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ПЕРЕДМОВА 
 

З метою підвищення якості профорієнтаційної роботи серед учнівської молоді 
загальноосвітніх навчальних закладів і мотивації до професійної діяльності, створення умов 
для свідомого вибору конкретної робітничої професії, підняття престижу суспільно 
значимих робітничих професій та на виконання наказу Інституту інноваційних технологій і 
змісту освіти Міністерства освіти і науки України від 20.08.2008 р. № 1.4/11-182В „Про 
проведення Всеукраїнського огляду-конкурсу „Робітнича професія - 2009” (далі – Конкурс) з 
01.10.2008 р. до 01.06.2009 було проведено перший (регіональний) та другий 
(всеукраїнський) етапи Конкурсу. 

У роботі І етапу Конкурсу взяли участь викладачі, майстри виробничого навчання, 
учні професійно-технічних навчальних закладів (далі — ПТНЗ) усіх регіонів України. У 
другому (всеукраїнському) етапі Конкурсу взяли участь викладачі, майстри виробничого 
навчання, учні ПТНЗ, що стали переможцями (а також ті, у яких творчі роботи були на 
високому професійному рівні) першого етапу (на рівні регіону): 
№ п/п Назва регіону Кількість творчих 

робіт, поданих на 
другий 

(всеукраїнський) етап 
Конкурсу 

1.  Автономна Республіка Крим 10 
2.  Вінницька область 17 
3.  Волинська область 11 
4.  Дніпропетровська область 36 
5.  Донецька область 23 
6.  Житомирська область 37 
7.  Закарпатська область 26 
8.  Запорізька область 20 
9.  Івано-Франківська область 20 
10.  Київська область 6 
11.  Кіровоградська область 38 
12.  Луганська область 31 
13.  Львівська область 3 
14.  Миколаївська область 7 
15.  Одеська область 12 
16.  Полтавська область 19 
17.  Рівненська область 15 
18.  Сумська область 8 
19.  Тернопільська область 65 
20.  Харківська область 55 
21.  Херсонська область 74 
22.  Хмельницька область 24 
23.  Черкаська область 11 
24.  Чернівецька область 10 
25.  Чернігівська область 32 
26.  м. Київ 65 
27.  м. Севастополь  30 
28.  Всього: 705 

Конкурсні роботи переможців (зазначених у заявці) 1-го етапу Конкурсу бути такі: 
• Наукові дослідження, історичні нариси, поетичні та художні твори, роздуми про конкретні 
професії тощо. 



 6 

• Сценарії фільмів, документальні та художні фільми про робітничі династії, історію, нариси 
про окремі професії; про життя, становлення, досягнення окремих робітників-
професіоналів тощо. 

• Сценарії кліпів, кліпи про конкретну робітничу професію.  
• Мистецькі твори (портрети видатних робітників, сюжети на тему конкретної робітничої 
професії тощо). Мистецькі конкурсні роботи за згодою конкурсантів пропонується 
залишити у фондах відділення змісту професійно-технічної освіти.  

• Методичні рекомендації (напрацювання) щодо організації профорієнтаційної роботи.  
• Тести (вхідні, проміжні та вихідні) для абітурієнтів, учнів і випускників професійно-
технічних навчальних закладів щодо професійної придатності тощо. 

• Організація віртуальних інформаційно-консультативних кабінетів (сайтів), присвячених 
професійній орієнтації учнівської молоді та дорослого населення). 

• Сайти, веб-сторінки, присвячені окремим професіям.  
У даному збірнику матеріалів подано кращі творчі роботи учасників Конкурсу - 

учнів, викладачів, майстрів виробничого навчання професійно-технічних навчальних 
закладів, - а саме: поезії, роздуми, наукові дослідження, робітничі династії, вхідні тести, 
методичні розробки з профорієнтаційної роботи тощо з конкретних професій, 
профорієнтаційні заходи для учнівської молоді загальноосвітніх навчальних закладів.  

 
Секретар  

 
Поетичні твори 

 
Що повинен знати, вміти секретар керівника 

 
Баюрський Владислав – учень  

Теплодарського професійного ліцею  
Одеської області 

 
Я – секретар, ти – секретар, ми – вже не діти. 

Знаємо, що кожен із нас має уміти 
забезпечити адмін - розпорядчу діяльність керівника. 

Вести діловодство? Шукати інформацію? Так. 
На підпис приймати заяви та всі документи,  

редагувати невірні моменти,  
 щоб телефонну розмову вмить організувати,  
телефонограму і факс старанно прийняти, 

складати листи, готувати наради,  
протоколи засідань весь час оформляти, 
вести контроль за виконанням доручень,  
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бо ти – секретар, і вже ти не учень. 
І не підемо сьогодні на дискотеку: 

 сформуємо спочатку контрольно - реєстраційну картотеку. 
Робоче місце керівника намагатися будемо вдало обладнати,  

службові матеріали швидко друкувати,  
прийом відвідувачів організувати , 

відповідно до затвердженої номенклатури справи формувати,  
в установлені строки до архіву здавати,  

документи на персональному ксероксі копіювати - 
це тільки уміти, а повинен ще й знати. 
А знати ти, друже, маєш не мало: 
як оформляють постанови, заяви,  
інструкції та інші керівні матеріали,  

положення, інструкції накази, розпорядження,  
правильність оформлення відрядження,  
структуру і керівний склад підприємства,  
без допомоги, без книги, агентства. 
 Знати добряче методи оброблення і  

оформлення документів, архівну справу,  
і не чекай, не буде халяви. 

Знати машинопис; правила користування  
приймально-переговорними пристроями,  

технічними засобами оброблення  документів,  
усної та писемної документної інформації, 

стандартну систему організаційно-розпорядчої документації  
щоб з легкістю друкувати потім свою дисертацію. 

Знати основи адміністративного права 
і законодавства про працю, 

правила обчислювальної техніки експлуатації, 
основи праці і управління організації,  

основи етики і естетики, правила ділового спілкування,  
ділових листів друкування – ось такі глибокі пізнання. 

Якщо все ж ти - секретар , то не махлюй! 
Раціонально та ефективно робоче місце організуй! 

Технологічний процес ти завжди шануй! 
Брак у роботі довічно пильнуй! 
Про охорону праці не забувай, 
інформаційні технології знай!!! 

Повна загальна середня освіта потрібна 
Без вимог до стажу роботи, аби тільки людина була здібна, 
Діловодство, організація документообігу та архівні роботи - 

одвічні стихії твої, не виникають турботи. 
Не менше 16 років після закінчення терміну навчання 

Стать чоловіча, жіноча, і повне обстеження : 
не маєш ти мати медичні обмеження. 
Все це ти маєш уміти подолати, 

якщо добрячим спеціалістом хочеш стати. 
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Педагогічні рекомендації 
 

Секретар керівника 
 

Пархомюк Л.В. – майстер виробничого навчання 
Хмельницького вищого професійного училища № 25 

 
Інтенсифікація економіки на основі науково-технічного прогресу, перехід на сучасні 

методи господарювання, автоматизація і комп'ютеризація інформаційних систем вимагають 
нових підходів до кваліфікації секретарських кадрів. Організаціям потрібні 
висококваліфіковані працівники. Сучасний секретар-керівника повинен не тільки досконало 
володіти офісним обладнанням, але й знати управлінський процес, бути обізнаною з усіма 
головними питаннями розвитку тієї галузі, в якій діє фірма, організація. У перспективі 
секретар-керівника буде брати на себе все більші функції щодо прийняття рішень і 
поступово стане кваліфікованим спеціалістом з адміністрування. 

Приваблива сила професії секретар-керівника пояснюється різноманітністю її 
функцій, які неважко опанувати за порівняно короткий термін часу. 

Професія секретар-керівника поєднує в собі дві професії, які відрізняються своїми 
функціями. Секретар веде ділове листування, займається поточними справами окремої особи 
або установи. 

Останнім часом посада секретар-керівника набула нового змісту, який суттєво 
відрізняється від традиційних уявлень про цю професію. 

До ПРОФЕСІЙНО ВАЖЛИВИХ ЯКОСТЕЙ секретар-керівника можна віднести 
зосередженість, наполегливість і терпіння. їй необхідні посидючість, ретельність, уважність, 
акуратність, точність, гарне логічне мислення, уміння концентрувати увагу. Уміння володіти 
своїм настроєм, поведінкою - неодмінна умова доброї роботи. 

ВІД СЕКРЕТАР-КЕРІВНИКА ВИМАГАЄТЬСЯ добра зорово-моторна координація, 
гарно розвинені відчуття дрібних м'язів пальців рук, точність сприймання, розвинуте 
абстрактно-логічне мислення. Вона повинна мати добру оперативну і смислову пам'ять. 

ІЗ ШКІЛЬНИХ ПРЕДМЕТІВ необхідними для оволодіння професією секретар-
друкарки є: українська, російська, англійська мови. 

Не можна забувати про те, що успіх в діяльності здебільшого визначається 
схильністю людини до роботи з людьми та зі знаковою інформацією. 

МЕДИЧНІ ПРОТИПОКАЗАННЯ: працювати за цією спеціальністю протипоказано 
людям  із  захворюваннями  нервової системи,  хронічними  психічними  захворюваннями, 
хворобами серця, опорно-рухового апарату, з недостатнім кровообігом, людям з поганим 
зором і слухом. 

У процесі роботи у секретар-друкарки може розвиватись остеохондроз,  гастрит, 
погіршитися зір. 

Спеціальність    секретар-друкарки    можна    набути    у    Хмельницькому    вищому 
професійному училищі № 25. Термін навчання 3 роки. 
ДО ВСТУПНИКІВ ВИСУВАЮТЬСЯ ТАКІ ВИМОГИ: ♦ наявність неповної середньої 
освіти (9 класів); ♦ успішне складання вступних випробувань та профвідбору. 
ВСТУПНИКИ ПОДАЮТЬ заяву на ім'я директора про прийом до професійно-технічного 

навчального закладу, до якої додають: 
♦ документ про освіту в оригіналі; 

♦ медичну довідку встановленого зразка; 
♦ 6 фотокарток розміром 3x4. 
Особисто пред'являють: 

 ♦ свідоцтво про народження 
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В приймальні – господиня і шефа берегиня 
 

Білокрилова О. Ю. - майстер виробничого навчання  
Вищого професійного училища № 4 м. Кіровограда 

 
 

Для дівчат, які закінчили 9 класів, в нашому училищі є чудова професія – “Секретар 
керівника; оператор комп’ютерного набору”. Секретар сьогодні – це центральна фігура 
установи, підприємства, фірми, яка впливає на більшість процесів, що там відбуваються. 
Секретар – обличчя фірми 

 
Професія секретаря посідає третє місце в рейтингу професій. Впродовж місяця 

центр зайнятості одержує близько 60 заявок на вакансію секретаря. На даний момент 
попитом користується “ідеальний секретар”, людина, яка має навики роботи з офісним 
обладнанням, вміє працювати з діловою документацією, має феноменальну пам’яттю і тому 
з легкістю може відтворити всі номери телефонів, прізвища та посади.  

Якщо театр починається з вішалки, то будь-який офіс – з секретаря. Секретар - це 
обличчя фірми. Він перший, кого бачить відвідувач, що прийшов в установу, перший, з ким 
зустрічається, починаючи свій робочий день, керівник, перший, хто відповідає на телефонні 
дзвінки.  

Отже, від поведінки секретаря залежить не тільки престиж установи, а й успіх 
партнерів, клієнтів фірми. 

Основні функції секретаря 
Важливу роль відіграє професійна базова підготовка, що включає, як високий 

рівень загальної освіти, так і специфічні знання, які можуть бути визначені відповідно до 
основних функцій секретаря: 
- - знання, необхідні для ефективної участі в інформаційно -   документарному 

забезпеченні фірми і безпосередньо керівника (володіння такими технічними засобами, 
як персональний комп'ютер, телефон, факс, ксерокс);  
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- знання, пов'язані з основними напрямами діяльності фірми, її внутрішньою структурою і 
зовнішніми зв'язками;  

- знання правових актів і додатків, що регламентують роботу фірми і її співробітників;  
- знання, що вимагаються для комунікативного забезпечення роботи фірми і її 

адміністрації; вони необхідні секретареві під час підготовки нарад і прийомі відвідувачів, 
при діловій переписці і переговорах, при плануванні свого робочого дня і обслуговуванні 
співробітників фірми.  

Сучасні вимоги до секретаря 
Щоб відповідати сучасним вимогам, секретар повинен володіти наступними 

якостями: 
- мати професійний імідж;  
- володіти орфографічними і орфоепічними нормами; 
- мати хорошу пам'ять;  
- добре орієнтуватися у часі;  
- вміти систематизовувати документацію, швидко знаходити необхідні 

папери;  
- володіти вмінням естетичного оформлення звітів; 
- вести ділову переписку керівника;  
- освоювати розробки новітніх комп'ютерних програм для офісу;  
- бути енергійним, виявляти ініціативу;  
- швидко знаходити взаєморозуміння з колегами і клієнтами;  
- підтримувати ефективну роботу офісу у відсутності шефа;  
- контролювати фінанси офісу;  
- бути обачним в конфіденційних, делікатних питаннях фірми.  

Окрім роботи з документами, в обов'язки секретаря входить бездокументарне 
обслуговування.  
Зокрема: 

- технічне забезпечення роботи керівника;  
- підготовка і організація матеріально-технічного забезпечення засідань, 

нарад;  
- організація прийому працівників і відвідувачів;  
- телефонне обслуговування;  
- підготовка відряджень;  
- організація презентацій і спеціальних прийомів гостей;  
- стенографування;  
- контроль за святковими і ювілейними датами;  
- обробка пошти;  
- машинописні роботи;  
- збір ділової інформації та її реферування;  
- збір матеріалів для доповідей і промов керівника;  
- ведення табеля обліку робочого часу тощо.  

 
Перераховані службові обов'язки можуть бути обмежені і доповнені іншими. Але і 

наведений перелік дає уявлення про специфіку секретарської роботи, в зв'язку з чим доречно 
розглянути головні аспекти професійної діяльності і культури праці секретаря. 

Особливістю роботи є  постійний брак часу, робота в умовах стресу. У цьому 
випадку допомагає уміння слухати, правильно розуміти, запам'ятовувати завдання, 
оцінювати і ухвалювати швидкі і вірні рішення. 

Класифікація секретарів 
Є декілька посад, які займають секретарі: 

- секретар в приймальні; 
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- RECEPTIONIST - людина, яка працює на телефоні. У її обов'язки входить: відповідати на 
питання, зустрічати і проводжати гостей і клієнтів. На цій посаді необов'язкове знання 
іноземної мови. Основна вимога - уміння триматися і акуратність. На цьому ж рівні 
знаходиться посада інформатора. Тільки в цьому випадку людина повідомляє клієнтам 
конкретну інформацію; 
- офіс – менеджер. Якщо людина володіє іноземною мовою, то може зайняти посаду OFFICE 
MENEGER, який займається організацією роботи в офісі. Хороший офіс-менеджер 
прирівнюється майстерному  полководцю: все у нього під контролем, все грамотно 
розплановано, компанія працює злагоджено. А якщо і виникає нештатна ситуація, то і тут 
офіс-менеджер не губиться, а швидко знаходить вихід. У офіс-менеджера широкий круг 
обов'язків, але в кожній конкретній фірмі вони свої. Саме тому він повинен володіти 
знаннями з різних областей, починаючи з підбору персоналу і закінчуючи складанням 
бухгалтерських звітів; 
- секретар керівника; найбільш висока посада PERSONAL SEKRETARY - помічник 
генерального директора або президента. У цьому випадку дівчина працює тільки на одного 
шефа, відповідає на кореспонденцію як на українській, так і на іноземних мовах, 
супроводжує директора у відрядженнях. Велика увага приділяється зовнішньому вигляду, 
акуратності, організованості, відповідальності. Такий секретар повинен бути не тільки 
виконавцем, але й ініціатором. Знати, що відповісти, як зорієнтуватися в будь-якій ситуації. 
Але і це не межа. Можна вирости з секретаря в менеджери… 

Сучасне обладнання робочого місця секретаря 
Використання  сучасної  організаційної  техніки є необхідною умовою досягнення  

високої  ефективності,  оперативності  і якості праці, збереження працездатності в плині 
усього робочого дня. 

Робоче місце секретаря є важливим осередком  організації  трудового процесу.  
Оскільки секретар - "обличчя фірми",  то і його  робоче  місце  повинно бути  зразком 
правильної організації,  показником високої  культури праці. 

Робоче місце секретаря в приймальні, звичайно, розташовується поруч із 
кабінетом керівника, у центрі кімнати, недалеко від дверей у кабінет і так,  щоб легко можна 
було бачити усіх відвідувачів.  

 
 

Варто пам'ятати, що нерідко секретар має велику кількість різних технічних 
засобів, включаючи оргтехніку, якою користаються інші працівники: 
конвертовскривники, папірознищювальна машина, ламинатор.  Їх розміщують таким 
чином, щоб ними було зручно користуватися, однак технічні засоби знаходилися під 
постійним спостереженням секретаря. Користуватися своєю друкарською машинкою, 
диктофоном, і термокопіровальним апаратом   співробітникам дозволяти не слід,  тому 
що це може призвести до збоїв у роботі техніки,  а також до розповсюдження 
конфіденційної інформації.  
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В приміщенні повинні знаходитись тільки ті предмети, які     потрібні секретарю 
й іншим співробітникам в процесі роботи.  

Насиченість робочого місця секретаря засобами оргтехніки вимагає її 
розміщення з урахуванням вимог ергономіки і максимальної ефективності роботи. 

Великий проміжок робочого часу секретар працює, сидячи. Тому він повинен  
мати  можливість зручно влаштуватись. 

Секретар  несе  повну  відповідальність за ту апаратуру, яка знаходиться в його 
кабінеті 

Раціональна організація робочих місць вимагає правильне їх планування, 
комплексне оснащення технічними засобами, допоміжними пристроями і необхідними 
меблями.  

Здатність до передбачення - одна з головних якостей компетентного секретаря! 
Компетентний секретар знає, як уникнути проблем. Секретар – візитна картка 

шефа. Отже, давайте проаналізуємо деякі не менш важливі елементи, які відносяться до 
іміджу секретаря.  

Почнемо з одягу. 
Як говорить народна приказка – “зустрічають по одягу”. І це дійсно так. В 

момент зустрічі з  новою людиною ми відразу ідентифікуємо, порівнюємо її з усіма 
людьми, яких ми зустрічали раніше. Відбувається своєрідна “розмежування”: зім’ята 
сорочка, бахрома на штанях, заношені черевики – бомж; класичний костюм, краватка, 
дипломат у руках – бізнесмен. Про це в першу чергу говорить одяг. 

 Психологи свідчать, що перше враження дуже часто залишається домінуючим 
впродовж довгого періоду. 

Одягатися гарно необхідно завжди . Адже цим секретар складає гарне враження 
на оточуючих. 

 
В гардеробі секретаря повинно бути декілька костюмів нейтральних кольорів на 

всі випадки і пори року. Діловий одяг обов’язковий навіть влітку. Важливий як колір 
костюму, так  і фасон. Найкращою тканиною для костюму вважають шерсть, полотно. У 
запасі в секретаря завжди повинна бути довга шерстяна спідниця, лише тоді 
повідомлення про вечір або банкет не буде зненацьким: таку спідницю секретар зможе 
одягнути до будь-якої кофтинки. 

Влітку бізнес-леді не з’явиться на службу у строкатому платті, вона віддасть 
перевагу костюму світлих відтінків. 

Кращі кольори для ділового костюму жінки – темно-синій, темно-коричневий, 
сірий, світло-синій, рудувато-коричневий. Найбільш приємними для чоловічого ока є 
блідо-жовтий, рожевий, темно-синій. Можна відзначити ще три кольори: чорний, білий 
та червоний. Однак з червоним кольором треба бути дуже обережною. Костюм цього 
кольору краще одягати на багатолюдні свята, презентації, конференції, зустрічі. Тоді Ви 
ні в якому разі не залишитеся непоміченою. 
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Ні в якому разі не одягайте костюм яскраво жовтого чи помаранчевого кольору 
– вони нервують навколишніх. Найгірший колір для костюму ділової людини – білий. 
Він надасть вам на роботі парадний вигляд, крім того, найменша плямка може 
“підірвати” вашу репутацію. Білою може бути тільки блуза. 

Одне з головних правил – чим менше оголеного тіла, тим більше до вас довіри. 
Ідеальна довжина для спідниці – до коліна. Довше можна, коротше  ні в якому випадку. 

Але діловий костюм – це не тільки суворі костюми. В ньому повинні бути речі, 
які можуть трохи відступати від ділових канонів. Це - плаття, якому дозволено бути 
трохи яскравішим і довшим ніж звичайне. 

Ні в якому разі не одягайте костюм яскраво жовтого чи помаранчевого кольору 
– вони нервують навколишніх. Найгірший колір для костюму ділової людини – білий. 
Він надасть вам на роботі парадний вигляд, крім того, найменша плямка може 
“підірвати” вашу репутацію. Білою може бути тільки блуза. 

Одне з головних правил – чим менше оголеного тіла, тим більше до вас довіри. 
Ідеальна довжина для спідниці – до коліна. Довше можна, коротше  ні в якому випадку. 

Але діловий костюм – це не тільки суворі костюми. В ньому повинні бути речі, 
які можуть трохи відступати від ділових канонів. Це - плаття, якому дозволено бути 
трохи яскравішим і довшим ніж звичайне. 

Друге, і не менш важливе, – це прикраси. Найкращими є прикраси з золота 
(найважливіша з яких обручка). Але, надаючи своєму вигляду вишуканості, пам’ятайте, 
що почуття міри – закон елегантності. Цікаві дослідження провели американські 
спеціалісти. Вони помітили, що дуже багато навіть незаміжніх бізнес-леді при контакті з 
новими знайомими у діловій сфері одягають обручки. Цим самим вони викликають 
повагу у спостережливих і проникливих партнерів, йдуть до вирішення ділової задачі, не 
відволікаючись на обговорення особистих тем.  

 
У повсякденному спілкуванні, на службі краще носити тільки одну каблучку 

плюс ще одну – дві прикраси, які не надто кидаються в очі і не надто великі. Тому що не 
слід забувати, що прикраси не повинні заважати роботі. Секретарю, у якої всі пальці у 
каблучках, буде нелегко друкувати на машинці, працювати з листами, документами 
тощо. 

Багато дорогоцінних прикрас в денний час видасть ваше незнання ділового 
етикету та відсутність смаку. Крім того, такий перебір в гардеробі може стати ознакою 
хитрості, бажання домінувати в усьому. 

Здавалося б, яка різниця зроблений манікюр чи ні. Співрозмовник можливо й не 
зверне уваги на ваші нігті, але підсвідомо відчує неприязнь.  
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На службі краще носити тільки одну каблучку плюс ще одну – дві прикраси, які 

невеликі і не надто кидаються в очі. 
Для гарного зовнішнього вигляду визначальним є зачіска. 
З розпущеним довгим волоссям ви можете створити враження впевненої в собі 

особи. Пряме, ретельно зачесане, волосся середньої довжини – ідеальний варіант ділової 
зачіски. Воно виглядає акуратно і в міру консервативно та легко піддається укладці. 
Ніяких локонів, але якщо волосся крутиться від природи, його краще випрямити за 
допомогою гребінця і фену. Темно-русий і каштановий – ідеальний колір для ділової 
жінки. Вважається, що чим темніше волосся, тим строгіша характеристика жінки. 

Зачіски сучасного секретаря 

 
В діловому макіяжі існує чіткий етикет: ваш вигляд повинен відповідати іміджу 

фірми і посади, яку ви займаєте.  
Потрібно підбирати помаду в ніжних тонах, без блиску і перламутру. Щоб вас 

сприймали як ділову жінку, акцент слід робити на очі, а не на губи. Пудра і крапля рум'ян 
додадуть обличчю здорового вигляду. 

Потрібно підбирати помаду в ніжних тонах, без блиску і перламутру. Щоб вас 
сприймали як ділову жінку, акцент слід робити на очі, а не на губи. Пудра і крапля рум'ян 
додадуть обличчю здорового вигляду. 

Слабкість кожної жінки - парфуми 
Коли ділова жінка зустрічається з впливовими чоловіками, вона намагається 

представити себе розумною і чарівною. Ніщо так не сприяє цьому враженню, як хороша 
французька косметика. Тонкі, дорогі парфуми зроблять чоловіків Вашими 
прихильниками, а майже невідчутні аромати квітів закріплять Ваш авторитет. 

 
Секретар керівника (організації, підприємства, установи) 

 
Віденко Т.А. – майстер виробничого навчання; 

Сербин Б.В. – викладач  
Житомирського професійного технологічного ліцею 
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На сучасному етапі діяльність будь-якого закладу, установи, організації без секретаря 
неможлива. Секретар – це висококваліфікований спеціаліст, що вміє спілкуватися з людьми, 
має приємний зовнішній вигляд, знає діловиробництво, обчислювальну, організаційну та 
офісну техніку.  Секретар – це помічник, який основну роботу з документами бере на 
себе, даючи керівникові творчо працювати в суто виробничому плані. На робочому столі 
майже кожного фахівця є комп’ютер, а для секретаря він є основним інструментом для 
роботи з документами. Абітурієнти сьогодні з радістю вибирають професію секретаря. Після 
закінчення ліцею випускники працюють на підприємствах і фірмах міста та області, 
наприклад, в районних адміністраціях, лікарнях, школах, військоматах, приватних фірмах. 

Перша людина, з якою доводиться стикатися, коли приходиш до службового 
приміщення, - це секретар. Уява про підприємство в цілому часто залежить від роботи 
секретаря і його зовнішнього вигляду. На перший погляд обов'язки цього співробітника 
зовсім нескладні, але професійний , організований, відповідальний секретар ціниться на вагу 
золота!  

Професія секретаря сьогодні належить до професій, які найбільш користуються 
попитом на ринку праці. Сьогодні потрібні і координатори, і діловоди, і адміністратори, і 
оператори, і консультанти. Де вони тільки не працюють: у приймальні керівника, у клініці, 
торгівельному залі, салоні краси.  

Домінуючі види діяльності: 

• виконання технічних функцій по забезпеченню й обслуговуванню роботи керівника 
організації чи її підрозділів; 

• одержання для керівника зведень від працівників підрозділів, виклик їх по його 
дорученнях, організація прийому відвідувачів; 

• організація телефонних переговорів керівника; 
• оформлення ділового листування керівника, сортування кореспонденції; 
• здійснення роботи по підготовці засідань чи нарад, проведених керівником (збір 

необхідних матеріалів, оповіщення учасників про час, місце, повістку дня чи 
засідання наради і їхня реєстрація); 

• друк за вказівкою керівника різних матеріалів, документації і відправлення їх по 
адресатах з використанням оргтехніки; 

• стенографування текстів підготовлюваної керівником документації, протоколів 
засідань з наступною їхньою розшифровкою і друкуванням на комп'ютері; 

• складання на прохання керівника різних доповідей, листів, документів; 
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• формування справ відповідно до затверджених правил, забезпечення їхньої 
схоронності й у встановлений термін здача в архів; 

• забезпечення керівника канцелярськими приладами, організаційною технікою, 
створення умов, що сприяють ефективній роботі керівника. 

Якості, що забезпечують успішність виконання професійної діяльності: 
Здібності: 

• висока поміхостійкість (здатність ефективно працювати, не зважаючи на перешкоди); 
• високий рівень розвитку стійкості, розподілу і переключення уваги (здатність 

тривалий час зосереджуватися на одному предметі чи дії, утримувати в полі зору 
кілька предметів чи робити одночасно кілька дій, швидко переключати свою увагу з 
одного предмета на інший чи з одного виду діяльності на іншу); 

• гарний розвиток дрібної моторики рук (здатність швидко і чітко виконувати рухи за 
допомогою пальців рук); 

• уміння чітко і ясно говорити, правильно будувати фрази і вимовляти слова, уміння 
лаконічно (коротко) виражати свої думки; 

• високий рівень розвитку зорового сприйняття тексту (швидкість сприйняття); 
• розвиток мнемонічних здібностей (добре розвита короткочасна і довгострокова 

пам'ять, здатність до механічного й осмисленого запам'ятовування інформації, 
розвиток слухової і зорової пам'яті); 

• розвиток рухової пам'яті (здатність запам'ятовувати рухи для кожного пальця обох 
рук); 

• здатність швидко діяти; 
• уміння добре розбирати рукописний текст 
Особистісні якості, інтереси і схильності: 

• емоційна стійкість; 
• пунктуальність; 
• акуратність; 
• організованість; 
• відповідальність; 
• доброзичливість, тактовність; 
• послідовність у справах; 
• наполегливість і твердість; 
• комунікабельність (товариськість); 
• здатність планувати свою роботу; 
• схильність до роботи з документами. 
Якості, що перешкоджають ефективності професійної діяльності: 

• нездатність швидко переключатися з одного виду діяльності на інший; 
• нездатність працювати в підпорядкуванні, сильно виражена схильність до лідерства, 

керівництва; 
• повільність, нерозторопність; 
• невміння планувати свою роботу; 
• низький рівень розвитку усіх видів і типів пам'яті. 
Області застосування професійних знань: 

• фірми, організації, підприємства будь-якого профілю (приймальні керівників, 
директорів). 
Історія професії 

З виникненням писемності в стародавності з'явилася невелика група грамотних людей, 
що займалася переписуванням різних текстів. Такі писцові копії на Русі відомі ще з XI 
століття. У XIX столітті в численних департаментах Росії над переписуванням 
величезного числа паперів і документів трудилися чиновники - титулярні радники. З 
розвитком технічного прогресу усе більше відчувалася необхідність у створенні 
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високопродуктивних друкарських машин. Перша промислова модель пишучої машини 
була винайдена в США в 1867 році Н. Шолсом, С. Суле, К. Тлидденом. В даний час на 
зміну їй прийшов персональний комп'ютер. Безсумнівно, робота з друкування різних 
документів стала значно легше. Проте діяльність секретарів-референтів не зводиться 
тільки лише до механічного набивання текстів. Крім цього вони повинні мати ще багато 
умінь. По суті, секретар-референт - це "права рука" керівника. 

Загальна характеристика професії "Секретар керівника (організації, підприємства, 
установи)":  

Завдання та обов’язки:  

• виконувати функції, що включають організаційне-технічне забезпечення 
адміністративно-розпорядчої діяльності керівника підприємства; 

• приймати кореспонденцію;  
• вести діловодство, виконувати різні операції із застосуванням комп’ютерної техніки, 

призначеної для збирання, оброблення  і подання інформації;  
• готувати документи і матеріали, необхідні для роботи керівникові;  
• організовувати проведення телефонних переговорів керівника; 
• за дорученням керівника складати листи, запити, інші документи;  
• виконувати роботу з підготовки засідань і нарад, які проводить керівник; 
• здійснювати контроль за виконанням працівниками підприємства виданих наказів та 

розпоряджень; 
• вести контрольно-реєстраційну картотеку; 
• забезпечувати робоче місце керівника необхідними засобами організаційної техніки, 

канцелярським приладдям, створювати умови, що сприяють його ефективній роботі; 
• друкувати за вказівкою керівника службові матеріали, необхідні для його роботи   
• організовувати приймання відвідувачів; 
• формувати справи відповідно до затвердженої номенклатури, забезпечувати їх 

зберігання і в установлені строки здавати до архіву; 
• копіювати документи на ксероксі.  

Кваліфікація – Секретар керівника (організації, підприємства, установи) 
Кваліфікаційні вимоги: 
Повинен знати: 

• постанови, розпорядження, накази; положення, інструкції та інші керівні матеріали і 
нормативні документи стосовно діяльності підприємства і  ведення діловодства; 

• структуру і керівний склад підприємства і його підрозділів; 
• організацію діловодства; методи оброблення і оформлення документів; 
• архівну справу; 
• машинопис; 
• правила користування приймально-переговорними пристроями, технічними засобами 

оброблення документів, усної та писемної документної інформації, комп’ютерами і 
друкарськими машинами; 

• стандарти системи організаційно-розпорядчої документації; 
• правила друкування ділових листів з використанням типових форм; 
• основи етики і естетики; 
• правила ділового спілкування; 
• основи організації праці і управління; 
• правила експлуатації обчислювальної техніки;   
• основи адміністративного права і законодавства про працю.  
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Сфера професійного використання: 
фірми, організації, підприємства будь-якого профілю (приймальні керівників, 
директорів).Роботи, які є загальними для всіх видів діяльності. Діловодство, організація 
документообігу та архівні роботи. 

Література 
Державний стандарт професійно-технічної освіти ДСПТО 4115.К74054-2006  
 

 
Ділові та особисті якості секретаря 

 
Віденко Т.А. – майстер виробничого навчання; 

Сербин Б.В. – викладач  
Житомирського професійного технологічного ліцею 

 
Трохи з історії 
Секретарі з'явилися в Стародавньому Римі як охоронці чужих секретів. Потім із 

секретарів виділилися нотаріуси. 
А самі секретарі з довірених осіб королів, царів, герцогів і перів поступово 

перетворилися в діловодів. Традиційно в ролі секретарів виступали чоловіки. І тільки в 
кінці 18 століття з'явилися жінки-секретарі.  

Можливості секретаря 
Секретар – це обличчя фірми. Він перший, з ким стикається відвідувач, що 

прийшов в установу,  перший, з ким зустрічається, починаючи свій трудовий день, 
керівник, перший, хто відповідає на телефонні дзвінки. Від поведінки секретаря багато в 
чому залежить не тільки престиж фірми, в якій він трудиться, але часом і успіх партнерів і 
клієнтів фірми. 

Секретар повинен бути завжди в «формі»:  ретельно й продумано одягнутий, 
охайний, готовий швидко і кваліфіковано виконати дані йому доручення., уміти спокійно,  
без розгубленості, різкості, суєти і з достоїнством вирішувати питання в рамках своєї 
компетенції. Йому необхідний дар відчувати «нюанс»  справи, що дозволяє вільно 
виходити зі скрутних ситуацій, зокрема,  не бачити і не чути того, чого не треба бачити 
або чути. Секретар завжди повинен бути на насторожі і в курсі багатьох справ: вести 
роботу з документами, брати участь у проведенні ділових зустрічей і переговорів, 
відповідати  на телефонні дзвінки і сам робити розпорядження за дорученням 
керівництва, здійснювати запис відвідувачів на прийом. Але іноді доводиться робити і 
разові доручення, наприклад, передачу грошей, міжміську телефонну розмову, 
відвідувати хворого товариша по службі і так далі. 

Через секретаря здійснюється зв'язок керівника з підлеглими і зовнішніми світом. 
Здатність орієнтуватися в складному різноманітному потоку інформації, 

правильно, чітко й оперативно класифікувати її часто визначає оперативність 
роботи відділів і навіть всієї установи. 
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Основні функції секретаря 
Важливу роль грає професійна базова підготовка, що включає як високий рівень 

загальної освіти, так і специфічні знання, які можуть бути визначені відповідно до 
основних функцій секретаря: 

• знання,  необхідні для ефективної участі в інформаційно-документарному 
забезпеченні фірми і безпосередньо керівника (володіння такими технічними засобами, як 
персональний комп'ютер, телефон, факс, ксерокс); 

• знання, пов'язані з основними напрямами діяльності фірми, її внутрішньою 
структурою і зовнішніми зв'язками;  знання правових актів і додатків, що регламентують 
роботу фірми і її співробітників; 

• знання, що вимагаються для комунікативного забезпечення  роботи фірми і 
її адміністрації; вони необхідні секретареві при підготовці нарад і прийомі відвідувачів, 
при діловому листуванню і ділових переговорах, при плануванні свого робочого дня й 
обслуговуванні співробітників фірми. 

Сучасні вимоги 
Щоб  відповідати сучасним вимогам, секретар повинен володіти наступними 

якостями: 

• мати професійний імідж; 
• добре володіти мовою й письмом; 
• володіти хорошою пам'яттю; 
• добре орієнтуватися у часі; 
• тримати  в порядку документацію, швидко знаходити необхідні папери; 
• уміти красиво оформляти звіти, вести ділове листування керівника; 
• освоювати розробки новітніх комп'ютерних програм для офісу; 
• бути енергійним, проявляти ініціативу; 
• швидко знаходити взаєморозуміння з колегами й клієнтами; 
• підтримувати ефективну роботу офісу у відсутності шефа; 
• контролювати фінанси офісу; 
• бути обачним у конфіденційних, делікатних  питаннях фірми. 

Класифікація секретарів 
Є декілька позицій, які займають секретарі: 
RECEPTIONIST   дівчина, працююча на телефоні. У її обов'язку входить 

відповідати на питання, зустрічати й проводжати гостей і клієнтів. На цій посаді 
необов'язкове знання іноземної мови. Основна вимога   уміння триматися й 
акуратність.  

На цьому ж рівні знаходиться посада інформатора. Тільки в цьому випадку 
дівчина повідомляє клієнтам якусь конкретну інформацію. 

Якщо людина володіє іноземною мовою, йому передбачена посада OFFICE 
MENEGER,  який займається організацією офісу. 

Сама ж висока посада  PERSONAL SEKRETARY   помічник генерального 
директора або президента. У цьому випадку дівчина працює тільки на одного шефа, 
відповідає на кореспонденцію як на українській, так і на англійських мовах, 
супроводить директора у відрядження. Тут велика увага приділяється зовнішнім 
даним, акуратності, організованості, виконавчості . Такий секретар повинен бути не 
тільки виконавцем, але й  ініціатором. Знати, що відповісти, як зорієнтуватися в будь-
якій ситуації. Але і це не межа. Можна вирости із секретаря в менеджери… 

Специфіка й складність роботи секретаря пов'язана з тим, що вона завжди на 
очах, в центрі спілкування з керівництвом, колегами, клієнтами. Він як би безліччю 
ниточок зв'язує  різні підрозділи фірми, знаходиться в центрі внутрішніх проблем і її 
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зовнішніх контактів. Тому роль секретаря в ритмічному ефективному функціонуванні 
фірми, у створенні психологічного клімату в колективі надзвичайно важлива і не 
замінима.  

Обов'язки 
Без особливого роду знань,  умінь і навичок секретареві не справиться зі своїми 

обов'язками. А в обов'язки входить: 

• облік, реєстрація, розгляд і підготовка надходжуючої кореспонденції для 
доповіді керівництву; 

• оформлення  (у тому числі друкування) і розсилка  розподільних 
документів, листів, телеграм, телефонограм, факсів, і т. п ; 

• підготовка по вказівці керівника й узгодження зі структурними 
підрозділами  проектів окремих наказів, довідок, листів, відрядних  посвідчень і інших 
документів; 

• оформлення протоколів розсилок виписок із них; 
• аналіз довідок і доповідей структурних підрозділів з висновками й 

пропозиціями по них; 
• підготовка і своєчасна розсилка матеріалів до засідань, нарад, конференцій, 

семінарів і з'їздів; 
• прийом і реєстрація заяв, пропозицій і скарг від громадян; 
• організація прийомів відвідувачів; 
• прийом, реєстрація, зберігання, облік, доставка по підрозділах і розсилка 

вхідної, вихідної і внутрішньої кореспонденції, підготовка справ до здачі на державне 
зберігання й у внутрішній архів фірми. 

Крім роботи з документами  в обов'язку секретаря включаються  функції по 

бездокументному обслуговуванню. Зокрема: 

• технічне забезпечення роботи керівника; 
• підготовка й організація матеріально-технічного забезпечення засідань, нарад; 
• організація прийому працівників і відвідувачів; 
• телефонне обслуговування; 
• підготовка відряджень; 
• організація презентацій і спеціальних прийомів гостей; 
• стенографування; 
• контроль за святковими і ювілейними датами; 
• обробка пошти; 
• машинописні роботи; 
• збір ділової інформації  і її реферування  по завданню директора; 
• збір матеріалів для доповідей і мов керівника; 
• ведення табеля обліку робочого часу і т.д. 

Перераховані службові обов'язки можуть бути обмежені й доповнені іншими. Але і 
приведений перелік дає уявлення про специфіку секретарської роботи, в зв'язку з чим 
доречно розглянути головні аспекти професійної діяльності й культури праці секретаря. 
Особливістю роботи також є постійна недостача часу, робота в умовах стресу. У цьому 
випадку виручає уміння слухати, правильно розуміти, запам'ятовувати завдання. Оцінювати 
і ухвалювати швидкі й вірні рішення. 

Специфіка роботи секретаря полягає в тім, що йому приходиться не тільки 
виконувати операції з неживими предметами праці (документи, технічні засоби), але і 
здійснювати численні контакти з людьми: керівником, співробітниками, відвідувачами, 
телефонними абонентами. Варто враховувати і те, що секретарю приходиться 
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зіштовхуватися з великою розмаїтістю розв'язуваних задач, значними розходженнями в них 
по ступені труднощів, необхідністю виконувати паралельно кілька робіт. Нерідко неполадки 
в роботі секретаря є наслідком його негативних ділових чи особистих якостей. Неможливо, 
приміром, ефективно виконувати роботу, якщо секретар не має повного представлення про 
роль і задачі свого керівника і їхніх значень у діяльності всієї організації, не має достатньої 
професійної підготовленості. 

