
СвоєСвоє майбутнємайбутнє мими визначаємовизначаємо задовгозадовго додо
останньогоостаннього шкільногошкільного дзвінкадзвінка. . РадимосяРадимося зз
батькамибатьками, , вчителямивчителями, , сперечаємосясперечаємося зз
друзямидрузями. . ВивчаємоВивчаємо довідникидовідники, , намагаємосянамагаємося
всевсе врахувативрахувати, , дізнатисядізнатися якяк можнаможна більшебільше
пропро майбутнюмайбутню професіюпрофесію......
АлеАле звідкілязвідкіля тодітоді берутьсяберуться молодімолоді людилюди, , длядля
якихяких обранаобрана професіяпрофесія стаєстає тимчасовоютимчасовою??

ПропонуємоПропонуємо класифікаціюкласифікацію професійпрофесій, , якаяка
допоможедопоможе ВамВам зорієнтуватисязорієнтуватися уу світісвіті
професійпрофесій тата зробитизробити свійсвій вибірвибір::



ТипиТипи
професійпрофесій

ВидВид діяльностідіяльності ПрикладиПриклади професійпрофесій

ЛюдинаЛюдина--природаприрода ВивченняВивчення, , дослідженнядослідження, , 
вирощуваннявирощування, , догляддогляд, , профілактикапрофілактика
захворюваньзахворювань тощотощо

ГеологГеолог, , хімікхімік, , агрономагроном, , селекціонерселекціонер, , садівниксадівник, , 
зоотехнікзоотехнік, , зоологзоолог, , лісниклісник, , рибоводрибовод, , птахівникптахівник, , 
інженерінженер--океанологокеанолог, , біологбіолог, , геофізикгеофізик, , 
ветеринарнийветеринарний лікарлікар, , дресирувальникдресирувальник дикихдиких
тваринтварин

ЛюдинаЛюдина--технікатехніка
СтворенняСтворення, , монтажмонтаж, , складанняскладання, , 
управлінняуправління, , експлуатаціїексплуатації, , ремонтремонт, , 
тощотощо

ЕлектрослюсарЕлектрослюсар, , водійводій, , токартокар, , електрикелектрик, , шахтаршахтар, , 
монтажникмонтажник, , фрезерувальникфрезерувальник, , газозварникгазозварник, , ткачткач, , 
металургметалург, , прядильницяпрядильниця, , машиністмашиніст, , будівельникбудівельник
тощотощо

ЛюдинаЛюдина--
художнійхудожній образобраз

ХудожнєХудожнє відображеннявідображення дійсностідійсності, , 
створеннястворення образівобразів, , відтвореннявідтворення, , 
проектуванняпроектування, , моделюваннямоделювання тощотощо

АрхітекторАрхітектор, , артистартист, , скульпторскульптор, , художникхудожник,  ,  
реставраторреставратор, , письменникписьменник, , кінорежисеркінорежисер, , дизайнердизайнер, , 
модельєрмодельєр, , ювелірювелір, , малярмаляр, , вишивальницявишивальниця, , 
перукарперукар, , кулінаркулінар, , фотограффотограф тощотощо

ЛюдинаЛюдина--знаковазнакова
системасистема

ОбчисленняОбчислення, , підрахункипідрахунки, , 
упорядкуванняупорядкування, , збираннязбирання, , аналізаналіз тата
зберіганнязберігання інформаціїінформації, , виконаннявиконання
кресленькреслень, , перекладипереклади текстівтекстів тощотощо

БухгалтерБухгалтер, , економістекономіст, , кресляркресляр, , оператороператор, , 
конструкторконструктор, , телеграфісттелеграфіст, , перекладачперекладач, , топографтопограф, , 
математикматематик, , програмістпрограміст, , бібліотекарбібліотекар тощотощо

ЛюдинаЛюдина--людиналюдина ВихованняВиховання; ; навчаннянавчання; ; управлінняуправління; ; 
побутовепобутове, , інформаційнеінформаційне, , медичнемедичне, , 
правовеправове обслуговуванняобслуговування тощотощо

ВчительВчитель, , лікарлікар, , міліціонерміліціонер, , адвокатадвокат, , офіціантофіціант, , 
стюардесастюардеса, , екскурсоводекскурсовод, , адміністраторадміністратор, , 
кореспонденткореспондент, , продавецьпродавець, , тренертренер



АБЕТКААБЕТКА

ПРОФЕСІЙПРОФЕСІЙ



АА

ГрунтГрунт удобрюватиудобрювати якяк? ? 
ДеДе посіятипосіяти бурякбуряк??
ЯкЯк рослинирослини захищатизахищати, , 
відвід хворобхвороб їхїх лікуватилікувати??
ВсеВсе вв сільськомусільському госпогоспо--
ДарствіДарстві агрономиагрономи знаютьзнають,
ІІ заза цеце їхїх нана селіселі
дужедуже поважаютьповажають..

