника, завідувача) 
закладу освіти.  Під час складання інструкції враховані типові рекомендації 
щодо організації служби охорони праці в закладах освіти. 

1.2. Заступник директора училища  з виховної роботи призначається на 
посаду і звільняється з неї директором училища. 
На період відпустки, відрядження і тимчасової непрацездатності заступника 
директора з виховної роботи його обов'язки можуть бути покладені на 
практичного психолога або соціального педагога. Тимчасове виконання 
обов'язків здійснюється на основі наказу директора училища.  

1.3. Заступник директора з виховної роботи призначається директором 
училища з осіб, які мають вищу педагогічну освіту та досвід роботи з 
молоддю не менше 5 років, а в даному навчальному закладі не менше 1 року і 
підпорядковується безпосередньо директору училища. 

1.4. Заступник директора з методичної роботи підпорядковується 
безпосередньо директору училища. 

1.5. У своїй діяльності заступник директора з виховної роботи керується 
Конституцією України, законами України “Про освіту”, “Про професійно-
технічну освіту”, “Про загальну середню освіту”, “Положенням про організацію 
навчально- виховного процесу у ПТНЗ”, “Положенням про вище професійне 
училище”; правилами і нормами охорони праці, техніки безпеки і 
протипожежної охорони, а також Статутом і локальними правовими актами 
училища (в тому числі Правилами внутрішнього трудового розпорядку, 



наказами і розпорядженнями директора, цією Інструкцією), трудовим 
договором (контрактом). 
 1.6.Заступник директора з виховної роботи дотримується Конвенції про права 
дитини. 
 1.7. Заступнику директора з виховної роботи безпосередньо 
підпорядковуються: практичний психолог, соціальний педагог, керівник 
фізвиховання, вихователі, класні керівники, керівники гуртків художньої 
самодіяльності, спортивних секцій. 

 
2. Функції 

Основними напрямами діяльності заступника директора з виховної 
роботи є: 

2.1. Організація позаурочної і позаучилищної виховної роботи з учнями. 
2.2. Методичне управління виховним процесом. 
2.3. Забезпечення дотримання норм і правил техніки безпеки в 

позаурочній та позаучилищній роботі з учнями. 
 

3. Посадові обов'язки 
Заступник директора з виховної роботи виконує такі посадові обов'язки: 

 3.1. Організовує поточне і перспективне планування виховного процесу 
та його здійснення. 
 3.2. Координує роботу соціального педагога, практичного психолога, 
керівника фізвиховання, класних керівників, вихователів, завідуючих 
відділеннями, керівників гуртків художньої самодіяльності, спортивних секцій; 
встановлює коло їх службових обов'язків в межах виховної і позаурочної 
роботи. 

3.3. Організовує і координує розробку необхідної навчально-методичної 
документації. 

3.4. Здійснює систематичний контроль за якістю виховного процесу, 
роботою гуртків художньої самодіяльності, спортивних  секцій, проведенням 
позаурочних та позаучилищних заходів, відвідує заходи, заняття гуртків, 
секцій. Аналізує їхню діяльність, доводить результати аналізу до відома 
адміністрації, педколективу.  

3.5. Організовує просвітницьку роботу для батьків, приймає батьків (осіб, 
що їх замінюють) з питань організації виховного процесу. 

3.6. Надає допомогу педагогічним працівникам в опануванні та розробці 
інноваційних виховних програм і технологій. 
 3.7. Спрямовує свою діяльність у співпраці з іншими заступниками 
директора та інженерно-педагогічними працівниками на досягнення головної 
мети в діяльності училища по підготовці висококваліфікованих, 
конкурентоспроможних робітників і спеціалістів, а також підвищення 
кваліфікації та перепідготовку незайнятого населення. 
 3.8. Забезпечує своєчасне складання встановленої звітної документації, 
контролює правильне і своєчасне ведення журналів роботи гуртків, спортивних 
секцій, іншої документації.   

3.9. Надає допомогу колективам учнів у проведенні культурно-
освітніх і оздоровчих заходів. 



3.10. Контролює дотримання учнями Статуту і Правил для учнів училища. 
3.12. Бере участь у роботі економічної і педагогічної ради училища, 

засіданні стипендіальної комісії. 
 3.13. Організовує і контролює проведення оглядів художньої 
самодіяльності, роботу гуртків художньої творчості, спортивних секцій, 
культурно-масову та іншу позаурочну виховну роботу. 
 3.14. Забезпечує і контролює дотримання безпечних умов при організації 
культурно-масової, оздоровчої роботи з учнями, при виконанні 
сільськогосподарських робіт та в побуті. 
 3.15. Планує і організовує виконання сільськогосподарських робіт учнями 
з метою здешевлення харчування в їдальні училища. 

3.16. Розробляє заходи і організовує роботу по підготовці учбово-
матеріальної бази: гуртожитку, їдальні, приміщень для проведення культурно-
масової роботи, патріотичного і морально-правового виховання. 

3.17.  Веде, підписує і передає директору табель обліку робочого часу 
безпосередньо підпорядкованих йому педпрацівників і навчально-допоміжного 
персоналу.                                            

3.18. Забезпечує виконання класними керівниками, майстрами-
вихователями, іншими безпосередньо підпорядкованими йому працівниками 
покладених на них обов'язків щодо організації забезпечення безпеки 
життєдіяльності учнів, організовує виховну роботу, суспільно-корисну працю 
учнів відповідно до норм та правил охорони праці. 

3.19. Надає методичну допомогу класним керівникам, керівникам 
гуртків, спортивних секцій, трудових об'єднань, у тому числі з питань 
забезпечення охорони праці учнів, запобігання травматизму та нещасним 
випадкам. 

3.20. Інструктує безпосередньо підпорядкованих йому працівників з 
питань охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії і пожежної 
безпеки з оформленням відповідної документації; складає інструкції з техніки 
безпеки для гуртків. 

3.21. Контролює дотримання та вживає заходів щодо виконання 
санітарно-гігієнічних норм, вимог, правил з охорони праці, пожежної безпеки 
під час проведення виховних заходів та робіт за межами навчального закладу, 
проживаючих у гуртожитку.   

3.22. Організовує з учнями та їхніми батьками (особами, що їх 
замінюють) заходи щодо запобігання травматизму, дорожньо-транс-
портним пригодам, нещасним випадкам, які трапляються на вулиці, 
організовує залучення батьків до проведення виховної роботи з учнями, 
сприяє створенню комплексної системи виховання. 

3.23. Співпрацює з обласним навчально-методичним центром, місцевими 
відділами освіти і культури, місцевими органами влади, правоохоронними 
органами, іншими культурно-виховними закладами та громадськими 
організаціями. 

3.24.Вносить пропозиції щодо вдосконалення навчально-виховного 
процесу. 

3.25. Бере участь у підборі і розстановці педагогічних кадрів, підвищенні 
рівня їхньої професійної майстерності, підвищує свою кваліфікацію. 



3.26. Бере участь у складанні плану роботи училища на рік. 
3.27. Звітує перед директором училища, обласним управлінням освіти і 

науки, іншими державними структурами згідно установлених форм. 
3.28. Виконує інші доручення директора училища, пов’язані з навчально-

виховним процесом.  
3.29. Проходить періодичні медичні огляди. 
3.30. Дотримується етичних норм поведінки, які відповідають 

суспільному статусу педагога в училищі, в побуті, в громадських місцях. 
 

4.  Відповідальність 
4.1. Заступник директора з виховної роботи відповідає за збереження 

наукової, навчальної, виробничої, фінансової таємниці та таємниці 
особливостей індивідуального розвитку учнів, розголос якої може негативно 
вплинути на навчально-виховний процес і діяльність училища в цілому. 

 4.2. Заступник директора з виховної роботи відповідає за: 
- організацію і розвиток учнівського самоврядування; 
- житлово-побутові умови, медичне обслуговування, оздоровлення і 

харчування учнів; 
- стан відвідування занять учнями ; 
- організацію профорієнтаційної роботи серед випускників шкіл; 
- безпосередньо відповідає за організацію виховання учнів-сиріт, учнів, 

які залишилися без батьківського піклування та учнів, що потерпіли внаслідок 
аварії на ЧАЕС та їх матеріальне забезпечення. 

4.3. За невиконання чи неналежне виконання без поважних причин 
Статуту чи Правил внутрішнього трудового розпорядку училища, законних 
розпоряджень директора та інших локальних нормативних актів, посадових 
обов'язків, встановлених цією Інструкцією, в тому числі за невикористання 
наданих прав, заступник директора з виховної роботи несе дисциплінарну 
відповідальність у порядку, визначеному трудовим законодавством. За грубе 
порушення трудової дисципліни як дисциплінарне покарання може бути 
застосоване звільнення з роботи. 

4.4. За використання (в тому числі одноразове) методів виховання, 
пов'язаних із фізичним і/чи психологічним насиллям над особистістю учня, а 
також скоєння іншого аморального вчинку заступник директора з виховної 
роботи може бути звільнений з посади відповідно до трудового законодавства. 

4.5. За порушення правил пожежної безпеки, охорони праці, санітарно-
гігієнічних вимог до організації навчально-виховного процесу заступник 
директора з виховної роботи притягається до адміністративної 
відповідальності у порядку та у випадках, передбачених законодавством. 