Ділові й особисті якості при виконанні визначеної роботи виявляються в тісній 
взаємодії і доповнюють один одного. Знання правил прийому відвідувачів і ефективне 
застосування на практиці неможливо без наявності в секретаря таких особистих якостей, як 
інтелігентність, тактовність, доброзичливість.   

У сформованій практиці оцінки праці секретарів прийнято виділяти наступні ділові 
якості: 

1. Професійна майстерність 
  Ця якість має на увазі володіння комплексом професійних знань, умінь і навичок, 

передбачених   кваліфікаційною характеристикою: уміння стенографувати, друкувати на 
пишучій машинці, знання основ роботи з документами, правил орфографії й пунктуації і т.п. 

2. Ініціативність 
Секретар, повинний виявляти самостійність і ініціативу в рішенні питань своєї 

компетенції, не чекаючи спеціальних     указівок керівника. Однак,  приймаючи те чи інше 
рішення, секретар повинний бути упевнений, що воно піде на користь справі, не буде 
передчасним чи помилковим. 

3. Організованість 
Уміння організувати своє робоче місце, раціонально спланувати розподіл обов'язків за 

часом, забезпечити своєчасне виконання щоденних операцій. 

4. Відповідальність 
Секретар, повинний бути готов прийняти на себе відповідальність по задачах, 

поставлених керівником, особливо в межах своєї компетенції. Ця якість виробляється, як 
правило, із досвідом роботи. Керівник, повинний бути упевнений у тім, що його секретар 
може працювати самостійно і здатний грамотно вирішувати такі питання, як оформлення й 
складання документів, розшифровка стенограм і піктограм, оповіщення учасників нарад і 
т.п. 

5. Пунктуальність 
Уміння не тільки правильно спланувати захід, але і строго виконувати їх у 

встановлений час. Неприпустимі запізнення секретаря, як на роботу, так і на ділові зустрічі, 
наради, засідання. Пунктуальність повинна виявлятися й у своєчасності підготовки 
документів, доповіді їхньому керівнику. 

6. Поінформованість  
Секретар, повинний добре орієнтуватися в питаннях того напрямку діяльності, у 

якому працює його керівник і заснування в цілому, знати положення справ і стан рішення 
питань у галузі, останні досягнення й проблеми; бути в курсі подій, що відбуваються в 
підрозділі  й  заснуванні. 

7. Дипломатичність, уміння зберігати службову таємницю 
При рішенні різних питань: підготовці документів, бесіді з відвідувачами  і по 

телефону  - використовувати тільки фактичну, строго перевірену інформацію. Неприпустимо 
розголошувати інформацію, що має секретний характер, а також інформацію, що хоча і 
вірна, але може завдати  шкоди чи справі окремим обличчям. Секретар,  повинний бути 
тактовний, ввічливий і доброзичливий зі співрозмовником, незалежно від особистого 
відношення до нього. Насамперед, потрібно думати  про справу і намагатися зробити його 
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максимально добре в межах можливого. Потрібно правильно зберігати документи, не 
допускаючи вільного доступу до них інших співробітників. 

8. Гарна пам'ять  
Ця якість забезпечується секретарем не тільки за рахунок розвитку своїх здібностей, 

запам'ятовуючи інформації, але і за рахунок раціонального використання можливостей 
сучасної оргтехніки і довідково-інформаційного апарата. У сучасній науці є цілий ряд 
рекомендацій з розвитку зорової й слухової пам'яті. Добре відомі такі прийоми, як 
підкреслення основних слів тексту, виділення головної думки й опорних моментів тексту, 
запам'ятовування їх шляхом кількаразового повторення: допомагають секретарю в розвитку 
пам'яті і різні картотеки, довідники і т.п. 

9. Відданість роботі 
Любов до обраної професії, розуміння її важливості, прагнення до постійного 

удосконалювання професійної майстерності – необхідна умова того, щоб стати не просто 
кваліфікаційним виконавцем, а сьогоденням секретарем, першим помічником керівника.       

Для того щоб виробити й розвити названі ділові якості, секретарю потрібно 
виховувати в собі і цілий  ряд   особистих якостей. Більшість із цих якостей закладається  в 
людині вихованням у родині в школі. У залежності від отриманого виховання ступінь 
їхнього розвитку в різних людей різна,  багато чого тут визначається індивідуальними 
схильностями, звичками, типом нервової системи. Які ж особисті якості важливо мати 
секретарю керівника? На це питання існує багато різних думок, оскільки немаловажним 
фактором є ще і сумісність, тобто можливість успішної спільної роботи двох особистостей – 
секретаря й керівника. Виділимо найбільш істотні якості, необхідні секретарю. 

10. Інтелігентність 
Ця якість має на увазі здатність і уміння секретаря тактовно, чемно вести бесіду; 

стримувати і не виявляти негативні емоції; дотримувати прийняті в нашому суспільстві 
норми поведінки й спілкування; стежити за культурою свого зовнішнього вигляду і робочого 
місця. 

11. Працьовитість 
Ця якість виробляється в людині з дитячих років. Однак це не виходить, що якщо 

воно не виховано в дитинстві, то неможливо виробити його в собі. Будучи вже дорослою 
людиною. Привчити себе виконувати потрібну для справи роботу одночасно. З гарною 
якістю, не звертаючи увагу на власне небажання, трудиться, нелегко, але цілком під силу 
кожному, що поставили перед собою таку мету. Виховання працьовитості – необхідна якість 
кожної людини незалежно від того, яку посаду він займає, на якій ділянці працює. 

12. Сумлінність 
Секретар, повинний обов'язково виконувати ту роботу, результати якої важливі для 

рішення тих чи інших задач. Якщо обіцяв виконати що-небудь, необхідно стримати слово. 
Навіть якщо результат буде небажаний,  у секретаря повинна бути впевненість, що він 
зробив усе від нього залежне. Не слід перекладати на інших співробітників свої обов'язки 
для того,  щоб уникнути  відповідальності, перекласти провину на іншу людину, за 
невиконану чи погано виконану роботу. 

13. Чуйність і уміння адаптуватися 
Специфіка праці секретаря жадає від його готовності зробити допомогу іншим у будь-

який час, і особливо в напружених ситуаціях. Потрібно уміти швидко переключаться з 
одного виду на інший, правильно розраховувати час, особливо в період великих 
навантажень. 

14. Скромність 
Ця особиста якість входить у загальне поняття інтелігентності, культури людської 

особистості. По роду своєї роботи секретар має у своєму розпорядженні значний обсяг 
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інформації і досить великими повноваженнями, тому що є першим помічником керівника і 
може у визначених ситуаціях діяти від його імені. Недостатня скромність може привести до 
зловживань із його боку, нетактовному поводженню, чванству і т.п. 

15. Акуратність 
     Усяка недбалість у роботі з документами, в одязі, в організації робочого місця 

створює дуже несприятливе враження про самого секретаря, навіть у тому випадку, якщо він 
має необхідні й особисті якості. Варто пам'ятати, що “секретар – обличчя фірми”, а 
обличчям самого секретаря є якість виконуваної їм роботи, культура робочого місця і 
зовнішнього вигляду. 

16. Доброзичливість 
У спілкуванні з відвідувачами, співробітниками й посібником секретар завжди 

повинен бути готов прийти на допомогу, посприяти, піти в разі потреби на деяку особисту 
незручність заради загальної справи. Люба людина, що звернулася до секретаря за 
допомогою, повинна бути упевнена, що усе можливе буде зроблено. У розмові потрібно 
уживати  увічливій формі, не допускати фамільярності, звертання на “ти”. Якщо секретар 
знає, чи припускає, що підлягаюча повідомленню інформація є для співрозмовника 
негативною, то він постарається викласти її як можна більш тактовно, делікатно. 

Серед інших особистих якостей, що потрібні сучасному секретарю можна відзначити 
і такі, як уміння швидко вслухатись в суть чи подій явищ: товариський характер і 
контактність, розумна обережність у прийнятті рішень, артистизм – якість, що допоможе 
секретарю перебороти особисті емоції заради справи, провести на гарному рівні прийом 
відвідувачів і т.п. почуття гумору: здатність до самостійного навчання, розширенню 
кругозору. 

Усі названі якості, необхідні секретарю, не даються людині в готовому виді. Потрібна 
повсякденна праця розуму й душі, наполеглива й відповідальна підготовка до роботи в 
обраній професії. 

Він повинний бути упевнений, що усе можливе буде зроблено. В розмові потрібно 
вживати тільки ввічливу форму, не допускати фамільярності, звертання на “ти”. 

 Якщо секретар  знає чи припускає, що підлягаюча повідомленню інформація є для 
співрозмовника негативною, то він постарається викласти її як можна більш тактовно, 
делікатно. 

 
Тести заключного контролю знань, вмінь, навиків та компетенцій  
з професії «Секретар керівника (підприємства, організації, установи)» 

 
Нудьга В.О. – викладач  

Дніпропетровського центру професійно-технічної 
 освіти з поліграфії та інформаційних технологій  

Навчальний план та програма виробничої практики з професії «Секретар керівника 
(підприємства, організації, установи)» розрахована на оволодіння учнями професійними 
навиками та набуття ними професійних компетенцій, що дозволить майбутнім робітникам 
самостійно виконувати посадові обов’язки секретаря керівника згідно посадових інструкцій, 
розроблених на основі кваліфікаційної характеристики за Класифікатором професій  (ДК 
003:2005 ) 

Пропоновані тести застосовуються як заключний (підсумковий) аналіз навчальних 
досягнень учнів, що повністю виконали навчальний план та програму. Вони охоплюють 75% 
пропонованої програми згідно навчального стандарту. 
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За освітньо-кваліфікаційною характеристикою випускники, що набули професію 
«Секретар керівника (підприємства, організації, установи)» повинні вміти: 
ü виконувати технічні функції, що охоплюють забезпечення і обслуговування роботи 

керівника підприємства або його підрозділів; 
ü одержувати необхідні керівникові відомості від підрозділів або виконавців; 

ü організовувати телефонні переговори керівника, приймати і передавати телефонограми; 
записувати у час відсутності керівника прийняті повідомлення з наступним доведенням 
їх до керівника; 

ü здійснювати роботи щодо підготовки засідань і нарад (збирання необхідних матеріалів, 
повідомлення учасників про час, місце і порядок засідань, ведення реєстрації); 
оформлювати протоколи; 

ü передавати і приймати інформацію за допомогою приймально-передавальних 
пристроїв; готувати документи до тиражування 

ü друкувати за вказівкою керівника різні матеріали; 
ü вести діловодство, приймати кореспонденцію, здійснювати систематизацію її, 

передавати після її розгляду керівником у підрозділи або конкретним виконавцям;  
стежити за строками виконання доручень керівника; 

ü організовувати приймання відвідувачів, сприяти розгляду заяв і пропозицій 
працівників; 

ü формувати справи для оперативного зберігання; забезпечувати їх передавання у 
встановлені терміни до архіву. 

Виходячи із зазначеного переліку знань, вмінь та навичок пропонуються тести щодо 
виявлення професійно-практичної компетенції за такими напрямками: 

ü Організаційний; 
ü Професійно-практичний; 

ü Комунікативний. 
Тести організаційного блоку повинні виявити знання випускника щодо організації 

власної професійної діяльності на робочому місці та здатність до організації бізнес-процесів 
у межах своєї професійної компетенції. За своєю структурою це - тести доповнення, 
вибіркові тести та тести на утворення логічних пар. Вони вимагають простих, не 
розширених,  схематичних відповідей у вигляді словесного запису (слово, словосполучення, 
коротке речення) та розпізнавання та видалення неправильної відповіді. 

Професійно-практичний блок тестів спонукає учнів до демонстрації практичних 
навиків щодо виконання професійних обов’язків згідно посадової інструкції та отриманих 
знань і вмінь при вивченні навчальних дисциплін професійного циклу. Тести розраховані на 
перевірку знань щодо правильності оформлення управлінської документації. Більшість 
пропонованих завдань - тести множинного типу, де необхідно вибрати тільки одну 
правильну відповідь та позначити її. 

Комунікативний блок тестування виявляє здатність майбутнього працівника до 
соціалізації, вміння приймати самостійно рішення, знаходити відповіді на питання, які 
ставляться до нього життєвою та професійною ситуацією; компетенції майбутнього 
робітника у сфері професійної діяльності в системі «людина - людина». Тести цього блоку 
належать до тестів креативності, оскільки дозволяють виявити творчий підхід учнів до 
виконання поставленого завдання та власного бачення виробничої ситуації і вміння її 
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виконати. Саме ці тести виявляють засвоєні учнями практичні навички та професійні 
компетенції на робочих місцях. 

Пропонується наступне оцінювання тестів. Тести організаційного блоку дозволяють 
набрати учнями по одному балу за кожну правильну відповідь. Неправильна та неточна 
відповідь не оцінюється. Тести професійно практичного блоку можна оцінювати від 0,1 до 
0,5 балів за правильну відповідь, оскільки вони не виявляють ґрунтовність знань, а лише 
передбачають правильність вектору знань. Тому рекомендовано цю частину тестування 
робити максимально кількісною, щоб виявити різноплановість професійних 
компетентностей майбутніх робітників. Тестові відповіді комунікативного блоку 
рекомендовано оцінювати з точки зору самостійного творчого пошуку учнів. Тому 
правильність відповіді можна вимірювати від 1 до 3 балів.  

Інформаційна складова: 
Тестові завдання є заключним етапом перевірки сформованих знань, вмінь, 

навиків та професійних компетенцій, отриманих з навчальних дисципліни професійного 
циклу за повний курс. Робота складається із трьох блоків. Перший блок - 
«Організаційний» - тести на виявлення знань щодо організації власної професійної 
діяльності та здатності до організації бізнес-процесів у межах своєї професійної 
компетенції, другий - «Професійно-практичний» - тести на знання теоретичних аспектів 
навчального курсу, третій - «Комунікативний» - тестові завдання що виявляють 
професійно грамотну діяльність працівника при виконанні посадових обов’язків. 
Завдання передбачають письмові відповіді.  

Діяльнісна складова: 
І блок тестове завдання складається з 5 питань організаційної тематики, які 

передбачають доповнення правильної відповіді або виключення неправильного елементу. 
Оцінюється по 1 балу за правильну відповідь. ІІ блок тестового завдання складається з 
20 тестів щодо створення та оформлення управлінської документації та 3-5 відповідей до 
них. Відповіді проіндексовані літерами українського алфавіту. Правильну відповідь 
необхідно записати до «тестової шкали» у вигляді відповідного індексу. Правильна 
відповідь може бути тільки одна. У разі помилкового запису, закреслюється попередній 
індекс і поряд записує правильний (на вашу думку) індекс. Допускається не більше 3-х 
виправлень. У разі перевищення зазначеної кількості знімається 1 бал від загальної 
кількості балів оцінювання. Ціна кожної правильної відповіді - 0,5 балів. Загальна 
кількість отриманих балів за правильне вирішення тестів блоку досягає 10. Тест 
розрахований на перевірку фактичного об’єму знань теоретичного матеріалу, основних 
визначень, правил. ІІІ блок тестового завдання пропонує виробничу ситуацію 
комунікативного характеру та вимагає розгорнутої письмової відповіді учні із 
застосуванням власного професійного досвіду. Відповідь може бути оцінена від 1 до 3 
балів в залежності від творчого підходу учні до виконання поставленого завдання. 

Мета тестування - кількісне визначення рівня знань навчального матеріалу. 
Відсоток очікуваних правильних відповідей - до 90 %. Час тестування - 1 година. 

Блок «Організаційний» 

1. Допишіть пропущену ланку у бізнес-процесі «Опрацювання вхідних документів»: 

Отримання документа ---- розкривання конверта ---- ознайомлення зі змістом 
документа ---- __________________________________________________ ----реєстрація 
документа ---- передавання документа на розгляд керівнику ----посилання документа 
виконавцеві ---- контроль за виконанням документа ---- підготовка відповіді на вхідний 
документ. 

2. Продовжіть перелік дій при організації бізнес-процесу «Складання посадової 
інструкції працівника»: 
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Ознайомлення з типовою посадовою інструкцією ---- ознайомлення з примірною 
посадовою інструкцією ---- укладання посадової інструкції працівника ---- 
______________________________ ---- підписання посадової інструкції ---- 
________________________________ ---- ознайомлення працівника з посадовою 
інструкцією. 

3. Сплануйте дії щодо підготовки до оперативної наради у керівника за поданим 
початком: 

Підтвердження факту проведення наради ---- повідомлення працівників, що беруть 
участь у нараді ---- ___________________________________________  
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
________________________________________________ 

4. Розставте у правильній послідовності елементи бізнес-процесу «Формування справ 
до оперативного зберігання» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Виокремте елемент бізнес-процесу «Контроль за виконанням документів», який є 
зайвим: 

Проставляння відмітки «К» на документі ---- оформлення контрольно-реєстраційної 
карти на документ ---- виготовлення ксерокопії з метою контролю. 

6. Допишіть відсутній, на вашу думку, елемент бізнес-процесу «Підготовка до 
передавання телефонограми»: 

Підготовка паперового документу ---- підписання телефонограми ---- передавання 
тексту документа по телефону ---- реєстрація переданої інформації (ким і коли 
прийнята). ____________________________________  

_________________________________________________________________ . 

7. Позначте правильну послідовність розташування назв справ, що утворюються на 
підприємстві, у зведеній номенклатурі справ: 

ОФОРМЛЕННЯ ОБКЛАДИНКИ СПРАВИ 

БРОШУРУВАННЯ ДОКУМЕНТІВ 

НУМЕРАЦІЯ АРКУШІВ 

СКЛАДАННЯ ВНУТРІШНЬОГО ОПИСУ 

ОФОРМЛЕННЯ ПІДСУМКОВОГО ПІДПИСУ 
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. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. Доповніть 
технологічний ланцюг бізнес-процесу «Підготовка відрядження керівника»: 
Ознайомлення із повідомленням про відрядження керівника (лист, наказ вищестоячої 
організації, телефонограма, інше) ---- підготовка інформаційних матеріалів для 
відрядження керівника ---- оформлення наказу про відрядження ---- 
___________________________________________________ --- отримання та 
записування інструкцій від керівника на період його відсутності про роботу 
підприємства. 

9. Допишіть обов’язковий елемент бізнес-процесу «Оформлення прийняття 
працівника на роботу» 
Написання працівником заяви про прийняття на роботу ---- візування заяви керівником 
---- отримання від працівника необхідних документів ---- виготовлення наказу про 
прийняття на роботу ---- ознайомлення працівника із наказом ---- 
_____________________________________________ ---- оформлення особової справи 
працівника ---- оформлення трудової книжки. 

Блок «Професійно-практичний» 
1. Формат паперу А4 має розміри: 

А.   229 х 324 мм; 

Б.   148 х 210 мм; 
В.   210 х 297 мм; 

Г.   250 х 353 мм. 

2. Розміри берегів документа встановлюються стандартом: 

Справи, що охоплюють  організаційно-розпорядчі 
документи директивних та вищестоячих організацій 

Справи, що містять організаційну документацію  
щодо діяльності організації (устав, положення) 

Справи з розпорядчою документацією установи  
(накази, розпорядження) 

Справи з плановими і звітними документами  
(річними, квартальними, місячними) 

Листування з різними організаціями, партнерами, 
філіями, приватними особами 

Інші справи, що створюються протягом  
календарного року в установі 
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А.   ДСТУ 2732:2004; 

Б.   ГОСТ 9327-60; 
В.   ГОСТ 6.38-90; 

Г.   ДСТУ 4263-2003. 

3. Відмітка про контроль за виконанням документа наноситься на берег: 
А.   верхній; 
Б.   правий; 

В.   нижній; 
Г.   лівий. 

4. Між реквізитами документа пропонують робити міжрядковий відступ: 
А.   6 інтервалів; 

Б.   1,5 інтервалів; 
В.   3 інтервали; 

Г.   довільно. 

5. Постійні реквізити документа зазначені тільки у рядку: 
А.   назва організації, відомості про організацію, текст документа; 
Б.   дата документа, індекс документа, гриф підпис; 

В.   назва організації, гриф підпис, відомості про виконавця; 
Г.   текст документа, гриф підпис, відмітка про надходження документа. 

6. Для 4-го положення табулятора відповідним є відступ: 
А.   0 знаків, 0 мм; 

Б.   16 знаків, 38 мм; 
В.   40 знаків, 104 мм; 

Г.   32 знаки, 92 мм 

7. Рядки одного й того ж самого реквізиту друкують через: 
А.   1,5 міжрядкових інтервалів; 

Б.   1 міжрядковий інтервал; 
В.   2 міжрядкових інтервалів; 

Г.  заборонено друкувати один реквізит у декілька рядків. 

8. У якому рядку всі реквізити розташовують на берегах документа: 
А.   герб, код організації, код форми документа; 
Б.   відмітка про контроль, обмеження доступу, відмітка про надходження; 

В.   емблема, резолюція, відмітка про виконання і направлення у справу; 
Г. нагороди, відмітка про електронну форму документа, відмітка про державну 

реєстрацію. 
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9. Реквізит, який вміщує відомості про гласність документа називається: 
А.   відмітка про контроль; 
Б.   резолюція; 

В.   відмітка про додаток; 
Г.   гриф обмеження доступу. 

10. Група реквізитів, яка надає документу юридичної чинності: 
А.   герб, назва підприємства, назва виду документа; 

Б.   текс, підпис, реєстраційний номер; 
В.   гриф затвердження, гриф погодження, визи; 

Г.   підпис, відбиток печатки, гриф затвердження. 

11. Зміст яких реквізитів наноситься великими літерами: 
А.   назва організація вищого підпорядкування; 
Б.   назва підприємства; 
В.   підпис документа; 
Г.   затвердження документа. 

12. Офіційна комунікація між підприємствами здійснюється за допомогою документа: 
А.   статут; 
Б.   службовий лист; 
В.   довіреність; 

Г.   телефонограма. 

13. Розпорядча дія керівника підприємства доводиться до працівників через документ : 
А.   положення; 
Б.   довідка; 
В.   наказ; 
Г.   службова записка. 

14. Реквізит 32 «відмітка про державну реєстрацію» наноситься на документ: 
А.   статут; 
Б.   наказ; 
В.   службовий лист; 

Г.   довідка. 

15. Погодження - це : 
А.   спосіб засвідчення документа; 
Б.   визначення правильності документа; 
В.   надання документу юридичної чинності; 
Г.   доказ виконання документа. 
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16. Бланк - це : 
А.   документ; 
Б.   зразок документа; 

В.   форма для документа; 
Г.   формуляр-зразок документа. 

17. У якому з рядків дату документа оформлено правильно: 
А.   02.10.2008; 

Б.   02.10.2008 р.; 
В.   2.10.2008 рік; 

Г.   2.10.2008. 

18. Скільки помилок допущено в оформленні грифу затвердження документа: 
 
 

 
 

А.   5;                Б.   4;                   В.   6;                       Г.   7. 

19. Який із прикладів має кутове центроване розташування реквізитів: 

Позначте повне і правильне оформленні відмітки про виконавця документа 
А.   Петренко 556-20-99;               
Б.   Петренко 556 20 99 

«Затверджено» 
Директор КП «Софія» 
Шпакович О.Д. (підпис) 
19.2.2007 

ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ       
ТОВАРИСТВО «ХІМПРОМ» 
 

вул. Лісова, 14, м. Первомайськ,          
Харківська обл., 61104,                    
тел./факс (05748) 5-28-53, р/р 
24675408 у Шевченківській філії КБ 
«Експобанк» м. Первомайська 
код ЄДРПОУ 00018490 
 

ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ       
ТОВАРИСТВО «ХІМПРОМ» 

 

вул. Лісова, 14, м. Первомайськ,          
Харківська обл., 61104,                    

тел./факс (05748) 5-28-53, р/р 
24675408 у Шевченківській філії КБ 

«Експобанк» м. Первомайська 
код ЄДРПОУ 00018490 

 

ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
«ХІМПРОМ» 

 

вул. Лісова, 14, м. Первомайськ, Харківська обл., 61104, 
тел./факс (05748) 5-28-53, р/р 24675408 у Шевченківській філії 

КБ «Експобанк» м. Первомайська 
код ЄДРПОУ 00018490 

 
_______________ № __________На № ________ від ___________ 

А.  Б.  

В.  
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В.   Петренко О.К. 5565 20 00 
 ЛГ 3 12.07.2008 

Г.   Петренко 5565 20 00 
 ЛГ 3 12.07.2008 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Блок 
«Комунікативний» 

1. Ваш керівник терміново від’їжджає у відрядження на 4 дні. На цей період було 
заплановано приймання відвідувачів та розписано час відвідування. Проаналізуйте ситуацію 
та відкорегуйте прийом відвідувачів таким чином, щоб їм не відмовляти та не призначати 
відвідування на інший час. 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________________________________________________________ 

2. До обов’язків секретаря керівника належить діяльність, пов’язана із підбором інформації з 
періодичних видань, яка може бути корисною для керівника у його роботі. Запропонуйте 
методику формування інформаційної бази та вкажіть, які технічні засоби можуть бути 
використані вами у цій діяльності. 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________________________________________________________ 

3. Кожен секретар-професіонал має велику інформаційну базу із номерів телефонів, факсів, 
адрес підприємств або приватних осіб, в якими співпрацює його фірма. Порекомендуйте 
групування такої інформації з метою швидкого відшукування необхідних даних. За 
можливості скористайтесь практичним досвідом, здобути на підприємстві під час 
проходження виробничої практики.  
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

1  11  
2  12  
3  13  
4  14  
5  15  
6  16  
7  17  
8  18  
9  19  

10  20  
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________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________________________________________________________ 

4. Ви, як секретар керівника, можете мати у своєму підпорядкуванні секретарів структурних 
відділів, кур’єрів, операторів ПК. Прокоментуйте делегування їх повноважень, яке б ви 
змогли впровадити на виробництві, виходячи із практичного досвіду. 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________________________________________________________  

5. Опишіть Ваші дії, якщо необхідно скорегувати графік прийому відвідувачів керівником 
підприємства, у випадку, коли відвідувач не записувався на прийом але вимагає, щоб його 
прийняв керівник. 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

6. Виберіть та опишіть аргументи переадресації телефонних дзвінків до спеціалістів Вашого 
підприємства, якщо телефонні абоненти вимагають спілкування тільки з керівником щодо 
вирішення їх питання. 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 
Р Е К О М Е Н Д А Ц І Ї   

до проведення тестування із заключного контролю  
знань, навиків та професійних компетенцій  

Для проведення тестування із заключного контролю знань, вмінь та компетенцій з 
професії рекомендується укласти для кожного учня окреме завдання. Завдання повинні бути 
однаковими за змістовим навантаженням, повністю охоплювати навчальний курс та 
проявляти  здобуті учнями практичні навички.  

Перед тестуванням варто учням пояснити оцінювання результатів тестування, 
оскільки кількість балів за тестове завдання може бути відмінним від 12-бальної системи 
оцінювання.  

Для оцінювання знань, вмінь та компетенцій учнів можна примінити не кількісну 
характеристику - 5, 8 чи 10 балів, а якісну, наприклад, у такому порядку: 

10 - 12 балів - «чудово, молодчина»; 
7 - 9 балів - «добре, молодець»; 
4 - 6 балів - «хороше, проте перевір свої знання»; 
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1 - 3 бали - «повтори ще раз і приступай до роботи». 
Такі рекомендації дають можливість учню провести самооцінку власного 

професійного потенціалу і за умови його покращити, або ж утримувати на достатньому рівні. 
 

 
Секретар керівника (організації, підприємства, установи) 

 
Чала С.В., Заїка О.Д. – викладачі  

Богуславського вищого професійного училища сфери послуг 
Київської області 

 

Слово "секретар" спочатку означало 
довірена особа. В сучасній термінології 
секретар - це людина, що веде ділове 
листування окремої особи чи якоїсь 

установи. 
За останні роки професія секретаря 

зазнала суттєвих змін. Якщо зовсім 
недавно секретаря було прийнято 
називати правою рукою керівника або об-
личчям підприємства, то сьогодні - це центральна фігура установи, підприємства, фірми, яка 
впливає на більшість процесів, що там відбуваються. Справді, секретар здійснює внутрішні 
та зовнішні зв'язки керівника підприємства. Секретар повинен бути досвідченим помічником 
свого керівника, його зв'язуючим посередником зі співробітниками підприємства, діловими 
партнерами, просіювати телефонні дзвінки, організовувати прийоми та наради, презентації.  

В умовах жорсткої конкуренції підприємств небагато керівників можуть собі дозволити 
вибирати секретаря за зовнішніми даними. Зріст, вік, приваблива зовнішність усе більше 
поступаються місцем освіченості, інтелекту, комунікабельності, професійним та особистим 
якостям. Сьогодні в усіх розвинутих країнах світу при підготовці секретарів особливого 
значення надають розширенню професійної ерудиції, світогляду, підвищенню можливостей 
самостійного вирішення різноманітних ділових питань. 

Від кваліфікаційного рівня секретаря в багатьох випадках залежить успіх підприємства. 
Велике значення має також і те, як секретар організовує роботу з документами. Неохайно 
оформлений службовий документ, не за адресою і невчасно надісланий лист або факс, 
забудькуватість чи недбалість завдають великих збитків справі. Секретар завжди має бути 
впевнений у собі, охайно вдягнутий, готовий швидко і кваліфіковано виконувати доручення, 
виважено та спокійно вирішувати питання у межах своєї компетенції.  
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Сценарій проведення тижня інтегрованої професії „Секретар керівника 
(організації, підприємства, установи; оператор комп’ютерного набору” 

 
Губа нова Л.Л. – майстер виробничого навчання 

Тячівського професійного ліцею Закарпатської області 

 
Тижні професій проводяться в нашому навчальному закладі вдруге. Запровадив цю 

дуже вдалу традицію наш директор Бокоч Петро Михайлович. Навчальний рік розділяється 
на Тижні професій відповідним наказом по ліцею. Кожна кафедра організовує свої сили, 
можливості заздалегідь. Життя ліцею стало набагато цікавішим, кориснішим. Навчальні будні 
прикрашають нові свята – Тижні професій. 

Тиждень професії секретар керівника (організації, підприємства, установи), 
оператор комп’ютерного набору – це свято професії, на якому в різних конкурсах 
демонструються досягнення, вміння, практичні навики учнів, методика викладання 
виробничого навчання, різні можливості комп’ютерної техніки, комп’ютерних технологій… 

Це Тиждень – який поєднує учнів ліцею в Світі комп’ютерних захоплень. Є 
можливість не тільки побачити цікаві можливості комп’ютерної графіки, роботи технічної 
творчості груп-господарів свята, побачити себе на моніторі комп’ютера – стати «артистом» 
при роботі WEB-камери в вестиб’юлі навчального корпусу. Буде можливість у бажаючих з 
груп усіх професій позмагатись в Комп’ютерних іграх. В інші конкурси запрошуються всі 
бажаючі, хоч вони більш професійного рівня. 

Це подія в якій можна показати свої сили, до якої можна підготуватись заздалегідь 
щоб позмагатись з іншими, стати переможцем. 

Свято популяризує професію в межах ліцею, району, області… Інформація про 
святкування має поступити на сторінки районної газети, WEB-сторінки ліцею. 

На Презентацію професії запрошено підприємців – представників організацій, 
підприємств, установ, які приймають наших учнів на практику, на роботу. На такій зустрічі 
можна за круглим столом обговорити всі приємні та болючі теми нашого сьогодення. Це 
допоможе не тільки внести корективи в навчальний процес для покращення професійного 
рівня учнів, а й вирішити деякі проблеми із працевлаштуванням, виробничими практиками, їх 
оплатами, що хвилює нас. 

Тиждень професії запроваджено проводити в нашому ліцеї нещодавно. Хоч 
підготовка до такого заходу та й проведення його займає багато часу, великих зусиль та це 
оправдує себе. Тому професійне свято цього навчального року кафедра комп’ютерних 
професій, використовуючи досвід минулого свята, доповнила його новими конкурсами щоб 
залучити більшу кількість учнів до участі, підняти планку професійної майстерності і 
конкурсів, і учасників. 

Тиждень професії це не тільки професійна подія ліцею. Адже свої враження з цього 
свята учні «рознесуть» не тільки по своїм домівкам, а й до своїх друзів, знайомих… Це, в 
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якійсь мірі, підвищення іміджу ліцею, професії. Це теж є етапом проведення агітаційної 
роботи до вступу в наш ліцей. 

Приємно, що кількість бажаючих вчитися в нашому ліцеї з часом зростає. З усіх 
професій проводиться конкурс при зарахуванні до складу наших учнів. Лиш середній бал 
атестатів (свідоцтв) про освіту з усіх професій різний, а хочеться щоб був більшим. Тоді 
працювати набагато цікавіше буде. 

Докладемо зусиль сьогодні – будемо мати відповідне завтра. Як кажуть люди, що 
посієш – те й пожнеш. Сьогоднішні зусилля – дадуть можливість підготувати краще 
випускників, зацікавити до навчання учнів, здружити учнів груп, ліцею та й отримати кращих 
бажаючих до нас іти навчатися. Крім того – може покращиться співпраця з підприємцями, а 
це теж для нас надзвичайно важливо!.. 

Тиждень професії – рекомендуємо проводити всім професійним закладам. Цей 
сценарій може стати в пригоді для всіх бажаючих запровадити в себе таке свято. 

Сценарій нашого святкового тижня об’єднує ряд сценаріїв різних конкурсів. Тому 
він і складається з різних частин, назви яких розташовано в змісті. В додатках наведено 
сценарій конкурсної програми Ділові ігри, завдання конкурсу професійної творчості, 
завдання олімпіади з спец предметів (наведені завдання з минулого року – нові ще не 
розголошуємо), різні варіанти плакатів-оголошень та інший матеріал який використовувався 
чи буде використовуватися в проведенні Тижня професії. 

План проведення  
Т И Ж Н Я  П Р О Ф Е С І Ї  

секретар керівника (організації, підприємства, установи), 
оператор комп’ютерного набору 

№ 
з/
п 

Зміст заходу 
Дата 

проведенн
я 

Місце 
проведення 

1. Створити і розвішати оголошення з програмою 
ТИЖНЯ ПРОФЕСІЇ. 09.02.09  

2. 
Випуск міні-газети з програмою ТИЖНЯ 
ПРОФЕСІЇ, новинами ліцею, фотографіями, 
кросвордом… (30 екземплярів) 

02.03.09 Каб. 
Інформатики 

3. Розпродаж міні-газет 02.03-13.03 Фойє  гол. 
корпуса 

4. Всім учням підготовитися до конкурсів, змагань 
ТИЖНЯ ПРОФЕСІЇ  – 

5. Відкриття виставки технічної творчості 10.03.09 Фойє  гол. 
корпуса 

6. Установка комп’ютера з WEB-камерою 10.03.09 Фойє  гол. 
корпуса 

7. 

Виконання платних послуг на замовлення: 
: Пошук рефератів, інформації; 
: Набір тексту (до одної сторінки); 
: Набір, оформлення, роздрук (1 стор.); 
: Сканування документу; 
: Виготовлення візиток; 
: Електронна пошта; 
: Відправлення SMS; 
: Запис CD  

10.03-13.03 Каб. 
Інформатики 

8. Демонстрація фільмів груп 10.03.09 Столова ліцею 
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9. Конкурс стінгазет 10.03.09 Фойє  гол. 
корпуса 

10. Змагання по комп’ютерним іграм. 10.03.09 Каб. 
Інформатики 

11. Презентація професії. Зустріч з підприємцями 11.03.09 Каб. 
Інформатики 

12. Олімпіада по спецпредметам. 11.03.09 Каб. № 1 

13. Конкурс на найкращий комп’ютерний графічний 
малюнок 11.03.09 Каб. 

Інформатики 

14. Конкурс сайтів (виконання попереднє) 11.03.09 Каб. 
Інформатики 

15. Відкритий урок виробничого навчання в групі № 7 12.03.09 Каб. 
Інформатики 

16. Конкурс по практичним навикам професії 12.03.09 Каб. № 1 

17. Вечір присвячений ТИЖНЮ ПРОФЕСІЇ 12.03.09 Столова ліцею 

18. Підведення підсумків конкурсів 13.03-16.03 Каб. 
Інформатики 

19. Помістити інформацію про ТИЖДЕНЬ ПРОФЕСІЇ 
на сайті ліцею 17.03.09 Каб. 

Інформатики 

20. Оголошення підсумків конкурсів та нагорода 
переможців 17.03.09 Лінійка ліцею 

21. 
Випуск міні-газети про перебіг подій свята, з 
оголошенням про підсумки конкурсів та нагороди 
переможців 

17.03.09 Каб. 
Інформатики 

22. Розпродаж міні-газет 17.03-20.03 Фойє  гол. 
корпуса 

23. Написати статтю в районну редакцію газети, 
(запросити журналіста на свято) 10.03-17.04 Тяч. проф. ліцей 

24. Створити фільм про  ТИЖДЕНЬ ПРОФЕСІЇ 10.03-17.04 Тяч. проф. ліцей 

Обговорено та схвалено на засіданні методичної комісії  
Протокол № 4 від 06.11.08 р. 

П р е з е н т а ц і я  п р о ф е с і ї .  З у с т р і ч  з  п і д п р и є м ц я м и  

Програма презентації: 
& Знайомство з навчальною базою кафедри комп’ютерних професій 
& Відкритий урок майстра виробничого навчання Копотюка І. Г. 

(група № 7). 
& Ділові ігри (конкурсна програма учнів ліцею). 
& Зустріч за круглим столом  керівництва, працівників ліцею та наших гостей. 

Знайомство з навчальною базою кафедри комп’ютерних  
Кафедрою розроблені запрошення для гостей. Які планується  вручити за 

два тижні до зустрічі. Зразок запрошення в додатках. 
Презентацію заплановано розпочати о 10 год. київського часу. В ліцеї в 

такий час іде навчальний процес. Цікавіше гостям демонструвати не пусті аудиторії, 
а живий навчальний процес.  
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Гостям буде запропоновано ознайомитися з матеріальною базою 
кафедри: майстернями виробничого навчання; кабінетами спец дисциплін, їх 
обладнанням. 

Екскурсію-знайомство проведе заступник директора з НВР та майстер 
виробничого навчання. 

В і д к р и т и й  у р о к   
м а й с т р а  в и р о б н и ч о г о  н а в ч а н н я  К о п о т ю к а  І .  Г .   

( г р у п а  №  7 ) .  

Після екскурсії-знайомства гостей буде запрошено на відкритий урок до 
наших випускників. Відкритий урок проведе майстер виробничого навчання 
Копотюк Іван Григорович.  

Чотири роки Іван Григорович працював з групою ТУ, зараз завершує 
підготовку третього курсу, готується до професійної атестації. 

За один урок майстер в робочій майстерні з випускниками продемонструє 
стиснутий зразок можливостей проведення виробничого навчання. Тема уроку – 
чергова відповідно навчальній програмі.  

Як правило, готуються оригінальні електронні тести для перевірки знань 
чи закріплення нового матеріалу… 

Цей урок проводиться для демонстрації організації виробничого навчання 
та його ефективності, застосування інноваційних технологій.  

Відкритий урок доцільно перенести на інший день свята, щоб зменшити 
тривалість проведення презентації в цілому, не перенасичувати програму одного 
дня. Не кожен підприємець може виділити стільки часу для такого заходу…  

Ми теж відкритий урок будемо проводити іншого дня. Та і для нашого 
плану так зручніше… 

Ділові ігри 
(Конкурсна програма учнів ліцею) 

Програма конкурсу 
1. Виступ ведучого.  
2. Презентація команд (представлення назв команд номерами художньої 

самодіяльності та презентацією PowerPoint). 
3. Створення ділового документа (виконання на комп’ютері). 
4. Фуршет (приготування кави, створення і оформлення канапок, 

 подача комісії). 
5. Робота з електронними тестами. 
6. Редагування документів (робота з роздрукованим на плакаті документом – 

маркером нанести коректурні знаки). 
7. Презентація виготовленої продукції фірм (створення плану підготовки 

презентації фірми секретарем керівника). 
8. Ділове мовлення. Ділові розмови по телефону між учасниками різних команд. 
9. Підведення підсумків. 

Після обговорення відкритого уроку, підведення підсумків уроку, після 
невеликої перерви гостей запрошено на конкурсну програму Ділові ігри.  

Гостям пропонується роль журі конкурсу. В команду журі задумано 
ввести також заступника директора з НВР ліцею, майстра виробничого навчання, 
викладача спецдисциплін нашої професії, викладача спецдисциплін професії 
офіціант, бармен. 