А



Б

БатькоБатько вв менемене –– будівельникбудівельник,,
ВінВін новийновий будуєбудує дімдім..

КолиКоли вирастувирасту, , тото сядусяду
ВВ кранкран підйомнийпідйомний поручпоруч зз нимним..



В

УУ садочкусадочку вихователівихователі, , 
якяк бабусібабусі, , іі якяк матеріматері::

НагодуютьНагодують, , погуляютьпогуляють, , 
спатиспати дітокдіток повкладаютьповкладають,,

ПочитаютьПочитають новунову казкуказку,,
подаруютьподарують своюсвою ласкуласку..



Г

КорисніКорисні копалиникопалини мріюмрію шукатишукати,,
ДляДля цьогоцього потрібнопотрібно геологомгеологом статистати..

ЯЯ вліткувлітку вивчаювивчаю, , коликоли яя вв селіселі,,
ВластивостіВластивості, , складсклад іі будовубудову ЗемліЗемлі..



Д

ДизайнерДизайнер інтерінтер’’єруєру ппідбере
Тюлі,меблі і гардини

Все це за дві хвилини.
Ще й пораду може дати,

Як квітник нам збудувати. 



Е

СтавСтав биби яя екскурсоводомекскурсоводом,,
СпілкувавсяСпілкувався бб ізіз народомнародом,,

ПоПо музеюмузею бб яя ходивходив, , 
ПроПро мистецтвомистецтво бб говоривговорив..



Є

ЄгерЄгер –– професіяпрофесія дужедуже цікавацікава,,
ВідВід браконьєрівбраконьєрів лісиліси берегтиберегти..

ЩобЩоб тити зз родиноюродиною вв чудовучудову дібровудіброву
ЗмігЗміг биби уу будьбудь--якуяку порупору прийтиприйти..



Ж

До писання має хист
Професійний журналіст.
Він невтомно і невпинно

Переказує новини. 



З

УУ ДонецькуДонецьку, , ХарковіХаркові, , вв ОдесіОдесі,,
ТаТа кудикуди нене кинешкинеш окомоком, , —— скрізьскрізь
ЗалізничникЗалізничник вічновічно нана колесахколесах,,
ВінВін іі спитьспить, , іі їстьїсть підпід співспів колісколіс..



І

ОсьОсь професіяпрофесія ––інженерінженер,,
ВінВін будуєбудує храмхрам тепертепер. . 
ВежуВежу білубілу тата високувисоку

ОглядаєОглядає пильнимпильним окомоком



К

КондитерКондитер майстермайстер справисправи--
ВипікаєВипікає тортторт нана славуславу!!

ЗЗ кремукрему робитьробить візеруноквізерунок--
БудеБуде людямлюдям подарунокподарунок!!



Л

ЗЗ понеділкапонеділка попо суботусуботу
ХодитьХодить лікарлікар нана роботуроботу..
ЯкщоЯкщо раптомраптом захворіюзахворію, , 
МожеМоже вийтивийти іі вв неділюнеділю..



М

СлужбуСлужбу державнудержавну митникмитник несенесе,,
ЗайвогоЗайвого злодійзлодій нене провезепровезе..

ЩоЩо уу валізахвалізах, , вв вантажнихвантажних вагонахвагонах
ПеревіряютьПеревіряють людилюди вв погонахпогонах..



Н

НаНа роботіроботі мамамама йй татотато, , аа яя зз нянеюнянею сиджусиджу,,
ВВ неїнеї досвідудосвіду багатобагато, , зз неюнею змалкузмалку яя дружудружу..

ПогуляєПогуляє, , нагодуєнагодує іі додо школишколи підготуєпідготує..



О

ОхоронецьОхоронець уважнийуважний ходитьходить білябіля вітринвітрин,,
ЗаЗа порядкомпорядком пильнуєпильнує вв супермаркетісупермаркеті вінвін..



УУ кафекафе чичи рестораніресторані
ДопоможеДопоможе панупану йй паніпані,,
СтравСтрав обратиобрати варіантваріант
ПособитьПособить ОФІЦІАНТОФІЦІАНТ..



П

НаНа викликвиклик пожежнапожежна машинамашина летитьлетить,,
СміливийСміливий пожежникпожежник вв кабінікабіні сидитьсидить..

ЙогоЙого телефонтелефон "01" "01" людилюди знаютьзнають,,
ІІ вв разіразі пожежіпожежі завждизавжди викликаютьвикликають..