4.6. За завдані училищу чи учасникам навчального процесу у зв'язку з 
виконанням (невиконанням) своїх посадових обов'язків збитки заступник 
директора з виховної роботи несе матеріальну відповідальність у порядку і в 
межах, встановлених трудовим і/чи цивільним законодавством. 

 
5.  Права 

Заступник директора з виховної роботи має право в межах своєї 
компетенції: 



5.1.  Перевіряти роботу безпосередньо підпорядкованих йому 
працівників, бути присутнім на заняттях та заходах, які проводяться в 
навчальному закладі; давати педагогічним працівникам обов'язкові для 
виконання розпорядження. 

5.2. Притягати до дисциплінарної відповідальності учнів за вчинки, які 
дезорганізують виховний процес, у порядку, встановленому Статутом 
училища й Правилами заохочення та покарання. 

5.3.  Вносити в разі необхідності тимчасові зміни до розкладу занять 
гуртків та спортивних секцій тощо, відміняти заняття, тимчасово об'єднувати 
групи для проведення спільних занять. 

5.4.  Вимагати від працівників необхідних відомостей, документів, 
пояснень тощо. 

 
6. Взаємовідносини (зв'язки за посадою) 

Заступник директора з виховної роботи: 
6.1. Працює в режимі ненормованого робочого дня згідно з Правилами 

внутрішнього трудового розпорядку, виходячи з 40-годинного робочого тижня.  
6.2. Самостійно планує свою роботу на кожний навчальний рік та 

навчальний семестр. План роботи затверджується директором училища.  
6.3. Отримує від директора училища інформацію нормативно-правового 

та організаційно-методичного характеру, ознайомлюється з відповідними 
документами. 

6.4. Систематично обмінюється інформацією з питань, які належать до 
його компетенції, з адміністрацією та педагогічними працівниками училища. 

6.5.  Виконує обов'язки директора училища в період тимчасової його 
відсутності. Виконання обов'язків директора здійснюється відповідно до 
трудового законодавства і Статуту училища на підставі наказу директора чи 
наказу управління освіти і науки облдержадміністрації. 
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ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ 
завідуючого відділенням  

державного професійно-технічного навчального закладу  
«Роменське вище професійне училище» 

 
1. Загальні положення 

1.1. Ця посадова інструкція  розроблена на основі тарифно-
кваліфікаційної характеристики  завідуючого відділенням (керівника, 
начальника, завідувача) закладу освіти. Під час складання інструкції враховані 
типові рекомендації щодо організації служби охорони праці в закладах освіти. 

1.2. Завідуючий відділенням призначається на посаду і звільняється з неї  
директором училища. Завідуючий відділенням повинен мати  базову вищу  
освіту та стаж практичної роботи  за фахом не менше 3-х років. 

На період відпустки, відрядження і тимчасової непрацездатності 
завідуючого відділення його обов’язки можуть бути покладені на завідуючого 
виробничою практикою, іншу особу, призначену наказом директора 
навчального закладу.  

1.3. Завідуючий відділенням підпорядковується директору, заступникам 
директора за напрямками роботи.  

1.4. У своїй діяльності завідуючий відділенням керується Конституцією 
України, Законами України “Про освіту ”, “Про професійно-технічну освіту”, 
Указами Президента України, Рішеннями Міністрів України та органів 
управління освіти, правилами і нормами охорони праці, Статутом і локальними 
правовими актами училища ( в тому числі Правилами внутрішнього трудового 
розпорядку, наказами і розпорядженнями директора, цією посадовою 
інструкцією), трудовим договором (контрактом). 

1.5. Завідуючий відділенням дотримується Конвенції про права дитини. 
 

2. Функції 
Основними напрямами діяльності завідуючого відділенням є:  

2.1.Планування, організація, контроль стану навчально-виробничого 
процесу на відділенні. 
 2.2. Контроль і здійснення необхідних заходів з дотримання норм і 
правил безпеки праці під час навчально-виробничого процесу на відділенні. 
 2.3.Здійснення зовнішніх зв’язків училища шляхом укладення договорів 
на навчання та працевлаштування учнів, на виконання виробничих замовлень, 
реалізації виготовленої продукції, забезпечення матеріалами, інструментом, 
необхідних для виконання навчальних планів і програм. 
 2.4.Забезпечення виконання програм професійно-практичної підготовки 
представлених на відділенні професій. 
  



3. Посадові обов’язки 
Завідуючий відділенням виконує такі обов’язки: 

3.1.Спрямовує свою діяльність у співпраці з  завідуючим виробничою 
практикою,  заступниками директора та інженерно-педагогічними 
працівниками на досягнення головної мети училища: підготовка 
висококваліфікованих робітників і спеціалістів, а також підвищення 
кваліфікації та перепідготовка  незайнятого населення. 

3.2. Координує роботу завідуючого виробничою практикою, майстрів 
виробничого навчання відділення та інших працівників . 

3.3. Організовує поточне і перспективне планування виробничого 
процесу на відділенні  та контролює його виконання. 
         3.4. Здійснює заходи щодо забезпечення виробничих майстерень 
(лабораторій) сучасним обладнанням, наочними посібниками і технічними 
засобами навчання, контролює наявність необхідної навчально-методичної 
документації. 
 3.5. Здійснює систематичний контроль за якістю навчально-виробничого 
процесу: за дотриманням об'єктивності оцінювання навчальних досягнень 
учнів, ефективністю уроків виробничого навчання та виробничої 
практики(аналізує їх форму та зміст, доводить результати аналізу до відома 
педпрацівників). 
 3.6. Здійснює планування, організацію і контроль поетапної та державної 
кваліфікаційної атестації на відділенні. 
  3.7.Організовує та здійснює контроль за працевлаштуванням 
випускників відділення, закріпленістю їх на робочих місцях. 
 3.8. Організовує в училищі конкурси професійної майстерності учнів, 
майстрів виробничого навчання  відділення, ярмарках та виставках 
професійного спрямування, забезпечує їх участь в обласних та 
республіканських конкурсах. 
 3.9. Сприяє реалізації зовнішніх зв'язків училища з питань виробничих 
замовлень, контролює якість готової продукції. 
 3.10. Контролює правильне і своєчасне ведення майстрами в/н плануючої 
та звітної документації, журналів виробничого навчання. 
 3.11. Контролює дотримання вимог охорони праці при проведенні 
навчально-виробничого процесу на відділенні. 

3.12. Бере участь   у розробці  бізнес-плану  відділення, подає його на 
розгляд економічної ради училища, відповідає за його виконання. 
 3.13. Бере участь у роботі економічної, педагогічної ради, інструктивно-
методичних нарад і забезпечує виконання їх рішень. 

 3.14. Бере участь у складанні плану роботи училища на рік. 
      3.15. Розробляє заходи з підготовки відділення до атестації та акредитації, 
відповідає за їх виконання. 

3.16. Дотримується Статуту і Правил внутрішнього трудового розпорядку 
училища, інших локальних нормативно-правових актів. 

    3.17. Вивчає, узагальнює та впроваджує в навчально-виробничий процес 
передовий виробничий та педагогічний досвід. 

    3.18. Підтримує постійний зв’язок із батьками учнів, особами які їх 
замінюють, проводить індивідуальну роботу з учнями. 



3.19. Проходить періодичні медичні огляди. 
3.20. Дотримується етичних норм поведінки, які відповідають 

суспільному статусу педагога в училищі,  побуті, громадських місцях. 
3.21. Бере участь у роботі приймальної, стипендіальної комісій. 
3.22. Вносить пропозиції щодо заохочення та накладання дисциплінарних 

стягнень на працівників та учнів відділення. 
3.23. Організовує працівників відділення та учнів до участі в спортивних 

змаганнях, оглядах художньої самодіяльності, інших масових заходах 
училища. 

3.24. Бере участь в організації профорієнтаційної роботи серед 
випускників шкіл та їх батьків. 

3.25. Систематично здійснює моніторинг ринку праці з метою укладення 
договорів на підготовку робітничих кадрів відділення та подає матеріали 
заступнику директора з ВР. 
          3.26. Сприяє підвищенню кваліфікації інженерно-педагогічних 
працівників відділення, забезпечує зв'язок навчального закладу з випускниками 
відділення з метою контролю за їх закріпленням та професійним зростанням. 
          3.27. Проводить  інструктивно-методичні наради. 

3.28. Звітує перед заступниками директора училища за напрямками 
роботи. 

 3.29. Виконує інші доручення директора училища, його заступників, 
пов’язані з навчально-виховним процесом.  

 
4. Відповідальність 

Завідуючий відділенням  несе відповідальність за: 
          4.1 Реалізацію в повному обсязі робочих навчальних програм відповідно 
до робочих навчальних планів, графіків навчального процесу на відділенні. 
          4.2. Створення безпечних умов праці працівників, учнів відділення при 
організації навчального процесу, проведення інструктажів із безпеки праці. 

4.3. Збереження наукової, навчальної, виробничої та фінансової таємниці, 
розголос якої може негативно вплинути на навчально-виховний процес і 
діяльність навчального закладу в цілому.  

4.4. Збереження навчально-методичної та іншої документації, що 
передана під звіт для забезпечення навчального процесу відділення. 