Кожному із команди журі буде запропонована програмка презентації, по 
конкурсній частині – назви конкурсів, варіанти правильних відповідей на завдання 
та суддівські оцінки – набори цифр (для десятибальної системи оцінювання). 
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Відповідно – чи працівник кафедри, чи учень виставлені оцінки журі буде заносити 
в комп’ютер і оголошувати середній бал команди. 

В цій програмі учні мають продемонструвати свої ділові якості, 
професійний рівень знань, навики, вміння приймати самостійні рішення та вміння 
працювати в команді. 

Задумано установити WEB-камеру, мультимедійний проектор – щоб 
практичні виконання завдань, домашні заготовки презентацій  демонструвати на 
великому екрані. Це полегшує роботу суддів, піднімає рівень технічної оснастки 
конкурсу, відповідно й ефект сприймання, участі буде кращий. 

В завданнях конкурсу учасники працюють над створенням ділової 
документації на комп’ютерах, створене – роздруковують. Редагування документів – 
будуть виконувати на плакатах маркерами. Всі роботи мають коментуватися 
учасниками, а потім узагальнюватись членами журі. 

Презентація професії має посилити бажання учнів навчатися, підвищувати 
свої практичні навики, знання. Підняти авторитет професії, посилити авторитет 
ліцею.  

О л і м п і а д а  з  с п е ц п р е д м е т і в  п р о ф е с і ї  

При проведенні даного заходу дається рівна можливість бажаючим 
випускних груп та другого курсу показати рівень своїх знань по спец предметах 
професії. Саме бажаючим, не обмежуючи в кількості.  

Тому олімпіада проходить масово – займаємо кілька аудиторій. 
Розсаджуємо так, щоб одногрупники були на відстані один від одного. На 
листочках роздаються завдання-тести. 

Комісія розділяється по аудиторіях, періодично змінюючи один одного, 
щоб добитись саме індивідуального виконання завдань.  

Цей конкурс легко проводити на комп’ютерах, але тоді прийшлося б 
проводити його в кілька змін, що дало б змогу учасникам поділитись завданнями, 
звернути увагу на якісь теми тощо.  

Ми цей етап Тижня професії проводимо без комп’ютерів… 

К о н к у р с  з  п р а к т и ч н и х  н а в и к і в  п р о ф е с і ї  

До цього етапу Тижня професії допускаються тільки кращі з кращих – 15 
переможців олімпіади з спец дисциплін професії. Це пов’язано із кількістю 
робочих місць в майстерні операторів. Такі конкурси не проводимо в кілька змін. 
Щоб переміг найсильніший! 

Це дійсно свято професіоналів, самих із самих!  
Підсумків конкурсу чекають всі з нетерпінням… Хто доб’ється перемоги? 

В якій групі навчається сильніший? Хто з учасників зуміє докласти знань, вмінь, 
силу характеру, не здатись, а добитись перемоги. Не злякатись рівня завдань, а 
прийти гідно до фінішу конкурсу! 

Конкурс розпочинається з ознайомлення програми, особливостей охорони 
праці.  

Перший етап – набір тексту в MS WORD на швидкість (за 10-20 хв.). Де 
враховується не тільки кількість набраних знаків і символів, а й грамотність тексту, 
техніка набору.  

Інший етап – оформлення набраного тексту та інші завдання в цій 
програмі. Виконання завдань в різних програмах MS OFFICE та (при можливості 
майстерні) в INTERNET EXPLORER. 

Перерви загальні не робимо але оголошуємо, що кожен має право на 
невеличкі 1-2 перерви індивідуальні. 
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Кожен учень відповідно до завдання створює своє дерево папок, яке потім 
копіюється в мережу для легшого доступу комісії. 

Відповідно до вкладеної в завдання складності йде оцінювання робіт 
комісією. Загальну кількість балів підраховує програма, підготовлена для 
оцінювання конкурсів – створюється таблиця в MS ECXEL з вимогами по 
завданнях та максимальними балами оцінок. А також, для полегшення роботи 
комісії, – формулами для обрахунку. Достатньо лиш вносити заслужені оцінки 
конкурсантів!.. 

Переможці конкурсу раніше мали шанс позмагатися на обласному 
конкурсі по професії. Зараз таких шансів немає – тільки через рік уже проводяться 
такі конкурси. В роки становлення Української держави такі змагання були 
щорічними, а тепер – не кожна навчальна група ліцею має такий шанс. Можна три 
роки провчитись і …  

Я надіюсь, що таку несправедливість вирішать, щоб знову всі випускні групи мали 
нагоду піднятись на сходинку вище!.. 

З м а г а н н я  з  к о м п ’ ю т е р н и х  і г о р .  

В цих змаганнях є можливість прийняти участь всім бажаючим учням будь-
яких професій ліцею. Усім хто полюбляє світ комп’ютерних пригод, баталій. Тут буде 
можливість показати свою кмітливість, хоробрість, вміння володіти можливостями гри.  

Гру вибрано «Quake». Хоч це не сама гуманна гра та її знає широке коло 
учнів, її вимоги доступні для можливостей майстерні та одночасної участі восьми 
учасників. (Використовується локальна мережа майстерні). 

Для змагань можна використати дитячу гру «Маrіо» та багато інших. Для 
конкурсу не потребує й мережі. Кожен учасник автономно грає. Бали, час ігровий 
ведеться грою. Для техніки майстерні досить доступна…  

З кожної навчальної групи будуть приймати участь по 1-2 учасника. В 
першому заході змагатимуться між собою учасники професії Слюсар з ремонту 
автомобілів та учасники професії офіціант, бармен. В другому турі змагатимуться 
учасники нашої професії. В кожному турі буде по два переможці. В фінальному турі – 
поміряються силами переможці.   

В кожному турі ставиться завдання – набрати 50 балів. Гра ведеться не 
групова, а кожен сам грає за себе. Коли в турі хтось із учасників набирає 50 балів – гра 
припиняється. По найбільшій кількості набраних балів призначають трьох учасників 
фінального туру. 

При бажанні, коли є час, можливість можна кількість балів для фіналу 
збільшити до 100 (кожен початковий тур теж можна продовжити таким чином).  

Поздоровлення переможця, як і інших переможців конкурсів Тижня 
професії будуть проводитись на ранковій лінійці ліцею заступником директора з 
навчально-виробничої роботи або заступником директора з виховної роботи.  Крім того 
буде вивішено на загальній дошці оголошень ліцею поздоровлення-оголошення.  

К о р о т к и й  о п и с  д е я к и х  з а х о д і в  с в я т а  

Щоб провести цікаво конкурси для їх проведення, вітального фонду 
(закупка грамот похвальних листів) потрібні будуть деякі кошти. Задумано самим 
заробити ці кошти. Тому під час проведення виробничого навчання, чи у вільній 
майстерні задумано виконувати платні послуги: 

: Пошук рефератів, інформації; 
: Набір тексту (до одної сторінки); 
: Набір, оформлення, роздрук (1 стор.); 
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: Сканування документу; 
: Виготовлення візиток; 
: Електронна пошта; 
: Відправлення SMS; 
: Запис CD. 

Демонстрація фільмів груп 
Вже зібрався не малий фонд фільмів, створених випускними групами. Ці 

фільми з великим захопленням люблять переглядати як першокурсники, так і ті хто 
готується до випуску, хто задумується над створенням свого групового фільму.  

Всі викладачі, майстри також з ностальгією пригадують своїх улюбленців, 
навіть хто мав не самі кращі успіхи в фільмі стає дорогим, рідним. Адже це частка 
(може й немала) душі, фізичного здоров’я, зусиль, це частина й нашого життя яке ми 
віддаємо своїм учням. 

Щоб не займати багато часу – вибираються фрагменти, частини найбільш 
підходящі для такого випадку. Для цього використаємо комп’ютер бібліотеки і в 
читальному залі або перенесемо до актового залу.  

Цікавіше такий перегляд виконувати з мультимедійним проектором.  
Конкурс стінгазет 

Всі групи ліцею запрошені прийняти участь в конкурсі стінгазет з 
професійною тематикою. Це можуть бути роботи виконані фарбами, фломастерами, 
олівцями, аплікацією т. п., а також газети виконані з допомогою комп’ютерної техніки. 

Конкурс має залучити учнів всіх груп ліцею, поглибити знання, вміння про 
розвиток комп’ютерної техніки, комп’ютерних технологій, можливостей.  

Конкурс на найкращий комп’ютерний графічний малюнок 
Цей конкурс буде проводитись у нас вперше. 
Умови конкурсу вивішено за місяць до свята (умови конкурсу наведені в 

додатках роботи). 
 В конкурсі будуть приймати участь учні нашої професії. Для них це більш 

доступно але не зовсім просто. Бажаючих з інших професій буде допущено також. 
Щоб учні не могли скористатися чужими роботами попереджено, що тему 

малюнка оголошено буде на самому конкурсі. 
Конкурс сайтів (виконання попереднє) 

Конкурс сайтів теж будемо проводити вперше. Це робота об’ємна, непроста, 
вимагає багато творчого часу, звичайно, знань, бажання, терпіння. Дає можливість 
поповнити свій багаж знань, проконсультуватись у майстра, знайомих.  

Але переможе той чия робота буде найцікавіша, найбільш повно буде 
відповідати вимогам конкурсу. 

Навіть якщо в конкурсі прийме участь мала кількість учасників – будемо 
вважати, що конкурс удався!.. Адже учасники в своїх навчальних групах поділяться 
своїми досягненнями, а це буде новий поштовх до участі в наступних змаганнях… 

Випуск міні-газети 
Газету ми ще не брались випускати, хоч наші учні дуже активно задіяні до 

роботи в районній редакції «Дружба» на виробничій практиці. 
Плануємо створити міні-газету з програмою ТИЖНЯ ПРОФЕСІЇ, 

новинами ліцею, фотографіями, кросвордом… (близько 30 екземплярів).  
Вже по групам оголошено конкурс назв газети. На сьогодні запропоновані 

назви:  
• Ліцеїст; 
• Світ ліцею; 
• Ліцейний вісник; 
• Абзац; 
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• Наші навчання – Ваші здивування!; 
• Файлик; 
• Життя ліцею; 
• Дружба, правда та ліцей; 
• багато інших. 

Найдосконаліше, найоригінальніше буде відібрано командою, яка 
займається випуском першого номера. 

Ведемо роботу над вдосконаленням емблеми ліцею, щоб і її використати 
поруч із назвою газети. Йдуть роздуми над лозунгами газети. Йде робота над 
пошуком цікавинок, щоб дати окремою рубрикою.  

Випуск газети це знову цілий новий світ з своїми особливостями, 
вимогами. Але світ цікавий де кожного учасника, «журналіста» буде прославлено 
на весь ліцей відразу. Але щоб прославитись а не оганьбитись треба працювати 
командно, залучаючи до своїх рядів самих цікавих, відповідальних учнів, 
підтримувати їх бажання, допомагати. 

Це новий етап робіт для нас але дуже захоплюючий! Випуск згодом 
можна передати гуртку з комп’ютерних професій або створити свою міні-
редакцію… 

Вечір присвячений ТИЖНЮ ПРОФЕСІЇ 
Вечір  присвячений Тижню професії краще організовувати в останній 

робочий день Тижня – в п’ятницю. Як завершення свята. В наших умовах – в п’ятницю 
учні з гуртожитку  їдуть додому. Тому всі заходи можна планувати тільки на першу 
частину дня. Вечір доведеться провести в четвер. 

Святковий вечір буде складатися з двох частин. Перша – тематична: з 
конкурсами по професії, сценками професійної тематики, вірші, танці від груп професії 
та всіх бажаючих. Друга частина – дискотека.  

Підготовкою до вечора займаються класні керівники, майстри груп, а також 
загальний відповідаючий, який підбирає цікаві конкурси, комбінує номера художньої 
самодіяльності з конкурсами. 

В и с н о в о к  

Підведення підсумків 
Підведення підсумків – оголошення переможців конкурсів, нагородження 

грамотами, похвальними листами, грошовими преміями по можливості (із 
стипендіального фонду) буде проводитись на адміністративному рівні, мабуть буде 
створено наказ по ліцею директора, який на ранковій лінійці оголосить один із 
заступників директора. Тоді ж відбудеться й нагородження переможців. 

Після підведення підсумків кожного чергового конкурсу планується 
випускати поздоровлення-оголошення з іменами переможців. 

Крім цього планується випуск чергової міні-газети. Головна тема випуску – 
оголосити підсумки проведеного Тижня професії. 

На WEB-сайті ліцею теж розмістимо статтю з фотографіями, описами 
запеклої боротьби конкурсантів, з підсумками проведеного Тижня професії. 

На свято буде запрошено представників районної газети «Дружба», які в 
свою чергу розмістять інформацію про наше свято на своїх сторінках газети.  

На основі знятого матеріалу нашими кореспондентами-початківцями 
плануємо створити фільм «Наш професійний тиждень». 

Один всього тиждень – а сконцентровано уйму роботи. Якщо готуватись 
заздалегідь, планомірно, залучати до роботи навчальні групи, бажаючих – це реально і 
дуже захопливо! 
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А саме головне – великі досягнення: учнів, колективів. Дружба, перемоги не 
тільки власні, а й командні, професійний ріст. Популяризація професії, комп’ютерної 
техніки. Та й явний ріст авторитету нашого навчального закладу.  

Рекомендуємо не лякатись об’єму роботи, а обов’язково започаткувати таке 
свято в своєму професійному навчальному закладі. 

C ц е н а р і й  
Ділова гра: конкурс між двома командами (кожна представляє уявну комерційну фірму) 

Мета. Розвивати творчі здібності та ділові якості дітей, навчити дітей орієнтуватися в 
світі бізнесу, приймати самостійні рішення. 

Обладнання. Столи, стільці, апаратура, карточки із завданнями. 
Для участі у грі дітей потрібно розділити на дві команди. Кожна команда - це окрема 

комерційна фірма, яка повинна визначитися з напрямом своєї діяльності, створити штат 
працівників: директор, заступник директора , бухгалтер, офіс-менеджер, менеджер з питань 
реклами, менеджер з питань збуту та постачання продукції і т.п. (залежно від діяльності 
фірми та кількості членів команди).  

Ведуча. Добрий день, панове! 
Ми зібралися сьогодні для того, щоб взяти участь у діловій грі. 
Світ бізнесу величезний і різноманітний, заплутатися в ньому дуже легко, особливо 

вам, початківцям, і ми сподіваємось, що саме ця гра допоможе вам краще орієнтуватися в 
ньому . Що ж, хай вам завжди посміхається фортуна! 

Зараз хочу вам представити всіх учасників сьогоднішньої зустрічі. 
(Представлення команд. Представлення членів журі). 
Ведуча. Отже, ми починаємо гру.  

Конкурс І. Представлення своєї компанії 
Діяльність будь-якого початківця або вже досвідченого бізнесмена, цілого 

підприємства завжди пов'язана з ринком, де і виставляється продукція, товар, вид послуг, те, 
чим займається фірма для продажу чи обміну. Тут здійснюються різні комерційні операції, 
укладаються контракти. Тож сьогодні маємо нагоду організувати і показати свою першу 
комерційну операцію, а саме: представити рекламну кампанію своєї фірми. 

(Проведення конкурсу. Команди повинні підготуватися заздалегідь). 
Конкурс II. Ділове мовлення 

Ведуча. Ми часто в діловому житті використовуємо різні документи: це контракти, 
угоди, діло, листи. Ділове листування для ділового спілкування має величезне значення.                                        

Поштове відправлення - лист - і в наш час, не зважаючи на існування телефону, 
комп'ютерного зв’язку, має велике значення. І розмова у нас зараз піде саме про ділові 
папери, листи. Тепер ви знаєте дещо про ділові листи, ділові папери, про правила їхнього 

написання, про їх значення в діловому житті та розповсюдженні комерційних 
пропозицій. Треба ще сказати, що діловий лист допоможе створити хороше враження про 
діяльність вашої компанії при певних заочних контактах із партнерами із-за кордону.  

Пам'ятайте, що юридично вірно оформлений лист написаний хорошою мовою, на 
фірмовому бланку є важливим компонентом успіху.                          

Ділові люди також повинні володіти інтуїцією бізнесмена. Пропонуємо вам, 
спробувати свої сили у складанні ділового листа, для цього кожна компанія повинна 
відрядити по 2 секретаря-референта. А зараз - завдання.    

Кожна кампанія зачитає своєму супернику підготовлений діловий лист-пропозицію. 
Вам необхідно написати лист-відмову, оскільки ваша компанія, з відомих вам причин, 

не може прийняти пропозицію чи виконати цю роботу. Про це ви і повідомляєте у своєму 
листі. 

Але пам'ятайте, що справжні ділові люди - люди ввічливі і освідченні,, прагнуть все 
правильно і зрозуміло викласти в своєму листі у ввічливій формі (можливо, хтось із вас 
вважає Інакше і захоче відмовити в категоричній формі без пояснення причини. Це ваше 
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право). Лист ні в якому разі не повинен скомпрометувати вашу фірму, навіть у випадку 
відмови. Можливо, ви порадите: до кого звернутися за допомогою. Все може статися у світі 
бізнесу, вам ще прийдеться, можливо, підтримувати ділові стосунки із цією фірмою. 
Оцінюватись буде правильність складання листа, його грамотність.  

 (Проводиться конкурс).                 
Ведуча. Наступне завдання - це обов'язкова участь в аукціоні назв ділових доку-

ментів.  
Отже, ви згадуєте по черзі назву будь-якого ділового документу, а хто називає 

останній, той і буде переможцем.                                             
Конкурс III. Кредит у банку під свій 

Ведуча. Шановні панове підприємці! Відомо, що банк - основа будь-якої 
господарської діяльності. Не варто сьогодні говорити про те, що за все, що ви купуєте, 
потрібно платити. Добре, якщо потрібну вам суму ви можете вмістити в гаманець чи в 
кишеню (хто де звик ховати). А якщо цю суму не вмістити навіть у портфель. Тоді, 
звичайно ж, краще мати справу з паперами і документами, а гроші довірити банку. 

Кожна компанія має свою мрію: втілити у життя свій небачено цікавий і потрібний 
проект для цього треба мати гроші. Гроші є в банку. Вам необхідно переконати банк дати 
гроші під ваш проект. Ну а чи переконаєте "ви банк в неповторності і важливості вашого 
проекту і чи згодиться банкір дати вам кредит - ми зараз побачимо. Слово надаємо дирек-
торам фірм.      

(Проводиться конкурс). 
Конкурс IV. Етикет ділового спілкування. 

Ведуча. Шановні бізнесмени, як ви вважаєте, яка різниця між діловою людиною і 
неділовою? Що ми маємо на увазі, кажучи: «Це неділова людина»? 

Будь ласка... (відповіді членів команд). 
Вірно: манера спілкування, увага і внутрішня культура, пунктуальність, 

професіоналізм, манера поведінки, самодисципліна. Все це ми можемо назвати - етикет 
ділового і просто загальновживаного людського спілкування. Зараз до вашої уваги будуть 
запропоновані чотири різних ситуації. Ваше завдання, знайти в цих ситуаціях помилки і, по 
можливості, пояснити, чому ви вважаєте їх помилковими. Ситуації такі. 

1.  Зустріч і знайомство на вулиці. 
2.  Телефонна розмова. 
3.  Діловий прийом у кабінеті. 
4.  Вітання колег (це може бути вітання з днем народження). 
(Проводиться конкурс. Додаток №2). 
Ведуча. Якщо ви хочете просто спілкуватися з людьми, ви повинні знати елементарні 

правила спілкування, якщо ж ви хочете досягти успіху, вам потрібні знання етики ділового 
спілкування. 

Тому наступне завдання цього конкурсу буде дещо незвичним. Вам потрібно 
пригостити членів журі. Пам'ятайте, кожна страва, якою смачною вона не була б, стає ще 
апетитнішою, якщо її красиво і правильно подати. Тут має значення і посуд, і оформлення 
страви. Тож продемонструвати своє знання етикету наші команди зможуть, пригостивши 
наше журі кавою та канапками. 

(Проводиться конкурс. Оцінки журі). 
Ведуча. Ось і закінчується наша ділова гра. Я дуже дякую членам наших команд і 

сподіваюсь, що сьогодні ви одержали багато цікавих і нових знань, що допоможуть вам у 
подальшому житті. Тому я з великим задоволенням передаю слово нашому журі. 

(Підсумки, нагородження), 
Я вважаю, всі переконались, що наші компанії мають право на існування і я не маю 

сумніву, що ми ще почуємо про них. Ще раз вітаємо переможців. Не сумуйте, бізнес - це 
фортуна. Якщо сьогодні вона вам не посміхнулась, то наступного разу неодмінно опиниться 
у вас у руках,  .         
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Додаток №1 
Завдання № 1 
Відредагуйте подане оголошення, допишіть потрібні реквізити. 

Оголошення 
 В актовому  залі відбудеться тематичний  вечір “....”. 
У програмі вечора: 
1.  Урочиста частина. 
2. Святковий концерт.  
Завдання № 2 
Прочитайте довідку, допишіть пропущені реквізити. ЖЕК № 402 

Довідка 
Ткаченку Іллі Миколайовичу в тому, що він народився 17 вересня 1970 року в м. 

Києві. Мешкає за адресою; Київ-54, вул. Гоголівська, 27, кв. 20. 
Начальник житлово-експлуатаційної контори (підпис) 
Завдання № 3 
Відредагуйте текст і запишіть. 
Директору київської середньої школи №22 
випускника педагогічного інституту Волошини А.П., що мешкає по вулиці Б. 

Грінченка, 13, кв. 70. 

Заява 
Прошу прийняти мене на посаду вчителя фізики. До заяви додаю копію диплома про 

закінчення інституту, копію трудової книжки. 
28.10.98 р. 
Підпис 

Завдання № 4 
Відредагуйте текст і запишіть. 
До Московського районного суду м. Києва 
Петренка Маріанни Валеріївни, яка проживає по вулиці Малишка, 3. 

Заява 
За посвідкою про народження я значуся як Петренко Маріанна Валеріївна, за 

паспортом також. При реєстрації шлюбу 17 квітня 1994 року неправильно я була записана як 
Петренко Марина Валеріївна. 

Московський районний відділ ЗАГСу 10 лютого 2000 року відмовив мені внести 
виправлення посвідці про шлюб.                           

Прошу встановити неправильність запису у книзі реєстрації мого шлюбу.                   
17, вересня 2002 року 
Власноручний підпис 

Додаток №2 
Ситуація №1 «Зустріч на вулиці». 
Жінка йде на зустріч парі, дама йде справа від чоловіка, в руках у неї дві сумки: 

маленька сумочка великий пакет. 
Чоловік (піднімаючи капелюх). Здрастуйте! 
Дама, що йде на зустріч. Здрастуйте Анатолій Івановичу. 
Чоловік. Дозволь представити тобі свою співробітницю.                                                     
Дама, що йшла назустріч. Людмила. 
Чоловік. Моя дружина. 
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Дама (поруч з чоловіком). Людмила. 
Чоловік (до дружини). Вибач, будь ласка.        
(Чоловік і його співробітниця відходять у бік про щось говорять).   
Співробітниця. До побачення.                           
Чоловік. До побачення.                                    
Дружина. До побачення.                                    
Всі розходяться. 
Помилки.                                                         
1. Дама повинна йти зліва від чоловіка.          
2.Чоловік повинен допомогти жінці нести тяжку сумку.                                                                  
3.Чоловік не подає дамі руку першим - це право жінки.                                                                 
4.  Розмова має відбуватися в присутності дружини, не можна вибачатися і відходити.            
Ситуація № 2 “Телефонна розмова”  
Дзвоник. Секретар президента фірми знімає трубку. 
- Алло!                                                             
- Алло! Здрастуйте! Будь ласка, запросіть до телефону Василя Сергійовича.                                   
- Його немає. А хто це, вибачте?                     
- Це комерційний директор компанії «Бонд ЛТД», Гриндюк Оксана. Президент вашої 

фірми призначив мені подзвонити сьогодні в цей час.    
- Вибачте, нічим не можу вам допомогти. Якщо вам зручно, передзвоніть. Будь ласка, 
завтра. 

- Добре, я спробую. До побачення. 
- До побачення.  
Помилки. 
1.Той, хто знімає трубку, повинен назвати установу або відділ. 
2.Той, хто дзвонить, повинен одразу ж відрекомендуватись. 
3.Якщо президента немає, секретар повинен знати, що передати тому, хто дзвонить, 

але, якщо президент знає про заплановану телефонну розмову, він має чекати дзвінка. 
4.У випадку відсутності президента, той, хто дзвонить,  не повинен передзвонювати,  

президенту необхідно самому зв'язатися з тим, хто дзвонив.  
Ситуація № 3 «Зустріч у кабінеті». 
Кабінет. Службовець сидить за столом, пише. Заходить відвідувач. 
Відвідувач. Здрастуйте. Я - заступник президента будівельної компанії «Бонус ЛТД» з 

реклами. Наша фірма хотіла б співробітничати а вашою рекламною компанією. Нам потрібні 
кольорові буклети і рекламні проспекти. 

(Людина за столом, відриваючись від паперів, встає). 
Відвідувач, простягаючи руку через стіл (господар кабінету потискає її). 
Господар кабінету. Вибачте, яку організацію ви представляєте?                                              
Відвідувач. Я - заступник президента по рекламі будівельної компанії «Бонус ЛТД» 

Іванов Петро Аркадійович. 
Господар кабінету. Сідайте, прошу вас.  

Відвідувач сідав. 
Відвідувач. Наша компанія хотіла б замовити у вас кольорові буклети 1 рекламні 

проспекти. Краще 
на глянцевому папері, схожі на ті, що у вас на столі (встає, підходить до столу, 

роздивляються буклети, що лежать на столі). Якщо це можливо, ми б замовили у вас 
проспекти і буклети саме в такому стилі. Якщо ви вважаєте, що ми могли б співробітничати, 
ми підготуємо договір в якому і будуть обумовлені всі аспекти нашого співробітництва. 

Господар кабінету. Я зв'яжусь із вами завтра по телефону і ми домовимось про нашу 
наступну зустріч. Ми будемо раді можливості співробітництва з вами.        
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Відвідувач (встає). Був радий познайомитись. До побачення (руку потискає через 
стіл). 

Господар кабінету. Всього найкращого. 
Помилки.   
1.Якщо відвідувач заходить до кабінету, а господар кабінету не знав про його візит й 

щось пише, потрібно почекати, поки він не закінчить писати, а лише потім починати 
розмову. 

2.Неприпустимо потискати руки через стіл. 
3. Відвідувачу не слід роздивлятися папери, що лежать на столі у кабінеті. 
Ситуація № 4 « Подарунок». 

За столом сидить жінка. Діловий кабінет. Заходять відвідувачі з букетом квітів і коробкою 
цукерок, яка загорнута у папір. Дама встає, виходить із-за столу. Гості дарують їй квіти, 
тут же знімаючи поліетилен. Дама приймає квіти, кладе їх на стіл. Гості вітають її, вона 
дякує. їй дарують коробку цукерок, загорнуту в папір. Дама розгортає пакунок, дякує за 
цукерки, які кладе на стіл. Відвідувачі жалкують, що не змогли знайти кращого 
подарунка. Дама ще раз дякує за привітання, подарунок і квіти. Відвідувачі виходять із 
кабінету.  

Помилки. 
1. Поліетилен а квітів знімають заздалегідь, неприпустимо робити це перед вітанням 

(квіти можна дарувати в упаковці, якщо це частина декоративного оформлення букету). 
2.   Квіти, якщо їх не поставили одразу в воду, потрібно тримати в руках. 
3. Якщо подарунок - цукерки, як в даному випадку, той, кого вітають повинен 

пригостити відвідувачів. 
4.  Не можна ні применшувати, ні перебільшувати значення подарунка. 
5.Вправа. 
“Визначити та назвати особистісні якості і підприємницькі здібності підприємливої 

людини”. 
- здатність знах. оптим. варіанти використання матеріали, енергетичних, фінансових і 

труд. ресурсів, уміння приймати нестандартні логічні рішення, орієнтуватися в кон’юктуру 
ринку і пронозувати її зміни; впровадити в практику нові технічні і економічні досягнення і 
т.д.). 

Особистісні – впевненість в собі, позитивна мотивація, навики лідера, комунікативні 
якості, готовність до ризику, наявність практичних навичок та творчих здібностей, навички 
самопізнанням, самооцінки, самоконтролю і т.д. 

6. Конкурс “Етикет ділового спілкування”. 
Зараз до вашої уваги будуть запропоновані 2 різні ситуації. 
Ваше завдання, знайти в цих ситуаціях помилки і, по можливості, пояснити, чому ви 

вважаєте їх помилковими. Ситуації такі. 
1. Зустріч і знайомство на вулиці. 
2. Телефонна розмова. 
3. Діловий прийом у кабінеті. 
4. Вітання колег. 
Визначити якості важливі для спілкування (висловити свою думку, аргументувати її і 

навести приклади: 
- уміння слухати 
- тактовність 
- уміння переконувати 
- інтуїція 
- спостережливість 
- відвертість 
- енергійність, відкритість 
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7. Вправа “Загублений багаж” 
Завдання. 
Уявіть собі ситуацію: ви прибуваєте літаком до Японії, де за програмою передбачені: 

ділова зустріч, туристичний відпочинок, відвідування пляжу. В аеропорту ви даремно 
чекаємо на свою валізу. Повідомляють про її втрату, вибачаються та сплачують компенсацію 
за неї. Через необхідність у цінах на впевненість, що сума компенсації досить мала, ви 
вирішуєте, що перш ніж купувати найнеобхідніші речі, треба впорядкувати їх 
(класифікувати) за ступенем важливості. 

Наведені нижче речі розташовано за ступенем важливості від найменшого (1) до 
найбільшого (12). 

Завдання: вписати власний варіант упорядкування в 2 колонку. 
№ Найнеобхідніші речі Власний розподіл 
1. Одеколон 
2. 

Запальничка 
3. Аптечка 
4. Купальники 
5. Радіоприймач 
6. Шкарпетки 
7. 

Взуття 
8. Одяг для зустрічі 
9. Сонцезахисні окуляри 
10. Фотоапарат 
11. Спортивна кепка 
12. Крем проти загару 
Ділова зустріч, туристичний відпочинок, відвідування пляжу. 

8.Вправа - Аварія корабля. 
Мета: формування вмінь роботи в команді, знаходження нестандартних рішень, 

творчого мислення. 
Завдання: як моряк з потерпілого корабля може врятувати своє життя? 
- Цей моряк залишився єдиним, хто вижив, коли його судно затонуло. Йому вдалося 

добратися вплав до берега якогось острова, який населяють аборигени. Моряка схопили і 
замкнули в хатині. 

Аборигени міркують, що є їм робити з незваним гостем, поява якого їх дуже 
стривожила. Більшість жителів запропонувало принести прибульця в жертву місцевому богу 
і скинути його в кратер вулкану, що розташувався в центрі острова, на горі. В останню 
хвилину шаман племені зупинив обряд жертвоприношення, сказавши, що білий прибулець, 
можливо. Сам є богом, прихід якого був передвіщений у стародавніх переказах. Вождь 
племені погодився із шаманом, що якщо біла людина зможе довести,  що він і є той бог, то 
він стане вождем племені і йому буде належати острів. 

Моряк дуже зрадів такому повороту подій і зумів довести жителям острова, що він і є 
той самий бог. Цілий тиждень після цього він жив як у раю. Аборигени робили все, щоб 
догодити своєму новому володареві. Але незабаром моряк довідався, що його життя знову 
під загрозою, оскільки, відповідно до легенди, цей бог уміє ходити по воді. І от на завтра 
призначена церемонія: новий бог повинен вийти в океан на каное і там, на очах усього 
племені, зробити чудо. 

9. Вправа. “Планування обіду” 
Мета: розвивати вміння вирішувати проблеми, винахідливість. 
Завдання: на аркуші паперу напишіть або намалюйте перелік страв для свого гостя, 

якого ви навмання обрали з наведеного списку.  
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Перелік гостей: новий українець, принцеса, самотній пенсіонер, 17-річний 
французький студент. Який перебуває у вас у гостях; ваша мати, яка тільки-но повернулася з 
лікарні, 3 десятирічних дітлахів, ви після вдалого складання важливого списку, ваш 
найкращий друг. 

Вчитель: Ось і закінчується наша ділова гра. Я дуже дякую членам наших команд і 
сподіваюсь, що сьогодні ви одержали багато цікавих і нових знань, що допоможуть вам у 
подальшому житті. Тому я з задоволенням передаю слово нашому журі (Підсумок). 

Я вважаю, всі переконались, що наші компанії мають право на існування і я не маю 
сумніву, що ми ще почуємо про них. Ще раз вітаємо переможців. Не сумнівайтесь, бізнес – 
це фортуна. Якщо сьогодні вона вам не посміхнулась то наступного разу неодмінно 
опиниться у вас у руках. 

1. Завдання “Драбина” 
Подається й буква, потрібно побудувати драбину із слів, кожне у яких буде починатись 

з цієї букви. Драбина починається із слова з 2 букв, потім з 3, 4, 5 і так далі. Переможець – 
той, у кого буде саме довше слово і ні одна сходинка не пропущена. Наприклад: 

Н 
На 
Нам 
Наша 
Напад 
Низько 
Не 
2. Вправа “Телеграма”. 
З кожної команди називають 10 любих букв. Потім потрібно скласти телеграму, кожне 

слово в якій повинно починатися з названої букви і в тому ж порядку, в якому називались 
букви. 

З а в д а н н я  д л я  к о н к у р с у  
п о  п р о ф е с і ї  о п е р а т о р  к о м п ’ ю т е р н о г о  н а б о р у  

Текст для набору: 
Для збереження програм і даних у персональних комп'ютерах використовують 

різного роду нагромаджувачі, загальна ємність яких, як правило, у сотні разів перевершує 
ємність оперативної пам'яті. Стосовно комп'ютера нагромаджувачі можуть бути зовнішніми 
і вбудованими (внутрішніми). Зовнішні нагромаджувачі мають власний корпус і джерело 
живлення. Нагромаджувачі, що вбудовуються, кріпляться в спеціальних монтажних відсіках 
(drive bays). Сам нагромаджувач можна розглядати, як сукупність носія і відповідного 
приводу. Розрізняють нагромаджувачі зі змінними і незмінними носіями.  

Перевагами флеш-пам’яті можна відмітити:  
Більш висока швидкість запису при послідовному доступі за рахунок того, що 

стирання інформації у флеш виробляється блоками. 
Собівартість виробництва флеш-пам’яті нижче за рахунок більш простої організації. 
Недолік: Ціна 
 немала та й недовговічність.  
Назва була дана компанією Toshiba під час розробки перших мікросхем флеш-

пам’яті (на початку 1980-х) як характеристика швидкості стирання "in a flash" - у мить ока. 
Переваги: маленькі габарити, вага; гарна швидкість читання і запису; не вимагає 

приводу; підтримується сучасними операційними системами; не вимагає ніяких додаткових 
джерел харчування; легкість у використанні; надійність.  

Особливості: ціна за 1 Mb істотно вище, ніж при використанні ZIP, CD або DVD-
дисків, хоча варто врахувати економію від відсутності витрат на придбання приводів для 
названих дисків.  
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На сьогоднішній день всі види пам’яті вдосконалюються, розвиваються. Цього 
вимагає час, розвиток техніки, досягнення нових висот програмного забезпечення. Цьому 
сприяють конкурентна боротьба між різними фірмам виробниками, все зростаючими 
вимогами користувачів, створення нових технологій, нового устаткування тощо. 

Вчені працюють над відкриттям нових типів, носіїв пам’яті. Звична для всіх вода – 
має унікальні запам’ятовуючі можливості. Якщо пригадати, що людський організм на 75% 
складається із води – відкриваються над можливості, як лікувальні, так й управляючі… 

Наша планета – 2/3 поверхні теж вода… 
1. Створити структуру папок на диску D:\  

 
2. Набраний текст зберегти за адресою:  

D:\Код учасника\Word\Текст.doc 
3. Відформатувати текст: 

 Шрифт: Garamond; 18 пт; курсив; синього кольору;  
Абзац: вирівнювання по ширині; відступи зліва й справа по 2 см; виступ 1-го рядка на 
1,5 см; міжрядковий множник 1,4 
2-й абзац – окрім вище вказаного: напівжирний шрифт; інтервал розрідження 3 пт; 
інтервали до і після абзацу 12 пт. 

4. Для 1-го абзацу набраного тексту створити буквицю за вимогами: розташувати на 
полі; висотою в два рядки; відстань до тексту 0,5 см; інші вимоги до тексту не 
змінювати. 

5. Сторінку оформити колонтитулами:  
Верхній: вставити повне ім’я файлу. (Шрифт: Arial, 10 пт, червоного кольору). Справа 
вставити червоне сердечко. По всій ширині підкреслити синьою лінією товщиною 3 
пт. 
Нижній: Вставити об’єкт WordArt з текстом: «Конкурс по професії ОКН», справа – 
нумерацію сторінок з 3-тьої сторінки  

6. В файлі: D:\Код учасника\Word\Таблиця.doc 
Створити текст і таблицю за зразком: 

«ЗАТВЕРДЖУЮ» 
Директор Тячівського професійного 

ліцею Закарпатської області 
____________ П. М. Бокоч 
«___» __________ 2008 р. 

Розклад уроків для групи № 11 
Понеділок Вівторок Середа Четвер П’ятниця 

№ 
Назва 
уроку 

К
іл
ьк
і

ст
ь 

го
ди
н 

№ Назва уроку К
іл
ьк
і

ст
ь 

го
ди
н 

№ 
Назва 
уроку 

К
іл
ьк
і

ст
ь 

го
ди
н 

№ Назва 
уроку К

іл
ьк
і

ст
ь 

го
ди
н 

№ 
Назва 
уроку 

К
іл
ьк
і

ст
ь 

го
ди
н 

1. 1 1. Оргтехн
іка 1 1. 1 1. 

Основи 
діловодс
тва 

1 1. 1 

2. 1 2. КОІ 1 2. 1 2. 
Основи 
діловодс
тва 

1 2. 1 

3. 1 3. СУБД 1 3. 1 3. 
Техніка 
пошуку 
роб 

1 3. 1 

4. 1 4. СУБД 1 4. 1 4. СУБД 1 4. 1 

5. 

В
ир
об
ни
че

 н
ав
ча
нн
я 

1 5. Ділова 
укр. 

1 5. 

В
ир
об
ни
че

 н
ав
ча
нн
я 

1 5. СУБД 1 5. 

В
ир
об
ни
че

 н
ав
ча
нн
я 

1 

Код учасника 
 

Word 

Excel 

Access 



 50 

мова 

6. 1 6. 
Ділова 
укр. 
мова 

1 6. 1 6. 
Захист 
Вітчизн

и 
1 6.  

   7. 
Захист 
Вітчизн

и 
1    7. 

Інформа
ц. 

технолог
ії 

1    

   8. 
Захист 
Вітчизн

и 
1    8. 

Інформа
ц. 

технолог
ії 

1    

Всього: СУБД ? Захист 
Вітчизни ? Виробниче 

навчання ? КОІ ? 

Виконати обрахунок в клітинках із ? (Все оформлення за зразком!) 
7. За адресою: D:\Код учасника\Excel– створити електронну книгу «Магазин INTEL» 

На сторінці «Магазин» виконати таблицю за зразком: 

К
од

 т
ов
ар
у 

Назва 
товару Модель 

Га
ра
нт
ія

 
(м
іс
яц
ів

) 

Цін
а  

Дата 
поста
вки 

К
іл
ьк
іс
ть

 
по
ст
ав
ле
ни

х 
(ш
т.

) 
Су
м
а 

по
ст
ав
ле
ни

х 
 

К
іл
ьк
іс
ть

  
пр
од
ан
их

 
(ш
т)

 
Су
м
а 

пр
од
ан
их

 
К
іл
ьк
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ть

 
за
ли
ш
ку

 
(ш
т)

 
Су
м
а 

за
ли
ш
ку

   

Су
м
а 

за
ли
ш
ку

 

1. Монітор 
17″ LG 
TFT 

3
6 

$ 
240 

12.03.
06 10 

$ 
2 400,0
0 

5 
$ 
1 200,0
0 

5 $1 200,
00 

6 000,00
грн 

2. Процесор 
ATHLON 
64 

3
6 

$ 
150 

24.02.
06 7 ? 7 ? ? ? ? 

3. Процесор Pentium 4 3
6 

$ 
132 

15.03.
06 12 ? 8 ? ? ? ? 

4. Принтер 

EPSON 
(струменев
ий) 

- $   
69 

15.03.
06 4 ? 3 ? ? ? ? 

5. Принтер 

SAMSUN
G 
(лазерний) 

- $ 
132 

12.03.
06 4 ? 7 ? ? ? ? 