Р

ВсімВсім відомовідомо, , щощо давнодавно
ЛюдиЛюди винайшливинайшли кінокіно,,
АА знімаєзнімає фільмфільм нене мермер,,
АА відомийвідомий РЕЖИСЕРРЕЖИСЕР..



С

БойлерБойлер, , опаленняопалення тата унітазунітаз
КранКран замінитизамінити несправнийнесправний нана новийновий
ЩеЩе йй умивальникумивальник, , колонкуколонку чичи газгаз ––

ВсеВсе вамвам сантехніксантехнік змонтуєзмонтує, , встановитьвстановить..



Т

Багато що може токарний верстат.
Може на частини нарізати метал,

А може великий виточити вал.
Але без токара все це зробити він би не зміг. 



У

Прийдуть до школи діти малі
Там їх зустрінуть учителі,

Будуть навчати читати, писати
І один одному допомагати.



Ф

НамНам фотофото нана пампам’’ятьять фотограффотограф зробивзробив,,
ІІ нашунашу родинуродину вінвін тамтам відтвориввідтворив..

НехайНехай дужедуже швидкошвидко минаютьминають рокироки,,
НаНа фотофото родиннеродинне дивлюсьдивлюсь залюбкизалюбки..



Х

ХудожникХудожник чудовічудові картиникартини малюємалює,,
ВВ музеїмузеї милуююсьмилуююсь пейзажамипейзажами яя,,

ТамТам ріднарідна природаприрода, , річкирічки іі долинидолини,,
ЛаниЛани золотізолоті, , УкраїнаУкраїна моямоя!!



Ч

ЧобіткиЧобітки чоботарючоботарю яя своїсвої нене подарюподарю..
ХайХай вінвін відремонтуєвідремонтує, , додо зимизими їхїх підготуєпідготує,,

ТеплоТепло взуюсьвзуюсь, , одягнусяодягнуся, , 
НаНа гринджолахгринджолах прокачусяпрокачуся!!



Ш

ШахтарШахтар –– професіяпрофесія складнаскладна, , людиналюдина кожнакожна знаєзнає..
ВугілляВугілля длядля країникраїни вінвін вв шахтішахті добуваєдобуває..

ПрацюєПрацює вінвін зз наснагоюнаснагою –– мими вдячнівдячні ізіз повагоюповагою..



Ю

ЗнаєЗнає вінвін обовобов’’язкиязки, , знаєзнає всівсі праваправа,,
ЦеЦе юристюрист досвідченийдосвідчений –– світласвітла головаголова..

ВінВін законизакони пояснитьпояснить уу своїйсвоїй країнікраїні..
ЗможеЗможе вінвін допомогтидопомогти будьбудь--якійякій людинілюдині..



РекламнийРекламний агентагент
 РекламаРеклама -- однаодна зз наймоднішихнаймодніших іі престижнихпрестижних сферсфер

діяльностідіяльності людинилюдини. . ПротеПроте тіті, , хтохто бажаєбажає присвятитиприсвятити
себесебе такійтакій привабливійпривабливій справісправі, , повинніповинні бутибути
готовимиготовими іі додо труднощівтруднощів, , якіякі вонавона вв собісобі несенесе..
ГоловнеГоловне заняттязаняття агентаагента рекламногорекламного -- продажпродаж
рекламнихрекламних послугпослуг, , звзв''язокязок виробниківвиробників рекламиреклами зз
рекламодавцямирекламодавцями..
АгентАгент рекламнийрекламний ведеведе переговорипереговори зз
представникамипредставниками організаційорганізацій--рекламодавціврекламодавців, , якіякі
займаютьсязаймаються розробкоюрозробкою рекламноїрекламної політикиполітики..
УспішнуУспішну діяльністьдіяльність агентаагента рекламногорекламного
забезпечуютьзабезпечують знаннязнання організаціїорганізації тата управлінняуправління
комерційноюкомерційною діяльністюдіяльністю уу сферісфері рекламиреклами, , методикиметодики
рекламнихрекламних дослідженьдосліджень тата проведенняпроведення рекламнихрекламних
кампанійкампаній, , конкон''юнктуриюнктури ринкуринку рекламиреклами..
ОскількиОскільки рекламнийрекламний агентагент укладаєукладає угодиугоди зз продажупродажу
рекламиреклами, , вінвін повиненповинен умітиуміти проводитипроводити переговорипереговори, , 
рекламнірекламні кампаніїкампанії, , укладатиукладати угодиугоди, , працюватипрацювати зз
клієнтомклієнтом, , консультуватиконсультувати йогойого. . УспішноУспішно працюватипрацювати
рекламнимрекламним агентомагентом, , звичайнозвичайно, , зможезможе нене кожнийкожний. . 