4.5. За невиконання чи неналежне виконання Статуту, Правил 
внутрішнього трудового розпорядку училища, наказів чи розпоряджень 
директора училища, посадових обов'язків, встановлених даною інструкцією, а 
також за невикористання наданих прав, завідуючий відділення несе 
дисциплінарну відповідальність у порядку, визначеному трудовим 
законодавством.  
 4.6.За застосування, в тому числі одноразове, методів виховання, 
пов'язаних із фізичним чи психічним насильством над особистістю учня, а 
також скоєння іншого аморального вчинку заввідділенням може бути 
звільнений з посади у відповідності з трудовим законодавством. Звільнення за 
подібний вчинок не є заходом дисциплінарного покарання. 
 4.7.За порушення правил пожежної безпеки, охорони праці, санітарно-
гігієнічних норм організації навчально-виробничого процесу завідуючий 



відділенням притягується до адміністративної відповідальності в порядку і у 
випадках, передбачених адміністративним законодавством. 
 4.8.За спричинення училищу, чи учасникам навчального процесу 
збитків у зв'язку з виконанням (чи невиконанням) своїх посадових обов'язків 
завідуючий відділенням несе матеріальну відповідальність у порядку і у 
межах, встановлених трудовим  чи  цивільним законодавством. 

 
5. Права 

Завідуючий відділення має право в межах своєї компетенції: 
 5.1.Давати обов'язкові для виконання розпорядження безпосередньо 
підпорядкованим працівникам. 
 5.2.Бути присутнім на будь-яких заняттях, які проводяться з учнями 
відділення. 

5.3.Давати пропозиції про заохочення чи накладення стягнень підпоряд-
кованих йому працівників, учнів (слухачів) у відповідності з Статутом 
училища. 

 5.4. Вносити свої пропозиції щодо покращення роботи відділення. 
 5.5. Вимагати від працівників відділення необхідні відомості, документи, 
пояснення в межах їх обов’язків. 

 
6. Взаємовідносини (зв'язки за посадою) 

Завідуючий відділення: 
 6.1.Працює в режимі ненормованого робочого дня згідно Правил 
внутрішнього трудового розпорядку училища. 
 6.2. Отримує від  директора училища та його заступників інформацію 
нормативно-правового й організаційно-методичного характеру, 
ознайомлюється з відповідними документами. 
 6.3. Систематично обмінюється інформацією з питань, які входять до 
його компетенції, з інженерно-педагогічними працівниками училища,  
заступниками директора. 
 
 
Голова первинної профспілкової 
організації       Ф.Б.Мірошніченко 
 
Ознайомлена(ий): 
     __________  _______________ 
           підпис   П.І.Б    
        «____»_______ 200__р. 

 
        ЗАТВЕРДЖУЮ 
        Директор Роменського ВПУ  
        _________С.П. Коваленко  
        «____»__________2009р. 



ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ 
завідувача виробничою практикою 

державного професійно-технічного навчального закладу  
«Роменське вище професійне училище»  

 
1. Загальні положення 

 
1.1. Ця посадова інструкція розроблена на основі тарифно-кваліфікаційної 

характеристики завідувача виробничою практикою закладу освіти. Під 
час складання інструкції враховані типові рекомендації щодо організації 
служби охорони праці в закладах освіти. 

1.2. Завідувач виробничою практикою призначається на посаду і звільняється 
з неї директором училища. Завідувач виробничою практикою повинен 
мати базову вищу освіту та стаж практичної роботи за фахом не менше 3 
років. На період відпустки, відрядження і тимчасової непрацездатності 
завідувача виробничою практикою, його обов’язки можуть бути 
покладені  на завідувача відділенням, іншу особу, призначену наказом 
директора навчального закладу. 

1.3. Завідувач виробничою практикою підпорядковується директору, 
заступникам директора за напрямками роботи, завідувачу відділенням. 

1.4. У своїй діяльності завідувач виробничою практикою керується 
Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про 
професійно-технічну освіту», Указами Президента України, Рішеннями 
Міністрів України та органів управління освіти, правилами та нормами 
охорони праці, Статутом і локальними правовими актами училища (в 
тому числі Правилами внутрішнього трудового розпорядку, наказами і 
розпорядженнями директора, цією посадовою інструкцією), трудовим 
договором (контрактом). 

1.5. Завідувач виробничою практикою дотримується Конвенції про права 
дитини. 

 
2. Функції 
Основними напрямками діяльності завідувача виробничою практикою є: 

2.1. Організація, контроль виробничої практики учнів відділення. 
2.2. Контроль і здійснення необхідних заходів з дотриманням норм і правил 

безпеки праці під час виробничої практики учнів відділення. 
2.3. Здійснення зовнішніх зв’язків училища з питань підготовки 

кваліфікованих робітників та працевлаштування учнів, виконання 
виробничих замовлень, реалізації виготовленої продукції. 

2.4. Забезпечення виконання програм виробничої практики представлених на 
відділенні професій. 

 
3. Посадові обов’язки. 
Завідувач виробничою практикою  виконує такі обов’язки:  

3.1. Спрямовує  свою діяльність у співпраці із завідувачем відділення, 



заступниками директора та інженерно-педагогічними працівниками  на 
досягнення головної мети училища: підготовка висококваліфікованих 
робітників і спеціалістів, а також підвищення кваліфікації та 
перепідготовка незайнятого населення. 

3.2. Координує роботу майстрів виробничого навчання відділення та інших 
працівників з питань організації виробничої практики учнів відділення. 

3.3. Бере участь у поточному і перспективному плануванні виробничого 
процесу на відділенні та його виконанні. 

3.4. Здійснює систематичний контроль за якістю навчально-виробничого 
процесу: за виконанням програми виробничої практики, веденням 
плануючої та звітної документації, журналів виробничого навчання, 
доводить результати аналізу до відома педпрацівників. 

3.5. Здійснює планування, організацію і контроль пробних кваліфікаційних 
робіт на відділенні. 

3.6. Бере участь в організації та здійсненні контролю за працевлаштуванням 
випускників відділення, закріпленістю їх на робочих місцях. 

3.7. Бере участь в організації в училищі конкурсів професійної майстерності 
учнів, майстрів виробничого навчання відділення, ярмарках та виставках 
професійного спрямування. 

3.8. Сприяє реалізації зовнішніх зв’язків училища з питань виробничих 
замовлень, бере участь у складанні договорів, калькуляцій, креслень, 
ескізів та іншої технічної документації, яка необхідна для виконання 
робіт та надання послуг, контролює якість готової продукції. 

3.9. Контролює дотримання вимог охорони праці на виробництві під час 
проходження виробничої практики учнями відділення. 

3.10. Бере участь у розробці та виконанні бізнес-плану відділення. 
3.11. Бере участь у  роботі економічної, педагогічної ради, інструктивно-
методичних нарадах і забезпечує виконання їх рішень. 

3.12. Бере участь у складанні плану роботи училища на рік. 
3.13. Бере участь у підготовці відділення до атестації та акредитації. 
3.14. Дотримується Статуту і Правил внутрішнього трудового розпорядку  
училища, інших локальних нормативно-правових актів. 

3.15. Вивчає, узагальнює та впроваджує в навчально-виробничий процес 
передовий виробничий та педагогічний досвід. 

3.16. Підтримує постійний зв’язок із батьками учнів, особами, які їх 
замінюють, проводить індивідуальну роботу з учнями з питань 
виробничої практики і працевлаштування. 

3.17. Проходить періодичні медичні огляди. 
3.18. Дотримується етичних норм поведінки, які відповідають суспільному 
статусу педагога в училищі, побуті, громадських місцях. 

3.19. Вносить пропозиції щодо заохочення та накладання дисциплінарних 
стягнень на працівників та учнів відділення. 

3.20. Бере участь в організації профорієнтаційної роботи серед випускників 
шкіл та їх батьків. 

3.21. Бере участь у моніторингу  ринку праці з метою укладення договорів 
на підготовку робітничих кадрів відділення. 

3.22. Бере участь у роботі з випускниками відділення з метою контролю за 



їх закріпленням та професійним зростанням. 
3.23. Вносить пропозиції щодо покращення умов проходження виробничої 
практики  та доводить до відома адміністрації про недоліки в 
забезпеченні навчально-виробничого процесу. 

3.24. Звітує перед заступниками директора, завідувачем відділення за 
напрямками роботи. 

3.25. Виконує інші доручення директора училища, його заступників, 
завідувача відділенням пов’язані з навчально-виховним процесом. 

 
4. Відповідальність  
Завідувач виробничою практикою несе відповідальність за: 

4.1. Реалізацію в повному обсязі робочих навчальних програм виробничої 
практики відповідно до робочих навчальних планів, графіків 
навчального процесу на відділенні. 

4.2. Створення безпечних умов праці учнів відділення на виробництві при 
організації виробничої практики. 

4.3. Збереження наукової, навчальної, виробничої та фінансової таємниці, 
розголос якої може негативно вплинути на навчально-виховний процес і 
діяльність навчального закладу в цілому. 

4.4. Збереження навчально-методичної та іншої документації, що передана 
під звіт для забезпечення  навчального процесу відділення. 