 ВСЬО
ГО 

– - – – – ? – ? - ? ? 

Таблицю оформити. На основі значень Сума проданих побудувати діаграму. 
Оформити її. 

8. За адресою: D:\Код учасника\Access створити базу даних «Магазин INTEL». Таблицю 
«Магазин»– імпортувати з Excel. (Виконати редагування після імпорту таблиць). 
Самостійно створити таблицю «Попит товару».  

Магазин          
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Створити звіт «Продано» з обрахунковими полями:  Сума 
проданих;  Всього продано. 

9. Вставити малюнок в файл D:\Код 
учасника\Word\Повідомлення.doc з заповненим бланком 
повідомлення для товариша. Текст – будь-який (з чітким 
врахуваням основних частин повідомлення). 

10. Відправити повідомлення на gubanovall@gmail.com з прикріпленим вашим файлом 
Повідомлення.doc 

Питання до олімпіади-2008 з спецпредметів 
Професія:  секретар керівника (організації, підприємства, установи); оператор 

комп'ютерного набору" 
1. Яка послідовність правильного ввімкнення (включення) ПК?. 

a) спочатку ввімкнути системний блок; 
b) спочатку ввімкнути монітор та інші периферійні пристрої; 
c) одночасно через багаторозетковий подовжувач; 
d) послідовність не має ніякого значення. 

2. BIOS – це . . .   
a) ігрова програма;  
b) діалогова оболонка; 
c) базова система вводу-виводу; 
d) командна мова операційної системи. 

3. Які функції виконує операційна система? 
a) забезпечення організації і збереження файлів; 
b) підключення пристроїв вводу-виводу; 
c) організація обміну даними між ком’ютером і різними переферійними 
пристроями; 
d) організація діалогу з користувачем, управління апаратурою і ресурсами 
комп’ютера. 

4. Де знаходиться BIOS: 
e) в оперативно-запам’ятовуючому пристрої (ОЗУ); 
f) на вінчестері; 
g) на CD-ROM 
h) в постійно-запам’ятовуючому пристрої. 

5. Якою командою розташувати в тексті буквицю? 
a) Вставка - Буквиця; 
b) Формат - Буквиця; 
c) Вигляд – Буквиця; 
d) Правка - Буквиця. 

6. Як виділяти окремі елементи таблиці? 
a) окремі елементи в таблиці виділяються кнопками: Shift + курсор; 
b) окремі елементи в таблиці виділяються так само, як і в звичайному тексті; 
c) потрібно виконати одну із команд: Таблиця – Виділити – (Таблиця, Стовпець, 
Рядок, Комірка); 

Попит товару Продано 

mailto:gubanovall@gmail.com
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d) виділення виконується маніпулятором мишка 
 

7. Кнопка Вставити таблицю з панелі інструментів Стандартна викликає: 
a) діалогове вікно Вставка таблиці; 
b) макет параметрів таблиці (рядок х стовпець); 
c) олівець для створення таблиці 

8. При роботі з списком верхній маркер лінійки форматування відповідає за 
розміщення: 

a) першого рядка тексту списка; 
b) маркера чи номера; 
c) перший рядок абзаца 

9. У відсотковому форматі значення комірки електронної таблиці Excel : 
a) множиться на 100 і виводиться на екран без символу %; 
b) ділиться на 100 і виводиться на екран із символом %; 
c) множиться на 100 і виводиться на екран із символом %; 
d) ділиться на 100 і виводиться на екран без символу %. 

10. Яка мета застосування фільтрів в електронних таблицях Excel? 
a) для форматування даних у комірках таблиці; 
b) для виділення активної комірки на робочому аркуші та аркуші макросів; 
c) при створенні запиту та відборі даних у списку; 
d) для виконання обчислень з використанням декількох комірок. 

11. Чому рівне значення С3  електронної таблиці: 
 А В С 

1. 2 2 =А1+А2 
2. 2 =А1+В1 =А1+В3 
3. 2 =2*А2 =(С1+С2)/2 

12. Якщо в комірці ЕТ відображається #NAME?, то це означає: 
a) у формулі робиться спроба ділення на нуль; 
b) Excel не міг розпізнати ім’я, використане у формулі; 
c) формула неправильно посилається на клітинку 
d) те що кількість цифр більш ніж ширина комірки 

13. Реляційними таблицями у файлі бази даних  Access називають: 
a) дві або більше таблиць, які мають хоча б одне спільне поле; 
b) дві таблиці, між якими встановлений зв'язок по всіх полях; 
c) дві або більше таблиць, які мають хоча б одне спільне поле і між якими є 

зв'язок по спільному полю; 
d) дві або більше таблиць, які не мають спільних полів. 

14. Для імпортування інформації з іншої бази даних необхідно: 
a) вибрати команду Імпорт у підменю «Зовнішні дані» меню Сервіс 
b) вибрати команду Імпорт у підменю «Зовнішні дані» меню Файл 
c) вибрати команду Копіювати у підменю «Зовнішні дані» меню Сервіс 
d) вибрати команду Імпорт у підменю «Зовнішні дані» меню Вікно 

15. Основними типами полів бази даних Access є: 
a) Текстовий, числовий, дата/час, грошовий, лічильник, логічний. 
b) Текстовий, числовий, дата, час, грошовий, лічильник, логічний 
c) Структурний, текстовий, числовий, дата, логічний 
d) Текстовий, відсотковий, дата/час, грошовий, лічильник, логічний 

16. Для обрахункового поля в формі викликається Построитель выражений: 
a) з панелі інструментів  Конструктор запитів кнопка Построить; 
b) з контекстного меню поля: Властивості – Дані – пункт Дані – Кнопка … 
c) з рядка меню Таблиця – Формула…  

17.  HTML (Hyper Text Markup Language) являється ... 
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a) засобом перегляду Web-сторінок 
b) транслятором мови програмування 
c) сервером Інтернет 
d) засобом створення Web-сторінок 

18. Задана адреса электронної пошти в мережі Інтернет: user_name@mtu-net.ru. Яке ім'я 
комп'ютера, на якому зберігається пошта?  

a) Ru 
b) mtu-net 
c) user_name 
d) mtu-net.ru 

19. Комп'ютерні телекомунікації - це ...  
a) з'єднання декількох комп'ютерів в єдину мережу 
b) перенесення інформації з одного комп’ютера на інший за допомогою дискет 
c) дистанційна передача даних з одного комп’ютера на інший 
d) обмін інформацією між користувачами про стан роботи комп’ютера 

20. Домен - це ... 
a) одиниця виміру інформації 
b) частина адреси, яка визначає адресу комп’ютера користувача в мережі 
c) назва програми, для встановлення зв’язку між комп’ютерами 
d) назва пристрою, для встановлення зв’язку між комп’ютерами 

С п и с о к  в и к о р и с т а н о ї  л і т е р а т у р и  

1. Ділові ігри. www.ukrreferat.com 
2. Проведення ділових та інших ігор. www.tax.vsem.com.ua/embed/5.doc   
3. Організація вільного часу школярів. 

softacademy.lnpu.edu.ua/Programs/Organizacia_vilnogo_chasu.html 
4. www.edy-ua.net/libreri 
5. Український центр культурних досліджень, 1994-2008 рр./Ukrainian Centre for. 

www.culturalstudies.in.ua/2008_petrova_45.php   
6. Зарецька І. Т. та ін. Інформатика: підручник для 10-11 кл. загальноосвітніх 

навчальних закладів. У 2-ох част. – К.: Форум, 2004.– 288с.: іл. 
7. Гурій А. М., Поворознюк Н. І., Самсонов В. В. Інформатика та інформаційні 

технології: Підручник для професійно-технічних закладів. – Харків: ООО 
«Компанія СМІТ», 2003. – 352 с.: іл. 

8. Професійно-технічна освіта. Науково-методичний журнал.  
№ 4, 2007. 

 
Роздуми про професію 

 
Я і моя професія  

„Секретар керівника (організації, підприємства, установи)” 
 

Дячук Юлія - учениця  
Київського вищого професійного училища водного транспорту 

 
 
 
 
 
 

mailto:user_name@mtu-net.ru
http://www.ukrreferat.com
http://www.tax.vsem.com.ua/embed/5.doc
http://www.edy-ua.net/libreri
http://www.culturalstudies.in.ua/2008_petrova_45.php
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Хороший секретар – це “сірий кардинал”, котрий непомітно, але суттєво впливає на 

роботу компанії. Найчастіше саме вона є тією останньою (та затверджуючою) інстанцією, до 
якої за порадою звертається керівник.  
 То хто ж такий секретар? Співробітник, в обов’язки якого входить лише заварювання 
та “подача” гарної кави, або права рука шефа, без якої він почуває себе, в якомусь сенсі, 
дитиною? Хоча тільки секретар, звичайно, знає де, що лежить, коли та на яку зустріч 
сьогодні треба їхати, хто, о котрій годині, та з якого питання телефонував. У кожного своє 
уявлення про секретарську справу, але той, хто пройшов цю школу, знає наскільки нелегка 
ця робота.  
 Це співробітник, який приходить раніше шефа, йде з роботи пізніше нього, знає про 
те, які процеси (в тому числі і приховані) відбуваються в колективі, та вміє ними керувати. 
Хороший секретар чудово знає характер та всі звички керівника. І якщо вона вам каже, що 
сьогодні краще “не лізти”, значить так воно і є. Хороший секретар знає, коли треба сказати 
своє вагоме слово, а в яких випадках варто промовчати, як правильно (згідно ділового 
етикету) прийняти гостей і багато-багато іншого. 

Багато хто вважає, що секретарю не потрібно великого розуму та вмінь. Тобто, ним 
може стати кожний. Вважають, що секретар – це висока струнка блондинка, її основна 
задача – бути прикрасою офісу; що секретар - дуже легка професія. В її обов’язки входить 
всього лише варити каву, подавати документи на підпис керівнику та відповідати на 
телефонні дзвінки секретар – професія не престижна. Це хтось наче “дівчинки” для 
виконання доручень, ніякого великого значення фігура секретаря в компанії не має, 
прийняття важливих рішень від неї не залежать; секретарі не мають можливості кар’єрного 
зросту; секретар -  суто жіноча професія. Але це все не так. 
 Так, щоб працювати секретарем, не обов’язково мати вищу освіту, інколи достатньо 
закінчити спеціальні курси або отримати диплом про закінчення коледжу, технікуму, де 
навчають діловодству. Дійсно, щоб чудово розбиратися в цій науці, зовсім не обов’язково 
мати купу дипломів про вищу освіту, необхідно просто вміти спостерігати. Вдається це 
далеко не кожному, інколи найрозумніші та неодноразово “дипломовані” люди в 
повсякденному житті та в плані побудови відносин з навколишніми людьми, виявляються, 
м’яко кажучи, не на висоті. 
 Хороший секретар має дуже високий рівень “емоціонального інтелекту”, вона чудово 
розбирається в людях, дуже тактовна та відповідальна.        
 Краса для секретаря не важлива. Для заміщення вакансії цілком достатньо мати 
звичайну приємну зовнішність, оскільки існують ще такі поняття як “почуття стилю” та 
“присутність смаку”. Хороший секретар має і те, і інше, тому, дійсно, в деякому сенсі цього 
слова, служить прикрасою офісу. Керівник, який піклується про престиж, ніколи не посадить 
в приймальню красиву, але абсолютно не професійну пані, яка не вміє організовувати роботу 
шефа та офісу, тому що саме це – один із головних обов’язків секретаря. 

 Секретар – перш за все це емоційно - виснажуюча робота. Навіть, якщо справ у 
секретаря не так багато (хоча таке трапляється дуже рідко, частіше її “загружають” 
функціями офіс-менеджера, “кадровика” і т.д.), на неї покладається “святий” обов’язок 
“плекати” шефа. А в шефа може бути, наприклад, поганий настрій, і першою під “гарячу” 
руку потрапляє секретар, приймаючи на себе основний удар керівничої злості. Крім цього 
секретар повинен вміти знаходити спільну мову і з колективом, налагоджуючи з усіма рівні, 
ділові відносини, ні в якому разі нічого не виділяючи. Чому? Тому що секретар - це свого 
роду зв’язуючий елемент між директором та колективом, його відношення до будь-кого, 
приязне чи ні, буде відображатися у відношенні керівника до цього співробітника. Через це 
секретарю не рекомендується “заводити” дружбу чи ворогувати з будь-ким на роботі.  
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 Крім цієї тонкої психологічної роботи, замираючої, до речі, достатньо багато 
емоційних ресурсів, в обов’язки секретаря входить планування робочого дня, ведення 
ділової переписки, відповіді на телефонні дзвінки, прийом гостей, контроль роботи 
приймальні або навіть усього офісу.  
 Якщо казати прямо, то хороший секретар, який встиг завоювати авторитет у 
колективі і високо оцінений керівником. Тому що секретар інколи про все та про всіх знає 
набагато краще, ніж шеф та його заступники, і може дати правильну, доцільну пораду. 
Дійсно, хорошого секретаря керівник буде тримати біля себе, образно кажучи, на прив’язі, 
тому що це і права рука, і перший помічник. Шеф спробує делікатно пропускати повз вуха 
всі натяки свого секретаря про те, що вона вже давно “переросла” свою посаду і може 
зайнятися чимось значимішим, наприклад, очолювати який-небудь відділ компанії. Питання 
в тому, хто замінить “підвищеного” секретаря, оскільки його пересування по кар’єрним 
сходам може напряму сказатися на робочому комфорті шефа, котрий вже звик, що його з 
півслова та з півпогляду розуміють, стійко переносять будь-який настрій. І, взагалі, керівник 
точно знає, що на свого секретаря можна розраховувати в будь-яких обставинах. Де і коли 
він ще зможе знайти такого спеціаліста. Як бачимо, професіоналізм та вірність можуть 
зіграти з секретарем “злий жарт”. З іншої сторони саме ці властивості можуть стати основою 
для кар’єрного пересування в межах тієї ж самої компанії. 
 Секретарями працюють, в основному, жінки. Пояснити це можна тим, що в 
емоційному плані пані набагато гнучкіші, їм легше підстроюватися під настрій та характер 
шефа, улагодити будь-які конфлікти, десь промовчати і т.д. До того ж, жінки вміють зробити 
кабінет комфортним та надати йому затишно-ділового стилю офісу, що немало важливо і 
для роботи компанії, і для “витвору” враження на відвідувачів. Чоловіки також цілком здібні 
справитися з роботою секретаря, тим більш, що багато крупних фірм, точніше їх боси, 
віддають перевагу брати на цю посаду саме представників сильної половини людства, навіть 
перейменував її на “помічник” керівника. 
 Підбираючи кандидатуру на посаду секретаря, керівник організації, як правило, 
висуває певні вимоги. До того ж професійні навики позначаються традиційно: вміння вести 
діловодство у повному обсязі, користуватися комп’ютером на рівні впевненого користувача; 
знання англійської мови; досвід роботи. Далі йде опис особистих якостей, котрі, на думку 
керівника, мають бути властиві секретарю. І тут, крім володіння такими якостями характеру, 
як сумлінність, ініціативність, енергійність, важливо вміти:  

• розмовляючи по телефону, грамотно будувати фрази, правильно  
ставити наголоси, не підвищувати голос і не промовляти слова скоромовкою, слідкувати за 
тим, щоб тон бесіди залишався доброзичливим, привітним; 

• спілкуватись з клієнтами будь-якого рівня, відчувати, з ким, про що і як  
можна говорити;  

• поводити себе у відношенні з правилами ділового етикету, спокійно, не  
примусово, з достоїнством. 
Чи є навчальний заклад, котрий може навчити усьому цьому за два місяці або навіть два 
роки? Всі ці властивості виховуються роками з раннього дитинства, вони властиві тільки 
інтелігентній людині. А навчальний заклад, який продовжує розвивати ці властивості – це 
моє училище водного транспорту.  
 Є хороший вираз: “Заметувати можна все що завгодно, крім інтелігентності”. Робота 
секретаря збігається з багатьма стресовими ситуаціями, і рано чи пізно особистість 
розкриється та предстане в своєму істинному світлі. Старанно приховане хамство все одно 
вирветься назовні. Керівник може пробачити своєму секретарю багато професійних 
промахів, але грубі порушення норм людських взаємовідносин – ніколи.  
 Дуже важливо вдосконалюючи професійні навички, не розгубити важливі людські 
якості. Професіонал завжди одержимий бажанням допомогти іншим. Він вміє і любить це 
робити. Як би високо ви не вознеслися, цю рису в собі губити не можна. Вона основа 
професії секретаря.  
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 На роботі секретарю доводиться спілкуватися з різними людьми. Щоб спілкуватися з 
усіма, треба бути обов’язково доброзичливим. Привітна посмішка допоможе приборкати 
самого буйного відвідувача.  
 Через приймальню проходять люди, котрі “впали в немилість” у керівництва. 
Важливо секретарю знайти в собі мужність і сказати їм декілька підбадьорюючих слів, 
виразити співчуття, підтримати у важку хвилину. Це не означає, що потрібно стати на 
сторону потерпілого та виступати проти свого керівництва. Просто потрібно проявити 
доброту та участь.  
 Роль підлеглого буває важка. Кому, як не секретарю, знати про це. Але, можливо, 
настане мить, коли він сам стане керівником. І нехай підлеглий всього один – починаючий 
секретар – як важко інколи утриматися від спокуси перейти на владний тон. Стаючи на 
сходинку вище, не забувайте про своє нещодавнє минуле. Допоможіть новачку, підставте 
плече, підбадьорте добрим словом. 
 Вміння співчувати, проявляти жалість, сприймати чуже горе та біль як свій – завжди 
були невід’ємними складовими характеру інтелігентної людини. Образити людину поганим 
словом, нетактовним різким висловлюванням, завдати йому душевного болю або поставити 
в незручне становище рахувалося недопустимим. Зараз же ми, на жаль, звертаючись з 
проханням до сторонньої людини, навіть не кажемо “будь-ласка”, а у відповідь все рідше і 
рідше чуємо “дякую”.  

Не соромтеся. як можна, частіше казати чарівні слова. Згадайте, коли ви робили перші 
кроки в професії, швидше за все були люди, котрі допомагали вам, підбадьорювали, 
направляли. Та багато в чому ваша кар’єра, може бути, відбулася завдяки саме цим людям. 
Скажіть їм, нехай з запізненням, слова вдячності. Адже як виходить: коли “накипіло”, ми 
обов’язково знайдемо час, щоб виплеснути все в обличчя кривднику. А от хороші слова ми 
роками носимо в душі, так і не знайшовши часу сказати їх.   

Тому, користуючись нагодою я хочу сказати слова вдячності своїм викладачам, 
майстру. 

 
Моя професія – секретар керівника (організації, підприємства, установи) 

 
Шамрай Ольга – учениця  

Київського вищого професійного училища водного транспорту 
 

Історія розвитку професії секретар 
Секретарі з'явилися в Стародавньому Римі як охоронці чужих секретів. Секретарі з 

довірених осіб королів, царів, герцогів поступово перетворилися на діловодів. Традиційно в 
ролі секретарів виступали чоловіки. І лише в кінці 18 століття з'явилися жінки секретарі.  

Організація роботи з документами 
В організаціях, підприємствах та установах існує три основні форми роботи  з 

документами: 
- централізована; 
- децентралізована;  
- змішана. 
Організація робочого місця 
Робоче місце – це зона трудової діяльності одного або кількох виконавців, яка 

забезпечена необхідними засобами для виконання посадових обов'язків. 
Комплекти меблів для секретаря: 

n письмові столи; 
n конторські шафи – звичайні та для документів; 
n приставні столи;  
n підстольні стільці;  
n тумби для зберігання паперів. 

Засоби оргтехніки  
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n Персональний комп'ютер; 
n Міні-АТС; 
n Ксерокс; 
n Телефакс; 
n Сканер, принтер 

Канцелярські дрібниці: 
n настільна картотека; 
n набір канцелярського приладдя; 
n зшивачі документів; 
n теки. 

Секретарська справа: Секретар як професія 
n Слово “секретар” спочатку означало довірена особа.  
n В сучасній термінології секретар –це людина, що веде ділове листування окремої 

особи чи якоїсь установи 
Загальні вимоги до секретаря керівника: 

n Секретар має добре знати правові основи управління; 
n Секретар має бути обізнаним з основами менеджменту; 
n Володіти основами загальної психології, етики та естетики 

Ділові якості секретаря керівника: 
n Професійна майстерність;  
n Організаторські здібності; 
n Відповідальність і надійність; 
n Ініціативність;  
n Пунктуальність; 
n Відданість  

Особисті якості секретаря керівника: 
n Комунікабельність та інтелігентність; 
n Працелюбність і сумлінність; 
n Чуйність та скромність; 
n Охайність;  
n Дипломатичність і хороша пам′ять; 
n Доброзичливість; 
n Зацікавленість. 

Вимоги до секретарів спільних підприємств, інофірм ставляться достатньо 
конкретні: 
n Вміння працювати на комп’ютері; 
n Знання англійської мови; 
n Вміння друкувати за допомогою української та латинської клавіатури; 
n Вміння вести справочинство; 
n Навики спілкування з людьми; 
n Вміння планувати та    організовувати виконання доручень керівника.  

Кваліфікаційна характеристика професії „секретар керівника” 
Секретар керівника має володіти: 

n Високими моральними якостями; 
n Психологічною та комерційно-технологічною ерудицією; 
n Організаторськими здібностями. 

Секретар керівника повинен вміти: 
n Підготувати й організувати ділові зустрічі; 
n Організувати прийом відвідувачів; 
n Вести ділову бесіду; 
n Приймати і передавати телефонограми й факсограми 

Секретар керівника повинен знати: 



 58 

n Літературну українську мову; 
n Одну іноземну мову в обсязі,    достатньому для ділового спілкування; 
n Основи ДСТУ; 
n Машинопис; 
n Посадову інструкцію; 
n Офісну техніку; 
n Основні поняття та терміни з діловодства; 
n Психологію ділового спілкування; 
n Правила ділового етикету; 
n Трудове законодавство України 

Планування робочого дня секретаря керівника: 
n План робочого дня секретаря залежить від плану робочого дня керівника; 
n Робочий день секретаря підлягає різним змінам, які важко  передбачити; 
n Інформувати керівника про події краще напередодні:  за день, за годину; 
n Плани секретаря координуються і погоджуються з планами керівника. 

Обладнання робочого місця секретаря 
Робоче місце секретаря складається з трьох зон: 

•  Основна, де розміщений стіл з необхідною оргтехнікою; 
•  Зона обслуговування відвідувачів; 
•  Допоміжна зона, де стоять шафи, ксерокс і факс. 

Розташовується робоче місце  секретаря обов′язково біля входу у кабінет керівника 
так, щоб добре бачити всіх, хто входить у приймальну, зустрічати їх обличчям, а не спиною. 

Механізація й автоматизація в роботі з документами 
Новітні технології обробки документів 

n Електронний зв’язок дає змогу  відправляти письмові повідомлення чи документацію 
в різні організації, не зважаючи на держави й кордони; 

n Сучасний технологічний рівень відповідає мініатюризації. 
Технічні засоби в роботі секретаря керівника: 

     -    ПК, телефакс; 
- радіотелефони, сотові телефони;      
- внутрішньоофісний зв’язок  (міні-АТС); 
- копіювально-множильна техніка; 
- факсимільний апарат. 

Методика навчання машинопису 
Вивчаючи “Сліпий десятипальцевий метод набору” потрібно користуватися схемою 

клавіатури, з визначенням зон руху пальців. 
Швидкість друку  зростає поступово. 

Робота секретаря в офісі 
Загальні правила спілкування: 
n У повсякденній роботі секретар здійснює безліч ділових контактів:  
із співробітниками, відвідувачами та з телефонними абонентами. 
n Запорукою успішного проведення ділової бесіди є:     компетентність, тактовність та 

володіння прийомами  ділового спілкування. 
Комунікативні засоби спілкування: 
n Засоби спілкування поділяються на словесні (вербальні) і несловесні (невербальні). 
n  До  словесної техніки спілкування належить засоби повідомлення, його форма й 

риторичні прийоми.  
n  Несловесна техніка охоплює: тон, тембр та інтонацію мовлення,  (поза, жести), контакт 

очима, міміка. 
Робота секретаря з керівником: 
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Секретар – перший помічник керівника. Початком спільної роботи керівника та 
секретаря повинна стати бесіда-інструктаж. Нерідко керівник вважає, що секретар повинен 
розуміти його з півслова. Недовіра до секретаря – поганий стимул у роботі. 

Опрацювання секретарем інформації: 
n Керівникові потрібно  надавати тільки достовірну інформацію; 
n Підвищувати свій професійний рівень з періодичних видань: “Секретар сеферент”, 

“Довідник секретаря та офісменеджера”; 
Підготовка бізнес-поїздок керівника: 
Секретар повинен послідовно та детально продумати підготовку ділової поїздки 

керівника, адже у цій справі немає дрібниць. На деяких підприємствах в обов'язки секретаря 
входить не тільки підготовка поїздки керівника, а й підготовка головних тез виступу 
керівника 

Ділове спілкування зі співробітниками, відвідувачами: 
n Секретар у будь-якій фірмі є посередником між керівником та співробітниками; 
n Запорукою успіху є компетентність і тактовність секретаря; 
n Секретареві, який захищає свої позиції, варто враховувати, що аргументація має бути 

не тільки вірною по суті, а й точною; 
n Секретар при розмові повинен бути уважним, щоб не перепитувати. 

Робота секретаря за допомогою телефону: 
n Завдання секретаря в роботі за допомогою телефону – звільнити  керівника від 

дзвінків, які не стосуються його безпосередньо. 
n Секретар  може самостійно  розв'язати частину питань у рамках своєї компетенції або 

переадресувати їх іншим працівникам, не відволікаючи керівника. 
n Часті телефонні дзвінки – показник успіху підприємства, і сприймати їх треба 

радісно. 
Організація прийому відвідувачів: 

n Правильно організований прийом на підприємстві – це гарантія успішного 
розв'язування найрізноманітніших питань виробництва. 

n Професійний секретар повинен уміти ефективно взаємодіяти з людьми, бути  
надійним посередником між  керівником і відвідувачем. 

n Ввічливість та увага секретаря багато в чому визначає атмосферу прийому. 
Підготовка та обслуговування нарад: 

n Нарада  повинна бути підготовлена особливо ретельно з детальною підготовкою всіх 
організаційно-технічних засобів як організації, так і її проведення. 

n Починається робота з підготовки наради за наказом керівника про необхідність її 
проведення, часу та місця проведення. 

n Секретареві, окрім підготовки наради, керівник може доручити збір та аналіз 
інформації для виступу, який він запланував зробити. 
У підготовку до засідання входять такі складові: 

n Опрацювання порядку денного, визначення кола учасників і час наради; 
n Визначення місця наради; 
n Сповіщення учасників про нараду; 
n Уточнення списку учасників; 
n Підготовка матеріалів для розгляду на засідання; 
n Організація робочої групи  наради і розподіл обов'язків;  
n Визначення фінансових витрат; 
n Проведення організаційних  заходів; 
n Перевірка підготовка приміщення 

Приготування в офісі: 
В обов'язки секретаря входить приготування напоїв та бутербродів для керівника, 

його гостей, учасників нарад тощо. Від переліку устаткування залежить і перелік страв та 
способи їх приготування. 
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Чай 
Висушені листочки чайного дерева, з яких за допомогою технологічних операцій 

виготовляють різні сорти чорного та зеленого чаю. На відміну від чорного, зелений чай 
готується без герметичної обробки, тому він зберігає свій природний колір і велику кількість 
вітамінів. 

Кава 
Це тонізуючий напій, для виготовлення якого використовують кавові зерна, що 

містять кофеїн. Існує багато сортів кави. Вони розрізняються за ароматом та міцністю 
настою. 

Етикет ділової людини: 
Етикет за своєю “грою” приховує три великих  принципи: доцільність, розуміння, 

в своєрідному регулюванні нашої свідомості та поведінки.  
Бути ввічливим – це надзвичайно вигідно. У діловому світі дуже великого значення 

надають дотриманню правил етикету. Існує також етикет ділового протоколу, ділового 
листування тощо. 

Одяг 
Прийнято вважати, що найзручніший одяг для секретаря керівника та кожної 

ділової людини – це костюм. 
Імідж секретаря 
Саме увага до власного іміджу, свідоме його формування робить людину 

професіоналом.  
Мова жестів, міміки: 

n Слід контролювати свої почуття та думки, які виражають жести, міміка, поза та тембр 
голосу. 

n Необхідно навчитися уважніше стежити та розуміти кожний рух партнера. Навчитися  
цьому мистецтву – означає знати про партнера все. 
Справочинство 

n Організація роботи з документами – це створення оптимальних умов для всіх видів 
роботи з документами. Кожен документ оцінюється за інформацією, яку він містить. 

n Документована інформація здійснюється в порядку, що встановлюється органами 
державної влади, які відповідають за справочинство та стандартизацію документів 

n В управлінській діяльності використовують найрізноманітніші документи: 
рукописні, друковані, складені на ПК,  одержані по телефаксу тощо. 
Приймання, розгляд і реєстрація документів: 

n Усю кореспонденцію, що надходить до установи, приймає канцелярія. 
n У канцелярії розкривають  усі конверти, за винятком тих, що мають надпис 

“особисто” чи адресовані громадським організаціям установи. 
n Реєстрація документів полягає у фіксації факту створення або надходження 

документа проставленням на ньому умовних позначень. 
Види документів за функціональним призначенням 

n Організаційні; 
n Документи колегіальних органів; 
n Розпорядчі; 
n Довідково-інформаційні; 
n З кадрово-контрактових питань; 
n Особові офіційні документи. 

Організаційні документи: 
n Положення 
n Статути 
n Інструкції 
n Правила 

Розпорядчі документи 
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n НАКАЗИ З ОСНОВНОЇ  ДІЯЛЬНОСТІ 
n НАКАЗИ З ОСОБОВОГО СКЛАДУ 
n ВИТЯГ ІЗ НАКАЗУ 
n ВКАЗІВКА 
n УХВАЛА 
n РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
n РІШЕННЯ 

Довідково-інформаційні документи: 
n АНКЕТА; 
n АНОТАЦІЯ; 
n ПОВІДОМЛЕННЯ; 
n ЗВІТ; 
n РЕЦЕНЗІЯ; 
n ВІДГУК; 
n ДОПОВІДЬ; 
n ДОПОВІДНА ЗАПИСКА; 
n СЛУЖБОВІ ЛИСТИ; 
n АКТ 

Особові офіційні документи та документи з кадрово-контрактних питань: 
n ДОРУЧЕННЯ;  
n РОЗПИСКИ; 
n АВТОБІОГРАФІЯ; 
n ХАРАКТЕРИСТИКА; 
n КОНТРАКТ; 
n ТРУДОВА УГОДА  

Директор знає, керівник вміє, секретар робить. 
 

Роздуми про професію 
 

Опаленик Олена - учениця  Ужгородського професійного ліцею  
Закарпатської області 

 
Життя – це нескінченний циклічний процес. Воно було і буде. 

Але деякі люди асоціюють це слово зі словом «існування». З одного 
боку це доцільно, з іншого – ні. Є навіть такий філософський вираз: 
«Треба жити, а не існувати!» Саме слово «існування» у більшості 
людей асоціюється із чимось штучним, неживим. Щоб зарадити 
цьому, ми повинні жити, а не існувати, тобто вибирати правильний 
шлях. 

Усі люди від народження наділені різними здібностями. 
Народна мудрість говорить, що людина – коваль свого щастя. З цим, 
мабуть, треба погодитись… Важливо, коли наші здібності є для нас 

корисними. Ми повинні щось вирішити та обрати в житті, від цього залежатиме решта нашого 
життя. Так, звичайно, я про професію, вона в нашому житті відіграє велику роль. Але яку 
професію вибрати? Вірний вибір конкретної спеціальності для кожного надзвичайно важливий, 
бо ж більшу частину часу ми проводимо, виконуючи свої професійні обов’язки. І якщо справа, 
якій ми присвятимо своє життя, залишить нас байдужими і не стане винагородою за працю, ми 
приречені на нудьгу, сум і духовну порожнечу. Отже, вибір за нами. Але ж так багато різних 
професій! Люди обирають різні спеціальності в залежності від характеру, вподобань, поглядів. 
Хтось мріє бути лікарем, а хтось, навпаки, просто жахається крові. Хтось хоче бути 
бухгалтером, а інший ненавидить сидіти цілий день та рахувати, він прагне цікавої роботи, яка 
пов’язана з переїздами та спілкуванням. Чому люди обирають різні професії? 
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Люди наділені різними здібностями. Хтось пише вірші, а хтось множить усно 
шестизначні числа. Я люблю роботу з важливими документами, люблю виконувати складні 
обов’язки, відповідати за свою роботу, підписувати важливі документи, щось робити для 
фірми, щоб вона розцвітала, відповідати на важливі телефонні дзвінки…, тому я обрала для 
себе професію секретар керівника; оператор комп’ютерного набору. 

Ми живемо у цікавий, переломний час. Корінна зміна формації, перебудова 
господарства, розвиток нових економічних відносин спонукає до нового погляду на, 
здавалося б, звичні речі. Нове мислення, нові форми та моделі господарювання, пошук 
ефективних методів трудової діяльності зумовлює сучасний діловий стиль. Сьогодні 
кваліфікованого спеціаліста ми називаємо «діловою людиною». У цьому – вияв поваги та 
визнання професійних якостей. Але ж діловими людьми не народжуються, ними стають у 
процесі щоденної праці, наполегливого навчання, самоосвіти та самовиховання. 

На сучасному етапі діяльність будь-якого закладу, установи, фірми, організації без 
секретаря неможлива. Секретар – перший з ким зустрічається відвідувач в установі. Від 
нього багато в чому залежить, як розпочне свій робочий день керівник. Від поведінки 
секретаря залежить престиж фірми, в якій він працює, зрештою, настрій партнерів і клієнтів 
фірми, установи, організації. Секретар – це помічник, який основну роботу з документами 
«бере на себе», даючи змогу керівникові творчо працювати. Суспільство поступово 
переходить до формування образу секретаря-професіонала, який досконало володіє всіма 
необхідними знаннями та навичками.  

Зростання ролі керівника та секретаря у сучасних умовах змушує звернути пильну 
увагу на обов’язки, права, відповідальність і місце секретаря в структурі управління. 

Секретар завжди має ретельно та продумано виконувати свої обов’язки. Спокійно, 
розсудливо, неквапливо, достойно вирішувати питання у межах своєї компетенції, відчувати 
«нюанси» справи, що дає змогу без суттєвих втрат виходити із важких ситуацій. Секретар 
завжди на виду та в курсі багатьох питань. Секретар – надзвичайно актуальна сучасна 
професія. 

Специфіка секретарської служби полягає в операціях з документами і чисельних контактах з 
людьми, як безпосередніх, так і телефоном, телетайпом, за допомогою листування. Здебільшого ці 
функції доводиться здійснювати паралельно з виконанням доручень, інших, не пов’язаних між 
собою робіт. Це спонукає до самодисципліни, до правильного розподілу часу, потреби працювати 
швидко і безпомилково. Все належить виконувати на високому професійному рівні, спокійно, 
інтелігентно, тактовно, доброзичливо і дипломатично. 

У секретаря також повинен бути імідж. Під ним, у даному випадку, мається на увазі 
охайність, привабливий вигляд, відповідна поведінка в будь-якій ситуації, 
високопрофесійний стиль роботи з документами і спілкування з людьми. До того ж порядок 
на робочому місці, розбірлива, грамотна і тактовна мова, відчуття власного часу і часу 
інших, доброзичливе ставлення до людей, приємна посмішка на обличчі, добрий настрій і, як 
основа всього, - вболівання за авторитет установи, в якій він працює.  

Як бачимо секретарська справа не така вже й легка, як може видатися на перший 
погляд, і потребує багато сил, енергії та уміння. Отож, підготовка спеціалістів цієї справи в 
професійно-технічних закладах – річ потрібна і на часі. 

Слово «секретар» спочатку означало довірена особа. В сучасній термінології секретар – це 
людина, що веде листування окремої особи чи якоїсь установи. За останні роки професія секретаря 
зазнала суттєвих змін. Якщо зовсім недавно секретаря прийнято було називати правою рукою 
керівника або обличчям підприємства, то сьогодні – це центральна фігура установи, підприємства, 
фірми, яка впливає на більшість процесів, що там відбуваються. Суспільство поступово переходить 
до формування образу секретаря-професіонала, який досконало володіє всіма необхідними 
знаннями та навичками. Справді, секретар здійснює внутрішні та зовнішні зв’язки керівника 
підприємства. Секретар повинен бути досвідченим помічником свого керівника, його зв’язуючим 
посередником зі співробітниками підприємства, діловими партнерами, просіювати телефонні 
дзвінки, організовувати прийоми та наради, презентації. З використанням персональних 
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комп’ютерів спростилися процеси підготовки документів, їх реєстрація, пошук і зберігання, однак 
останнім часом зросла роль секретаря як організатора, секретаря – консультанта, секретаря – 
керівника, секретаря – референта, залежно від рівня кваліфікації. 

Враховуючи це, висуваються і підвищені вимоги до особливих та професійних якостей 
секретаря. З'явились нові варіації назв секретарської посади: асистент, помічник із загальних 
питань, офіс – менеджер, секретар керівника та ін. 

В умовах жорсткої  конкуренції підприємств небагато керівників можуть собі дозволити 
вибирати секретаря за зовнішніми даними. Зріст, вік, приваблива зовнішність усе більше 
поступаються місцем освіченості, інтелекту, комуні-кабельності, професійним та особистим 
якостям. Сьогодні в усіх розвинутих країнах світу при підготовці секретарів особливого 
значення надають розширенню професійної ерудиції, світогляду, підвищенню можливості 
самостійного вирішення різноманітних ділових питань. 

Від кваліфікаційного рівня секретаря в багатьох випадках залежить успіх підприємства. 
Велике значення має також і те, як секретар організовує роботу з документами. Неохайно 
оформлений службовий документ, не за адресою і невчасно надісланий лист або факс, 
забудькуватість чи недбалість завдають великих збитків справі. 

Крім того, секретар завжди має бути впевнений у собі, охайно одягнутий, готовий 
швидко і кваліфіковано виконувати доручення, виважено та спокійно вирішувати питання у 
межах своєї компетенції. 

Основи секретарської справи можна освоїти за досить короткий час, але справжня 
майстерність, як і в будь – якій іншій професії, приходить з роками, методом проб і помилок, 
з набуттям необхідних знань, навичок. Постійно підвищуючи свій професійний рівень, 
секретар поступово відчуває тонкощі цієї справи. Це дає йому змогу виходити зі складних 
ситуацій, зберігати конфіденційну інформацію і бути при цьому найбільш поінформованим. 
Високі вимоги та достатня оплата за роботу, відповідна кваліфікація секретаря зробили цю 
професію престижною і привабливою як для жінок, так і для чоловіків. 

При вільному володінні іноземними мовами такі фахівці можуть працювати 
секретарями – консультантами та секретарями вищого рівня. З'явилася також велика 
кількість підготовчих курсів секретарів з різним терміном навчання на базі вищої або 
середньої освіти. 

Ця професія дуже цікава, пов'язана з різними питаннями життя. Вона для мене стала однією 
з усіх, одним вибором, який мені до вподоби. Про секретаря ще багато можна написати, та 
головне, що мені в ній так подобається – це вимоги до відповідальності, робота для своєї країни… 
Ця професія розвитку людства, частинка життя. З нею багато моїх знайомих досягли успіху в 
житті і своїх цілей. 
Одного разу, в колективі, між моїми знайомими виникла розмова про професії, вони довго 
сперечались, яка ж найцікавіша і достойна, щоб присвятити їй своє життя. Одна з них почала 
розповідати історію свого  життя, про досягнення  в житті великого успіху: благополуччя в 
сім'ї, достойну роботу і відчуття кожного ранку, коли прокидаєшся, що є сенс  життя, бо  
знову йдеш на роботу, працюєш і знаєш, що це не марно, що твоя праця корисна для 
суспільства. Це дає наснаги працювати, жити, насолоджуватись життям і відчувати, що ти є 
відповідальною людиною. І все це вона досягла завдяки важливому рішенню,  яке змінило її 
життя – вона обрала професію секретаря і  старанно виконувала свої обов'язки. Отже, 
девізом у виборі професії мають бути слова: роби те, що любиш, і люби те, що робиш! 
 

 
Мій життєвий вибір 

Вертегел Олексій – учень  
Великобілозерського професійного  

аграрного ліцею Запорізької області 
 

“І я бачив, - нема чоловікові кращого,  
як ділами своїми радіти, бо це доля його!” 