4.5. За невиконання чи неналежне виконання Статуту, Правил внутрішнього  
трудового розпорядку училища, наказів чи розпоряджень  директора 
училища, посадових обов’язків, встановлених даною інструкцією, а 
також за невиконання наданих прав, завідувач виробничою практикою 
несе дисциплінарну відповідальність у порядку, визначеному трудовим 
законодавством. 

4.6. За застосовування, в тому числі одноразове, методів виховання, 
пов’язаних із фізичним чи психічним насильством на особистістю учня, а 
також скоєння іншого аморального вчинку завідувач виробничою 
практикою може бути звільнений з посади у відповідності з трудовим 
законодавством. Звільнення за подібний вчинок не є  заходом 
дисциплінарного покарання. 

4.7. За порушення правил пожежної безпеки, охорони праці, санітарно-
гігієнічних норм організації виробничої практики завідувач виробничою 
практикою притягується до адміністративної відповідальності в порядку 
і випадках, передбачених адміністративним законодавством. 

4.8. За спричинення училищу, чи  учасникам навчального процесу збитків у 
зв’язку з виконанням (чи невиконанням) своїх посадових обов’язків  
завідувач виробничою практикою несе матеріальну відповідальність і у 
межах, встановлених трудовим чи цивільним законодавством. 

5. Права. 
Завідувач виробничою практикою має право  в межах своєї компетенції: 

5.1. Давати обов’язкові для виконання розпорядження майстрам виробничого 
навчання. 

5.2. Бути присутнім на будь-яких заняттях, які проводяться з учнями 



відділення. 
5.3. Давати пропозиції щодо заохочення чи накладення стягнень на 

підпорядкованих йому працівників, учнів (слухачів) у відповідності із 
Статутом училища. 

5.4. Вносити свої пропозиції щодо покращення роботи відділення. 
5.5. Вимагати від працівників відділення необхідні відомості, документи, 

пояснення в межах їх обов’язків. 
 
6. Взаємовідносини (зв’язки за посадою) 
Завідувач виробничою практикою: 

6.1. Працює в режимі ненормованого робочого дня згідно Правил 
внутрішнього трудового розпорядку училища. 

6.2. Отримує від директора училища, його заступників, завідувача 
відділенням інформацією нормативно-правового й організаційно-
методичного характеру, ознайомлюється з відповідними документами. 

6.3. Систематично обмінюється інформацією з питань, які входять до його 
компетенції, з  інженерно-педагогічними працівниками училища, 
завідувачем відділення, заступниками директора. 

 
Голова первинної профспілкової організації    Ф.Б. Мірошніченко 

 
Ознайомлений (на):   ______    _______________________ 

           (підпис)     (прізвище, ініціали) 

«____»____________2009р. 

 
 ЗАТВЕРДЖУЮ 

Директор ДПТНЗ «РоменськеВПУ» 
___________________ С.П.Коваленко 
«_____»________________ 2009 р. 
 

 
ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ 

майстра виробничого навчання 
Роменського вищого професійного училища  

 
1. Загальні положення 

1.1.Ця посадова інструкція розроблена на основі тарифно-кваліфікаційної 
характеристики майстра виробничого навчання. 
Під час розробки Інструкції враховано рекомендації з організації служби 
охорони праці в освітніх закладах системи Міністерства освіти і науки України. 

1.2.Майстер виробничого навчання призначається на посаду і 
звільняється з неї директором училища. 

На період відпустки, відрядження і тимчасової непрацездатності майстра 
виробничого навчання його обов'язки можуть бути покладені на іншу особу, 
призначену наказом директора навчального закладу.  



1.3.Майстер виробничого навчання повинен мати вищу фахову освіту та 
розряд вищий від встановленого навчальним планом. 

1.4. Майстер виробничого навчання підпорядкований завідуючому 
відділенням, підзвітний заступникам директора училища. 

1.5. Майстер виробничого навчання може бути призначений класним 
керівником, зав. кабінетом, головою методичної комісії, зав. майстернею 
(лабораторією). 

1.6.У своїй діяльності майстер виробничого навчання керується 
Конституцією і Законами України, Указами Президента України, рішеннями 
Кабінету Міністрів України, наказами МОН України і органів управління 
освітою всіх рівнів з питань освіти і виховання учнів; правилами і нормами 
охорони праці, техніки безпеки і пожежної безпеки, а також Статутом і 
локальними правовими актами училища (в тому числі Правилами внутрішнього 
трудового розпорядку, наказами і розпорядженнями директора, цією 
Інструкцією), трудовим договором (контрактом). 

Майстер виробничого навчання дотримується положень Конвенції про 
права дитини. 

 
2. Функції 
Основними напрямами діяльності майстра виробничого навчання є: 
2.1. Навчання і виховання учнів з відповідного навчального курсу 

професії. 
2.2.Забезпечення дотримання норм і правил безпеки праці учнями під час 

навчального процесу. 
2.3.Сприяння становленню учнів, як особистостей, розвитку їх 

здібностей. 
3. Посадові обов’язки 

Майстер виробничого навчання виконує такі посадові обов’язки: 
 3.1.Здійснює навчання і виховання учнів із урахуванням специфіки 
професії, проводить уроки й інші навчальні заняття в закріпленій за ним 
навчально-виробничій майстерні (лабораторії, кабінеті), згідно із розкладом 
занять та робочим навчальним планом, забезпечує під час занять належний 
порядок і дисципліну. 
 3.2.Реалізує затверджену навчальну програму з професії відповідно до 
робочого навчального плану, розкладу занять. 
 3.3.Формує в учнів професійні компетентності відповідно до освітньо-
кваліфікаційної характеристики з професії. 
 3.4.Організовує, контролює , працевлаштовує учнів на робочі місця в 
період виробничої, переддипломної та інших видів практик. Бере участь у 
працевлаштуванні випускників. Готує відповідну звітну документацію. 
 3.5.Забезпечує рівень підготовки учнів, який відповідає вимогам 
державного стандарту професійно-технічної освіти. 

3.6. Залучає учнів до участі в конкурсах професійної майстерності, 
гуртках технічної творчості, інших позаурочних заходах. 

3.7.Виконує правила і норми охорони праці, безпеки життєдіяльності, 
забезпечує охорону здоров’я учнів під час навчально-виховного процесу. 

3.8.Організовує вивчення учнями правил, інструкцій з охорони праці, 



бере участь у розробці та здійснює контроль за їх дотриманням. 
3.9.Вносить пропозиції щодо покращення умов навчально-виховного 

процесу, а також доводить до відома адміністрацію про всі недоліки в його 
забезпеченні. 

3.10.Веде в установленому порядку плануючу документацію майстра 
виробничого навчання. 

3.11. Бере участь у виконанні замовлень. Забезпечує виконання плану 
виробничої діяльності.  

3.12.Дотримується Статуту і Правил внутрішнього трудового розпорядку 
училища, інших локальних  нормативно-правових актів. 

3.13.Створює умови для дотримання законних прав і свобод учнів, 
поважає гідність учнів, захищає їх від будь-яких форм фізичного або 
психічного насильства, запобігає шкідливим звичкам, пропагує здоровий спосіб 
життя. 

3.14.Систематично підвищує свою професійну майстерність, бере участь 
у діяльності методичної комісії та інших формах методичної роботи. 

3.15.Вивчає, узагальнює та впроваджує в навчальний процес передовий 
виробничий досвід, сучасні технології, інноваційні методи, форми організації 
навчання та виховання. 

3.16.Бере участь у роботі педагогічної ради училища та інших 
інструктивно-методичних заходах. 

3.17.Підтримує постійний зв'язок з батьками учнів, особами, які їх 
замінюють, проводить  індивідуальну роботу з учнями. 

3.18.Проходить періодичне медичне обстеження. 
3.19.Дотримується етичних норм поведінки  педагогічного працівника. 

Настановленням і особистим прикладом утверджує в учнів повагу до принципів 
загальнолюдської моралі. 

3.20. Бере участь у громадському житті училища. 
3.21.Здійснює заходи з профорієнтації серед учнів шкіл та їх батьків 

відповідно до плану роботи училища. 

3.22. Систематично здійснює моніторинг: 
-  ринку праці з метою заключення  договорів на підготовку робітничих 

кадрів з відповідної професії; 
- професійного зростання випускників; 
- закріплення випускників на робочих місцях.  
3.23.  Вносить пропозиції щодо морального та матеріального заохочення 

учнів, накладення стягнень. 
3.24.У випадку виконання обов’язків завідувача навчально-виробничої 

майстерні (лабораторії): 
- організовує роботу з  навчальної, методичної, позаурочної, 

господарської, виробничої діяльності; 
- поновнює та вдосконалює матеріально-технічну базу  майстерні 

(лабораторії), поповнює її обладнанням, приладами та іншими матеріалами; 
- приймає матеріальні цінності під відповідальність на збереження згідно 

договору «Про матеріальну відповідальність», укладеного з адміністрацією 
училища, забезпечує їх зберігання, бере участь в інвентаризації та списанні 



майна майстерні (лабораторії); 
- бере участь у розробці  інструкцій з охорони праці, подає їх на 

затвердження комісії з питань охорони праці; 
- не допускає до проведення робіт пов’язаних із небезпекою для життя і 

здоров’я учнів та працівників училища, повідомляє про це заступника 
директора з виробничої роботи або інших відповідальних осіб; 

- надає пропозиції щодо покращення умов праці і навчання; 
- координує і контролює роботу майстрів і працівників, які працюють у 

майстерні (лабораторії), надає їм необхідну допомогу; 
- веде відповідну документацію (журнал замовлень, журнал інструктажів 

з безпеки праці та іншу документацію згідно вимог до професії). 
- вносить пропозиції про моральне і матеріальне заохочення учнів. 