 64 

Старий заповіт (Екл.3.22) 
 Одним із найважливіших питань, яке вирішують ті, хто стоїть на порозі самостійного 
життя, - ким бути і яким бути в цьому житті. 
 Замислюючись над цим, я схиляюся до думки, що хочу оволодіти потрібною  
суспільству професією секретаря керівника. 
 Не раз мені доводилося чути від дорослих, як важливо знайти своє місце в житті. 
Тільки зараз зрозумів, наскільки це важливо – обрати свій вірний шлях. Праця людини 
приносить суспільству матеріальне і духовне багатство, а людині дає поетичне натхнення, 
сповнює серце  відчуттям радості  буття. Праця не з примусу, а за покликом серця приносить 
моральне задоволення і щастя в житті, робить його цілеспрямованим. Я хочу, щоб життя 
було цілеспрямованим, осмисленим, я був би щасливим. Своє щастя я бачу в тій професії, 
яку я обрав – секретар керівника. 
 Професіоналізм і людяність – це дві головні  ознаки моєї майбутньої професії. 
 Яке ж задоволення ми відчуваємо, коли в руках улюблена праця. Обирати фах 
нелегко. На сьогодні  налічується близько чотирьох тисяч різноманітних професій. Людина, 
обираючи професію, займає певну нішу в суспільстві, і тим самим приносить користь іншим, 
бо, як сказав Е.Хемінгуей “Кожна людина народжується для якогось діла”. 
 В наш час є багато професій. Хорошою та сучасною професією на сьогоднішній день 
є професія секретар керівника. 
 Секретарі з’явилися в Стародавньому Римі як охоронці чужих секретів. Потім з 
секретарів виділилися нотаріуси. 
 А самі секретарі з довірених осіб королів, царів, герцогів і перів поступово 
перетворилися в діловодів. Традиційно в ролі секретарів виступали чоловіки. І тільки в кінці 
XVIII століття з’явилися секретарі жінки. 
 Секретар – це обличчя фірми. Він перший, з ким стикається відвідувач, що прийшов в 
установу, перший з ким зустрічається, починаючи свій трудовий день керівник, перший, хто 
відповідає на телефонні дзвінки. Від поведінки секретаря багато в чому залежить не  тільки 
престиж фірми, в якій він трудиться, але часом і успіх партнерів і клієнтів фірми. 
 Секретар повинен бути завжди в “формі”: ретельно і продумано одягнений, охайний, 
готовий швидко і кваліфіковано виконати дані йому доручення, уміти спокійно, без 
розгубленості, різкості, суєти  і з достоїнством вирішувати питання в рамках своєї 
компетенції. Йому необхідний дар відчувати “нюанс” справи, що дозволяє вільно виходити 
зі скрутних ситуацій, зокрема, не бачити і не чути того, чого не треба бачити або чути. 
Секретар завжди повинен бути насторожі і в курсі багатьох справ: вести роботу з 
документами, брати участь в проведенні ділових зустрічей і переговорів, відповідати на 
телефонні дзвінки і сам робити розпорядження  за дорученням керівництва, здійснювати 
запис відвідувачів на прийом. Але іноді доводиться робити і разові доручення, наприклад, 
міжміську телефонну розмову, відвідувати хворого товариша по службі і так далі. 
 На мою думку, щоб відповідати сучасним вимогам, секретар повинен: мати 
професійний імідж, добре володіти мовою і письмом, володіти хорошою пам’яттю, добре 
орієнтуватися в часі, тримати в порядку документацію, швидко знаходити  необхідні папери, 
уміти правильно оформляти звіти, вести ділову переписку керівника, освоювати розробку 
новітніх комп’ютерних програм, бути енергійним, проявляти ініціативу, швидко знаходити 
взаємопорозуміння з колегами і клієнтами, бути обачним в конфіденційних, делікатних 
питаннях фірми… 
 Специфіка і складність роботи секретаря пов’язана з тим, що вона завжди на очах, в 
центрі спілкування з керівником, колегами, клієнтами. Він як би безліччю ниточок зв’язує 
різні підрозділи фірми, знаходиться в центрі внутрішніх проблем і її зовнішніх контактів. 
Тому роль секретаря в ритмічному, ефективному функціонуванні фірми, в створенні 
психологічного клімату в колективі.  

Проте, слід врахувати, що без особливого роду знань, умінь і навичок, секретареві не 
справиться зі своїми обов’язками. 
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 Є такий мудрий вислів: “Життя без праці - злодійство”. Отже, де б я не  
працював, я хочу бути щирим і працьовитим, чесним і добрим, а також не загубити віру в 
людей. Це і є щастя. 

 
 

Стежина мого життя 
 

Личак Яна – учениця  
Міжшкільного навчально-виробничого комбінату 

М. Ромни Сумської області 

 
Кореспондент. Ми знаходимось в Роменському навчально-виробничому комбінаті, 

де здобувають робітничі професії учні 10-11 класів шкіл міста.  
Таке навчання має суттєву перевагу тому, що по закінченню одинадцятого класу 

учні отримують атестат про повну загальну середню освіту в школах, а в навчально-
виробничому комбінаті – свідоцтво про робітничу професію. 

 Давайте дізнаємося, які професії опановують у цьому навчальному закладі. 
Кореспондент. Доброго дня. Я кореспондент газети «Репортер»- Євтушенко 

Тетяна. Дозвольте взяти у вас інтерв’ю. Нас цікавлять робітничі професії 2009 року.  
Учениця. Доброго дня. Я, Личак Яна, учениця Роменського міжшкільного 

навчально-виробничого комбінату. Дійсно, у нашому закладі учні отримують такі робітничі 
професії:  

Оператор комп”ютерного набору 
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Водій автотранспортних засобів категорії „С” 

 
Молодша медична сестра 
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Молодший вихователь 

 
Столяр будівельний 
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Кравець 

 
Секретар керівника (установи підприємства, організації 

 
Останню  з цього переліку професію я опановую, упевнена,  що вона стане першою 

сходинкою до моєї мрії – здобути вищу юридичну освіту.  
Кореспондент. Скажіть, будь ласка, Яно, чому Ви обрали саме професію “Секретар 

керівника установи, підприємства, організації ”.  
Учениця. Після закінчення 9 класу переді мною постало важливе питання вибору 

професійного спрямування. Шкільні предмети гуманітарного циклу мені подобаються 
найбільше. Залюбки вивчаю мови, читаю твори художньої літератури. Цікавлюся 
юридичною літературою. Люблю писати твори. Тому я й зупинилася на професії – 
«Секретар керівника установи, підприємства, організації». 

Кореспондент. А чи знаєте Ви історію виникнення цієї професії? 
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Учениця. Історія розвитку секретарської справи дуже цікава й давня. Професія 
«Секретар керівника» належить до найдавніших і найнеобхідніших. З латинської мови 
«секретар» перекладається як довірена особа.  
 

 
 

 
Разом з виникненням писемності з'явилися групи освічених людей, які переписували 

важливі тексти. Завдяки їм до нас дійшли важливі документи тих часів, які дозволяють 
вивчати історичні події, характерні риси діяльності, поведінки та організації людей. 
 Значного розвитку секретарська справа досягла в Запорізькій Січі. До складу 
військової старшини входив, зазвичай, і військовий писар. Він розсилав накази по куренях, 
вів різні записи і розрахунки, писав листи царям і вельможам від імені Запорізького війська.  

 
У ХІХ столітті, із зародженням капіталістичних відносин і розвитком 

підприємництва, в Україні набуває розповсюдження професія секретар керівника. Зростання 
потреб суспільства в таких спеціалістах потребувало їх підготовки. Так, у 1868 році у місті 
Харкові були відкриті перші секретарські курси.  

 Початок ХХ ст. ознаменувався появою в найбільш розвинених країнах світу 
найрізноманітніших систем друкарських машин. Вони стали одним із знарядь праці, ними й 
користувались секретарі.  
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Упровадження нових сучасних методів господарювання, автоматизація й 

комп’ютеризація інформаційних систем породили нові вимоги до рівня кваліфікації 
«секретаря керівника». Тому сучасний секретар повинен не тільки вміти користуватися 
офісною технікою, а й добре орієнтуватися в головних питаннях розвитку економіки та 
міжнародних відносин.  

 
Кореспондент. А якими знаннями Ви вже володієте з даної професії? 
Учениця. За два роки навчання я отримала знання : 

• з діловодства;  
• українського ділового мовлення; 
• ділової англійської мови; 
• етики та психології ділових відносин; 
• машинопису; 
• комп’ютерних технологій; 
• офісної техніки. 

Теоретичні знання ми закріплюємо під час проходження виробничої практики. Я  
проходила її у міському відділі освіти. Керівником практики була секретар міськво Богомол 
Юлія Іванівна. 
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     Кожен день починався з чогось цікавого: знайомство з новими людьми, 
спілкування на діловому рівні, як під час телефонних розмов, так і при проймі відвідувачів. 
Опанувала навички роботи з різною сучасною оргтехнікою: приймала та відправляла факси і 
листи , працювала з електронною поштою, передавала телефонограми в усі навчальні 
заклади. Але найбільше мені сподобалося працювати з документами. Я приймала, 
реєструвала, відправляла документи, заводила нові особові справи, вела записи в трудових 
книжках, друкувала накази щодо особового складу та основної діяльності. Саме на практиці 
я змогла  дізналася як це бути справжнім секретарем, яка відповідальність лежить на його 
плечах. 

Кореспондент. Чи подобається Вам навчатися в міжшкільному навчально-
виробничому комбінаті? 

Учениця. Ви знаєте, ми з радістю відвідуємо цей навчальний заклад, адже тут нас 
зустрічають фахівці своєї справи, які не тільки передають нам свої знання, а й намагаються 
під час проведення виховних заходів об’єднати всіх учнів шкіл міста в одну велику дружню 
родину.  

За традицією щороку проводиться конкурс «Кращий за професією». Я зайняла перше 
місце серед учнів, які здобувають професію «Секретар керівника».  

Жодної хвилини я не жалкую про те, що обрала саме цю професію, яка буде для мене 
надійною стежкою в житті.  
          Кореспондент. На жаль, наш час вичерпано. Дякую Вам, Яно, за змістовні відповіді, я 
ще раз упевнилась у тому, що питання про здобуття робітничих професій для підростаючого 
покоління завжди стоїть на першому місці й будь-які знання, отримані на початку життєвого 
шляху, є незмінним скарбом в подальшому житті. 

 
 

Складальник взуття 
 

Педагогічні рекомендації 
 

Дослідницька робота на тему: «Взула і забула …» 
з професії «складальник верху взуття; складальник взуття» 

 
Беспалюк А.М. – викладач; 

Свірідова Т.М. – майстер виробничого навчання 
Житомирського професійного ліцею легкої промисловості 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
1.Вступ 

Основні тенденції напрямку розвитку моди 
Останнім часом взуттєва галузь легкої промисловості України значно змінилася. Це 

пов’язано з тим, що країна перейшла на нові ринкові відносини і це вплинуло на 
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виробництво взуття: змінилися зв’язки з постачальниками комплектуючих деталей і 
матеріалів та технічна оснащеність фабрик, розпочалось впровадження нової організації 
праці й управління підприємством. 

Взуттєва галузь, починаючи з 2000 року, постійно нарощує випуск взуття. 
В Україні функціонує вже близько 500 підприємств різної форми власності, які 

виготовляють взуття широкого асортименту. 
Завдяки високій якості і доступним цінам продукція цих підприємств має 

стабільний попит на ринках України та ряду зарубіжних країн. 
Все це стало можливим завдяки досягненням в галузі нової техніки, змінам у 

технології та конструюванні виробів зі шкіри, появі нових матеріалів для деталей верху та 
низу взуття, нових клеїв та його опорядження й оздоблення, впровадженню нового 
напівавтоматичного і автоматичного обладнання. 

Сучасне взуття за умов значної конкуренції на ринку  збуту продукції має 
відповідати високим вимогам щодо якості його виготовлення, напряму моди, зовнішнього 
вигляду та доступної ціни, тобто має бути конкурентоспроможним. 

Цього можна досягти тільки за умов дотримання високих вимог сучасної технології 
виробництва взуття. Велике значення при виготовленні взуття має кваліфікація робітника-
розкрійника, виробника, заготовника та пошивника, яка значною мірою залежить від знання 
основ технології, вміння та навичок при виконанні технологічних операцій. 

За умов значної конкуренції на ринку збуту продукції сучасне взуття має 
відповідати сучасним вимогам щодо якості його виготовлення, напряму, моди, зовнішнього 
вигляду та доступної ціни, тобто має бути конкурентоспроможнім. 

У напрямі розвитку моди у взутті виділяються п’ять основних тенденцій, які містять 
головні стильові та образні характеристики дизайну взуття. 

1. Взуття класичного стилю. Цьому стилю взуття як правило віддають перевагу 
люди з усталеними естетичними поглядами та смаком.  

Основні стильові та художні особливості виражені в класичних пропорціях, 
конструктивній традиційності, підкреслено дорогій стриманості колористичної гами 
(кольори дорогих металів, шоколадно-коричневий, світло-бежевий, пурпуровий), а також у 
завищеній лінії берець (як у чоловічому так і в жіночому взутті); висота каблука в жіночому 
взутті 30-70 мм, він витончений, але прямої форми, а в чоловічому взутті 10-30 мм. 

Застосовувані матеріали для верху взуття даного стилю досить різноманітні. Це 
еластичні шкіри в комбінації з велюром, оксамитом, витіснені шкіри, що імітують шкіру 
крокодила, черепахи, рептилії, а також шкіри в комбінації з хутром, шерстю диких тварин 
(леопарда, рисі, ягуара). 

До цієї групи взуття належить і так зване нарядне взуття для урочистостей, 
коктейлів тощо, яке є однією з найвишуканіших асортиментних груп. 

2. Розвиток класичного стилю у взутті в поєднанні з фольклорно-естетичними 
мотивами продовжується продовжується в темі «Затуманені горизонти». Джерелом 
натхнення для цієї групи взуття є живопис, музика, народні традиції жителів Арізони. 

  Лаконізм конструктивних вирішень з широким застосуванням 
декоративної та функціональної фурнітури у вигляді дзвіночків, пряжок, вишивки бісером 
по шкірі та хутру, а також використання хутра у відкритих конструкціях надають цій групі 
взуття безумовно новий стиль. 

3. Розвиток молодіжного асортименту взуття відбито в темі «Магічні зміни». 
Колористична гама для верху взуття співзвучна асоціаціям як куражу, макіяжу, тобто 
відкритим тонам, так і асоціаціям підземного світу: яскраво-синій; яскраво-червоний; 
яскраво-зелений; землянисто-жовтий. Моделі взуття(від туфель до чобіт як у жіночому, так і 
в чоловічому асортименті) дещо грубуваті щодо зовнішнього вигляду, але жіночі щодо 
конструкції та прийомів декору. Полегшення всієї композиції образу досягається з 
допомогою великих перфорацій, великих блочок-вікон, відкритих конструкцій. 



 73 

4. Авангардна група взуття відбита розкриттям теми «Розкіш ексцентрики». 
Джерелом надходження для розробки цієї теми є аеродинаміка, рух повітря та його 
взаємодія   з рухомими обтічними тілами. 

 Звідси і новий стиль, пов'язаний з рухом ексцентрики, її проявами в 
конструкції і композиційному вирішенні взуття. В усіх асортиментних групах взуття 
представлене високими конструкціями з функціональною фурнітурою у вигляді шнурівок, 
замків «блискавка» у поєднанні з дзеркальними поверхнями матеріалів для верху взуття і 
майже прозорими  потовщеними підошвами, створює образ нової моди, що втілює у собі всі 
вимоги моделі сьогоднішнього дня. Колористична гама взуття цієї групи: колір дзеркальних 
поверхонь; відтінки сапфіра (від світлого до насиченого синього); фіолетовий; колір платини 
та золота. 

5. Авангардна група взуття відбита також розкриттям теми «Мелан – місто 
графіки». Джерело надходження для створення цієї групи взуття є місто творчого 
спорудження, центр розвитку сучасного мистецтва, місто з будівлями дзеркально-металевих 
конструкцій, спрямованих у височінь, з графікою та скульптурою конструктивістів і 
функціоналістів; місто розвитку дизайну завтрашнього дня. 

Матеріал верху – синтетичні і текстильні матеріали  в комбінації з натуральною 
шкірою. Це – неординарність і самовираження художника в кожному елементі взуття. 

Колористична гама взуття даної групи така: чорний; білий; колір граніту та мокрого 
асфальту. Фактура поверхні використовування матеріалів з тиснутими (як на натуральних 
шкір матеріалах, так і на штучних) чітких геометричних рисунків у вигляді ромбів, 
квадратів, трикутників, об’ємних пірамід тощо. 

В усіх розглянутих темах що визначають основні напрямки розвитку моди у взутті, 
звучить ідея індивідуальності, ідея інтерпретації кожним стилістом художнього образу. 

 Парижани кажуть: «Є щось модне в моді». 
Це означає зліт і падіння змін, які й зумовлюють постійну видозмінюваність моди в 

цілому. 
Дослідження тенденцій розвитку моди завжди взаємопов’язане з розвитком стилів і 

напрямів у мистецтві, які прямо чи посередньо впливають на створення моди костюма в 
цілому, яка видозмінюється й розвивається в потужному пласті спадковості минулих часів. 

2. Дослідження тенденцій розвитку моди: «Цікаві факти з історії взуття». 
Близько 4000 р. до н. е. 
Перше свідоцтво про нащадків туфлі – малюнки на пірамідах і храмах Давнього 

Єгипту. Туфлі того далекого минулого були з  м’яких шкіряних шматочків,  які  з’єднані між 
собою тасьмою. 

Близько 200 р. до н. е. 
Стають відомими Котурни – театральні сандалії на платформах з високою 

дерев’яною або пробковою підошвою. Спочатку вони з’явились у давньогрецьких акторів, а 
потім - у римських. 

Близько 1000 р. н. е. 
В Саксонії існував звичай – на весіллі батько нареченої дарував нареченому одну з 

туфельок нареченої, що символізувало передачу дівчини в інші руки і кінець влади батька. 
Потім туфельку кидали подружкам нареченої – як сучасний весільний букет. Традиційно, та, 
яка спіймає – виходить заміж наступною. 

1154-1189 рр. 
Англійський король Генрі ІІ ввів моду на вузькі гострокінцеві носи туфель. Легенда 

каже, що вони закривали деформовані пальці ніг короля. 
1189-1199рр. 
Лицарі короля Річарда Львове серце починають носити особливе захисне взуття зі 

з’єднаних металевих пластин, і все ж з тим гострокінцевим носом. Такі «туфлі» повинні були 
захищати вершників від сковзання ноги в стремені. 

1386р. 
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Під час битви на озері Семпак в Швейцарії більшість лицарів були вимушені 
«ампутувати»  довгі носи своїх чобіт – в випадку падіння з коня виявилось, що в них не 
зручно ходити, не кажучи про те, щоб втікати від ворога. 

Близько 1500р. 
Туфлі почали робити з двох частин – верхня, гнучка і частіше за все шкіряна, 

кріпилась до жорсткої свинцевої підошви з каблуком. Така конструкція, захищала  п’яткову 
частину вершника, швидко стала відомою. 

1509-1547 рр. 
Король Англії Генрі VІІІ, виявив явну перевагу взуття з широким носком, іноді до 

12 дюймів, на його думку вони краще захищали стопу ніг. 
1533р. 
Невисока італійка Катерина Медичі, яка в 14 років вийшла заміж за герцога 

Орлеанського носила туфлі з двохдюймовим каблуком, щоб бути вище. Високий каблук, до 
речі, був винайден Леонардо да  Вінчі. 

1553-1558 рр.  
Марія Тюдор носила каблук такої висоти, наскільки це було можливо. З того часу 

до кінця ХІХ ст. високі каблуки стали найбільш відомою модною деталлю. 
Середина ХVІ ст. 
Особливі туфлі називають Чопинами, стають відомими в Італії, Іспанії та Франції. 

Їх відмінною рисою була підошва з пробки або дерева, висота якої порою доходила до 24 
дюймів. Венеціанським шанувальникам моди, одягненим в такі туфлі, були потрібні двоє 
слуг щоб допомогти їм сісти в гондолу. 

1628 р. 
Пілігрими приїзжають в Масачусетс, колонію Англії. Закони тих часів забороняють 

експерименти зі взуттям. 
1660 р. 
Французький взуттєвик Ніколас Лестаж, який був таким винахідливим та хитрим, 

що його підозрювали в чаклуванні, став особистим взуттєвиком короля Луї  ХІV. Каблуки 
королівських туфель декоровані (оздобленні) мініатюрами, які зображають військові сцени, 
досягали 5 дюймів. Такий каблук під назвою «Луї» став самим модним і для жінок. 

1745 р. 
Мадам де Помпадур, красуня з мініатюрним розміром ноги і фаворитка      Луї  ХV, 

ввела моду на високі вузькі каблуки, названі  її ім’ям. Дами почали туго перев’язувати ступні 
ніг, намагаючись сховати явний розмір ноги. 

1793р. 
Марія-Антуанетта зійшла на ешафот в туфлях з двохдюймовими каблуками. Однак 

в ході Великої Французької революції каблуки стають значно нищими ніж в ХVІІІ ст. 
1794р. 
Відкрито перший роздрібний магазин взуття в Америці, а точніше в Бостоні. 

Приблизно в цей же час Марк Брунел (1769-1849) винаходить приспособлення для 
автоматичного розкрою підошви і кріплення її до верху взуття. 

Початок 1800рр. 
Стає відомим взуття на плоскій підошві і сандалії в грецькому стилі. 
Близько 1865р. 
Винайдені снікерси – зручне взуття на каучуковій або гумовій підошві з верхом зі 

тканини. Спочатку їх використовували тільки для гри в теніс. Жіночі каблуки того часу 
часто змінюються, але залишаються нище двох дюймів на протязі всього ХІХ ст. 

1904р. 
Магазини взуття починають проводити розпродажі з широким асортиментом 

товарних залишків приблизно так, як це роблять сьогодні. 
 
Близько 1955р. 
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Жіночі туфлі на шпильках, винайдені в Італії, стають справжньою пристрастю 
модельєрів. Гості носи, хоча і не такі довгі, як в середньовіччя – і в жіночому і в чоловічому 
взутті. 

1970рр. 
Повертається взуття на платформі. 
1980рр. 
Широкого попиту набувають спортивні туфлі. Деякі жінки починають носити їх на 

роботу як і повсякденне взуття. 
3. Збереження  традицій українського етносу при розробці та конструюванні 

взуття: «Запитайте  у  свого  черевичка». 
Мета:    виховувати повагу до традицій і звичаїв нашого народу, інтерес до обраної 

професії; спонукати учнів до роздуму над тим, від яких неочікуваних факторів залежать риси 
їхнього характеру. 

Роботящим рукам, 
Роботящим умам 
Перемоги, орать, 
Думать, сіять, не ждать 
І посіяне жать 
Роботящим ... 
                       (Т. Шевченко) 

Жіноче  взуття. 
Основним взуттям жінок були колись чоботи з сап'яну – „сап’янці”. 

Найулюбленішими були червоні сап’янці, які звичайно одягалися в неділю чи в свято, як 
частина святкового одягу. „На нозі сап'ян рипить, а в борщі півник кипить” – каже народна 
приказка про добру господиню. 

Крім чобіт, завжди були в ужитку і черевики або черевички, які шились не тільки з 
кольорової шкіри, а також і з міцної дорогоцінної парчі та обшивалися „золотим узором”. (В 
українській мові „черевички” – це те, що по – московському „туфлі” або по – польські 
„мешти”). 

Черевички більше вважались дівочим взуттям, а сап’янці – взуттям заміжніх жінок.  
В народній приказці говориться: „Кому хустка на голову, тому й сап’янці на ногу, а в кого 
стрічка в косі, в того й парча на нозі”. Але це не було твердим правилом, бо дівчата 
взувались і в сап’янці, а молодиці в черевички. 

Чоботи та черевички – це є основне взуття жінок і дівчат і в сучасній Україні.  
Що ж до такого взуття як лапті, ходаки та постоли, то затримались вони, ще тільки 

на крайній півночі в поліських селах та в населення українських Карпат. На східно – 
українських  землях таке взуття хоч і відоме, та проте дуже не шановане, бо лапті чи постоли 
– це прикмета великої бідності. Існує поговірка: „Вплуталась, як Настя в лапті” – так кажуть 
про дівчину чи молодицю, що потрапила в якусь біду. 

Чоловіче взуття. 
Ще з найдавніших часів для населення України основним взуттям були чоботи. 
На старих портретах наших гетьманів та козаків ми зустрічаємо кольорові 

гостроносі чоботи, які шилися очевидно з добре вичиненої шкір або сап'яну. Дуже імовірно, 
що звичай носити кольорові чоботи прийшов до нас із східних країн, але чи безпосередньо, 
чи через Візантію – це сказати важко. 

Кольорові чоботи, як чоловіче взуття, вже вийшли із моди. Основним взуттям на 
Україні є чорні юхтові (з кінської шкіри або свинячої) або хромові чоботи. 

Юхтові чоботи носили селяни, а хромові – міщани і пани, а звідси прислів’я: 
„Видно пана по халяві”. 

Крім чобіт, в Україні так само, як і в інших слов'янських народів, з давніх – давен   
було відоме шкіряне взуття, що складається лише з підошви, краї якої загнуті догори і 
стягнуті на підбитті ноги ликом, мотузком або ремінцем. Такий рід взуття ще й тепер 
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зберігся в мешканців українських Карпат. Вони називають це взуття морщенцями або 
ходаками. 

Крім цих назв, в Україні для цього роду взуття існує й турецький термін „постоли”, 
що поширився за козацьких часів. Про постоли згадується в жартівливій пісні:  

„Розгубив я постоли, розгубив онучі,  
 І неслави я набрався, від дівчат ідучи” 
В лісових місцевостях є „личаки”, що плетуться з лика, яке звичайно дереться з 

липової кори. Часом вони називаються „лапті” і є символом бідності. Поговірка „Гулі не 
одного в лапті взули”. 

Черевики теж є дуже старим слов'янським взуттям. Вперше термін „черевики” 
згадується в Х-му столітті, як слов'янське взуття в сербських слуг. Очевидно, черевики були 
таким же взуттям, як і постоли, тільки виготовлялись з м’якої шкіри, що її вирізували з 
черева тварин. 

Вже в ХІ-му столітті термін „черевики” визначав низьке взуття, що доходило до 
щиколоток, або лише підбиття ніг, і виготовлялося не тільки з шкіри, а й з міцних тканин чи 
навіть дорогоцінної парчі. В Україні ще й досі всі види низького взуття: ходаки, личаки, 
постоли та навіть і черевики вважаються гіршими від чобіт, а часом це є символом бідності. 
Ось як про це говориться в народних прислів’ях: „Як маєш кланятися лаптю, то краще 
вклонитися чоботу”. 

Хто б міг подумати, що характер людини знаходить своє відображення на підошві 
взуття. І в дійсності це так. Давно відомо, що кожна людина має свою характерну, 
неповторну манеру рухатись. Хода формується роками і змінити її важко. Можна докорінно 
змінити зовнішність, зробити пластичну операцію, змінити стиль, але хода все одно викаже 
вас. А хода залежить від підошви і каблука (підбору) взуття. 

На думку психологів, на те, як саме людина переставляє ноги, впливають 
особливості її психіки. Неважко здогадатись, що характер ходи безумовно впливає на взуття 
і підошву, а саме на те, як зношується підошва. Саме на цьому і ґрунтується принцип 
визначення психології людини по підошві. 

Щоб виявити загальні закономірності процесу зношуваності підошви, один 
професор довгий час  для експерименту працював робітником по прийому взуття в 
майстерні. Ретельно спостерігаючи за станом підошви взуття, яке здається в ремонт і 
поведінкою її господаря, професор прийшов до висновків: 

1. Якщо підошва і каблук стерти однаково, то господар скоріше     всього енергійна і 
працелюбна людина. Вона багато досягне в професії і комерційній діяльності завдяки своїй 
старанності, пунктуальності і врівноваженості. Крім того, господар такої підошви 
благородний і доброзичливий. 

2. Якщо підошва зношена з зовнішнього краю взуття – її носила скоріше всього 
людина з прямим і рішучим характером. Вона дещо егоїстична, але практична і охайна в 
справах. Не дивлячись на те, що це людина, яку важко переконати, господар такої підошви 
часто міняє захоплення і має вишуканий смак. 

3. Якщо підошва стерта на внутрішній стороні, то вона характеризує людину із 
слабкими фізичними здібностями, але має гострий розум. господар такої підошви замкнутий 
в собі, стриманий, мало спілкується з людьми. Він може бути дуже талановитим, розсіяним. 

4. Якщо на підошві під великим пальцем ось – ось утвориться дірка, то це вірний 
признак рішучого характеру. Господар такої підошви завжди твердо йде до поставленої 
мети, для нього не існує нездоланних перешкод. 

5. Підошва, найбільш потерта посередині, і каблук зношений з внутрішнього краю, 
говорить про те, що господар цієї підошви легко піддається чужому впливу, він схильний до 
компромісу і піддається впливу інших. 

6. Підошва стерта на носку, а каблук – з зовнішнього краю: це підошва мрійника, 
або скептика. Господар такої підошви не особливо переймається проблемами. Він часто і 
легко закохується, але не постійний в коханні. 
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Чи знаєте ви, що взуття може багато чого розповісти про вдачу свого господаря? Не 
вірите? Давайте перевіримо. Отже, що ви носите? 

Черевички на товстій підошві зі шнурівкою.  Дівчина, яка знає, чого хоче. Вона 
йде своїм шляхом, обминаючи второвані стежки. Її життєві принципи: честолюбність, 
енергійність, успіх. 

Човники.  Та, що віддає перевагу такому взуттю, чудово виглядає в усіх життєвих 
ситуаціях. Їй добре підходить образ подруги й успішної бізнес – леді. Не любить 
несподіванок і має цілком конкретне уявлення про власне життя і про те, як його будувати. 

Мокасини.  Не зневіряйтесь, краще зверніться до неї! Та, що носить цей вид взуття, 
завжди дасть добру пораду. У неї аналітичне мислення, вона легко вирішіть будь – яку 
проблему. Її ніколи не залишає самовладання. Колеги завжди можуть покластися на неї, 
друзі – розрахувати на її допомогу. 

Чоботи на шнурівці.  Ця дівчина чомусь нагадує Мері Поппінс. Без жодного 
зусилля з її боку вона завжди в центрі уваги. 

„Балетки” (човники без підборів).  Прихильниця подібних черевиків постійно 
уявляє себе героїнею казок. Романтична, мріє про ідеальне кохання. Творча натура, 
неодмінно танцює, грає на фортепіано чи малює. 

Спортивне взуття.  Добрий товариш, цілком незалежна і завжди в пошуках 
пригод. Ніщо не може її зупинити. Життєвий девіз: „Вперед, вперед і вперед!” 

Лакові напівчобітки.  Дівчина багатолика. Завжди готова до несподіванок. 
Яскрава, весела, різнобічно обдарована й сповнена життєвої енергії, темпераменту, який сяє 
так, як її чобітки. Хто хоче йти поруч з нею, повинні бути гнучким і мати почуття гумору. 

Шпильки.  Живе на широку ногу. Полюбляє вечірки, гостей, постійно відвідує 
вернісажі. Вона насолоджується поглядами, якими її проводжають. Завжди тримає руку на 
пульсі подій. 

Отже ви сьогодні набули нові знання про те, як по стилю взуття чи потертості 
підошви можна визначити вдачу і характер ваших знайомих і друзів, але пам’ятайте, що 
потертість на підошві не дуже переконлива причина для вияснення стосунків з друзями. 4. 
Створення взуття – спільний креатив дизайнерів та художників – модельєрів, 
конструкторів. Відомі українські дизайнери.   

Дизайн – це творчий спосіб, процес і результат художньо-технічного проектування 
промислових виробів, їх комплексів та систем, які орієнтовані на досягнення найбільш 
повного співвідношення створюваних об’єктів і середовища в цілому можливостям та 
потребам людини, як утилітарним так і естетичним. 

Дизайн взуття – це творча діяльність, метою якої є визначення формальних якостей 
взуття. В ці якості входять і зовнішні риси: підошва, каблук, матеріал, оздоблення, але  
головним чином  ті структурні та функціональні взаємозв’язки, які перетворюють виріб в 
єдине ціле як з точки зору споживача, так і виробника. Дизайн взуття прагне охопити всі 
аспекти навколишнього середовища людини, яке обумовлене промисловим виробництвом. 

Дизайн взуття – це творчий процес створення взуття в якому естетика визначає 
зовнішній вигляд, а технології – спосіб виготовлення взуття.  

Це поняття підрозділяється на: 
- Художній дизайн взуття – створення речового світу сугубо з точки зору 

естетики сприйняття (зовнішнє вираження форми); 

- Технічна естетика – наука про дизайн взуття, враховуючи всі аспекти, і 
передусім конструктивність (ранній етап становлення), функціональність (середній), 
комфортність її виробництва, експлуатації, утилізації і т. п. (сучасне розуміння).  

В середині ХХ ст.. в професіональному лексиконі для об означення формоутворення 
і умовах індустріального виробництва вживалось поняття «індустріальний дизайн взуття». 
Тим самим виділявся його нерозривний зв'язок з промисловим виробництвом і 
конкретизувалась багатозначність терміну дизайн взуття. Потім в кінці ХХ ст.. проектно-
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художню діяльність в області індустріального формоутворення почали називати більш 
коротко – «дизайн взуття». 

Дизайнер  взуття – людина, яка займається дизайном взуття.  На сьогоднішній день 
дизайн взуття став настільки актуальним, що за дизайнерами просто не вслідкувати. Тому 
з’явилась необхідність знати більше про відомих дизайнерів взуття в Україні, Альону 
Олейник, Ольгу Сандуленко, Світлану  Бевза, Сніжану Нех. 

Альона Олейник. 
Альона Олейник – талановитий Український дизайнер одягу , взуття та аксесуарів. 

Її моделі відрізняються особливим стилем та творчим характером, а всі колекції радісні і 
трішки іронічні. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
 

Ольга Сандуленко 
Дизайнер взуття Ольга Сандуленко працює в Києві з 1999 р., саме в цей час 

модельєр закінчила технікум. Захоплива професія дала можливість отримати навики в 
багатьох галузях взуттєвого виробництва таких як виготовлення танцювального, 
спеціального та модельного взуття. 
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Світлана Бевза. 
Світлана Бевза (Bevza) – український дизайнер взуття і 

одягу. 
Модний бренд Bevza заснований літом 2006 р.. 

Дизайнер Світлана Бевза, випустила успішні колекції одягу та 
взуття представлених на    Ukrainian  Fashion Week. 

 
Сніжана  Нех. 

Сніжана Нех (торгова марка  Sneshana Nekh) – дизайнер чоловічого, жіночого 
взуття та сумок. Модельєр працює більше 7 років на ринку 
моди України. Сніжана Нех це перший Український 
дизайнер, який окрім своїх двох колекцій взуття в рік 
встигає взувати моделей для участі в  Ukrainian  Fashion 
Week  інших дизайнерів . Сніжану Нех можна назвати  
законодавцем модного взуття в Україні. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

5. Співпраця ліцею з ВАТ „Крок” 
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Минуло 75 років відтоді, коли на мальовничій околиці Житомира з’явилася взуттєва 
фабрика. Це сталося 13 листопада 1928 року. ЇЇ появі     передувало будівництво  невеликого 
шкіряного заводу. 

Час, що минув, позначений значними історичними подіями, в яких    безпосередню 
участь брали фабричани, - ціла епоха. 

Рік у рік фабрика напрацьовувала темпи виробництва і змінювала, оновлюючи свої 
технологічні лінії, застосовуючи нові технології, впроваджуючи нові засоби виробництва. 

Минали роки, і взуттєва фабрика, яка нині зветься ВАТ «Крок», є одним з кращих 
підприємств в Україні. 

 Щодня робітники Житомирської взуттєвої фабрики їздять на підприємство, а звідти 
в центр міста: діє так званий підвіз. Автобус «Ікарус» котить по добротній асфальтівці, 
перетинаючи міст через річку Кам’янку , піднімається вгору, минає гарну споруду середньої 
школи №1, пожежне управління з баштою, котить далі по вулиці Фурманова поміж 
приватних будинків і раптом потрапляє на невелику площу, на якій ліворуч підводяться 
багатоповерхові житлові будинки, а праворуч – масивний корпус Житомирського взуттєвого 
об’єднання «Крок». 

Проведена реконструкція Житомирської взуттєвої фабрики. Тут вступила в дію 
дільниця, де буде випускатися взуття на італійському обладнанні. Встановлені, перевірені 
також нові лінії вітчизняного, чехословацького та югославського виробництва. 

Житомирські взуттєвики виготовляють високоякісне взуття, є те, що Житомирська 
взуттєва фабрика – єдине підприємство в СНД, якому було вручено в Іспанії міжнародний 
європейський приз «Краща торгова марка. 1996». 

Учні ліцею проходять виробниче навчання  в цехах ВАТ «Крок», де виконують різні 
технологічні операції на швейному та пошивочному конвеєрі з професій складальник верху 
взуття та складальник взуття. Після навчання  ВАТ «Крок» забезпечує випускників 
робочими місцями згідно з отриманим кваліфікаційним розрядом. 

 
 
 
 
 
 
 

Виконання операцій по складанню заготовок верху взуття з застосуванням 
інноваційних технологій під час виробничої практики в цехах ВАТ “Крок” 

учнями групи №22 з професії “складальник верху взуття; складальник взуття” 
під керівництвом майстра виробничого навчання - Ященок Н.В. 
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Виконання технологічної операції “строчка канта” на жіночих туфлях типу “мокасин” 
під час виробничої практики в цехах ВАТ “Крок” учнями групи №22 з професії 

“складальник верху взуття; складальник взуття”. Майстер виробничого навчання - 
Ященок Н.В. 

Застосування інноваційних технологій при виконанні механічної обробки поверхонь 
деталей (шершавлення) під час виробничої практики учнів групи №18 з професії 
“складальник верху взуття; складальник взуття” в цехах ВАТ “Крок”. Майстер 
виробничого навчання - Свірідова Т.М. 

Виконання технологічної операції “приклеювання підошви” із застосуванням інноваційних 
технологій та новітніх матеріалів учнями групи №18 з професії “складальник верху 
взуття; складальник взуття” в цехах ВАТ “Крок”. Майстер виробничого навчання - 

Свірідова Т.М. 
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За умов сьогоднішньої економічної кризи, нежиттєздатності більшості колись 

сильних, процвітаючих підприємств і цілих галузей. Зростаючого безробіття й зубожіння 
людей, особливий інтерес викликає практика вживання тих, хто тримається на «плаву», а 
особливо тих колективів, які не лише не зазнали праху, а навпаки – нарощують темпи 
виробництва і працюють. Одне із них в Україні – Житомирське виробничо-торгівельне 
товариство «Крок». 

«Крок» крокує далі, а значить його історія продовжується… 
6. Моя професія – погляд у майбутнє. 

Одним із найважливіших кроків у житті людини є вибір професії. Недарма в народі 
кажуть: «Вибір професії – це вибір долі». Адже займатися тим, що тебе цікавить, приносить 
радість – одна з найважливіших умов відчуття життєвої повноцінності.  

Вибір навчального закладу, а згодом професії, значною мірою впливає на все 
наступне життя людини. Не менш важлива обставина – людини повинна робити те, до чого 
має хист і здібності, що робитиме залюбки. Я таку професію і обрала. Це професія 
складальника верху взуття, або просто «взуттєвика». Хтось може скаже, що шити взуття – це 
не жіноча справа. Але я з цим не погоджуюсь. По-перше, тому що в наш час професії не 
ділять на жіночі і чоловічі. По-друге, тому що охайності в роботі і винахідливості жінок 
може позаздрити будь-який чоловік. А ще я хочу дарувати радість людям, адже хороше 
комфортне взуття теж впливає на настрій людини, викликає в неї позитивні емоції.  

Тому я, обравши професію взуттєвика, пішла після дев’ятого класу навчатися в 
Житомирський професійний ліцей легкої промисловості. Моїм першим професійним 
наставником стала майстер виробничого навчання Свірідова Тетяна Миколаївна. Перший рік 
навчання я не забуду ніколи в житті. Були під час практики на ВАТ «Крок» і перші не 
завжди умілі кроки, і хвилини розчарування, і сльози. Та я не здавалася. Допомагали мені і 
майстер, і робітники фабрики. Ніколи я не забуду їх доброзичливого ставлення до мене. 
Саме вони, перші наставники, уміли радіти моєму успіхові і пробачати недоліки.  

Нині я навчаюсь на другому курсі. Я вже багато чого вмію. І часто працюю на ВАТ 
«Крок» під час виробничої практики на рівні кваліфікованих робітників. Я вважаю, що 
людина може досягнути своєї мети, якщо вона старатиметься, а ще, якщо робитиме те, що їй 
до душі. Головне не втрачати віри в себе, не боятися труднощів, бути творчою особистістю. 
Не дарма видатний український поет М. Рильський сказав: 

Ми працю любимо, що в творчість перейшла, 
І музику палку, що ніжно серце тисне. 



 83 

І щастя людського два рівних є крила: 
Троянди й виноград, красиве і корисне. 
 

7. Література. 
1. Косенко Олександр «Крок» крокує у майбутнє: - Житомир 2004. 
2. В. П. Коновал Технологія взуттєвого виробництва 2004. 
3. http://shoefaces.com/shoes_alena_oleynik.html 
4. http://shoefaces.com/ukraine.html 
5. http://shoefaces.com/svetlana_bevza.html 
6. http://shoefaces.com/olga_sandulenko.html 
7. http://shoefaces.com/sneshana_nekh.html 
8. http://www.interesno.dn.ua/home 

 
 

Слюсар-електрик з ремонту електроустаткування 
 

Роздуми про професію 
 

Роздуми про професію - СЛЮСАР-ЕЛЕКТРИК З РЕМОНТУ 
ЕЛЕКТРОУСТАТКУВАННЯ 

Качур Олександр -  учень ВПУ № 3 м. Мукачеве  

Закарпатської області 

Для кожної людини приходить такий період, коли 
необхідно вирішити життєву проблему – ким бути. Тому 
вчорашні школярі роблять важливий крок, який багато в чому 
визначить усю їх подальшу долю. 

Дорослі люди з набутого власного досвіду знають, що 
вибір професії є відповідальною справою. Підлітки ж не 
завжди це добре усвідомлюють, оскільки саме життєвого 
досвіду їм бракує. Однак і вони відчувають, що надходить 

відповідальна пора. Їх почуття цієї пори досить суперечливі: можна бути ким хочеш – всі шляхи 
відкриті! Згодом виникає розгубленість – можна бути тільки кимось одним, отже, постає 
питання вибору професії, набута певного фаху. Потім поволі виникає більш або менш чітке 
розуміння: не лише вони вибирають, вибирають і серед них. Кожна сфера професійної 
діяльності ставить свої вимоги до людини, до її якостей, а саме бажання вчитися чи працювати 
ще не гарантує успіху. Насамперед, потрібно врахувати, що кожний індивідуальний підхід за 
обрання професії є вирішальним кроком у житті. 

У значної частини випускників середніх шкіл існує надто поверхневе уявлення про 
професії. В ньому мало відбиваються ті зміни у світі професій, які відбуваються під впливом 
науково-технічного прогресу. Недостатня поінформованість, відсутність досвіду призводить до 
того, що саме оціночний компонент стає переважаючим у професійній орієнтації молоді. Його 
формування відбувається шляхом запозичення з різних джерел, а саме: сім’я, коло знайомих, 
засоби масової інформації. 

Для вирішення проблеми професійного самовизначення молоді необхідно створити 
інформаційну базу, яка давала б вірогідні знання про стан та динаміку кількісних і якісних 
характеристик робочих місць. Саме достовірні знання повинні стати надійним орієнтатором 
у виборі майбутньої професії. 

Тому, обираючи свій професійний шлях, своє місце в житті, молодь повинна спиратися 
на об’єктивні, достовірні факти, мати інформацію про різноманітні професії, вміти 

http://shoefaces.com/shoes_alena_oleynik.html
http://shoefaces.com/ukraine.html
http://shoefaces.com/svetlana_bevza.html
http://shoefaces.com/olga_sandulenko.html
http://shoefaces.com/sneshana_nekh.html
http://www.interesno.dn.ua/home
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правильно оцінювати здобуті знання, навики, реально планувати власне професійне 
зростання. 

При виборі професії необхідно чітко усвідомлювати всю складність шляху до рівня 
сучасного робітника. Необхідно наполегливо оволодівати роботою, яка вимагає, передусім 
знань, навиків, певних розумових якостей, дотримання технологічного режиму, 
дисциплінованості, зібраності, уважності та ін. На сучасних підприємствах багато процесів 
автоматизовано, саме тому життя вимагає висококваліфікованих робітників, здатних 
засвоїти та повністю використовувати усі види технологічного оснащення. Також ставляться 
підвищенні вимоги до фахової підготовки робітника, для задоволення яких потрібне 
подальше удосконалення загальноосвітньої і професійної підготовки. Професійно-технічні 
училища – основна школа підготовки висококваліфікованих робітників. Серед робочих 
професій слюсар-електрик – одна з найпоширеніших. В основу підготовки слюсарів-
електриків поряд з теоретичним навчанням покладена і професійна підготовка. На уроках 
виробничого навчання учні училища ВПУ-3 вивчають теоретичні основи техніки та 
технології виконання робіт, передбачених кваліфікаційними характеристиками, обладнання, 
пристрої, інструменти, що застосовуються при виконанні цих робіт, металознавство, 
креслення, допуски і технічні вимірювання, економіку виробництва, безпеку праці, технічну 
естетику, а потім, під час виробничої практики на підприємствах, учні набувають навичок та 
умінь виконання роботи. 

На сучасних підприємствах, крім автоматизованої праці та ручної старого типу, існує ще й 
операційна, роздроблена, конвеєрна, до ритму якої потрібно звикнути, а також робота на 
напівавтоматах, що вимагає виняткової уваги. Наприклад, щоб успішно здійснювати 
регулювання, ремонт, налагоджування складного устаткування, треба добре знати його 
конструкцію, щоб осмислювати характер перебігу процесів, потрібні знання з механіки, 
електроніки, електротехніки. Сучасний робітник, щоб керувати автоматичними системами, 
мусить знати їх принцип дії, а також уміти проводити розрахунки, читати креслення та іншу 
технічну документацію. Зараз потрібні робітники, які мають високу кваліфікацію та володіють 
професіями широкого профілю, такими як слюсар-механік, розмітник, контролер верстатних і 
слюсарних робіт, слюсар-ремонтник, слюсар-інструментальник, слюсар-електрик, 
налагоджувальник автоматичних ліній. 

Саме тому я зробив свій вибір на користь нашого навчального закладу. Високий 
професіоналізм викладацького складу, поєднання теоретичного навчання та виробничого досвіду 
розкривають переді мною нові перспективи подальшого освоєння професії, набуття 
фундаментальних знань для вступу у навчальний заклад вищого ступеня. 

Допомогти молоді усвідомити високу мету трудової професійної діяльності, осмислити 
її зміст, виходячи не лише з буденного, значить надати їй справжню допомогу у 
безпосередньому визначенні її професійних намірів. Адже людина вважає себе 
самореалізованою, коли вона задоволена виконаною роботою, коли сприймає свою 
діяльність як необхідний пріоритет.               
 

 
Слюсар з ремонту автомобілів 

  
Поетичні твори 

 

Автослюсарям 
Афанасьєва В.Д – викладач  

Херсонського професійного машинобудівного ліцею 
 

Слюсарі потрібні нам, 
Як повітря, як бальзам. 
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Не звичайні слюсарі – 
Для машини лікарі, 
Щоб вона, як вихор мчалась, 
Де потрібно зупинялась, 
Щоб чітко гальма працювали, 
ГАЇшники, щоб не спиняли, 
Щоб працював двигун надійно, 
Щоб штрафи не були подвійні 
Для агрономів і для фермерів, 
Для депутатів і старшин. 
Потрібні дуже автослюсарі, 
Потрібен лікар для машин. 

 
Железный конь 

Ольховская В. – ст.викладач  
Керченського професійного ліцею сфери обслуговування  

Автономної Республіки Крим 
Я машину разобрал: 
Вот он руль, вот коленвал, 
Вот капот и радиатор, 
Вот сиденья, вот мотор- 
Честно, вам скажу ребята, 
Что деталей многовато. 
 
Как мне всё назад собрать? 
Нужно было записать- 
Где и что тут находилось, 
Как цеплялось и крепилось. 
А, вообще чего бояться? 
Нужно просто постараться! 
 
Вспомню, как учили нас - 
Соберу авто на раз! 
Вот мотор, потом капот- 
Или всё наоборот? 
 
Закреплю сейчас сиденья, 
И проверю бензобак. 
Подтяну теперь крепленья- 
Всё путём! Не кое-как! 
 
Всё в порядке, всё готово! 
Конь железный, словно новый!                                                                                                                                                           
Вот так – умник, вот так я –          
Укротить сумел коня!  

 
 

Автослюсар 
 

Ольховская В. – ст.викладач  
Керченського професійного ліцею сфери обслуговування  

Автономної Республіки Крим 
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Летит авто быстрее ветра, 
Пейзаж мелькает за окном, 
Колёса крутят километры- 
Машина друг мой - и мой дом! 
 

Гудит железный механизм, 
Как хищный зверь авто 
                                    несётся. 
Пусть, как единый организм, 
Авто с водителем срастётся! 

 
Я не электрик, и не плотник, 
И я -  не сварщик даже, 
Я очень нужный  всем  работник,                                                                                
Вам - это каждый скажет. 
 

Я – автослесарь, чиню авто, 
Машину знаю, как никто. 
Я починю мотор и вал, 
И выгну вмятину в овал. 
Все гайки подтяну, болты- 
С машиной я давно на ты. 

       *            *             * 
Авто в порядке – ехать можно! 
Машина вас не подведёт. 
В ней всё отлажено, надёжно 
Пускай она летит вперёд! 
Помощник ваш – железный друг,                        
Она творенье рабочих рук! 

 
Педагогічні рекомендації 

 
Слюсар по ремонту автомобілів 

 
Пархомюк Л.В. – майстер виробничого навчання 

Хмельницького вищого професійного училища № 25 

Професія слюсаря по ремонту автомобілів -одна з найпопулярніших серед чоловічих 
професій. У наш час, коли створюють все нові і нові марки автомобілів, кількість їх 
невпинно зростає. Інколи виникають проблеми у механізмах. І тут на допомогу приходить 
слюсар по ремонту автомобілів, який здійснює ремонт вантажних, легкових автомобілів, 
автобусів. Знімає, ремонтує і регулює агрегати і вузли автомобілів, автобусів. Замінює 
окремі деталі, елементи електропроводки. У процесі ремонту виконує різноманітні слюсарні 
роботи. Проводить випробування агрегатів, обкатку автомобілів. 

До ПРОФЕСІЙНО ВАЖЛИВИХ ЯКОСТЕЙ автослюсаря можна віднести 
зосередженість, наполегливість і терпіння. Автослюсарю необхідні ретельність, уважність, 
охайність, точність, гарне логічне мислення, уміння концентрувати увагу. Йому необхідні 
такі якості, як енергія, активність та ініціатива. Уміння володіти своїм настроєм, поведінкою 
- неодмінна умова доброї роботи. 
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ВІД АВТОСЛЮСАРЯ ВИМАГАЄТЬСЯ добра зорово-моторна координація, гарно 
розвинені відчуття дрібних м'язів пальців рук, точність сприймання, розвинуте абстрактно-
логічне мислення. Він повинен мати добру оперативну пам'ять, зосереджену увагу. 

ІЗ ШКІЛЬНИХ ПРЕДМЕТІВ необхідними для оволодіння професією автослюсаря є: 
фізика, математика, навички креслення, праця. 

Не можна забувати про те, що успіх в діяльності здебільшого визначається 
схильністю людини до роботи з технікою. 

МЕДИЧНІ ПРОТИПОКАЗАННЯ: працювати за цією спеціальністю протипоказано   
людям   із   захворюваннями   нервової   системи,   хронічними психічними захворюваннями, 
хворобами серця, опорно-рухового апарату, з недостатнім кровообігом, людям з поганим 
зором і слухом. 

Спеціальність автослюсаря можна набути у Хмельницькому вищому 
професійному училищі № 25. Термін навчання 3 роки. 

СЛЮСАР ПО РЕМОНТУ АВТОМОБІЛІВ ПОВИНЕН ЗНАТИ: 

* конструктивні особливості автомобілів і окремих агрегатів; 

* електричні і монтажні схеми автомобілів; 
* основні види, властивості і правила використання під час ремонту 
електротехнічних та ізоляційних матеріалів, властивості металів, що обробляються; 

* основи взаємозамінності, квалітети і шорсткуватість обробки; 
* технічні умови на ремонт, збір, випробування, регулювання і здачу агрегатів та 
вузлів автоматики електрообладнання; 

* методи вияву і способи усунення дефектів; 

* порядок оформлення приймально-здавальної документації. 
ДО ВСТУПНИКІВ ВИСУВАЮТЬСЯ ТАКІ ВИМОГИ 

♦ наявність неповної середньої освіти (9 класів); 
♦ успішне складання вступних випробувань та профвідбору.  

ВСТУПНИКИ ПОДАЮТЬ заяву на ім'я директора про прийом до професійно-
технічного навчального закладу, до якої додають: 

♦ документ про освіту в оригіналі; 
♦ медичну довідку встановленого зразка; 
♦ 6 фотокарток розміром 3x4. 

Особисто пред'являють: 
♦ свідоцтво про народження. 

 
 

Тести для абітурієнтів 
з професії «Слюсар з ремонту автомобілів» 

 
Удовиченко І.В. – практичний психолог  

   Запорізького професійного ліцею 

 
Визначення професійної готовності 
Мета: отримання інформації про наявність 

в абітурієнтів професійно-орієнтованих умінь і 
навичок, що дає можливість судити про ступінь 
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готовності до діяльності в певній професійній сфері. 
Опис методики 
Призначена для учнів 9 -11 класів, містить 50 висловлювань, які засновані на 

самооцінці учнями своїх можливостей у реалізації умінь (навчальних, трудових, соціальних, 
творчих), пережитого в особистому досвіді емоційного ставлення. Всі описані види 
діяльності відповідають найбільш типовим представникам 5 професійних сфер: «людина - 
природа», «людина - техніка», «людина - людина», «людина – знакова система», «людина – 
художній образ». 

Процедура проведення 
Абітурієнтам роздають переліки питань та «аркуші відповідей». Після заповнення 

паспортної частини «аркуша питань» учням пропонується прочитати інструкцію по роботі з 
опитувальником. 

Інструкція 
Уважно читайте всі 50 висловлювань. Прочитав кожне висловлювання, Ви повинні 

будете відповісти на три наведені питання і оцінити свої відповіді в балах (від 0 до 2); 
1. Наскільки добре Ви вмієте робити те, що написане у висловлюванні? 

• роблю, як правило, добре – 2 бала; 
• середнє – 1 бал; 
• ні – 0 балів. 

2. Які відчуття у Вас виникали, коли ви це робили? 
• позитивні (приємно, цікаво, легко) – 2 бала; 
• нейтральні (все однаково) – 1 бал; 
• негативні (неприємно, нецікаво, важко) – 0 балів. 

3. Хотіли б Ви, щоб описана у висловлюванні дія була включена у Вашу майбутню 
діяльність? 
• так – 2 бала; 
• все однаково – 1 бал; 
• ні – 0 балів. 

Свої оцінки в балах ви заносите до «аркуша відповідей» (номер клітинки в таблиці 
відповідає номеру висловлювання). В кожну клітинку «аркуша відповідей Ви повинні 
поставити бали, які відповідні до Ваших відповідей на всі три питання. Для кожного 
висловлювання Ви оцінюєте спочатку Ваші уміння (1), потім – ставлення (2), потім – 
бажання (3). В тій же послідовності Ви ставите оціночні бали в клітинках «аркуша 
відповідей». 

Якщо Ви ніколи не робили того, що описано у висловлюванні, то замість балів поставте 
в клітинку прочерки в двох перших питаннях (1 та 2) і спробуйте відповісти тільки на третє 
питання. 

Читаючи висловлювання, обов’язково звертайте увагу на слова: «часто», «легко», 
«систематично». Ваша відповідь повинна враховувати зміст цих слів. 

Якщо із перелічених дій Ви умієте виконувати якусь одну, то саме цю дію ви оцінюєте 
трьома оцінками. Працюйте уважно! 

Обробка результатів 
При обробці результатів спочатку знаходять в «аркуші відповідей» номера тих 

висловлювань, які оцінили в «0» балів або поставили прочерк. В цьому випадку наступні дві 
оцінки цього висловлювання при підрахунку загальних сум балів за цими шкалами не 
враховуються. 

Підраховується загальна сума балів, яку набрали окремо «ставлення» і окремо 
«професійні побажання» в кожній професійній сфері. 

Вибір професійної сфери здійснюється на основі співставлення сум балів за трьома 
описаними шкалами (уміння «1», ставлення «2», побажання «3»). Позитивно оцінюється таке 
поєднання, при якому високі бали при відповіді на 2-е і 3-є питання співвідносяться з 
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реальними уміннями, тобто з високою оцінкою в першій шкалі. Наприклад, співвідношення 
трьох оцінок типу 10-12-11 краще, ніж співвідношення типу 3-8-12. 

Аналізуються висловлювання, які оцінили найбільшою кількістю балів, тобто 2-2-2, а 
також висловлювання, в яких дві вищі оцінки поєднуються із середньою, тобто 2-2-1. Це 
необхідно, щоб звузити професійно сферу до конкретних спеціальностей, щоб вийти за межі 
однієї сфери на професії, які займають проміжне положення між різними сферами. 

«Ключ» аркуша відповідей відповідає наступним професійним сферам: 
Професійні сфери Предмети праці Приклади професій 
1. Людина – знакова система Умовні знаки, шифри, коди, 

таблиці. 
Коректор, програміст, 
машиністка, статистик, 
економіст. 

2. Людина - техніка Технічні системи, машини, 
апарати та устаткування, 
матеріали та енергія. 

Радіомеханік, токар, 
автослюсар, водій, інженер. 

3. Людина - природа Рослини, тварини, 
мікроорганізми. 
 

Зоолог, зоотехнік, ботанік. 

4. Людина – художній образ Художні образи, їх ролі, 
елементи і особливості. 

Ювелір, фотограф, 
музикант, художник, 
письменник, артист. 

5. Людина - людина Люди, групи, колективи. Сфера обслуговування, 
медицина, педагогіка, 
юриспруденція. 

Опитувальник 
1. Робити виписки, вирізки із різних текстів і групувати їх за певними ознаками. 
2. Виконувати практичні завдання на лабораторних роботах з фізики. 
3. Тривалий час (більше 1 року) самостійно виконувати всі роботи, які забезпечують ріст і 

розвиток рослин. 
4. Писати вірші, оповідання, твори, які визнають цікавими, вартими уваги. 
5. Стримувати себе, не «виливати» на оточуючих своє роздратування, образи, поганий 

настрій. 
6. Виділяти з тексту основні думки і складати на їх основі короткий конспект, план. 
7. Розбиратися в фізичних процесах, розв’язувати задачі з фізики. 
8. Вести регулярне спостереження за рослинами, що розвиваються, записувати дані, вести 

спеціальний щоденник. 
9. Робити естетичні речі своїми руками: із дерева, метала. 
10. Терпляче, без роздратувань пояснювати комусь те, що він хоче знати, навіть якщо 

доводиться повторювати це декілька разів. 
11. В письмових роботах з української мови, літератури легко знаходити помилки. 
12. Розбиратися в хімічних процесах, розв’язувати задачі з хімії. 
13. Розбиратися в особливостях розвитку і у зовнішніх ознаках чисельних видів рослин. 
14. Створювати завершені твори живопису, скульптури. 
15. Багато і часто спілкуватися з різними людьми, не втомлюючись від цього. 
16. На уроках іноземної мови відповідати на питання, переповідати текст і складати 

оповідання з даної теми. 
17. Налагоджувати будь-які механізми (велосипед), ремонтувати електротехнічні прибори 

(праска). 
18. Переважно весь свій вільний час витрачати на спостереження за твариною. 
19. Писати музику, пісні, які мають успіх у однолітків і дорослих. 
20. Уважно, ретельно вислуховувати людей, не перебиваючи. 
21. При виконання завдань з іноземної мови легко працювати з іноземними текстами. 
22. Налагоджувати і ремонтувати електронну апаратуру (магнітофон, телевізор). 
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23. Регулярно, без нагадувань дорослих виконувати необхідні для догляду за тваринами 
роботи: годувати, лікувати. 

24. Публічно, для багатьох глядачів розігрувати ролі, декламувати вірші. 
25. Захоплювати справою, грою дітей молодшого віку. 
26. Виконувати завдання з математики, хімії, в яких треба скласти логічний ланцюжок дій, 

використовуючи різні форми, теореми, закони. 
27. Ремонтувати замки, меблі, іграшки. 
28. Орієнтуватися в породах і видах тварин: коней, риб, комах; знати їх характерні зовнішні 

ознаки. 
29. Завжди чітко бачити, що зроблено драматургом, художником, актором, талановито вміти 

це обґрунтувати усно або письмово. 
30. Організовувати людей на будь-які заходи, справи. 
31. Виконувати завдання з математики, які вимагають міцного знання математичних формул, 

законів і умінь правильно застосовувати їх при розв’язанні. 
32. Виконувати дії, які вимагають доброї координації рухів: працювати на станку, 

виконувати зборку і монтаж дрібних деталей. 
33. Відразу помічати зміни у поведінці, у зовнішньому вигляді тварини чи рослини. 
34. Грати на музичних інструментах, публічно виконувати пісні, танцювальні номери. 
35. Виконувати роботу, яка вимагає обов’язкових контактів з багатьма різними людьми. 
36. Виконувати кількісні розрахунки, виводити на цій основі різні закономірності. 
37. Із типових деталей, які необхідні для зборки певних моделей, конструювати нові, 

самостійно придумані. 
38. Спеціально займатися поглибленим вивченням ботаніки, зоології – читати наукову 

літературу. 
39. Створювати на папері та в оригіналі моделі одягу, зачісок, прикрас. 
40. Впливати на людей, переконувати, розв’язувати конфлікти. 
41. Працювати з умовною знаковою інформацією: малювати карти, схеми, креслення. 
42. Виконувати завдання, в яких треба уявити розташування предметів або фігур у просторі. 
43. Тривалий час займатися дослідницькими роботами в біологічних гуртках. 
44. Швидше і частіше за інших помічати в буденному дивне, прекрасне. 
45. Надавати людям посильну допомогу, співчувати. 
46. Охайно і безпомилково виконувати «паперову» роботу: писати, перевіряти, виписувати. 
47. Вибирати найбільш раціональний спосіб розв’язання задачі: технічної, логічної. 
48. При роботі зі тваринами або рослинами переносити ручну фізичну працю, несприятливі 

погодні умови, бруд, специфічний запах тварин. 
49. Наполегливо, терпляче домагатися досконалості у творі, який створюєш чи виконуєш. 
50. Говорити, повідомляти щось, викладати свої думки вслух. 

Аркуш відповідей 
Прізвище, ім’я _____________________________________ 
Школа_________Клас_________Дата___________________ 
 

1      2      3 1      2      3 1      2      3 1      2      3 1      2      3 
1 2 3 4 5 
6 7 8 9 10 
11 12 13 14 15 
16 17 18 19 20 
21 22 23 24 25 
26 27 28 29 30 
31 32 33 34 35 
36 37 38 39 40 
41 42 43 44 45 
46 47 48 49 50 
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Автослюсар – професія для вдумливих; без диплома під капотом 
робити нема чого 

 
Шевченко М.Ф. – майстер виробничого навчання 

Київського професійного ліцею „Політехнік” 
 

Автомобіль на вітчизняних просторах поступово стає не тільки засобом пересування, 
але й засобом заробітку. Одні торгують машинами, інші крутять бублик, треті повертають 
несправний автомобіль до життя. Кожна із цих професій гарна, але ми сьогодні будемо 
говорити про автослюсарів - професію, що б'є всі рекорди по популярності. 

Основну частину працівників автосервісу становлять механіки й автослюсарі. Чим 
кваліфікованіший фахівець, тим більше він потрібний, оскільки той самий співробітник у 
стані виконати ходовий ремонт й усунути дрібні неполадки. У маленьких автосервісах в 
основному працюють універсали в повному змісті цього слова: вони роблять все "від і до". А 
якщо є ще й бляшаний і малярський цехи, то автомобіль можуть відремонтувати навіть після 
серйозної аварії. Бляхарів у великих структурах автосервісу приблизно 10% від загального 
складу. Ці фахівці виправляють, шпаклюють розбиту машину й підготовляють її до 
малярських робіт. Далі до справи приступають малярі. 

Інші фахівці мають більш вузький профіль, і їх небагато. На серйозних станціях 
обов'язково обладнаний пост діагностики. Механіки-діагности особливо потрібні в сервісі 
імпортних автомобілів й останніх вітчизняних моделей, на кожну точку потрібно мати 1-2 
фахівця. Росте потреба й в електриках, тому що усе більше машин обладнано бортовими 
комп'ютерами. 

Багато хто йде у цю професію заради високих заробітків: у середньому автомеханік 
заробляє не менше 500 доларів, а висококласний - 1000 доларів і більше. Але для того щоб 
досягти цього рівня, потрібна світла голова й уміння працювати руками. 

Які якості важливі для того або іншого фахівця? Ми попросили розповісти про 
професії, по яких проводиться підготовка, старшого викладача одного з київських 
автоцентрів Костянтина САВЧЕНКО: 

- Ми навчаємо автослюсарів за наступними трьома напрямками: 
автослюсарів-універсалів, в обов'язку яких буде входити техобслуговування 

автомобіля, ремонт ходової частини, тобто найпростіші ремонтні роботи; 
фахівців з ремонту автоматичних коробок передач, які займаються тільки ремонтом 

автоматичних коробок передач; 
автомеханіків з поглибленим вивчанням паливних систем й електрообладнання - 

реально ми готовимо фактично діагностів, які повинні ставити діагноз автомобілю. 
Що стосується автослюсаря-універсала, то я не приховую, що й підготувати за місяць 

фахівця, що міг би робити всі, нереально - сучасний автомобіль високотехнологічний. За 
місяць ми вчимо їх робити те, що їм дозволить почати працювати й заробляти гроші. Це 
фактично навички по проведенню техобслуговування автомобіля й регламентних робіт. Отут 
важлива врівноваженість, тому що ця робота досить монотонна. 

Діагностові потрібно зовсім інше - уміння мислити неординарно. Зараз з'явилося багато 
дуже складних приладів, але вони тільки допомагають знайти напрямок пошуку, а людини 
однаково ніхто не замінить. Причому буває так, що навіть системний сканер тебе відправляє 
зовсім в іншу область. Автомобіль - складний агрегат, де все тісно взаємозв’язане, і діагност 
повинен бачити цей зв'язок. 

Фахівець із ремонту автоматичних коробок передач - це в ідеалі некваплива людина, 
вдумлива, причому з умінням мислити чисто емпірично. Якщо ти впав і поранив ногу, нога 
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не винувата - винуваті мізки. Так й в автоматичній коробці передач - якщо деталь зламалася, 
деталь не винна, винуваті "мізки", які управляють роботою цієї коробки. 

Тільки по-справжньому захоплена людина може домогтися успіху в такій непростій 
справі, як підготовка фахівців для автосервісу, вважає генеральний директор автоцентру 
"Формула Моторс" Андрій Агапов. Сам Андрій походить із автомобільної династії в 
третьому поколінні - він і всі його близькі працювали на АЗЛК. Після заводу він попрацював 
у голландській фірмі, що займалася торгівлею автомобілями "ГАЗ", створив свою компанію, 
що торгувала автозапчастинами. Пізніше, вивчивши досвід фахівців АЗЛК і Газа по 
підготовці кадрів, організував разом з однодумцями автоцентр "Формула Моторс". Починав 
завідувачем навчальною частиною, тепер директор. 

- Андрій, а хто приходить навчатися на автослюсаря? 
- Останнім часом більше приходять ті, хто вже щось уміє й хоче підвищити 

кваліфікацію. Ми приймаємо замовлення від діючих автосервісів на підготовку й 
перепідготовку фахівців, можемо скомплектувати бригаду, ділянку. Наприклад, для фірми, 
що займалася ремонтом якоїсь однієї моделі й хоче розширити спектр своїх послуг. Ми 
намагаємося навчити саме практичним навичкам. Тим, хто робить перші кроки в автосервісі, 
краще почати з вітчизняних машин, де упор робиться на механіку. Пізнавши ази, легше буде 
зрозуміти електронний пристрій іномарок, для діагностики й ремонту яких потрібне 
спеціальне устаткування. Вітчизняні автомобілі потроху починають наближатися до 
імпортного за пристроями, тому автослюсарі по іномарках дуже потрібні. 

- Робота в автосервісі - це чисто чоловіча справа? 
- Жінки часто йдуть у малярі. Серед фахівців з підбора фарб (колористів) теж багато 

жінок. А тих, хто вибирав спеціальність автослюсар, було чоловік сім, але вони більше для 
себе вчилися. Одна влаштувалася потім на роботу автослюсарем і дотепер, знаю, працює. 

- Ви допомагаєте випускникам із працевлаштуванням? 
- У нашій компанії працюють два більших навчальних центри, з якими співпрацюють 

40 підприємств, де наші учні проходять виробничу практику. Під час практики представники 
автосервісів оцінюють, наскільки здатний свіжоспечений фахівець, чи влився він у колектив, 
і кращих запрошують на роботу. Інших ми розподіляємо по інших точках. За десять років у 
нас зав'язалися партнерські відносини з більш ніж трьома сотнями компаній, тому для нас не 
існує проблеми працевлаштування випускників. Навіть якщо людина вчилася менш успішно, 
чим інші, його можуть взяти на роботу учнем. І якщо в нього є бажання, він у процесі роботи 
надолужить знання. Наші випускники працюють у всіх провідних транспортних 
підприємствах Києва і Київської області - таких близько 600. 

- Що ви порадите людині, що подумує про те, щоб обрати автосервіс своєю професією? 
- Одержати вищу кваліфікацію. Це необхідна умова для тих, хто хоче вдосконалитись в 

цій професії. Тому торік ми створили на базі нашого автоцентру Інститут автомобільного 
бізнесу. Планується два факультети: автомобільний факультет, що буде готовити інженерів 
за фахом "Автомобілі й автомобільне господарство для роботи на автотранспортних 
підприємствах", і факультет "Бухгалтерський облік й аудит" по спеціальностях бухгалтер-
економіст і бухоблік в автосервісі. Також збираємося вчити оцінювачів автомобілів. 

 
Механізаторські професії 

 
Діденко І.В. - майстер виробничого навчання  

ПТУ № 23 м. Полтави 
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Справжньою ерою автомобіля стало ХХ століття. З плином часу роль і престиж 

механізаторських спеціальностей не зменшується. Особливо популярними серед абітурієнтів 
є професії слюсаря з ремонту автомобілів, машиніста крану автомобільного, тракториста, 
машиніста екскаватора одноківшового. Фахівців з автосправи наше училище готує з 1971 р. 
Автопарк ПТУ №23 налічує 3 вантажні автомобілі, 1 легковий, а також екскаватор. 

Практичні заняття відбуваються в двох слюсарних майстернях, автолабораторії, 
лабораторії машиністів екскаватора, забезпечених  необхідними інструментами, агрегатами, 
інструктивними картами. 

 
 
 

Випускники училища мають змогу продовжити навчання в вищих навчальних 
закладах і зробити свою кар’єру у будь-якій сфері. Наші випускники Терещенко О.В. - 
капітан налогової міліції, Кирпота Т.Б. - бойовий полковник морської піхоти, Кобзистий 
Ю.М. - заступник начальника банку, Дрозд Р.Є., - хазяїн міжнародної туристичної агенції,  
Кощей Р.В. - голова Агрофірми, Долгополов В.С. - голова фірми Агрохимпостач. 

Осягнути особливості будови автомобільних вузлів і механізмів, зрозуміти 
взаємодію окремих деталей майбутні фахівці мають змогу в двох кабінетах автосправи, 
майстерні розбірно-збірних робіт, двох слюсарних майстернях,  забезпечених необхідними 
інструментами, агрегатами, інструктивними картами.  

При підготовці майбутніх автомобілістів багато часу приділяється основам безпеки 
руху. У процесі вивчень правил дорожнього руху використовуються комп’ютерні технології, 
що дає можливість учням почувати себе більш упевнено при складанні іспиту в ДАІ. 

Велику роль у освоєнні азів механізаторських професій мають автолабораторія та 
лабораторія машиністів екскаватора. Лабораторний корпус для практичних занять з 
вивчення обладнання, експлуатації, ремонту автомобільної техніки, екскаваторів та 
автокранів був створений ще у 1984 році. У 1989 році він був переобладнаний, оснащений 
технічними засобами навчання та контролю знань учнів.  
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Багато зусиль під час обладнання слюсарних майстерень  доклали майстри 

виробничого навчання Слобода Л.А, Беберін О.В.,    Рябой О.А. 
Робочі місця автолабораторії дають можливість зібрати та розібрати двигун, 

системи, що забезпечують його роботу та функціонування, агрегати трансмісії, ходову 
частину, рульове управління.  

Створений пост по регулюванню двигуна, запуску та перевірці його роботи на всіх 
режимах, для цього є діючий зразок автомобіля ГАЗ-66. Передають учням свій багатий 
досвід під час проведення лабораторно-практичних занять викладач вищої категорії Смілик 
В.М., майстер ІІ категорії Гриценко Ю.М., майстри виробничого навчання Наріжний О.В. 
Головко М.В.      

Практичні навики  водіння учні відпрацьовують на чотирьох вантажних, одному 
легковому автомобілях та екскаваторі, якими обладнаний автопарк училища. Ці заняття 
проходять на автомобільному полігоні, обладнаному дорожніми знаками, макетами 
залізничного переїзду, естакадою, світлофором та розміткою дороги. Навчання на полігоні 
проводиться під керівництвом досвічених майстрів по практичному водінню автомобіля - 
Діденка В.М., Левцуна І.І., Мадрімова Б.І. та майстра по практичному водінню екскаватора 
Вітценка В.І.  

Наші випускники працюють у Державтоінспекції міста Полтави: Вакуленко М.П., 
Шкода С.Д., Скрипник О.В. – командири рот, Терещенко О.В. - капітан налогової міліції.  Є 
серед випускників і бізнесмени, які мають свій автомобільний парк та працюють на 
міжнародних перевезеннях, а також таксистами у різних містах України. 

Хороша матеріальна база, високий професіоналізм викладачів та майстрів у 
поєднанні з бажаннями учнів дозволяє отримати ґрунтовні знання та досягти високої 
професійної майстерності.  

В обласному конкурсі автослюсарів 2008 року учень Дзюба Олександр Сергійович 
посів друге місце (викладач Зуєв А.І.)  

ПТУ № 23 з самого початку готувало учнів механізаторських професій, в тому числі 
й машиніста крана автомобільного для підприємства УМР – 1 «Облагробуду». 

І зараз наші випускники працюють на цьому підприємстві на будовах цивільних, 
промислових та сільськогосподарських споруд. В УМР -1 працює династія   Чекмез П.М. - 
батько та його два сина -  Сергій і Микола, наші випускники. І це не єдина династія, яку 
виховує і навчає педколектив ПТУ № 23.  Учень групи № 308 Гришанов Сергій закінчив 
училище  у 2008 році, а йому на зміну прийшов його брат Максим. За  цією ж спеціальністю 
закінчує училище Карпенко Максим Миколайович, і починає навчання його брат 
Володимир. 

Під час практики учні показують високу практичну і теоретичну підготовку. Учню 
Авдеєву О.Г., на прохання підприємства при випуску з училища, було присвоєно 6 розряд 
машиніста крану автомобільного. 
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Система  автомобільних професій  в ПТУ розширюється. В 2005 році спеціальність 
машиніст екскаватора одноківшового була доповнена суміжною спеціальністю тракториста, 
яка користується попитом, особливо серед сільської молоді. 

 
Заняття в училищі не обмежуються лише аудиторними. Учні також працюють в 

лабораторіях та майстернях училища. Під час уроків теоретичного та практичного навчання 
учні бувають  на екскурсіях, відвідують підприємства, які виконують ремонтні роботи. 
 

Порадник у виборі професії 
 
 

Кузьмін Я.М. -  викладач                                                                                                                
Олександрійського професійного ліцею  

Кіровоградської області                                      
                                                                                                                 
 
 
  

Дорогий друже! 
Сьогодні перед тобою стоїть питання про вибір професії. 
 Яку професію обрати?  
Ким стати? 
Чому присвятити  своє  життя? 
Питання важливе. Його вирішення -  результат майбутнього життя. Ким стати? 
Яку професію обрати? Прийшов час складних міркувань, - що бажаю я ? 
1.Моя професія повинна бути пов’язана з технікою.  

                                                                         (“Чоловіча”, -  так радив дідусь) 
 2. Я хочу стати  шанованою та поважною людиною. 

                                                          (“Приносити користь суспільству”, -  так казала бабуся)    
 3. Моя заробітна плата має бути не менше як 3000 грн. 

                                                             (”Заробляти кошти”, -  так казав тато) 
 4. Отримати професію, яка б приносила задоволення від зробленого    
      власними руками. 

                                                (“Професія повинна подобатися”, -  так радила мама) 
  По закінченню необхідно мати впевненість в працевлаштуванні. 
  Мати можливість  після отримання професії працювати як на великому підприємстві, так і у 
власному бізнесі. 

Любий друже! 
Найкраща професія в світі - це слюсар з ремонту автомобілів 
Аргумент № 1: працюють з залізом та ремонтують автомобілі переважно чоловіки; 
Аргумент № 2: слюсар з ремонту автомобілів – це «лікар», без якого немає життя у 
найкращого друга людини – автомобіля. Таких спеціалістів цінують та поважають; 
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Аргумент № 3: середня заробітна плата слюсаря з ремонту автомобілів в Україні становить 
близько 3500 грн.; 
Аргумент № 4: слюсар з ремонту автомобілів – це робочий широкого профілю, який виконує 
операції з технічного обслуговування і ремонту автотранспортних засобів, контролює 
технічний стан автомобілів за допомогою діагностичного устаткування і приладів, керує 
автотранспортними засобами; 
Аргумент № 5: автомобільний парк України кожного року зростає на 25 – 30%, тож кількість 
станцій технічного обслуговування автомобілів збільшується, потрібні кваліфіковані 
спеціалісти. Зайнятість спеціалістів з професії слюсар з ремонту автомобілів 100% 
гарантована. 

Так! Слюсар з ремонту автомобілів! Це мій вибір! 
Крок І – Слюсар з ремонту автомобілів ІІ розряду 
Крок ІІ – Слюсар з ремонту автомобілів ІІІ розряду 
Крок ІІІ – Слюсар з ремонту автомобілів ІV розряду 
Крок ІV – Кваліфікований фахівець і всіма шанована людина! 
 

 
Слюсар з ремонту автомобілів, електрозварник ручного зварювання 

     
Чеверденко Олександр – учень (група № 313) 

Полтавського вищого професійного училища ім.. А.О. 
Чепіги 

 
Автомобіль є зручним і найпоширенішим 

засобом транспортування вантажів, пасажирів. 
Серед різноманітних професій, що пов'язані з 
обслуговуванням автомобілів, важливу роль відіграє 
професія слюсаря з ремонту автомобілів, яка 
найпопулярніша в наш час. Станції технічного 
обслуговування міста і області потребують 
висококваліфікованих робітників. Оволодівши цією 
професією, ми зможемо виконувати технічне 
обслуговування і ремонт легкових і вантажних 
автомобілів вітчизняного і імпортного виробництва. 
   Слюсарі з ремонту автомобілів ремонтують та 
обслуговують легкові автомобілі, вантажівки, 
автобуси та інші транспортні засоби. 
    Здатність швидко і точно встановлювати 
причину несправності - одне з головних умінь 
слюсаря з ремонту автомобілів, вимагає добрих 

розумових здібностей та знання багатьох систем автомобілів. Коли сталася якась механічна 
чи електрична несправність, слюсарі з ремонту автомобілів з'ясовують симптоми того, що 
трапилося, і встановлюють, що саме треба ремонтувати. Вони можуть практично перевірити 
керування транспортним засобом або використати діагностичне обладнання для різних 
систем автомобіля. Коли причину знайдено - приступають до ремонту. 
    Слюсарі з ремонту автомобілів визначають технічний стан електричного обладнання, 
двигуна автомобіля та роблять ремонт усіх його агрегатів, систем, приладів. 
    Слюсарі з ремонту автомобілів можуть працювати із забрудненими деталями та 
мастильними матеріалами у дуже незручних положеннях; часто піднімають важкі деталі та 
інструменти. 
    Слюсарям з ремонту автомобілів необхідні знання з фізики та математики, хімії та 
креслення, з електротехніки, гідравліки та механіки. Необхідно досконально знати принципи 
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та умови роботи систем автомобілів різних марок; вміти користуватися ремонтним 
обладнанням; стежити за новинками в автомобільній галузі. 
     Головні риси характеру: акуратність, порядність, наполегливість, самостійність, 
організованість. 
     Попит на професію буде постійно діючим на ринку праці. За умови постійного 
самовдосконалення, розвитку технічного мислення, новаторства та підвищення фахового 
рівня, можливе відкриття власної справи. 
     Підготовка фахівців здійснюється у професійно-технічних навчальних закладах, 
безпосередньо на виробництві. Можливе продовження навчання у вищих навчальних 
закладах. 