 
4. Права 

Майстер виробничого навчання має право на: 
4.1.Участь в управлінні навчальним закладом у порядку, передбаченому 

Статутом училища. 
4.2.Захист професійної честі і гідності відповідно до чинного 

законодавства. 
4.3.Ознайомлення з документами, які містять оцінку його діяльності, 

надання відповідних пояснень. 
4.4.Захист своїх інтересів самостійно чи через посередника, в тому числі 

адвоката, у випадку дисциплінарного розслідування, пов’язаного із 
порушенням  норм професійної етики. 

4.5.Конфіденційність дисциплінарного (службового) розслідування, за 
винятком випадків, передбачених законом. 

4.6. Вибір і використання методик навчання й виховання, навчальних 
посібників і матеріалів, підручників, форм оцінювання навчальних досягнень  
учнів. 

4.7.Підвищення своєї кваліфікації. 
4.8.Проходження атестації на встановлення тарифного розряду та 

присвоєння педагогічного звання відповідно до Типового положення про 
атестацію педагогічних працівників України зі змінами і доповненнями (наказ 
МОН України від 20.08.03 №310; наказ МОН України від 1.12.98 №419). 
 

5. Відповідальність 
5.1.У визначеному законодавством України порядку майстер виробничого 

навчання несе відповідальність за: 
- реалізацію в повному обсязі навчальних програм відповідно до робочого 
навчального плану і розкладу занять; 
- збереження життя і здоров’я учнів під час навчально-виховного процесу та 
виробничої практики; 
- дотримання прав і свобод учнів, 
-  раціональне використання матеріальних та енергетичних ресурсів. 

5.1.1. Невиконання чи неналежне виконання без поважних причин 
Статуту і Правил внутрішнього трудового розпорядку училища, законних 
розпоряджень адміністрації училища та інших локальних нормативних актів, 



посадових обов'язків, встановлених цією Інструкцією несе дисциплінарну 
відповідальність у порядку, визначеному трудовим законодавством.  

5.1.2. У випадку застосування (в тому числі одноразових) методів 
виховання, пов'язаних із фізичним чи психічним насиллям над особистістю 
учня, а також скоєння іншого аморального вчинку майстер виробничого 
навчання може бути звільнений з посади відповідно до трудового 
законодавства і Законів України «Про освіту», «Про професійно-технічну 
освіту». 

5.1.3. Завдані училищу чи учасникам навчального процесу  збитки в 
результаті неналежного виконання (невиконання) своїх посадових обов'язків 
майстер виробничого навчання несе матеріальну відповідальність в порядку і в 
межах, визначених трудовим та цивільним законодавством. 

5.1.4. Збереження  наукової, навчальної, виробничої та фінансової 
таємниці, розголос якої може негативно вплинути на навчально-виховний 
процес і діяльність навчального закладу в цілому.  
 

6. Взаємовідносини (зв’язки за посадою) 
Майстер виробничого навчання: 

6.1. Підзвітний заступникам директора і безпосередньо підпорядкований 
завідуючому відділенням, завідуючому виробничою практикою. 

6.2. Одержує від адміністрації училища матеріали нормативно-правового 
і організаційно-методичного характеру. 

6.3. Систематично обмінюється інформацією з питань, які належать до 
його компетенції, з адміністрацією і педагогічними працівниками училища. 
 6.4. Виконує інші доручення завідуючого відділенням, заступників 
директора, директора, пов’язані з навчально-виховним процесом училища. 

6.5. Виконує інші доручення директора, заступників директора, 
завідуючого відділенням, пов’язані з навчально-виховним процесом училища. 
 
Голова первинної  
профспілкової організації                                                                
Ф.Б.Мірошніченко 
 
Завідуюча відділення                Т.І.Лаврик 
         «____»_______ 2009р. 
Ознайомлений (на): 
Майстер в/н      ________________              Рось Ж.В.
        «____»_______ 200__р. 

 



НАВЧАННЯ МОЛОДІ З ОБМЕЖЕНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ 

Контроль і оцінка 
знань, умінь та навичок учнів з обмеженими можливостями  

за допомогою тестових завдань на уроках виробничого навчання 
Галат І. П. — майстер виробничого навчання 
ДПТНЗ «Київське вище професійне училище 
технологій та дизайну виробів із шкіри» 

Майстром виробничого навчання  за професією: „Складальник верху 
взуття”,  в групі учнів з обмеженими можливостями, я працюю п’ятий рік. За 
період співпраці та спілкування з учнями та їх батьками, я зробила деякі 
висновки. 

Діти з обмеженими можливостями – це люди з певними обмеженнями 
розвитку. Однак при правильно підібраних методах спеціального навчання та за 
умови коректної перевірки  знань, умінь та навичок, учні здатні досягти 
достатнього рівня загального розвитку, що дозволяє їм бути компетентними у 
своїй праці. 

Особливістю учнів з обмеженими можливостями є те, що добре знаючи 
тему уроку за якою йде опитування вони не можуть сформулювати свої 
відповіді в логічні речення. 

Бувають такі ситуації, коли учень виконує технологічно правильно задану 
роботу, а відповісти на питання : „Як виконується операція, які технологічні 
нормативи?”,  учень не в змозі,  мовчить чи відповідає зовсім неправильно. 

Тому метод тестування дуже допомагає при оцінюванні знань такої 
категорії учнів, тому що  відповіді надані, необхідно лише обрати правильну. 

Традиційний тест складається з питань та варіантів відповідей. Кожне 
питання оцінюється в певну кількість балів. 

На уроках виробничого навчання широке використання набувають 
невербальні тести. Тестовий матеріал представлений у вигляді схем, малюнків 
та зразків. 

Під час використання таких тестів відбувається  діагностування у учнів 
«практичного» (наочно-дійового) та «візуального» (наочно-образного) 
мислення. 

Майстер повинен враховувати, наскільки учень має мотивацію на 
виконання тесту. 

Наприклад, якщо батьки зі своєю дитиною вже вирішували різні ребуси, 
шаради, головоломки, а можливо, й тести. То учень знає, що тести  — це цікаво 
і він в повній мірі мотиваційно підготовлений до мобілізації свого 
інтелектуального та вольового потенціалу.    

Інший учень, побачивши якісь зразки та схеми не побачить в них нічого 
цікавого для себе, він не шукає активно ті закономірності, які допоможуть 
вирішити тест. Це відбувається тоді, коли батьки зовсім не займались 
інтелектуальним розвитком своєї дитини. В цьому випадку майстер 



виробничого навчання повинен враховувати, що має місце явне зниження 
результатів через  недостатню мотивацію учня. Тому спочатку тестування 
належить подати в ігровій, достатньо захоплюючій формі.  

А третій учень крутиться  на стільці, у нього почервоніли вуха, руки 
дрижать, цей учень хвилюється, тому що має бажання показати найкращий 
результат. Батьки привчили дитину тільки до похвали, і вона не може 
дозволити собі підвести своїх батьків. Внаслідок цього учень не може 
зосередитись, що призводить до зниження результатів тестування. В даному 
випадку учень має гірший результат через великий надмір мотивації, що також 
веде до зниження тестових результатів. 

Щоб учень показав все те, на що він здатен, він повинен бути адекватно 
мотивований – не занадто слабо, але й не занадто сильно, тобто сила мотивації 
повинна бути середньою, оптимальною. Бажано силу мотивації привести у 
учнів на середній рівень.  

Учням, яким необхідно підвищити силу мотивації, майстер в/н видає тест 
та після кожної відповіді учня оцінює відповідь — «правильно» чи 
«неправильно». Такий зв’язок між учнем та майстром, як правило, стимулює 
інтерес та підвищує мотивацію. 

Щоб знизити мотивацію, необхідно, навпаки, відволікти учня від думок 
про те, яким буде результат. Необхідно пояснити йому, що результати перших 
спроб зовсім нічого не вирішують, розпочинати тестування таких учнів 
необхідно з дуже легких завдань. 

Всі ці проблеми виникають у майстра в/н на початку використання 
методу оцінювання знань учнів методом тестування. А потім,  коли учні добре 
оволодівають методикою тестування, тести значно спрощують процес 
перевірки знань учнів, тому що за досить  короткий термін майстер перевіряє 
знання у всіх учнів, включаючи їх в активну навчально-пізнавальну діяльність. 

Рівень знань, умінь та навичок, яким володіють учні — неоднаковий. 
Тому під час оцінювання учнів з теми я використовую різні за рівнем  
складності тести, при цьому обов’язково враховую індивідуальний рівень знань 
кожного учня.  

Велику роль відіграє час, що наданий на виконання тесту.  
Майстер скорочує час чи надає мало часу на виконання тестових завдань, 

щоб ускладнити завдання,  так як  вважає тест залегким. В цьому випадку 
майстер в/н визначить не рівень знань учнів, а рівень стресостійкості учнів, 
тому що учні будуть весь час слідкувати за часом, що знизить їх уважність та 
зосередженість, коли вони будуть обирати варіанти відповідей на поставлені 
питання. 

Необхідно так розрахувати час, щоб учень мав можливість обміркувати 
кожну відповідь. Для цього на кожне питання треба відвести приблизно 2-3 
хвилини. 

Також хочу сказати, що тестові завдання доречно використовувати на 
уроках виробничого навчання під час закріплення нової теми. 

   Я практикую колективне вирішення тестових завдань (робота в парах, у 
групах). Питання для тестових завдань розробляю на основі тем уроку.  

 Цей метод має за мету встановити, що учні фактично запам’ятали під час 
вивчення нової теми та позитивно впливає на процес засвоєння ними 



навчального матеріалу. Під час колективного вирішення тестових завдань 
відбувається процес повторення учнями вивченої теми, сприйняття навчальної 
інформації, осмислення та запам’ятовування її.  

У разі, якщо група неправильно обирає відповідь, майстер виробничого 
навчання повинен наштовхнути учнів на правильну відповідь, обговоривши з 
учнями усі надані варіанти. 

Проаналізувавши результати відповідей учнів, майстер легко визначить 
слабкі сторони кожного учня окремо та групи в цілому. Визначить масові 
помилки, яких припустилися учні під час виконання тесту. 

Підводячи підсумки, хочу зазначити, що тести розвивають у учнів 
самоконтроль, уважність, логічне мислення, охайність. Учні вчаться робити 
самостійні висновки, що дуже їх дисциплінує.  

Опорні конспекти  
з предмету «конструювання взуття» 

Тема:  «Побудова моделі півчеревиків з бічними гумками» 
(для проведення уроків в групах дітей з обмеженими можливостями) 

Тичкова О. А. — викладач ДПТНЗ «Київське ВПУ 
технологій та дизайну виробів із шкіри» 

Тема уроку. Особливості конструкції моделі півчеревиків з бічними 
гумками. 
 Заготовка верху відноситься до плаского типу. Взуття утримується на 
стопі за допомогою бічних гумок. Їх розтягування відбувається під час 
надівання та зняття взуття зі стопи, а також при згинанні стопи під час ходіння. 

Щоб гумки виконували своє призначення в готовому взутті, вони не 
повинні розтягуватись при формуванні. Тому під час складання заготовок по 
верхньому краю гумок проміж верхом та підкладкою пришивають тасьму 
шириною 10-12 мм, яку обрізають в готовому взутті. 
 Видимі краї зовнішніх деталей верху обробляють фарбуванням, крім 
верхнього края берців та язичка союзки – їх обробляють взагин. По п’ятковому 
контуру берці закріплюють тачним швом з бічною закріпкою. Зовнішні деталі 
верху скріплюють з внутрішніми по верхньому краю підкладковим швом; 
обрізання лишків підкладки виконується врівень з верхом. 
 
 
 
                         
 
 
 
                   
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

Тема уроку. Нанесення вісей координат та вписання УРК. 
  
 
 Для побудови вісей координат в нижній частині аркуша за допомогою 
лінійки проводять лінію, на кінці якої малюють стрілку. Це буде горизонтальна 
вісь ОХ. Літеру «Х» пишуть біля стрілки. На початку лінії ставлять точку О, це 
– точка початку відліку. 
 Далі з т.О перпендикулярно до вісі ОХ будують вісь ОY. Перпендикуляр 
зручно встановлювати використовуючи прямокутний трикутник та лінійку. 
 Тепер на вісі OY від т.О відкладають відстань, що дорівнює висоті 
підборів і помічають точкою Вк. 
 На вісі ОХ відкладають точку П (точку пучків). Положення т.П 
визначають за формулою: 
    т.П = 0,62 * Дск,  де 
 
Дск – довжина розгортки (середньої копії) 
 
 Через точки Вк та П проводять нову вісь координат ВкХ, до якої через 
т.Вк проводять перпендикуляр ВкY1. 
 Після цього на аркуші розміщають розгортку таким чином, щоб п’яткова 
частина своїм нижнім кутом співпадала з т.Вк, а лінія пучка торкалась т.П. 
Розгортку обводять олівцем. 

 

 



Тема уроку. Нанесення базисних ліній. 
 

Базисні лінії – це проекції поперечних перетинів стопи, що проходять 
через найбільш характерні анатомічні точки, вони визначають положення 
деталей верху по відношенню до цих точок. 

 Існує 5 базисних ліній: 
1 базисна лінія - зовнішня гомілка 
2 базисна лінія – згин стопи 
3 базисна лінія - середина стопи 
4 базисна лінія  – внутрішній пучок 
5 базисна лінія –кінець п’ятого пальця 
 Положення базисних ліній розраховують за такими формулами: 

1 б.л. = Д ск * 0,23 
2 б.л. = Д ск * 0,41 
3 б.л. = Д ск * 0,48 
4 б.л. = Д ск * 0,68 
5 б.л. = Д ск * 0,78 

де Дск – довжина середньої копії 
 
 На креслення базисні лінії потрібно  наносити так: 
 
 

 

Тема уроку. Нанесення допоміжних ліній. 
  

Допоміжні лінії необхідні при розробці окремих деталей верху. 
 На п’ятковому контурі відмічають т. Вп – висоту півчеревика та т. Вз – 
висоту задника. Положення цих точок визначають за формулами: 
Вп = 0,15 * N + 25,5 



Вз = 0,15 * N + 9 
де N – розмір колодки 
 На середині 5 базисної лінії, що обмежена контуром розгортки, 
відмічають т. А. 
На кінці 4 базисної лінії відмічають т. С.  На початку 3 базисної лінії ставлять 
т. К. 

На креслення наносять контрольну допоміжну лінію ВзА шляхом 
з’єднання точок Вз та А. 
 Далі отримують верхню допоміжну лінію ВпА, що служить орієнтиром 
для побудови верхньої лінії берця. Для цього з’єднують т. Вп та т.А. 
 Також наносять допоміжну лінію СК, що служить кордоном для 
визначення максимально припустимого віддалення заглиблення союзки від 
носочної частини.  
 
Тема уроку. Побудова зовнішніх деталей півчеревиків з бічними гумками. 
  

Деталі півчеревика з бічними гумками будують в такій послідовності: 
союзка, берець, гумка. 
 Побудова союзки. Спочатку проводять лінію перегину союзки: на 
верхньому контурі розгортки вліво від точки союзки С (кінець 4 базисної лінії) 
відкладають відрізок 3-4 мм – отримують точку С1. Потім від найбільш 
випуклої точки носочної частини Н відкладають вниз 1,5-2 мм – отримують 
точку Н1. З’єднавши т. С1 та Н1 отримують лінію перегину союзки. Від 
крайньої точки носочної частини по лінії перегину союзки вправо відкладають 
15 мм – отримують точку Н2. Після цього добудовують припуск на затяжну 
крайку вздовж всього нижнього краю розгортки. 
 Потім на верхньому контурі розгортки на середині між 3 та 4 базисними 
лініями (також можна використовувати співвідношення 1/3 до 2/3) отримують 
точку В. Від  т. В вниз під кутом 90º до лінії перегину союзки проводять лінію 
завдовжки 35-40 мм, на кінці лінії отримують точку В2. В місці перетину з 
лінією перегину союзки відмічають точку В1. 
 Від 4 б.л. вліво по лінії ВзА відкладають 35 мм. Від цієї точки вниз 
відкладають 13 мм – отримують точку Г.  
 На нижньому контурі розгортки на середині між 2 та 3 б.л. отримують т. 
Є. 
Для отримання контурів язичка та крил союзки з’єднують т.В2 з т.Г, а потім т.Г 
з т.Є. 
Лінію ГЄ подовжують до перетину з лінією затяжної крайки. 
 Побудова берців. Берці починають будувати з п’яткового контуру. Від т. 
Вп вправо відкладають 2-3 мм – отримують т.Вп1. Потім від найбільш випуклої 
точки п’яткового контуру та нижньої точки розгортки відкладають вліво 2-3 
мм. Отримані точки з’єднують плавною кривою, яку подовжують до перетину з 
лінією затяжної крайки. 
 Верхній контур берців будують від точки Вп1 по лінії ВпА до 
наближення з точкою В1. відстань до т.В1 повинна складати 5-10 мм. 
Закінчують побудову контуру берців в Т.Г. На відрізку ГЄ відкладають припуск 
8 мм на зшивання деталей. 



 Побудова гумки. Гумку розташовують між переднім контуром берців та 
язичком союзки. Припуск для пришивання гумки складає 10 мм. 
 

 
 
Тема уроку. Побудова внутрішніх деталей півчеревиків з бічними 
гумками. 
 
 Основою для проектування підкладки служить контур зовнішніх деталей 
верху. 
Спочатку будують лінію перегину шкіряної підкладки під язичок та берці через 
точки В1 та Т. Точка Т знаходиться на 3 мм нижче точки Н2 та на 2 мм 
виступає за лінію затяжної крайки.  

Вздовж верхнього края берців добудовують припуск 2-3 мм шириною на 
обробку края в обрізку. 
 По п’ятковому контуру від точки Вп1 відкладають 4 мм назовні та 2-3мм 
вгору і отримують точку Вп2. Від крайньої нижньої точки п’яткового контуру 
відкладають угору 3 мм та всередину 2 мм – отримують точку Вк2. Ці точки 
з’єднують між собою плавною лінією, що повторює форму п’яткової частини 
півчеревиків. 