                                              
Мій вибір 

Логвиненко Юрій - учень  ПТУ № 23  
імені Героя Радянського Союзу Бірюзова С.С. 

м. Полтави 
 

 
Пролягає дорога до щастя через працю, 

  інших шляхів до щастя немає. 
    А.Балхі 

 Майбутня професія… Чи часто шістнадцятирічні юнаки і дівчата задумуються над 
цим? Мабуть, що ні. Найчастіше дивляться на батьків, знайомих, аналізують їх матеріальний 
добробут, основу якого дає робота. Але навіть у підлітковому віці кожен із нас розуміє, що 
праця є джерелом будь-якого багатства. Так було і в моєму житті по закінченню школи. 
Вагання, роздуми, знову вагання, а попереду найголовніше – вибір. З одного боку – 
захоплення технікою, з іншого – можливість заробляти гроші, маючи елементарні трудові 
навички. Так на терези вибору потрапили дві професії – слюсар з ремонту автомобілів і 
штукатур-лицювальник. Звичайно ж, для мами було б ліпше мати в домі майстра на всі руки, 
а не бачити ці руки (та й одяг також) завжди в мастилі. Та моя любов до техніки перемогла. 
Тому восени, коли однокласники йшли до школи, для мене перший дзвінок лунав у ПТУ № 
23 міста Полтави, де я і почав освоювати професію слюсаря з ремонту автомобілів. 

Моя любов до всього, що гуде і рухається, сягає своїм корінням у дитинство. Мама 
розповідала, що маленьким хлопчиком я сидів біля тину і спостерігав, як сільською 
вулицею, здіймаючи стовпи пилу, проїздили автомобілі. Коли підріс, то бігав до сусідів, що 
мали автомобілі, спостерігав за ремонтною метушнею. Особливо пишався, коли саджали за 
кермо старенького «Москвича» або, ще краще, - доручали мені, «зеленому автолюбителю», 
потримати ключі. Саме тоді я і відчув бажання щось крутити, ремонтувати. То був якийсь 
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загадковий, фантастичний світ, який причарував мене надовго і став моїм захопленням і 
майбутнім. 

Перші місяці навчання в училищі підтвердили правильність мого вибору. Для мене 
важко впоратись з математикою, історією, мовами, а от коли починається урок 
спецтехнології, то мій розум оживає. Подібно  до автомобільного механізму починають 
працювати мізки.  Але найкраще з усього навчання – це виробнича практика. Отут є робота і 
рукам, і голові. Коли працюю, то отримую неабияке задоволення, хочу не тільки 
ремонтувати, а й  творити.  

Але нічого цього б не було, якби поряд зі мною не знаходились друзі, рідні. Мама 
тихо змирилася з моїм фанатичним бажанням ремонтувати автомобілі. Батько, якого я не 
пам’ятаю у дитинстві, бо він жив з іншою сім’єю,  знову з’явився у моєму житті. Я часто 
їжджу до нього в гості, надолужуємо втрачені в дитинстві години спілкування. Там ціла 
династія Логвиненків (дідусь, батько і я) займається ремонтом техніки.  

Окремо хотілося б сказати про друга Сергія. Незважаючи на те, що він старший за 
мене на декілька років, зміг стати надійним товаришем, порадником, поділяє моє захоплення 
технікою. Мати Сергія очолює невелике приватне підприємство, яке займається 
авторемонтними роботами. Ми разом ремонтуємо автомобілі. Перший автомобіль, який ми 
ремонтували разом, був автомобіль Сергія. Тепер у мене є власний старенький автомобіль, 
на ремонт якого я витрачаю весь вільний час. А ще у мене є  мрія – по закінченню училища 
створити власне ремонтне підприємство. Я твердо переконаний, що праця в житті - це 
головне, справжній скарб, який кожен зможе віднайти, обравши  професію до душі.  Праця  
рятує людину і від депресій, і від дурниць, змушує рухатися вперед, долаючи все вищі 
рубежі, а головне – дарує можливість зробити життя кращим, робить людину по-
справжньому щасливою.  

 
 

Автомобіль. Екологія. Суспільство 
Абрамець Андрій – учень  

Над бузького професійного аграрного ліцею 
Миколаївської області 

У  2006 році визначалася ювілейна дата: 120 poків тому Карл Бенц та Готліб 
Даймлер побудували й провели випробування першого автомобіля. Без сумніву, автомобіль 
змінив світ. Шосейнi дороги в багатьох випадках стали визначальним елементом міських та 
сільських інфраструктур. 

 Славнозвісна фраза I. Ільфа та   Е. Петрова про те, що "автомобіль не розкіш, a 
зaci6 пересування", застаріла i не відбиває сьогоднішнього стану речей.  

За сучасною екологічною оцінкою, автомобіль, навіть той, що мирно стоїть на 
стоянці, — це розкіш, за яку розплачується не лише його власник. 

 Автомобіль — одне з головних джерел забруднення природного середовища. 
Важливо при цьому те, що авто перебуває в безпосередній близькості до людей, а це 
посилює його негативний  вплив  на  людину , флору, фауну. 

Які   виникли проблеми  з  появою   автомобіля? 
• 1. Вплив на екологію   
• 2.Вплив на здоров’я 

Результати дослідження   "статистів" засвідчує, що внесок автомобілів до 
забруднення довкілля становить близько 70%, залізничного транспорту — 25%, дорожньо-
будівних машин — 1,4%, авіації — 2% і суден — 1%. Автотранспорт, що використовує 
етилований бензин, — основне джерело забруднення атмосфери свинцем. 

    Проведені  у США дослідження засвідчили, що в урбанізованих районах (до 
заборони етилованого бензину) із високим рівнем концентрації відпрацьованих газів чітко 
простежувалося зниження рівня коефіцієнта інтелекту дітей. І причина цього — випари 
свинцю. 
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Зверніть увагу на те, що 80% автомобілів, що знаходяться на дорогах, — приватні 
машини, які використовуються у приватних цілях. Зазвичай на дорогах Німеччини певну 
роль відіграє й вантажний транспорт, хоча Німецька федеральна залізниця прикладає всіх 
зусиль у сфері перевезення вантажів, погоджуючись "звалити" на свої платформи, як не 
дивно, навіть важкі вантажівки. Це означає, що вночі вантажівка котиться по рейках, а її 
водій відсипається у спальному вагоні. Вранці він знов сідає за кермо. 

В "автомобілізованих" країнах, таких як США, Японія, Німеччина, Англія, Швеція, 
Франція, заборонено застосовувати етилований бензин, що зняло проблему свинцевого 
отруєння атмосфери. 

Результати  дослідження   "експертів з охорони довкілля": 
• В основі процесів, що приводять автомобіль у рух, лежить горіння палива, яке 

неможливе  без кисню. У середньому сучасний автомобіль для спалювання 1 кг бензину (це 
приблизно 10-15-кілометровий пробіг) використовує понад 15 кг повітря, або близько 2500 л 
кисню. Це більше за обсяг, який вдихає людина упродовж доби. 

• Якщо врахувати, що середній річний пробіг автомобіля становить 10 тис. км, 
то він що року поглинає з атмосфери 2,5 млн літрів, або близько 4-х тонн кисню. 
Помножимо тепер ці цифри на кількість автомобілів у світі! 

• Забруднення довкілля автомобільними викидами відбувається не лише від 
вихлопних газів, а й від випарів самого пального з паливної системи автомобіля; витікання 
пального через негерметичність тощо. З поплавкової камери карбюратора 40—60 грамів 
пального випаровується упродовж 2—3 днів, якщо автомобіль просто стоїть на стоянці. 

• Якщо уявити, що з 200 млн. автомобілів США або 40 млн. у ФРН щодня 
випаровується 1 г пального (насправді ж 1 г справа не обмежується), то в атмосферу цих 
країн щороку потрапляє відповідно 200 і 40 тонн випарів моторного пального. 

• У відпрацьованих газах є токсичні складові: двооксид вуглецю 
СО2(вуглекислий газ), сірчистий газ SО2, альдегіди, сажа, свинцеві сполуки. Небезпека 
отруєння сполуками свинцю ускладнюється тим, що вони, як і канцерогенні речовини, не 
видаляються з організму, а затримуються в ньому до небезпечних  
 концентрацій. Поблизу автомагістралей свинець накопичується в грунті й рослинах. 
Техногенні свинцеві аномалії грунту фіксуються на відстані до 1000 м від автомобільних 
магістралей, при цьому свинець не нейтралізується в грунтах через його слабку здатність до 
міграції. Встановлено: чимало поширених культурних рослин (пшениця, ячмінь, картопля, 
морква) можуть містити підвищені концентрації свинцю, що перевищують МДК у 5-10 разів. 
Рухаючись ланками трофічних ланцюгів, свинець потрапляє до організму людини і викликає 
захворювання. 

• Фотохімічний смог — таку назву отримали "сухі" тумани, які містять дуже 
токсичні вторинні забруднювачі, що утворюються внаслідок фотохімічних реакцій за сухої 
ясної безвітряної погоди. При фотохімічному смогу в людей запалюються очі, слизові 
оболонки носа і горла, з'являються симптоми ядухи, загострюються легеневі й нервові 
захворювання, бронхіальна астма. Ушкоджуються й рослини — нижня поверхня листа 
набуває бронзового відтінку, верхня стає плямистою, після чого лист швидко в'яне. Смог 
викликає корозію металів, руйнує фарби, гумові й синтетичні вироби, псує одяг. 

Результати дослідження „медиків”: 
•   За даними, опублікованими влітку 1999 р. Всесвітньою організацією охорони 

здоров'я (ВООЗ), саме автомобіль спричиняє  понад 80 тисяч смертей европейців. 
• Рак легенів, хронічні бронхіти, астма, алергічні захворювання — все це прямо 

пов'язане з вихлопними газами автотранспорту. 
• Емісія випарів свинцю вкрай негативно впливає на здоров'я людей.  
Результати дослідження „фахівців-хіміків”: 
• Окис вуглецю (чадний газ) утворюється в результаті неповного згоряння 

вуглецю в пальному. При вдиханні він зв'язується з гемоглобіном крові, витісняючи з неї 
кисень, унаслідок чого настає кисневе голодування. Висока концентрація оксиду вуглецю 
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навіть при короткочасному впливі може призвести до смерті; невеликі дози викликають 
запаморочення, головний біль, відчуття втоми й уповільнення реакції у водія. В одномісному 
гаражі смертельна концентрація СО виникає вже через 2—3 хвилини після вмикання 
стартера. Холодної пори року, зупинившись на ночівлю на узбіччі, водії інколи вмикають 
двигун для обігріву салону. Через потрапляння оксиду  вуглецю в кабіну така ночівля може 
виявитися останньою. 

• Токсичні і вуглеводні СnНm — що, не згорають хімічні складники палива. 
Викиди цих речовин на перехрестях і біля світлофорів у кілька разів більші, ніж при русі на 
магістралі. Це причина багатьох хронічних захворювань. Найнебезпечнішим вважається 
бензапірен, у якого вкрай активні канцерогенні властивості. 

•  Оксиди азоту N0 утворюються при згорянні будь-яких видів палива — 
природного газу, вугілля, бензину чи мазуту. Найнебезпечніший — двооксид азоту N02, 
який за наявності водяної пари утворює азотисту й азотну кислоту. 

• Надходячи до верхніх шарів атмосфери, двооксид азоту сприяє появі 
кислотовмісних хмар і кислотних опадів. За його критичної концентрації, наприклад, у 
закритих приміщеннях(гаражах) виникає набряк легенів, що призводить до смерті.  

• Вплив окислів азоту не можна послабити жодними нейтралізуючими засобами. 
У поєднанні з вуглеводнями вони утворюють токсичні нітролефіни. 

Нормативно-правова база у галузі екології 
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Але всі ці закони, за винятком ПДР, непрямої дії та часто-густо суперечать один 

одному. Часто ці протиріччя дуже б'ють по кишені автовласників. У німецьких нормах про 
охорону атмосферного повітря передбачено безперервний контроль у містах, де підвищений 
рівень вихлопних газів у повітрі. Там навіть з'явився новий колір світлофора — синій, при 
якому водії зобов'язані вимкнути двигун на перехресті. Він сигналізує, що перевищено 
норматив забруднення повітря вихлопними газами. До технічної частини світлофора 
підключено газоаналізатор, який здійснює постійний контроль якості повітря на перехресті. 

Відсутність необхідної інформації про екологічні вимоги за межами України і 
відповідної підготовки транспортних засобів перед міжнародними перевезеннями 
створюють вітчизняним автовласникам і перевізникам дуже великі проблеми — за кордоном 
забороняється рух українських транспортних засобів і накладаються штрафи за 
невідповідність екологічним стандартам тих чи інших країн. Нині більшість держав мають 
власні національні стандарти. У розвинених країнах перевірка рівня токсичності 
здійснюється на всіх стадіях як виробниками автомобілів, так і в процесі подальшої 
експлуатації. 

Норми Євро-2, впроваджені 1996 року, вже змусили виробників створити розробки 
принципово нових конструкцій автомобілів. Звичайний карбюратор було поставлено поза 
законом. Від одиничного впорскування пального, керованого електронікою, перейшли до 
багатоточкового, розподіленого. Розробили нові електронні схеми управління 
впорскуванням пального з використанням мікропроцесорної техніки. Каталітичний 
нейтралізатор став обов'язковою приналежністю автомобіля й перемістився з вихлопної 
труби ближче до двигуна. 

      У ряді країн упроваджуються екологічні стандарти двох рівнів нормування: 
жорсткіші норми для виробників (вимоги Євро-1, 2, 3, 4) і певною мірою пільгові для 
користувачів автомобіля. 

Модель рішення екологічних проблем: 
• Пошук альтернативного виду палива. 
• Удосконалення двигунів (розробка нових електронних схем управління 

впорскування пального з використанням мікропроцесорної техніки; використання 
каталітичного нейтралізатора...). 

• КБД поставити поза законом. 
• Використання транспортних засобів на магнітній підвісці. 
• Будівництво тунелів. 
• Розробка перспективної схеми транспортної мережі. 
• Удосконалення нормативно-правової бази у галузі екології. 
Паливо майбутнього 
Водень, з точки зору збереження довкілля, є ідеальним паливом . Ресурси цього 

палива колосальні і постійно відновлюються, тому водень може стати універсальним 
паливом,  паливом  майбутнього. У результаті цього новаторського кроку буде скорочено 
викид в атмосферу вуглекислого газу. 

Карбюратор чи дизель? 
Необхідність охорони довкілля від забруднення вихлопними газами поставило 

перед конструкторами питання про перспективність бензинових (карбюраторних) двигунів 
для транспорту майбутнього. 

• Як альтернативу карбюраторам почали пропонувати дизелі, роторні двигуни, 
газові турбіни, двигуни зовнішнього згоряння Старлінга, інерційні двигуни тощо. 

• Відомо, що у боротьбі за зменшення забруднення повітряного басейну 
дизельні двигуни можуть відігравати суттєву роль. 
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Роздуми про професію - СЛЮСАР З РЕМОНТУ АВТОМОБІЛІВ 
Грубінка Іван -  учень Мукачівський професійний аграрний ліцей імені 

Михайла Данканича Закарпатської області 

 У моєму рідному Мукачеві є багато навчальних закладів, 
де можна здобути професію на будь-який вибір. Світ професій 
значно ширший, ніж коло навчальних предметів, які ми 
вивчаємо в школі. Тому ототожнення улюбленого предмета з 
професією не є надійним орієнтиром у нашому виборі і можна 
легко розгубитися. А помилка ця з часом буде дуже дорого 
коштувати.  
 Після закінчення 9-го класу я вирішив йти до 
Мукачівського професійного аграрного ліцею імені Михайла 
Данканича, щоб здобути професію слюсаря з ремонту 

автомобілів. У виборі майбутньої професії я керувався виключно власним бажанням і 
розумінням потрібності та важливості того, чим я хочу займатися. 
 Професія слюсар з ремонту автомобілів зародилася і розвивалася разом з 
автомобільним транспортом. Виробництво і експлуатація автомобілів підсилю-вали потребу 
в людях, здатних підтримувати їх у справному стані і ремонтувати у випадку поломки. З 
винаходом конвеєра Генрі Фордом (30-ті роки 20 ст.) кількість автомобілів різко зросла. Це 
створило необхідність у збільшенні кількості людей, що вміють їх обслуговувати. 
Ускладнення конструкції автомобіля і поява складного діагностичного устаткування привела 
до поділу спеціальності автослюсаря на підвиди: моторист, автоелектрик, вулканізаторник 
тощо. На сьогоднішній день немає жодної галузі народного господарства та сфери діяльності 
людини, в яких не використовувався б автомобільний транспорт. Це перевезення матеріалів 
та сировини між підприємствами, доставка товарів у торгову мережу, перевезення пасажирів 
власним та громадським транспортом, використання сільськогосподарської техніки, 
доставка хворих у лікарні автомобілями швидкої допомоги, забезпечення оборони нашої 
країни за допомогою військової автомобільної техніки…  
 Роль автомобільного транспорту в житті країни можна образно порівняти з роллю 
кровоносної системи в організмі людини: за її допомогою забезпечується виконання 
організмом усіх життєво важливих функцій.  
 Для безперебійного виконання автотранспортом своїх функцій потрібне постійне 
забезпечення нормальної роботи кожного автомобіля. Саме ця важлива місія лежить в основі 
професії слюсаря з ремонту автомобільного транспорту. Отже, спеціалісти обраної мною 
професії дуже потрібні, а це дає мені надію після отримання диплому легко знайти робоче 
місце.  
 Професія автослюсаря вимагає багато вмінь, навичок, знань та певних особистих 
якостей. Майбутній автослюсар повинен  дуже відповідально та сумлінно ставитись до вивчення 
будови автомобіля та всіх його механізмів. Адже найменша помилка може призвести не лише до 
поломки автомобіля, а й до аварії на шляху, що може потягнути за собою людські жертви. Для 
якісного виконання своїх основних обов’язків автослюсар повинен знати основні техніко-
економічні показники роботи автомобілів; системи, види та методи ремонту автомобілів; які 
зміни технічного стану автомобіля відбуваються в процесі його експлуатації; як правильно 
розпланувати технічне обслуговування; знати особливості організації технічного 
обслуговування автомобілів у польових умовах та багато іншого. Окрім знань та навичок, 
професія автослюсаря вимагає певних якостей і здібностей від людини. Це відповідальність, 
старанність, працелюбність, спостережливість, обережність, витривалість, акуратність, 
терплячість, пунктуальність, гарна просторова уява, технічне і логічне мислення, розвинута 
ручна моторика, добрі пам’ять, зір і слух, концентрація уваги, координація рухів і в кінці кінців 
фізична сила. Вже цей немалий перелік вказує на те, з якою відповідальністю і розумінням 
людина повинна поставитися до свого вибору. Сподіваюся, що зумію всьому цьому навчитися і 
стати хорошим спеціалістом. 
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 При виборі професії я користувався як власними бажаннями, інтересами, так і тим, чи 
зможе моя майбутня робота забезпечити мене матеріально. Я вважаю, що автослюсарі 
заробляють непогано. Я навіть планую створити свою фірму по ремонту автомобілів, вже й 
назву придумав «Автомайстер-клас». В ідеальному варіанті я навіть мрію моделювати нові 
автомобілі. Я знаю, що не все відразу в мене вийде, але я буду старатись.  
 Бог кожну людину наділив якимись здібностями. Наше завдання – правильно обрати 
вид діяльності, щоб ці здібності застосувати в повній мірі та принести користь собі і людям. 

 
Нарис „Моя професія – CAR-данний лікар” 

 
Ільєв Олексій – учень Запорізького 

професійного ліцею 
 

Автомобіль на українських дорогах 
поступово стає не тільки засобом пересування, 
але й шляхом заробітку. Одні торгують 
автівками, інші – крутять баранку, треті – 
повертають поламаний автомобіль до життя. 
Кожна з цих професій заслуговує на увагу, але 
я хочу поділитися своїми міркуваннями з 
приводу обраної мною професії слюсаря з 
ремонту автомобілів – професії, що б’є всі 
рекорди популярності серед молоді, яка стоїть 
на порозі вибору закладу освіти, вибору справи 
життя. 

Боротьба за продовження життя 
автомобілів, утримання їх в належному 
технічному стані, безпека роботи водія, 
проблеми надійної експлуатації – у всьому 
цьому відіграє важливу роль машинний лікар - 
слюсар з ремонту автомобілів. 

Раніше до зазначеної професії існувало зневажливе ставлення. Вважалося, що 
ремонтувати машини справа тих, хто не зміг отримати права водія. Сьогодні будова нових 
моделей вітчизняних авто та іномарок стає все складнішою, а професія слюсаря з ремонту 
автомобілів – все більш престижною. Багато хто сьогодні йде опановувати цю професію 
заради високих заробітків: в середньому автослюсар заробляє не менш 500$, а 
висококласний - 1000$ і більше. Але для того, щоб досягти такого рівня, потрібна розумна 
світла голова і вміння працювати руками. 

Слід зазначити, що професія слюсаря з ремонту автомобілів висуває певні вимоги до 
людини, яка прагне її опанувати в навчальному закладі: 

• фізична витривалість, добрий стан здоров’я, бо в роботі автослюсаря має місце 
ручна праця, а виконання багатьох операцій вимагає значних фізичних зусиль; 

• розвинута координація і точність рухів; 
• гострий зір, гарний слух для вдалого огляду і прослуховування; 
• розвинуте почуття відповідальності, дисциплінованість, емоційна стійкість. 

Всю цю інформацію я усвідомив на момент вступу до Запорізького професійного 
ліцею. ЗПЛ, моя група №11 – маленький світ моєї обраної професії, місце, де я отримую 
необхідні мені професійні знання і вміння. 

Якщо після складання вступних тестів в мене ще залишались деякі сумніви з приводу 
правильного вибору професії, то їх остаточно розвіяв мій майстер виробничого навчання 
Угленко Юрій Іванович. Саме він зміг закохати нас в обрану професію, запалив в юнацьких 
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душах вогник інтересу, допитливості, наполегливості до навчання, до подолання сходинок 
професійної майстерності. З перших уроків виробничого навчання майстер розвивав увагу, 
спостережливість, пам’ять, формував технічне мислення, просторову уяву, якості, так 
необхідні для опанування даної професії. За три роки навчання Угленко Юрій Іванович став 
справжнім наставником, мудрим порадником. 

Я впевнений, що у виборі професії не помилився, розумію, що без диплома під капотом 
робити нічого. У майбутньому планую шліфувати майстерність, не зупинятися на 
досягнутому і стати справжнім CAR – даннним лікарем. 

Моя професія – слюсар механоскладальних робіт 
 

Чабан Володимир – учень  
Херсонського професійного машинобудівного ліцею  

 
Вибір професії – одне з найбільш відповідальних рішень, які приймає людина у 

житті. Є такий вислів: “Щастя – це коли ранком хочеться йти на роботу, а після роботи – 
додому”. Професія слюсаря механоскладальних робіт цікава і популярна серед сучасних 
робітничих професій. Щоб стати кваліфікованим спеціалістом, треба пройти нелегкий шлях. 
Перш за все – треба добре вчитися. На перший погляд може здатися, що ця професія тяжка і 
брудна, але це зовсім не так. 

Історія розвитку машинобудування багата іменами визначних спеціалістів, які 
своєю майстерністю, професійністю досягли успіхів, зробили внесок у розвиток галузі. 

Спочатку в автомобілях мене цікавив дизайн, інтер’єр, я хотів запам’ятати всі назви 
моделей авто. Мене приваблювали яскраві реклами про нові та сучасні автомобілі. 

Згодом мене почало цікавити все, що пов’язане з обслуговуванням техніки, її 
ремонтом, установкою і налагодженням, збиранням обладнання. Особливо мене цікавлять 
двигуни, їхня потужність, швидкість. 

Моя мрія здійснилася і я став ближчий до гарних та сильних автомобілів. 

І хоча зараз я ще вмію небагато, на виробничій практиці я удосконалюю рівень 
своїх знань. 

Через певний час я зможу стати справжнім майстром, зможу сам ремонтувати та 
складати деталі у вузли, замінювати механізми. 

Я вже можу працювати на деяких верстатах самостійно без допомоги майстра. Я не 
жалкую, що вибрав дану професію. Минає час, змінюються технології, але професія 
механоскладальника, слюсаря з ремонту автомобілів буде завжди потрібна на ринку праці. 

Навчаючись у машинобудівному ліцеї, я прикладу всі зусилля, щоб стати знавцем 
своєї справи. Я вважаю, що обов’язково стану кваліфікованим робітником, адже робітнича 
професія – дорога у самостійне життя.  

 

Моя професія – слюсар-ремонтник, слюсар з ремонту автомобілів 
Марков Володимир – учень 

Херсонського професійного машинобудівного ліцею  
 

Вибір професії – так важливо, адже це майбутня робота, щодення праця. 
Я з дитинства почав цікавитись автомобілями та їх устаткуванням. Мій батько та 

дідусь – професійні автослюсарі. Мені було цікаво дізнатись за рахунок чого рухається 
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татусева машина. Коли тато відкривав капот, я з острахом дивився на цю купу заліза та не 
розумів навіщо воно там. 

Минали роки, моя цікавість до авто збільшувалася з кожним днем. Після закінчення 
школи треба було вчитись далі. Від товаришів я почув, що у нашому місті є непоганий ліцей. 
Я без вагань пішов здавати документи та з нетерпінням чекав початку занять. І зараз я 
навчаюсь у Херсонському професійному машинобудівному ліцеї. 

Я буду автослюсарем! 

Професія “автослюсар” зародилась в міру розвитку автомобільного транспорту. 
Швидке виробництво й експлуатація автомобілів підсилювали потребу в людях, здатних 
підтримувати їх у справжньому стані і ремонтувати їх у випадку поломки. З винаходом 
конвеєра Гарі Фордом у тридцятих роках ХХ ст. кількість автомобілів різко зросла. Це 
створило необхідність у збільшенні кількості людей, що вміють підтримувати 
працездатність автомобілів. Ускладнення конструкції автомобіля і поява складного 
діагностичного устаткування приводить до поділу спеціальностей автослюсаря на 
моториста, автоелектрика, маляра, вулканізаторника, збірника, розбірника та просто 
ремонтника. Але це не всі поділи, усі ці підрозділи поділялись по категоріям: легкові та 
грузоперевізні авто. Наприклад, автомеханік (це безпосередньо моя професія) – повинен 
знати: правила техніки безпеки, обладнання, принцип роботи ремонтного устаткування, 
силові установки, агрегати машин, властивості оброблювальних матеріалів, антикорозійних 
змазок та масел, способи відновлення зношених деталей або їх заміни, технічні умови на 
випробування, регулювання вузлів, механізмів і устаткування після ремонту, допуски, 
посадки, а також класи точності. Обладнання й способи застосування спеціальних 
пристосувань і контрольно-вимірювальних інструментів. А для цього необхідні знання з 
математики, фізики, креслення, а також уміння виконувати роботу з розбирання, ремонту й 
складання вузлів і механізмів. На сьогоднішній день ця професія залишається популярною, 
оскільки кількість автомобілів, що випускаються, неухильно росте, а прогрес не стоїть на 
місці. 

Моя мета – бути освіченою людиною, мати престижну і корисну роботу. Звичайно 
ж і нормальну заробітну платню, якої б вистачило для життя: сьогодні це питання стоїть 
особливо гостро. 

Заробітна плата – не самоціль. Адже для мене важливо, чим зайнятись. Допомагати 
людям, бути їм корисним, отримувати гроші, як матеріальну оцінку моєї роботи і головне, 
людську вдячність, як вияв чесно виконаного обов’язку – ось, що я хочу. Моральне 
задоволення залежить від роду щоденної праці – то найвища зарплата, котра не вимірюється 
грошовими одиницями.  

 

Моя професія - слюсар з ремонту автомобілів, водій 

Самойленко Дмитро - учень 
Херсонського професійного машинобудівного ліцею  

 
Найбільш масовою професією на автомобільному транспорті є професія водія 

автомобіля. Доля водія, пасажирів і пішоходів, цілість вантажів, шляхового обладнання і 
самого автомобіля багато в чому залежать від автослюсаря — спеціаліста, який готує 
автомашину в дорогу. Зважаючи на важливість цієї професії, я її обрав. 

Із створенням вітчизняного автомобілебудування та із збільшенням автомобільного 
парку, безумовно, роль слюсаря з ремонту автомобілів все більше зростає. 

Робота водія у всіх на видноті. Ми постійно бачимо водіїв таксі, вантажного 
автотранспорту, спецмашин. Слюсаря – авторемонтника ми не бачимо. Проте, до того як 
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водій отримає дозвіл на виїзд і зможе виїхати на лінію, щоб виконати поставлене завдання, 
його автомобіль пройде через багато рук фахівців різних професій, але перш за все - 
слюсаря. Це професія номер два після водія. Адже виконати поставлене завдання можна 
тільки на технічно справному автомобілі. Тому якість і результат роботи водія багато в чому 
залежать від роботи слюсаря – авторемонтника. 

Я вважаю, що боротьба за продовження життя автомобілів, утримання їх у 
належному технічному стані, безпека роботи водіїв, надійність експлуатації - у всьому цьому 
велика роль належить слюсарю з ремонту автомобілів — провідної особи в технічній службі 
автотранспортних підприємств. Щоб автомашина запрацювала, її потрібно зібрати, 
налагодити, відрегулювати і випробувати, у процесі експлуатації — обслуговувати і 
ремонтувати. Все це - справа слюсаря. І чим складніша машина, тим вища кваліфікація 
слюсаря. 

Це одна з важливих професій, тому що, якими б не були досконалими інструменти, 
завжди буде потрібна людина з "розумними" руками. 

Внаслідок збільшення з року в рік кількості різноманітних автомобілів, ускладнення 
виробництва автомобілебудуванню і автосервісу необхідні висококваліфіковані кадри. Тому 
потреба у спеціалістах з ремонту автомобілів буде постійною і, оволодівши цією професією, 
я сподіваюся легко працевлаштуватися на будь-якому автопідприємстві, фірмі автосервісу, 
автокомбінаті,  в автопарку, і, навіть, відкрити свою справу. Професія автослюсаря 
вважається сьогодні престижною. 

У майбутньому професія збережеться, але в ній відбудуться суттєві зміни. Деякі 
операції зникнуть, ручна праця зведеться до мінімуму і процес у цілому буде 
автоматизований.  

Предметом праці слюсаря з ремонту автомобілів є автомашина, її агрегати, системи, 
механізми, окремі прилади, а також їх частини і деталі. Основні операції, які здійснює 
автослюсар є розбирання, ремонт, складання, регулювання, комплексне випробування 
відповідно до технічних умов експлуатації агрегатів і вузлів автомобілів різних марок. 

Встановивши причини неполадок, слюсар розбирає несправні агрегати і вузли, 
замінює окремі деталі, знову проводить їх збирання і закріплює на своїх місцях, змащує 
частини, що труться, укладає лінії бортової комунікації. Автослюсар користується цілим 
арсеналом ручних інструментів, електричних механізмів і пристроїв. Це різноманітні 
підйомники, гайковерти, діагностичні установки, зварювальний апарат, вимірювальний 
інструмент. 

Високоякісне і своєчасне технічне обслуговування і ремонт автомобілів збільшує їх 
довговічність. Я буду повертати несправні автомобілі до роботи, адже недарма говорять, що 
автослюсар – це лікар автомобілів. Без такої праці неможливий нормальний ритм роботи 
жодного автотранспортного підприємства. 

Я вважаю, що перша умова роботи в сфері технічного обслуговування і ремонту 
автомобілів — любов до техніки. Друга — терпіння і наполегливість. Слюсарю необхідне 
почуття відповідальності. Під час огляду автомашини автослюсар зобов'язаний помітити всі 
несправності і виявити їх причини, а в процесі обслуговування і ремонту — не пропустити 
жодної непідтягнутої гайки, не змащеної деталі, несправного механізму. 

Професія автослюсаря розвиває ряд позитивних якостей людини, таких, як 
спостережливість, майстерність, акуратність, аналітичне і технічне мислення. 

Сьогодні Україна — могутня автомобільна країна з багатомільйонним парком 
різноманітних типів вантажних, легкових автомобілів та автобусів. Для того, щоб 
величезний парк автомобілів був справний та ефективно працював, потрібні працівники, 
котрі слідкують за станом автомобілів, усувають неполадки. Цим я і буду займатися, і 
потреба в автослюсарях постійно збільшуватиметься. 

Набуті професійні знання автослюсаря я зможу реалізувати також в інших 
професіях.  
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Моя професія – автослюсар 
Трестіян Євген - - учень 

Херсонського професійного машинобудівного ліцею  
 
Ще дуже давно люди збагнули: справжню насолоду приносить лише та праця, яка 

обирається за власним бажанням, відповідно до інтересів, покликання, здібностей. Відомий 
давньогрецький філософ Платон говорив: “Пізнай себе і роби свою справу”. 

Про професію автослюсаря я мріяв ще з дитинства. Автослюсарем працював мій 
дідусь і я часто бігав до нього на станцію технічного обслуговування і годинами спостерігав 
як його вправні руки ремонтують автомобілі. На той  час мені здавалося, що автомобіль це 
дуже складана машина з безліччю систем і механізмів та дивувався як мій дідусь усе це 
запам’ятав. 

Минули роки. Зараз я навчаюся на третьому курсі машинобудівного ліцею. Тепер я 
сам досконало вивчив будову автомобіля, навчився виконувати роботи різного рівня 
складності. Під керівництвом досвідчених майстрів, викладачів здобув досвід з ремонту 
автомобіля. Автомобіль для мене не просто шматок заліза, а мій невід’ємний друг у житті. 

Думаю, що я обрав правильний шлях і мій досвід знадобиться суспільству. Я 
прикладу всі свої зусилля аби стати спеціалістом не гіршим за свого дідуся. 

Виробничу практику я проходив чи не найкращому автосервісі в місті Херсоні. Він 
добре обладнаний новими сучасними технологіями, комп’ютерною діагностикою. Але я 
прагну більшого. 

Після закінчення ліцею я буду продовжувати удосконалювати свої знання і 
здібності у вищому навчально закладі. Мені це у житті знадобиться. 

 
Моя професія – слюсар механоскладальних робіт, автослюсар 

 
 Венгриновський Сергій - учень 

Херсонського професійного машинобудівного ліцею  
 

 Вибір професії – це друге народження людини. Це досить складна і серйозна 
проблема, адже успішність професійного шляху значною мірою визначає нашу долю. 

А у будь-якій професії для успіху потрібні певні зусилля, знання, уміння. 
Мій вибір – не випадковий. Ще з дитинства я цікавився технікою. Мені дуже 

подобалося лагодити різні деталі, розбирати, а потів складати іграшкові автомобілі. Я читав 
багато технічної літератури, журнали, енциклопедії. Навчаючись в шостому класі,  я сам 
зібрав власний мотоцикл. 

З кожним роком я все більше дізнавався нового про техніку. А після закінчення 
дев’ятирічки я вже точно знав: моє покликання – автомобілі. У своєму виборі я не 
помилився. Саме в машинобудівному ліцеї я досяг певних вершин. Мені було цікаво скрізь: і 
на уроках теоретичного навчання, і на виробничому навчанні. Досвідчені майстри навчили 
мене всім тонкощам ремонту автомобілів. 

Зараз я навчаюсь на третьому курсі і добре розумію, що обрана професія необхідна і 
користується попитом на ринку праці. 

В майбутньому я обов’язково стану класним спеціалістом. 
 

Моя професія – автослюсар 
Безруков Богдан – учень  

Херсонського професійного машинобудівного ліцею  
 

Знайти своє визнання джерело щастя. 
Мудрість потрібна людині для того, щоб пізнати себе, осмислити свої можливості й 

здатності, правильно оцінити життєву перспективу. Вища мудрість – знайти самого себе. 
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Вибираючи професію, людина робить вибір не тільки роду занять, але й здійснює 
складний процес самовизначення, тому що вибір професії тісно пов’язаний із необхідністю 
визначити своє місце в житті. 

 Світ професій великий і різноманітний. Кожній людині важливо правильно 
зорієнтуватися в цьому світі, вибрати саме ту професію, що принесе радість, у якій людина 
буде найбільш успішною, а праця її – ефективною. 

Кожна окремо взята професія – це цілий світ, цікавий і незвичайний. 
Ще навчаючись у школі я зробив свій вибір. 
З дитинства колекціонував різні автомобілі, потім любив їх розбирати і збирати. В 

автомобілях мені подобалося все. Вирішив – буду автослюсарем. 
Зараз важко уявити собі життя без автомобілів. На сьогоднішній день вони 

займають провідне місце в транспортній системі країни. Для забезпечення ефективної 
експлуатації автомобілів, підтримання їх систем і механізмів у робочому стані, а також для 
своєчасного та якісного проведення технічного обслуговування і ремонту необхідно 
досконало знати їх будову, принцип роботи кожного вузла та агрегату, вміти кваліфіковано 
їх усунути. 

Сучасні автомобілі вимагають і кваліфікованих спеціалістів. 
В майбутньому я хочу стати кваліфікованим робітником, майстром автослюсарної 

справи. 
Нині стрімко зростає парк автомобілів, які належать громадянам. Моя мрія – 

працювати в системі автосервісу. 
Станції технічного обслуговування мають найсучасніше обладнання, 

застосовуються прогресивні технології. 
Для цього я повинен добре вчитися. Лише за такої умови мої мрії здійсняться.  
 

 
 

Слюсар з ремонту рухомого складу 
 

Педагогічні рекомендації 
 

Слюсар з ремонту рухомого складу 
 

Мельник О.С. – директор  
Київського вищого професійного училища залізничного транспорту 

 
Професія слюсаря з ремонту рухомого складу необхідна, бо від неї залежить 

безперебійне здійснення перевезень рухомим складом, який повинен постійно знаходитися в 
робочому стані та повній справності. Слюсар є одним з головних членів комплексної 
бригади з ремонту рухомого складу. Він за допомогою спеціальних приборів проводить 
діагностику, демонтаж тягових двигунів і допоміжних машин та ходової частини, визначає 
та ліквідує дефекти. Він розбирає вузли, підбирає необхідні матеріали, робочий інструмент, 
використовує під’ємно-транспортні пристрої. Складна та вельми відповідальна робота 
слюсаря з ремонту рухомого складу зобов’язує його глибоко знати призначення, будову та 
взаємодію вузлів і приборів механічної частини локомотива.  

Професія потребує нормального зору та слуху, акуратності і точності в роботі, уваги 
та суворого виконання правил охорони праці.  

Кваліфікаційна характеристика 
Кваліфікація: 1 розряд 

Кваліфікаційні вимоги 
 Повинен знати: основи слюсарної справи; найменування слюсарного інструменту, 

який застосовує; найменування та маркування матеріалів, які обробляє; призначення та 
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правила застосування найбільш розповсюджених простих пристроїв та контрольно-
вимірювальних інструментів; види і призначення промивальних і змащувальних рідин.  

Повинен уміти: проганяти різьби на болтах і гайках; підготовлювати до огляду і 
ремонту деталі та вузли; зачищати забоїни та задири на простих деталях; очищати труби, 
резервуари і прилади; рубати, різати і обпилювати деталі; заточувати простий слюсарний 
інструмент. 

Кваліфікація: 2 розряд 
 Кваліфікаційні вимоги 
 Повинен знати: принцип роботи рухомого складу, який ремонтує; призначення і 
правила застосування найбільш розповсюджених універсальних і спеціальних пристроїв 
середньої складності; користуванням контрольно-вимірювальними інструментами; основні 
заходи виконання слюсарних робіт з розбирання, ремонту і складання простих вузлів у разі 
з'єднання болтами і валиками; основні механічні властивості матеріалів, які обробляє; 
основи знань  про  допуски і посадки, квалітети  (класи точності) і параметри шорсткості 
(класи чистоти оброблення). 
 Повинен уміти: знімати, ремонтувати та установлювати вентиляційні патрубки; 
розбирати та складати гальмівні важільні передачі; ремонтувати поручні, огорожі, підніжки, 
кронштейни, скоби, підвіски, фланці піщаних труб пісочниць, кришки відкидні оглядові, 
сітки, люки, маслянки. 
Виготовлювати прокладки; промивати резервуари гальмівного та пневматичного 
устаткування; знімати та установлювати клини та гальмівні колодки; продувати секції 
холодильника дизеля; знімати та установлювати сітки картера, зливні трубки форсунок 
дизеля; виготовлювати скоби та хомути для кріплення труб, наконечники труб пісочниць; 
знімати та установлювати труби повітряної магістралі, спускові крани, державки кінцевих 
кранів, повітроочищувача гальмівного і пневматичного обладнання; заправляти мастилом 
дизель та устаткування механічне; знімати та установлювати спускні патрубки, брезент між 
секціями тепловозів; знімати та установлювати жалюзі секцій холодильника. 