По лінії перегину союзки від точки В1 відкладають приблизно 73 мм і 
отримують точку М – точку початку переднього контуру підкладки. Лінію В1М 
підіймають на 4мм. Від нижньої точки п’яткового контуру по лінії затяжної 
крайки відкладають 95 мм і отримують точку М1 – орієнтовне положення кінця 
переднього контура підкладки під берці. Від цієї точки проводять плавну лінію 
до точки М – будують передній контур підкладки під берці. Цей контур 
будують так, щоб підкладка підпадала під з’єднання союзки з гумкою на 3-4 
мм. 
 Від лінії ММ1 відкладають припуск 8-10 мм і отримують контур 
підкладки під союзку. 
 



 

ПСИХОЛОГІЧНА СЛУЖБА 

Дослідження рівня сформованості позитивної мотивації  
в учнів ПТНЗ поліграфічного профілю 

 (методичні матеріали) 

Юденкова О.П. — заступник директора з 
НМР Дніпропетровського центру професійно-
технічної освіти з поліграфії та 
інформаційних технологій 

Головним завданням професійно-технічної освіти у XXI ст. є підвищення 
якості підготовки кваліфікованих робітників, які були б здатні скласти гідну 
конкуренцію як на вітчизняному, так і на світовому ринку праці. Процеси 
демократизації, лібералізації освіти, тенденції до інновацій спричинюють 
боротьбу із застарілими ідеями і реальними суперечностями, якими позначена 
професійна діяльність викладачів у сучасному інформаційному суспільстві. 

Актуальною залишається проблема обґрунтування нових педагогічних 
шляхів переходу від традиційної репродуктивної підготовки кваліфікованих 
робітників до системної та компетентнісної підготовки  на основі сформованого 
рівня позитивної мотивації до процесу навчання в учнів ПТНЗ. Традиційні 
методи навчання, відсутність стимулюючих факторів, розбіжність між формою 
викладання та здатністю засвоювати інформацію не дають змогу молоді 
розвивати свої здібності, творче мислення, активну поведінку. Тому, 
організовуючи навчальний процес, необхідно пам’ятати, що лише мета, 
усвідомлена зсередини, може стимулювати людину, гармоніювати її життя у 
світі. Реалізувати ці вимоги можна за умови зміни загальної структури 
організації навчально-виробничого процесу в ПТНЗ, оновлення змісту 
навчальних програм відповідно до вимог виробництва, використання сучасних 
методів навчання. 



 Метою дослідження є аналіз мотивів учнів професійно-технічного 
навчального закладу до навчання в контексті психологічної теорії та 
педагогічної практики. 

Науковий пошук щодо проблем професійної підготовки є плідним. 
Теорію діяльності та розвитку особистості досліджували у своїх працях Б. 
Ананьєв, О. Асмолов, С. Рубінштейн, Л. Виготський, О. Леонтьев та інші. 

Над питанням фундаменталізації професійної підготовки в умовах ринку 
праці працювали такі дослідники як С. Батишев, І. Зязюн, Н. Ничкало, В. 
Радкевич, Л. Щербак, О. Щербак, В. Скульська, В. Кулик, Н. Кудикіна.  

Нові ідеї організації навчально-виробничого процесу розкриваються в 
працях Р. Гуревича, В. Лозовецької, М. Кадемії, М. Безпалько. Питаннями 
активізації пізнавальної діяльності особистості займались А. Вербицький, В. 
Лозова, Г. Щукіна, В. Хоню, О. Єжова, Ю. Жидецький, С. Білецька. 

Аналіз робіт вищевказаних науковців, вивчення досвіду професійно-
технічних навчальних закладів, виявлення існуючих протиріч в процесі 
підготовки кваліфікованих робітників зумовлює необхідність вирішення 
наступного завдання – визначення рівня інноваційної свідомості в учнів ПТНЗ. 

Здійснивши аналіз численних методик і методологій навчального 
процесу, можемо зазначити, що в умовах сьогодення викладачам стає все 
складніше домогтися уваги з боку учнівської аудиторії, тим більше —  
усвідомленого використання в процесі навчання  додаткових матеріалів, 
засвоєння інноваційних виробничих технологій. 

 Найбільш серйозним недоліком сучасних систем освіти є насамперед 
величезна перенасиченість і неефективність процесу навчання. Невиправданим 
є і сам характер цього процесу: він охоплює переважно пізнавальні (когнітивні) 
здібності людини. Таким чином, більшість набутих знань не трансформується в 
практичні навички, що не дозволяє повніше використовувати потенціал 
людської свідомості, здатної зберігати засвоєну інформацію на рівні 
автоматизму, звільняючи пам'ять для нових знань.  

 Метою ефективного навчання є засвоєння таких психолого-педагогічних 
умов, за яких об'єкт навчання спроможний зайняти активну особистісну 
позицію і здатний повною мірою розкритися, перейти у категорію суб'єктів 
навчання. Одним із головних завдань стає мотивація й оволодіння технологіями 
саморозвитку і самоосвіти [8, 47].  

Орієнтуючись на вимоги сучасного ринку праці, задоволення потреб 
нового інформаційного суспільства стрижневою ланкою в професійній освіті є 
особистісно-зорієнтоване навчання. Адже, якість трудових ресурсів – це 
сукупність особистісних та ділових рис працівника, що виявляються у процесі 
праці та охоплюють: професіональну компетентність, загальне світобачення, 
рівень інтелектуального та культурного розвитку, здатність адаптуватися, 
мобільність, вмотивованість, інноваційність, самостійність,  відповідальність, 
ініціативність, творчість у праці, старанність, сумлінність, дисциплінованість, 
комунікабельність, активність, підприємливість та ін. [6, 6]. 

Науковцями визначені наступні принципові положення особистісно-
зорієнтованої освіти: 

- визнання пріоритету індивідуальності, самооцінки учня, який початково 
є суб’єктом професійного процесу; 



- зміст професійної освіти визначається рівнем розвитку сучасних 
соціальних, інформаційних, виробничих технологій та змістом майбутньої 
професійної діяльності; 

- професійна освіта має випереджувальний характер, що забезпечується 
формуванням соціально професійної компетентності та розвитком екстра 
функціональних якостей майбутнього спеціаліста…; 

- дієвість професійно-освітнього процесу визначається організацією 
навчально-просторового середовища; 

- особистісно-зорієнтоване професійне навчання максимально звернено 
до індивідуального досвіду учнів, його потреби в самоорганізації, 
самовизначенні та саморозвитку [4, 22] 

О.М. Новіков зазначає, що перехід від освітньої парадигми 
індустріального суспільства до освітньої парадигми постіндустріального 
суспільства визначає, в першу чергу, відмову від розуміння освіти як 
користувача готових знань і уяву про педагога як носія готових знань. На зміну 
приходить розуміння освіти як надбання особистості, як засобу її самореалізації 
в житті, як засобу побудови особистої кар’єри. А це змінює завдання, мету 
навчання і виховання, його мотиви, норми, форми, методи та роль 
педагогічного працівника [5, 43]. О.М. Новіков  порівнює в своєму дослідженні 
основні компоненти парадигм освітнього процесу в індустріальному та 
постіндустріальному суспільстві (див. табл. 1).  

 
 Таблиця 1. 

Мотивації учіння  
в залежності від зміни освітніх парадигм (за О.М.Новіковим) 
 

Компоненти парадигм Індустріальне 
суспільство 

Постіндустріальне 
суспільство 

Мотиви - навчання для учнів як 
обов’язок; 
- діяльність викладача 
як виконання 
професійного обов’язку 

- зацікавленість учнів в 
навчанні, задоволення 
від набутих результатів; 
- зацікавленість 
викладача в розвитку 
учнів, задоволення від 
процесу спілкування з 
ними 

Позиції учасників 
навчального процесу 

- викладач передає 
знання; 
- викладач над учнем 

- викладач створює 
умови для самостійного 
навчання; 
- викладач разом з 
учнями, взаємне 
партнерство 

 
Поняття «мотивація учіння» у сучасній педагогіці  розглядається як 

складна система спонукань, що зумовлюють спрямування активності індивіда 
на отримання, перетворення і збереження нового досвіду (знань, умінь, 



способів дій, вражень, уподобань). Розуміння учіння як самостійної 
спрямованої діяльності індивіда (Г. Костюк) визначає підхід до мотивації 
учіння як до суб’єктних, внутрішньо пережитих рушійних сил даного виду 
активності [3, 528]. 

На сучасному етапі ефективний процес навчання неможливий без 
зворотного зв'язку між учнями і викладачем, що накладає певні обов'язки не 
лише на учнів, які безпосередньо зацікавлені у результатах навчання, але й на 
викладачів. Викладачі, так само як і учні, повинні не лише підвищувати свій 
професійний рівень, але й формувати оригінальний підхід до методики і 
методології власної праці. Багато залежить не тільки від уміння викладача 
подати навчальний матеріал якнайповніше і якомога доступніше, не лише від 
того, наскільки він володіє навичками розтлумачення складних моментів певної 
дисципліни. Значно важливішим є те, наскільки йому вдалося активізувати 
учнів, налаштувати їх на постійний пошук нового, сформувати потяг до 
наукових розвідок, окреслити коло фахової літератури (як навчальної та 
наукової книги, так і фахової періодики) [7, 217]. Це важливо ще й тому, що 
більшість учнів, які приходять до професійно-технічних навчальних закладів, 
вже вільно володіють комп’ютерною технікою, отримують нову інформацію 
через інтернет-ресурси,  більш зорієнтовані на  активні форми роботи. 

Р.С. Гуревич та М.Ю. Кадемія зазначають, «вирішення проблем освіти 
починається з професійної підготовки педагогів.  …Сучасні педагоги мають 
кваліфіковано обирати і використовувати саме ті технології, які повною мірою 
відповідають змісту і цілям вивчення конкретної дисципліни, сприяють 
досягненню цілей гармонійного розвитку учнів з урахуванням їхніх 
індивідуальних особливостей»  [2, 10]. 

Серед принципів, які входять до складу системи навчання (науковість 
змісту і методів навчального процесу; наочність навчання; доступність 
викладання; творча активність і самостійність тих, хто навчається; оптимізація 
процесу навчання тощо) принцип мотивації навчальної діяльності займає одну з 
провідних позицій. 

Різні підходи дослідників до визначення мотивації учіння, структури 
пізнавальної активності учнів, свідчать перш за все про складну природу цього 
явища. Заслуговує уваги визначення пізнавальної активності, як 
багаторівневого цілісного психічного процесу, який характеризується 
ініціативними діями особистості, спрямованими на розуміння сутності явищ, 
процесів, об’єктів, що вивчаються та який виявляється в результатах навчання і 
у ставленні до пізнавальної діяльності [1, 55]. 

Перехід до ринку принципово змінив структуру галузей народного 
господарства. Під впливом комп’ютерних технологій динамічно розвивається 
техніка та технологія сучасного поліграфічного виробництва. Видавничо-
поліграфічна галузь останнього десятиліття характеризується широким 
упровадженням високопродуктивних технологій, які ґрунтуються на 
найновіших досягненнях електроніки, комп’ютерної техніки, хімії та інших 
галузей науки. Для сучасної видавничо-поліграфічної галузі характерний 
динамічний розвиток, що впливає на період піврозпаду компетентності 
фахівців. У середньому через 3 – 5 років у галузі принципово оновлюються 



технологічні процеси. За цей період, у міру появи нової інформації та термінів, 
компетентність професіонала зменшується майже вдвічі. 

Отже, ринок праці потребує постійного оновлення змісту освіти фахівців 
поліграфічного профілю, підвищення ступеня їх компетентності. Сьогодні 
проблема позитивної мотивації до навчання, пізнавальної активності продовжує 
розглядатися як ключова у розв’язанні підвищення рівня учнів ПТНЗ. 

З метою визначення рівня сформованості позитивної мотивації в учнів  
Дніпропетровського центру професійно-технічної освіти з поліграфії та 
інформаційних технологій серед абітурієнтів та учнів, які перейшли на третій 
ступінь навчання, було проведено експериментальне дослідження - анкетування 
(анонімне та відкрите, за бажанням учнів) з метою виявлення на початковій 
стадії оволодіння знаннями й навичками майбутньої професії не лише для 
виявлення причин, які спонукали вибір професії, але й загального рівня уявлень 
учнів про завдання і можливості працівника видавничо-поліграфічної галузі, 
організацію процесу виготовлення поліграфічної продукції. Для теми 
дослідження найбільш важливими є відповіді респондентів на перше (Чому Ви 
обрали саме цю спеціальність?) та останнє (Чого Ви чекаєте від даного курсу 
навчання?) запитання анкети. Аналіз відповідей свідчить, що ці два критерії 
респонденти майже не розрізняють: на обидва запитання було отримано майже 
однакові відповіді. Під час опитування учнів ПТНЗ, які перейшли навчатись на 
третій ступінь з метою отримання кваліфікації високого рівня, результати були 
позитивно протилежними, що свідчить про сформовані зміни у свідомості під 
впливом інноваційно-зорієнтованого внутрішнього середовища навчального 
закладу. Результати анкетування, диференційовані за класифікацією мотивів, 
відображені у табл. 2. Загальні результати виявили, що перше місце посідає 
мотив оволодіння навичками (37,68) - (опанувати професією друкаря чи 
оператора; добре знати свою справу, стати справжнім фахівцем тощо). Друга за 
популярністю ознака (20,2%) - самовизначення (пов'язати життя з видавничо-
поліграфічною справою; вивчити редакційно-видавничий процес; ця професія 
відповідає моїм якостям; віднайти у собі дизайнерський хист; наявність 
відповідних здібностей тощо). На третій позиції (18,4%) - мотив удосконалення 
(поглибити свої уявлення про видавничу справу;  дізнатися все про 
додрукарські процеси в поліграфії (prepress), друкарські процеси (press), 
брошурувально-палітурні процеси (postpress), редагування; підвищити свій 
духовний і розумовий рівень; закріпити задатки нових відкриттів тощо), на 
четвертій (14,02%) - зацікавлення змістом і процесом навчання (подобається 
читати, аналізувати, виготовляти рекламну продукцію, друкувати книги, 
брошури, газети, журнали; можливість отримувати цікаву інформацію, 
спілкуватися з друзями). П'ятий результат (7,8%) - вузькокорисливі (отримати 
диплом з відзнакою), високооплачувану (прибуткову, вигідну, перспективну) 
роботу; одержати професію і роботу за нею; зробити кар'єру; зав'язати корисні 
знайомства; стати головним технологом, і, нарешті, шостий (1,7%) - соціальні 
(бути корисним; брати участь у видавничо-поліграфічному процесі в Україні; 
вивчитись і працювати як справжній громадянин і патріот своєї країни; робити 
щось гарне для людей тощо). З отриманих даних ми бачимо, що соціальним 
мотивам надає перевагу лише незначна частина опитаних.  



Здійснивши аналіз результатів опитування ми спостерігаємо, що 
показовим є зростання частотності такого важливого пізнавального мотиву, як 
оволодіння навичками, проте не може не вразити відчутне падіння 
популярності мотиву самовизначення. Учні, які продовжують навчання на 
третьому ступені з метою отримання підвищених розрядів чітко усвідомлюють 
мотив – удосконалення, що ще раз підтверджує позитивні зміни у свідомості 
учнів. 

Загалом  результати анкетування засвідчують, що більшість респондентів 
є сформованими особистостями з чітко вираженим нахилом до творчої, 
пізнавальної діяльності. Сучасна молодь  прагне до  самовираження. Тому 
вважаємо за потрібне розширювати і поглиблювати їх потяг до самостійної 
роботи, залучати до процесу науково-дослідної, експериментальної роботи, 
творчого пошуку й перевірці отриманих знань на практиці. Це допоможе їм 
відкрити свої здібності, навчить розвивати особистий потенціал, жити за  
логікою саморозвитку. 

Таблиця 2.  
Мотивація вибору майбутньої професії 
та мотивація навчання 
 

Пізнавальні мотиви  Мотиви досягнення  
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Оператор 
комп’ютерного 
набору, 
оператор 
комп’ютерної 
верстки (І 
курс) 

30 4 3,5 12 10,5 2 1,7 9 7,9 – – 3 2,6 

Друкар 
плоского 
друку, друкар 
високого 
друку (І курс) 

29 6 5,26 9 7,89 – – 11 9,6 – – 3 2,6 

Комп’ютерна 
обробка 
текстової, 
графічної та 
образної 
інформації (ІІІ 
ступінь 
навчання) 

25 3 2,63 9 7,89 – – 1 0,9 10 8,8 2 1,7 

Друкарське 
виробництво 
(ІІІ ступінь 
навчання) 

30 3 2,63 13 11,4 – – 2 1,8 11 9,6 1 0,9 

Всього  114 16 14,02 43 37,68 2 1,7 23 20,2 21 18,4 9 7,8 
 

Таким чином, аналіз психолого-педагогічних публікацій та результатів 
власних досліджень, показав, що проблема підвищення позитивної мотивації до 
навчання, пізнавальної активності є досить актуальною. Важливим фактором її 



підвищення, на нашу думку, є створення педагогічними працівниками 
конкретних умов для використання отриманих теоретичних знань при 
вирішенні практичних завдань з конкретної спеціальності в процесі 
виробничого навчання та виробничої практики, з урахуванням особистих 
інтересів та можливостей кожного учня окремо. 

Підсумовуючи вищесказане, навчання кваліфікованих робітників 
повинно бути спрямовано на формування інноваційної свідомості, яка включає 
в себе психологічну потребу в змінах, новаторство, мотивацію, впровадження 
нововведень тощо. Саме інноваційна свідомість є регулятором інноваційної 
поведінки або інноваційної активності учнів. 
 Отже, динамічні зміни у змісті й характері праці, активізація людського 
фактора при вирішенні складних соціально-економічних проблем вимагають 
перегляду усталених підходів до підготовки фахівців. Йдеться фактично про 
необхідність створення системи підтримки та формування нових життєвих 
умінь, необхідних випускнику навчального закладу незалежно від типу та 
рівня, що мають особливе значення у перехідний період розвитку суспільства й 
економіки. 
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