Кваліфікація: 3 розряд 
Кваліфікаційні вимоги 
 Повинен знати: будову, призначення і взаємодію основних вузлів тепловоза, які 
ремонтує; будову універсальних і спеціальних пристроїв і середньої складності контрольно-
вимірювального інструменту; основні властивості матеріалів, які обробляє; допуски і 
посадки, квалітети (класи точності) і параметри шорсткості (класи чистоти оброблення); 
види з'єднань деталей і вузлів; технічні умови на регулювання і випробування окремих 
механізмів. Основи електротехніки. Будову та принцип роботи електричних апаратів. 
 Повинен уміти: знімати та установлювати вентилятори, калорифери, амортизатори; 
візки тепловозів викочувати, розбирати, підкочувати; знімати гальмівні колодки та 
регулювати вихід штоків циліндрів; знімати та установлювати кінцеві крани, роз’єднувальні, 
стоп-крани, кінцеві рукави; установлювати та знімати кришки оглядових люків, кришки 
моторно- осьових підшипників, кожухи зубчатої передачі ТЕД; манометри - знімати та 
установлювати; секції холодильника дизеля знімати та установлювати; підвішування 
колискові і ресорні – знімати, розбирати та ремонтувати; рами вікон тепловозів – знімати, 
ремонтувати, установлювати; знімати та установлювати регулятори тиску компресорів, 
гальмівні циліндри, клапани гальмівного та пневматичного обладнання; ремонтувати та 
установлювати пісочниць та форсунок; розбирати, складати та установлювати повітряні, 
мастильні, паливні фільтри, з’єднувальні трубки масляної, паливної та водяної системи 
дизеля; зачищати губки контакторів для поліпшення контактів; продувати електричні 
апарати стиснутим повітрям; окінцювати, з’єднувати та маркувати дроти електричної схеми. 

Кваліфікація:  4  розряд 
Кваліфікаційні вимоги 
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 Повинен знати: призначення, конструкцію, взаємодію та процес розбирання основних 
частин об'єктів тепловозу, які ремонтує. Повинен знати будову та принцип роботи 
електричних машин та апаратів. Читати принципіальну електричну схему тепловоза. 

Будову, призначення і правила застосування складного контрольно-вимірювального 
інструменту; конструкцію універсальних і спеціальних пристроїв; технічні умови на 
складання, випробування і регулювання вузлів і агрегатів рухомого складу; систему допусків 
і посадок, квалітетів (класів точності) і параметри шорсткості (класи чистоти оброблення). 
Повинен уміти:  
розбирати, ремонтувати, складати амортизатори, вентилятори і калорифери; знімати і 
установлювати фрикційні апарати автозчеплення; висвердлювати і розробляти отвори 
призонних болтів; проводити огляд, перевірку стану підшипників буксового вузла; 
складання візків тепловозу; проводити викочування, розбирання, підкочування візків 
тепловозу; випресувати втулки циліндрові; знімати дизель-генераторну установку; знімати, 
ремонтувати, установлювати замки дверні тепловозу; знімати, установлювати 
ущільнювальні кільця поршнів; проводити гідравлічні випробування водяних насосів, труб, 
втулок циліндрових, кришок циліндрів тепловозу; знімати і установлювати насоси водяні, 
масляні, паливні, турбокомпресори, повітронагнітателі, повітродувки, форсунки, кришки 
циліндрів дизеля; знімати і установлювати компресори; ремонтувати і складати передачу 
гальмову важільну; ремонтувати і складати колискові і ресорні підвішування; випробувати 
на щільність з'єднання та усувати витікання повітря з приладів і повітропроводів гальмового 
та пневматичного устаткування; розбирати, ремонтувати, складати приводи до розподільних 
валів, фільтри масляні, секції холодильників, маслоохолоджувачі, теплообмінники; знімати 
та установлювати регулятори частоти обертання колінчастого валу дизеля з приводами; 
розбирати, ремонтувати, складати редуктори та приводи швидкостемірів, жалюзі вентиляції; 
проводити обпресування паливних форсунок; проводити ревізію гальмових циліндрів; 
проводити приганяння шестерних приводів водяних та паливних насосів тепловозів; 
проводити регулювання виходу штоку гальмових циліндрів; розбирати, ремонтувати, 
складати електричні контактори; 

Щороку училище комплектує дві групи слюсарів з ремонту рухомого складу. 
Навчатися потрібно 3 роки. Під час навчання учні вивчають як загальноосвітні предмети, так 
спецпредмети. В нашому навчальному закладі працюють досвідчені викладачі, які навчать 
учнів всього необхідного для здобуття даної спеціальності. 
      По закінченню навчального закладу учні отримують  професію: «Слюсар з ремонту 
рухомого складу 3-го розряду». Ті учні, які найстаранніші  можуть отримати професію 
«слюсар з ремонту рухомого складу 4-го розряду», що дає змогу при працевлаштуванні на 
роботу отримувати більшу заробітну платню. 

Щоб отримати  професію «слюсар з ремонту рухомого складу 4-го розряду» 
потрібно: 
а) старанно працювати на базовому підприємстві, де проходитиме виробнича практика; 
б) якісно та вчасно виконувати   роботу поставлену керівником практики; 
в) переймати досвід у передовиків підприємства; 
г) дотримуватись графіку роботи підприємства; 
д) виконувати вимоги з охорони праці; 
е) все це вище перераховане дає змогу отримати клопотання підприємства до навчального 
закладу, щоб присвоїли Вам по закінченню училища 4-ий розряд слюсаря. 

Важливий той факт, що учні вийшовши на практику вже на 2-му курсі 
отримуватимуть власні кошти, як слюсар 2-го розряду. 

Рівень заробітної платні за останні п’ять років Спеціальність, розряд 
2005 2006 2007 2008 2009 

Слюсар з ремонту 
рухомого складу 2-го 
розряду 

600 
гр/ міс. 

700 
гр/ міс. 

800 
гр/ міс. 

950 
гр/ міс. 

1100 
гр/ міс. 
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Слюсар з ремонту 
рухомого складу 3-го 
розряду 

1200 
гр/ міс. 

1300 
гр/ міс. 

1350 
гр/ міс. 

1500 
гр/ міс. 

1650 
гр/ міс. 

Слюсар з ремонту 
рухомого складу 4-го 
розряду 

1500 
гр/ міс. 

1650 
гр/ міс. 

1790 
гр/ міс. 

1900 
гр/ міс. 

2000 
гр/ міс. 

Слюсар з ремонту 
рухомого складу 5-го 
розряду 

1800 
гр/ міс. 

2000 
гр/ міс. 

2050 
гр/ міс. 

2200 
гр/ міс. 

2400 
гр/ міс. 

Учні проходять виробниче навчання, як у майстернях училища, так і на бвазових 
підприємствах  

               
Обравши дану професію, в майбутньому ви будете знати, що ваша професія 

користується попитом на ринку праці та дає можливість зростання в професійній діяльності. 
   

 
 
 

Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та 
устаткування 

 
Поетичні твори 

 
Професія: „Слюсар з ремонту с/г машин та устаткування; 

тракторист-машиніст с/г виробництва; водій автотранспортних засобів” – 
це стабільність сьогодні, впевненість завтра, успішність завжди! 

 
Шевченко Ю.М. - викладач вищої категорії ПТУ №30, 

 с.Торговиця, Новоархангельський район,  
Кіровоградська область 
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Благословенна борозна 
Дощами щедрими полита. 
О, Земле, сонячна моя 
Вінчайся колосом і цвітом. 
Довіку, Земле, молодій 

На радість нам і нашим дітям. 
Хвала людині трудовій, 
Хвала рукам, що пахнуть хлібом. 

Щоби професію обрати 
Тобі потрібно міркувати. 
Щоб до душі прийшлася справа, 

Щоб працювать було цікаво. 
А ще щоби була корисна, 
І хоч професій безліч різних 
Твоя між них тебе чекає, 
Училище про це подбає. 

Якщо ти з роду хліборобів 
І родовід твій від землі, 
Тебе училище вітає, 
Що у Торговиці – селі. 
Мрієш бути хліборобом 
І до техніки є хист? 
Ось професія цікава – 
Водій, слюсар, тракторист. 

Навчаються учні в нас 
Сіяти, орати. 
Вміло техніку складну 
Відремонтувати. 
Є у нас і трактори, 
І автомобілі. 
Знання учням надають 
Фахівці умілі. 

Є гуртожиток прекрасний 
І читальний зал. 
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Працює бібліотека, 
Їдальня, спортзал. 
Кращим учням, які мають 
Підготовку класну, 
Доручають в господарствах 
Техніку сучасну. 

Так, Борис Верхов сьогодні – 
Це відомий комбайнер. 
А Роман Колючий – фермер 
Знають всі його тепер. 
Випускник Олег Баліцький 
Кращий з кращих на селі. 
За свою сумлінну працю 
Він отримав „Жигулі”. 

Нашими випускниками 
Пишаються люди. 
Добру славу вони мають, 
Авторитет всюди. 
Тож сміливо, не вагайтесь 
Здійснити бажання. 
Ми запрошуєм ласкаво 
До нас на навчання. 

 
Столяр 

 
Поетичні твори 

 
«Столяры» 

 
Загороднов Володимир - – учень   

Лутугинського професійного ліцею 
Луганської області 

 
Мы со Славкой мастера 
Ладим лавку для двора. 
Сыплются опилки 
Из-под нашей пилки, 
А из-под рубанка –  
Стружки, как баранки. 
Мы для лавки доски 
Подскоблим немножко. 
Вот готова спинка, 
Вот готовы ножки. 

 
Педагогічні рекомендації 

 
Робітнича професія „Столяр, верстатник деревообробних верстатів 

 
Мельник О.С. – директор  

Київського вищого професійного училища залізничного  
транспорту ім.. В.І. Кудряшова 
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Кваліфікаційна характеристика 
з професії 

СТОЛЯР, ВЕРСТАТНИК ДЕРЕВООБРОБНИХ ВЕРСТАТІВ 
1-й розряд 

Завдання та обов’язки. Подає та розміщує заготовки на робочих місцях. Приймає 
деталі при їх обробці на верстатах. Виконує допоміжні роботи під керівництвом верстатника 
більш високої кваліфікації. Складає деталі під підступне місце. 

Повинен знати: порядок пуску і зупинки верстата, розміри заготовок і деталей. 
2-й розряд 

Завдання та обов’ язки. Розпилює та стругає вручну не личковані брускові деталі 
простого профілю. Складає рамки, набирає щити на металевих скребках. Складає прості 
ящики з готових деталей. Подає та розміщує заготовки на робочому місці. Виконує операції: 
свердління на верстатах з ручною подачею; стругання стружки; точіння простих деталей; 
виготовлення круглих деталей; штампування заготовок. Оброблює деталі гнутих меблів на 
верстатах. Бере участь у фрезуванні заготовок під керівництвом верстатника більш високої 
кваліфікації. Відбраковує деталі. 

Повинен знати: Основні породи та види деревини; види простих столярних з’єднань; 
прийоми розколювання кругляка; інструмент, що застосовується; правила читання простих 
креслень та схем. Принцип роботи устаткування; Вимоги до якості обробки; породи 
деревини; дефекти обробки. 

3-й розряд 
Завдання та обов’ язки. Склеює рамки із м’яких порід деревини на рамних та 

ящичних шипах. Встановлює задні стінки в меблевих виробах. Склеює деталі по площині чи 
крайці, зачищає вручну брускові деталі. Виготовляє та складає ящики. Готує клей та 
шпаклівки на  синтетичних смолах. Виконує повздовжній і поперечний розкрій 
пиломатеріалів з деревини м’яких порід. Розкроює попередньо пропарені бруски, заготовки, 
гнуто клеєні, гнуті деталі. Виконує свердління отворів у деталях одношпиндельних 
верстатах з механічною подачею. Вибирає пази в деталях на свердлильно- пазувальних 
верстатах. Виконує налагодження цих верстатів під керівництвом верстатника більш вищої 
кваліфікації. Контролює якість деталей, відбирає дефектні деталі. 

Повинен знати:  породи, вади та основні властивості деревини; правила перевірки та 
підготовки інструменту, шаблонів, пристосувань; види з’єднань деталей та вузлів; основні 
знання про будову геометричних фігур; правила користування електрифікованим ручним 
інструментом. Повинен знати будову верстатів, які обслуговує. 

4-й розряд 
Завдання та обов’язки. Виконує стругання, зачищення та шліфування. Виготовляє 

меблеві вироби різного призначення. Підганяє та встановлює на клею та шурупах деталі на 
не опорядженні вироби та вузли. Встановлює трипільну фурнітуру. Ремонтує вироби гнутих 
меблів. Опоряджує лаком та освіжає лакову  поверхню виробів. Виконує оздоблення 
накладними елементами фасадних деталей. Виконує свердління отворів на верстатах з 
механічною подачею. Зарівнює сучки на автоматах. Виготовляє стружку на універсальних 
стружкових верстатах. Зшиває  деталі на крайко зшивальному напівавтоматі. Точить деталі 
складної конфігурації. Налагоджує устаткування, яке обслуговує, та бере участь у його 
ремонті. Вибраковує дефектні деталі. 

Повинен знати: будову верстатів, які обслуговує, та порядок їх налагодження, вимоги 
до інструменту; породи, види деревини та дефекти обробки; фізико-мехенічні властивості 
деревини; правила використання контрольно-вимірювального інструменту; вимоги до якості 
обробки деталей. 

Тисячоліттями людина використовувала ліс для своїх осель і кораблів, для 
виготовлення списів і луків, а згодом і пороху. 
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Незважаючи на появу нових ефективних матеріалів, деревина не втратила свого 

значення. Нашій країні вона потрібна так само, як метал, цемент, вугілля, нафта. Важко 
назвати галузь промисловості та сільського господарства, де не застосовувалася б деревина. 
Одна з головних – будівництво. Значну кількість деревини використовують також для 
виготовлення стояків, якими кріплять шахти. Деревина є сировиною для гідролізної 
промисловості; із целюлози, що міститься в деревині, виготовляють папір; ефірні деревні 
масла широко використовуються в медицині і лакофарбовій промисловості. 

З деревини виготовляють дерев’яну тару, меблі, її застосовують для потреб 
машинобудування, для виробництва сірників, спортивного інвентаря. 

Значна кількість деревини йде на виготовлення фанери, столярних і 
деревостружкових плит, паркету. Ці та інші листові й плитні матеріали широко 
застосовують у будівництві як конструктивні, облицювальні, тепло- і звукоізоляційні 
матеріали. 

Продукцією розпилювання круглого дерева є пиломатеріали. До них належать: 
пластини, дошки, бруси, рейки. Пиломатеріали широко застосовують у будівництві, у 
меблевому та інших виробництвах. 

Досягнення науки та прогресивних технологій дали можливість використовувати і 
відходи деревини ( гілки. тирса, стружка тощо) для виробництва целюлози, картону, 
органічних кислот, синтетичного волокна, пластичних мас, виробів на основі полімерів і 
клеїв. 

Історія нашого народу має вікові традиції застосування деревини як в архітектурі, так 
і в оформленні інтер’єрів, виготовленні меблів та інших побутових виробів. 

Архітектуно-художнє вирішення меблів значною мірою визначає комфортабельність і 
художні якості приміщення, побутові умови людей і впливає на їхнє самопочуття і настрій. 
Меблі формують внутрішній простір різноманітних будівель. 

На сучасних механізованих меблевих підприємствах ще застосовується на окремих 
стадіях технологічного процесу ручна обробка деревини, особливо на складальних 
операціях, ремонтних роботах, а також при виготовленні виробів за спеціальним 
замовленням. Це дає змого глибше пізнати обробні властивості деревини, порівняти 
трудність ручної обробки з обробкою на сучасних високопродуктивних верстатах та 
верстатних лініях. 

Робоче місце – це частина площі цеху, на якій розміщені верстат, різноманітні 
пристрої та інструменти. Раціональна організація робочого місця дає можливість підвищити 
продуктивність праці робітника, поліпшує якість продукції, зменшує небезпечність роботи.                                                    

Залежно від характеру виконуваної операції робоче місце столяра організовують по-
різному, проте основним обладнанням є столярний верстат.  

Учні нашого училища в роботі за станком 
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З 2004 по 2008 роки КВПУЗТ підготовило і випустило на підприємства молодих 
спеціалістів в кількості 128 чоловік. 

Слід зазначити про перспективу росту працівника професії столяр. На сучасному етапі 
розвитку України існує і продовжує набирати обертів меблева індустрія. Відкривається 
багато меблевих фірм, приватних майстерень і т.д. А це призводить до можливостей надання 
широкого спектру послуг, індивідуальних замовлень, творчих розробок. Тому фінансова 
сторона даної професії постійно зростає і залишає робітників бути задоволеними. 

Ця спеціальність цікава тим, що її здобули люди, які зараз займають великі посади в 
нашому училищі. Такі, як директор та заступник директора з навчально-виховної роботи. 

ІСТОРІЯ  ВИНЕКНЕННЯ  ПРОФЕСІЇ 
Виробництво виробів з деревини – одне з найдавніших. Перші меблі з'явилися за часів 

переходу людей до осідлого способу життя і розвитку землеробства. 
Ще в Давньому Єгипті за 5 тисяч років до нашої ери вироби з деревини складали 

невід'ємну частину побуту. У гробницях фараонів і знатних єгиптян до наших днів 
збереглися дерев'яні вироби, що свідчать про високий рівень техніки обробки                        
деревини у той час. 

Найбільш старішим  зразкам  меблів, що збереглися ще з часів Давнього Єгипту і 
Месопотамії, декілька тисяч років 

Зображення різних  предметів зустрічаються вперше на староєгипетських 
пам'ятниках, що відносяться до Нового царства. Присутні зображення столярів, писарів, 
живописців, камнетесів,  черевичників, а також зображення ремісничих     інструментів.  
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Професія столяр - одна з найдавніших професій в світі, а обробка дерева - одне з 

перших ремесел, яким оволодівала людина. 
Столяр – багатопрофільна професія. Столяр виготовляє меблі (м'які, корпусні, офісні), 

бере участь в будівництві: виготовлення та монтаж дверей і вікон; меблів, що вбудовуються; 
монтаж перегородок; врізання замків та ручок; облицьовування стін дерев'яними панелями а 
також виготовлення всіляких виробів з дерева: бігових лиж, вішалок, карнизів, підсвічників 
та різних декоративних предметів.  

Столяр працює не лише з деревиною. Він працює з матеріалами, які замінюють 
дерево, з різним способом кріплення і монтажу продукції, металевими шурупами, скобами, 
цвяхами, клеями, матеріалами, необхідними для облицьовування, обтягування, обробки 
дерев'яних виробів (плівками, лаками, фарбами, тканинами). 

 
Такі  меблі  були  при  Катерині II… 

 
…і  виготовлялись  на  такому обладнанні     
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Цей токарний верстат знаходиться в майстернях Ськуклостера і є характерним 

прикладом втілення технічної думки свого часу. 

 
Історія відносить винахід токарного верстата до 650 рр. до н.е. На таких верстатах 

обробляли досить складні деталі. 
У 1500 р. токарний верстат вже мав сталеві центри і люнет, який міг бути 

укріплений в будь-якому місці між центрами.  

 
Робітник виготовляє деталь на старому верстаті в цеху  деревообробного  

підприємства. 
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Але  пройшов  час, і верстати стали  виглядати  по  іншому … 

 
… змінилися  також  і  вироби. 

 
Ось це і  багато, що інше виготовляють  наші  майстри. 
Унікальні сторони професії. 

• Важливий розділ столярного мистецтва - уміння обирати матеріал і правильно його 
обробляти, щоб виріб приносив естетичну насолоду людям. Досконалості майстер 
досягає далеко не відразу, лише в результаті значної практики, людина починає добре 
відчувати дерево, розміряти силу і направлення руху інструменту, враховує твердість 
деревини та напрямок  її волокон.  

• Професія столяра сприяє розвитку естетичного смаку, уяви і мислення.  

Процес перетворення деревини у потрібну річ вимагає від спеціаліста – СТОЛЯРА – 
багатьох важливих особистих якостей: 
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• доброго розуміння фізико – механічних властивостей сировини та вміння 
користуватися ними; 

• творчої уяви й кмітливості, наполегливості й терпіння; 

• вільного володіння багатьма ручними інструментами та пристроями; 

• навички безпечної експлуатації електрифікованих деревообробних верстатів; 

    А якщо столяреві ще й притаманне почуття прекрасного, то зроблені його руками 
речі несуть у собі, крім чисто утилітарної, ще й естетичну функцію, додаючи людям 
часточку радощів та добра. 

 
 

 
Столяр будівельний. Складальник виробів з деревини 

 
Діденко І.В. - майстер виробничого навчання  

ПТУ № 23 м. Полтави 

 
 
Професія, пов'язана з обробкою деревини, - одна з найдавніших.                                                                        

Перший набір за спеціальністю теслі та столяра в нашому училищі  складався всього із 106 
учнів. Столяр будівельний – професія, що вимагає від людини не тільки знань спеціальних 
прийомів і віртуозного володіння ними, а й натхнення, адже людина має справу з деревиною.  

    Учні нашого училища працювали на відбудові складального цеху Полтавського 
паровозоремонтного заводу, брали участь у відновленні станції "Полтава - Київська". Під  
керівництвом майстрів в. н. майбутні столяри й теслі брали участь у спорудженні 
комбікормового заводу, музично - драматичного театру ім. М.В. Гоголя, житлових 
будинків. 

Одним із перших учнів ПТУ №23 був заслужений майстер в. н.  України Баштанник 
Олександр Микитович, який багато років працював у рідному училищі. Гідними 
продовжувачем  його  справи  стали   Левошко М.М, Кондратенко І.І. Більше 3-х десятків 
літ свою любов до обраного фаху передає учням Кобзєв Ю.А.  

Кондратенко І.І, навчався в ПТУ № 23 з 1976 – 1979 р. Після закінчення 
Полтавського педагогічного інституту він повернувся в рідне училище. Працює з 
захопленням, віддаючи всю наснагу, знання своїм учням. Ті знання, які свого часу отримав від 
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своїх вчителів: Баштанника О.М. та Левошка М.М. Можливо, саме робота майстра 
виробничого навчання, робота з підлітками, турбота за формування достойної людини, що 
буде нести горде звання робітника підштовхнула Кондратенка І.І. стати відповідальним за 
долю тепер уже учнів всього училища. Він став заступником директора з виховної роботи. 

 
Столярно - будівельні вироби юнаки навчаються виготовляти на деревообробних 

підприємствах потоковим способом, застосовуючи напівавтоматичні та автоматичні 
лінії.  

Професійно - практична підготовка поєднується з виготовленням продукції для 
населення, зокрема це дверні й віконні блоки, фігурні планки - вагонки, плінтуси, столи, 
табуретки, паркани, карнизи тощо. 

 
 
 
Майбутні фахівці оволодівають новими технологіями монтажу столярно - 

будівельних виробів та їх кріплення до будівельних конструкцій, технологіями скління 
склопакетами, лаштування "плаваючої" паркетної підлоги. 

Теоретичні знання учні здобувають у кабінеті спецтехнології, яким завідує викладач 
вищої   категорії, відмінник освіти України Чепіга Н.Г. 

Ми горді з того, що саме наші учні на другому етапі Всеукраїнського конкурсу 
професійної майстерності з професії «Столяр» - зайняли призові місця: 

у 2007 р. Іванченко Володимир – ІІ місце 
у 2009 р. Плотник Михайло – І місце 
Так тримати! Бажаємо майбутнім учням ПТУ № 23  достойно прийняти естафету 

своїх попередників. 
У 2005 р. Полтавська обласна державна адміністрація, управління освіти і науки за 

активну роботу по зміцненню матеріально-технічної бази, оснащення кабінетів та 
майстерень визнала ПТУ №23 переможцем на обласному конкурсі в номінації "Краще 
комплексно-методичне забезпечення з професії "Столяр"". 

 
Роздуми про професію 

 

Моя професія (столяр) – моя гордість 
                 Дибаль Р. - учень 

Любомльського професійного ліцею 
Волинської області 

Нині, коли ми говоримо про вибір молодою людиною свого життєвого шляху, тієї чи 
іншої професії, то неодмінно додаємо – за покликанням. 
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У життя свої закони. Хтось правильно порівняв його з розбурханим океаном. Без 
компаса в ньому довго не протримаєшся. Треба уміло й правильно визначити свій курс, свій 
берег. Інакше, який зміст такого дрейфу? І визначити свій курс правильно можна лише, 
враховуючи свої можливості і відповідно стан речей. Кожен майбутній лоцман чи капітан 
починає свою дорогу юнгою. І зовсім не обов`язково шукати щастя за тридев`ять земель, як 
казкові герої. Іноді воно поряд, тільки зумійте впізнати, що воно – ваше. 

Тисячі доріг відкрито перед нами, юні друзі. І всі вони ведуть у чарівний світ Праці і 
Творчості, без яких немислиме людське життя. 

Нині все більше юнаків і дівчат обирають робітничі професії. У цьому особливість 
нашого часу. Зростання престижності цих професій серед молоді зумовлюється пошаною і 
увагою робітника в суспільстві. 

Я також пов`язав свою долю з робітничою професією, бо у майбутньому буду 
столяром будівельним, про якого, мабуть, знають  чи не найбільше. Принаймні ви могли б 
знати – за книгами, газетами та журналами. 

Бажання бути столяром у мене виникло, напевно, тому, що мій дідусь був гарним 
спеціалістом по виготовленню різних виробів з дерева. Я змалку любив спостерігати за 
дідусевою роботою. Всі столярні вироби вдома були зроблені руками мого дідуся. Багато 
його інструментів для ручної обробки деревини залишились мені від нього. Я дуже хочу 
бути схожим на нього. 

 І зараз я опановую професію столяра у ліцеї. Столяр будівельний – одна з 
найважливіших професій робітників. Щоб добре оволодіти майстерністю  столяра, треба 
знати призначення і будову ручних та електрифікованих інструментів і механізмів, які 
застосовують у столярних роботах, правила й способи їх застосування,способи та прийоми 
обробки деревини, послідовність та способи виконання різних робіт. Столяру треба знати 
також розбирання та складання ескізів, вміти читати робочі креслення. Найбільшої поваги 
заслужить той столяр, котрий вмітиме поєднати красу своїх виробів зі зручностями життя. 

Професія столяра дуже престижна і популярна у наш час. Вироби з дерева 
користуються великим попитом у населення, тому що дерево – це екологічно чистий 
матеріал. Я задоволений тим, що виготовляючи столярнівироби, приношу користь людям, а 
значить- і державі.  

  Отже, моя професія-моя гордість. 
 

Моя робоча професія 
 

Загороднов Володимир - – учень   
Лутугинського професійного ліцею 

Луганської області 
 

Говорят, что правильно выбранная профессия – половина счастья. Поэтому каждый 
человек чуть ли не с детства задумывается над тем, кем быть. 

Я еще в седьмом классе решил, что буду плотником, потому что в школе у нас был 
очень хороший учитель по трудовому обучению. Именно он научил нас видеть в дереве то, 
что хочешь сделать, научил чувствовать дерево, его аромат, его свежесть. Именно он в очень 
увлекательной форме показал нам, что профессия плотника – самая древняя, самая нужная, 
самая уважаемая. 

После окончания девятого класса я, не задумываясь, поступил в наш 
профессиональный лицей учиться по профессии «столяр строительный, плотник». Эта 
профессия очень нужная. Ведь после постройки дома последние работы, создающие уют и 
красоту, выполняет плотник. И с какой гордостью я смотрю на хорошо сделанную дверь, 
плотно пригнанные окна. Ведь это сделал я – плотник! Люди, получившие квартиру, в 
которой хорошо потрудился плотник, будут с благодарностью вспоминать его. 

В лицее я многому научился, многое познал, и свою будущую жизнь я хочу посвятить 
совершенствованию своей профессии и себя самого. Я думаю, что самоотверженность, 
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бескорыстие, любовь к людям и стремление принести им радость и уют – неотъемлемые 
качества плотника. 
 

Робітник з комплексного обслуговування 
і ремонту будівель, столяр будівельний 

 
Кошкалда Андрій – учень (група № 111) 

Полтавського вищого професійного училища ім.. 
А.О. Чепіги 

 
Кожному хочеться мати сучасну й 

затишну оселю, тому й звертаємо увагу на 
матеріали про опорядження та інтерєр сучасного 
житла. А цьому можна навчитися, оволодівши 

професією – робітник з комплексного 
обслуговування будівель і споруд. Ця професія 
у комплексі об’єднує такі спеціальності: маляр, 
штукатур, столяр, зварник, електрик. Щоб стати 
висококваліфікованим робітником з 
обслуговування будівель і споруд потрібно 
володіти суміжними професіями, чому і 
навчають у нашому закладі. Доцільна ця 
професія при виконанні ремонтних робіт, коли робітник невеликі за обсягом об’єми робіт 
виконує самостійно, без допомоги спецыалыстів інших професій. 
   Наше місто в період, коли інтенсивно ведуться будівельні роботи, має потребу в 
таких спеціалістах. 

    Штукатур - це перший фахівець, від 
якості роботи якого залежить естетичний вигляд 
будинку. Свою назву професія отримала від 
основного матеріалу, з яким доводиться 
працювати. Штукатурка - це оздоблювальний 
шар, що наноситься на поверхню різних 
конструктивних елементів будівлі з метою 
вирівняти і покращити їх санітарні та 
теплотехнічні характеристики, надати їм певної 
форми та фактури. Штукатур виконує такі 
основні функції: виготовлення розчину з сухих 
готових розчинних матеріалів і сумішей; 

накладання розчину на поверхню, що підлягає 
штукатуренню; вирівнювання та загладження 
поверхонь; опорядження колон, балок, фасадів 
тощо. 
    Для оволодіння професією необхідні 
знання з фізики, вміння читати будівельні 
креслення, мати добру фізичну підготовку. 
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    Щоб досягти високої якості штукатурних робіт, особливо при оздобленні кутів або 
складних профілів поверхні, представнику цієї професії потрібно докласти чимало вольових 
зусиль. Йому мають бути притаманні витриманість, наполегливість та терпіння. 
      Маляр  -  одна з найдавніших професій. З моменту початку будування свого житла 

кожна людина прагнула його прикрасити. Свідком 
цього є стародавні фрески і мозаїки, які збереглися до 
наших часів як історичні пам’ятки. 
    Ця професія актуальна і нині. На будівництві 
маляри виконують не лише просте, поліпшене, 
високоякісне фарбування, але й альфрейно - 
декоративне опорядження. Можна  оздобити 
поверхню під трафарети, цінні породи дерева, 
декоративні каміння, золочення, бронзування і інше. 
Оздоблювальні роботи надають будівлям і спорудам 
завершальний вигляд, а конструктивним елементам 
будівлі – захисні, санітарно-гігієнічні та декоративні 
якості. Лицювальні покриття захищають будівлі від 
агресивних впливів оточуючого середовища, надають 
їм необхідні експлуатаційні якості, підвищують їх 

довговічність і економічність, посилюють естетичну виразність будови, породу  матеріалу.  
    Сучасні вимоги європейського рівня ставлять перед будівельниками завдання: 
використовувати найсучасніші матеріали та новітні технології. Сьогодні науково – 
технічний прогрес ставить проблему підготовки кваліфікованого робітника дуже гостро. 
Професія будівельника завжди була і буде найшанованішою та найпотрібнішою людині.  

 
Обираєш професію – обираєш долю. Столяр будівельний 

 
Бабич Я.В. – учень ПТУ №10 

 смт. Олевськ Житомирської області 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Я, Бабич Ярослав Володимирович народився 22 серпня 1991 року в с. Обище, 
Олевського району. 

Після закінчення школи переді мною постало питання «Куди піти вчитися, яку 
професію обрати»? Адже саме від цього вибору залежить  моє подальше життя.  
Недаремно  народ говорить: «Обираючи професію - обираєш долю». Я вибрав одну з 
найстаріших професій - професію столяра. Вимовивши це слово, уява мимоволі починає 
малювати майстерню, а в повітрі вловлюється запах лісу. І неможливо уявити, що через 
декілька годин ці звичайнісінькі дошки перетворяться на вишуканий столик з кокетливими 
ніжками чи на чудернацькі двері, які зачаровуватимуть усіх своєю красою. 

Столяр - це покликання, нескінченна творчість і праця. Прекрасно усвідомлювати, 
що професія столяра необхідна усім людям, що плоди його праці довго милуватимуть 
око. Без столяра неможливо уявити наше сьогоднішнє з вами життя. Адже кожен з нас хоче 
бачити і вдома, і на роботі вишукані меблі, які будуть не лише гарними, а й якісними. 
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 Дізнався, що кузнею підготовки столярських кадрів є Професійно - технічне училище 
№ 10 м. Олевська. 

Дане училище готує учнів за професією: «Столяр будівельний, паркетник». Зараз 
навчаюся на третьому курсі, за цей період навчання отримав навички виготовлення столярних, 
паркетних виробів, їх установки на будівництві, врізання та кріплення скла, застосування 
пластмас, синтетичних смол, клеїв, читання креслень. Для опанування цієї професії 
потрібна певна професійна підготовка. Ця професія передбачає вивчення будівельної справи, 
деревообробних верстатів, пристроїв, інструментів, основних операцій обробки деревини, 
матеріалознавства, електротехніки, основ інформатики, техніки безпеки. А це лише перший крок, 
який стає основою для подальшого удосконалення майстерності. 

Я вважаю, що столяр - це моє покликання і вічний пошук все нових і нових 
технологій творити нове, добре в ім'я блага та щастя людей. Усі роботи в будівництві, пов'язані з 
застосуванням дерева. Результат роботи столяра - різноманітні столярні вироби. До них 
відносяться, наприклад, віконні плетіння, ліжка, сходові огородження, стільці, крісла, щитові 
двері, столярні ящики, шафи, письмові столи. Важко   обійтися   без   дерев'яних   вікон   і   
дверей,   столярних перегородок, плінтусів і гантелей, а також цілої низки інших деталей і 
конструкцій. 

Заслуговує великої уваги матеріал, з яким працює столяр. Деревина - водночас 
живий, і неживий предмет, котрому треба дати нове життя, перетворивши його на багато 
років у найрізноманітніші предмети, потрібні людині. Найскладніше в столярній справі -  
проникнути в характер матеріалу, пізнати його  і зуміти його  правильно 
використовувати. Тоді стає зрозумілою всім його незвичайна краса, тепло і строгість, 
добірність і твердість, легкість і надійність. Маючи справу з деревом столяр повинен бути 
добре інформований про його властивості і якості і знати не тільки його позитивні 
сторони,  але  й  недоліки.  А до  них відносяться  неоднорідність будівлі (різна міцність 
вздовж і поперек волокон), властивість вбирати воду і висихати (набухати і жолобитися), 
легка займистість і спроможність до загнивання. Інструментами для обробки 
деревини є пилка (дворучна, ножівка, наградка, лучкова), різноманітні рубанки 
(шерхебель, цинубель, торцевий рубанок, галтель, штап, рубанок з одинарним ножем, 
рубанок з подвійним ножем і фуганок). Свердління отворів вручну роблять за допомогою 
коловорота або свердлилки і комплекту різноманітних свердел. 
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Головний інструмент столяра - столярний верстат. По висоті він повинен відповідати 

росту працюючого. Верстат прикріплюють до підлоги, а інструменти розташовують так, щоб за ними 
не треба було далеко тягнутися. На них роблять повздовжню і поперечну розпиловку, 
стругання, довбання і свердління, збирання чвертей і пазів, нарізку шипів, шліфування і 
лакування.  
          Дуже зручні спеціальні висячі інструментальні шафи, в яких кожен інструмент має 
своє місце. Я маю навики роботи з ручними вимірювально-розмиточними інструментами, до 
яких відносяться рулетка, складний метр, трикутник, циркуль, нутромір, кронциркуль, 
кутник - центрошукач, рівень, скоба, рейсмус. 

«Саме в училищі я відчув сферу взаємин, яка спрямована на формування творчої, 
працелюбної особистості, виховання господаря, свідомого ставлення до праці як вищої 
цінності людини, готовності до життєдіяльності й праці в умовах ринкових відносин, 
формування розуміння загальних основ виробництва, вміння включитись у виробничі 
взаємини, виховання дисциплінованості, організованості, бережливого ставлення до 
суспільної й приватної власності» - саме така сфера посприяла мені отримати міцні базові 
знання, вміння, навички з обраної професії, самовизначенню в подальшому житті. 

Заходжу в майстерню і бачу різноманітні зразки деревини, безліч заготовок і 
незакінчених деталей: от де простір для творчості, і скільки цікавого про всі оці дошки і 
бруски можна розповісти. 

Працюй собі потихеньку, сумлінно, аби був вправний і неледачий, розбирався у 
кресленнях (для цього і навчаюся в ПТУ) і міг відрізнити дуб від горіха, а червоне дерево 
від ялини... 

В позаурочний час я ходжу на гурток художньої обробки деревини. Я навчаюся 
виготовленню найрізноманітніших виробів з деревини, різьбленню та їх оформленню. 
Серед цих дерев 'яних виробів переважне місце займають різні види шкатулок, карнизів, 

світильників і т.д. Я із задоволенням відвідую цей гурток, тому що тут можна багато чого 
навчитися: як правильно вибирати матеріал, змінювати за необхідністю його колір, 
наклеювати його на основу і обробляти та акуратно виготовляти; працювати як правою так і 
лівою рукою, дотримуватися правил техніки безпеки. 

 

 



 127 

Багатьма сторіччями вимірюється 
історичний вік, «стаж» таких традиційних будівельних професій, як столяр. Але й у наш час 
- епоху індустріалізації будівельного виробництва, науково-технічної революції в 
будівництві їх престиж, авторитет серед інших професій на сучасному будівництві високий. 

Це чоловіча професія. Столярами працюють ті, у кого гарне здоров'я і нормальний 
зір. Професія столяра підійде тим, хто любить роботу з деревом, хто небайдужий до 
смолистого запаху і живого тепла деревини, хто любить щось робити своїми руками і 
відразу бачити плоди своєї праці. Кваліфікація столяра визначається розрядом, що 
характеризує його підготовку до роботи. Для отримання відповідного розряду необхідно 
знати основні правила виконання робіт, матеріали, інструмент, інвентар, устаткування. 

За період навчання в училищі я неодноразово приймав участь у конкурсах з професії: 
«Столяр будівельний, паркетник». У 2008 році був переможцем конкурсу: «Кращий з 
професії Столяр». Зараз працюю над творчою роботою за темою: «Збирання дерев'яного 
будинку з брусу сучасної конструкції». 

«Моя професія - професія столяра дуже тісно пов'язана з багатьма іншими 
професіями, де предметом праці є деревина. На будівництві тісно переплітаються столярні і 
теслярські роботи. При оздобленні приміщень, а саме при настиланні підлог, працюють 
паркетники. Найбільш кваліфіковані з них не тільки укладають новий паркет, але й 
реставрують старий паркет і старовинні художні паркетні підлоги. 

Столяр на будівництві повинен вміти виконувати також роботу скляра. 
На виготовленні меблів працюють столяри-мебльовики, ремонті 

високохудожніх виробів з дерева - столяри-червонодеревники та реставратори. 
На деревообробних підприємствах працюють верстатники, заточувальники 

деревообробного інструменту, лицювальники деталей меблів, шліфувальники та інші фахівці 
з обробки деревини. Праця столярів широко застосовується у суднобудівній галузі, при 
виготовленні та ремонті деталей та вузлів музичних інструментів, декорацій. 

Столяр має бути постійно готовим до застосування в роботі нових технологій обробки 
деревини виготовлення виробів, сучасних допоміжних матеріалів (пластмас, синтетичних смол, 
клеїв), використання більш сучасного механізованого та електрифікованого інструменту. 

Водночас при модернізації обладнання та все широкому застосуванні високопродуктивних 
верстатів столяру необхідно бути готовим до опанування фаху верстатника. 
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Універсальність навичок та практичних знань з обробки деревини дають можливість столяру 
швидко адаптуватися до нових умов праці при зміні місця роботи (наприклад, при переході зі 
столярної майстерні на будівництво, а згодом на меблеву фабрику чи деревообробний комбінат). 

Чим вищий кваліфікаційний розряд, тим складніші і відповідальніші роботи 
виконую столяр, з більш складним інструментом працює. 

Я думаю, що при роботі в комплексній будівельній бригаді столяру потрібно бути готовим 
освоювати суміжні професії, щоб працювати в режимі взаємозаміни. Наприклад, при необхідності 
заміни тесляра столяр повинен вміти виготовляти щити, елементи риштувань, робити опалубку, 
влаштувати огородже 

 
 

 
 