РекламнийРекламний агентагент

 ПрофесійнаПрофесійна діяльністьдіяльність рекламногорекламного агентаагента вимагаєвимагає відвід
працівникапрацівника енергійностіенергійності, , високоївисокої оперативностіоперативності, , комунікативнихкомунікативних
здібностейздібностей, , емоційноїемоційної стійкостістійкості..
ДляДля досягненнядосягнення компромісногокомпромісного рішеннярішення припри укладанніукладанні угодугод
агентуагенту потрібнопотрібно володітиволодіти сильнимсильним характеромхарактером, , гнучкістюгнучкістю
мисленнямислення, , здатністюздатністю прораховуватипрораховувати комбінаціїкомбінації іі розумітирозуміти мотивимотиви
поведінкиповедінки окремоїокремої особистостіособистості..
ПрофесійнаПрофесійна діяльністьдіяльність рекламногорекламного агентаагента вимагаєвимагає наявностінаявності
вищоївищої освітиосвіти. . ЇїЇї можнаможна здобутиздобути уу вищихвищих навчальнихнавчальних закладахзакладах іі якяк
післядипломнупіслядипломну освітуосвіту нана факультетахфакультетах економічногоекономічного профілюпрофілю. . 
РізніРізні спеціальніспеціальні рекламнірекламні тата іншіінші агентстваагентства різноїрізної формиформи
власностівласності готуютьготують агентівагентів зз рекламиреклами..
ПерспективиПерспективи зайнятостізайнятості::
ВВ УкраїніУкраїні швидкимишвидкими темпамитемпами розвиваєтьсярозвивається рекламнийрекламний бізнесбізнес, , 
томутому тіті, , хтохто бажаєбажає працюватипрацювати вв рекламірекламі, , зможутьзможуть себесебе
реалізуватиреалізувати. . КваліфікованіКваліфіковані агентиагенти можутьможуть відкритивідкрити своїсвої рекламнірекламні
агенціїагенції абоабо займатисязайматися індивідуальноюіндивідуальною трудовоютрудовою діяльністюдіяльністю..



БарменБармен
 БарменБармен ((відвід англангл. ". "barbar" " загородказагородка, , прилавокприлавок, , стійкастійка, , якіякі відгороджуютьвідгороджують

продавцяпродавця відвід покупцяпокупця, , тата ""manman" " чоловікчоловік) ) -- людиналюдина заза стійкоюстійкою..
СоціальноСоціально--економічнеекономічне значеннязначення професіїпрофесії::
КожнийКожний робочийробочий деньдень барменабармена -- цілаціла низканизка психологічнихпсихологічних контактівконтактів зз
відвідувачамивідвідувачами. . АджеАдже людилюди, , якіякі звертаютьсязвертаються додо барменабармена відрізняютьсявідрізняються одинодин відвід
одногоодного іі вікомвіком, , іі характеромхарактером, , іі вимогамивимогами. . АА потребипотреби, , якіякі привелипривели їхїх додо барубару, , 
ресторануресторану чичи кафекафе уу всіхвсіх спільніспільні -- відпочитивідпочити відвід повсякденняповсякдення, , відсвяткувативідсвяткувати
якусьякусь подіюподію. . ТомуТому спілкуванняспілкування барменабармена зз клієнтамиклієнтами -- дужедуже важливаважлива річріч. . СвоєюСвоєю
коректноюкоректною поведінкоюповедінкою вінвін можеможе створитистворити гарнийгарний настрійнастрій уу відвідувачіввідвідувачів. . ЯкЯк
правилоправило, , барменівбарменів готуютьготують ізіз кращихкращих висококваліфікованихвисококваліфікованих офіціантівофіціантів. . ВониВони
повинніповинні знатизнати основніосновні правилаправила етикетуетикету іі матимати хорошіхороші манериманери, , тобтотобто вмітивміти
виявлятивиявляти увагуувагу тата повагуповагу додо гостягостя. . 
ХарактеристикаХарактеристика процесупроцесу праціпраці::
БарменБармен виконуєвиконує наступнінаступні функціїфункції: : готуєготує іі реалізовуєреалізовує готовіготові додо споживанняспоживання
безалкогольнібезалкогольні тата слабоалкогольніслабоалкогольні напоїнапої, , кондитерськікондитерські виробивироби, , холодніхолодні іі гарячігарячі
стравистрави, , закускизакуски, , оформлюєоформлює вітринивітрини тата прилавкиприлавки, , утримуєутримує їхїх уу належномуналежному станістані, , 
експлуатуєексплуатує тата обслуговуєобслуговує аудіоаудіо-- тата відеоапаратурувідеоапаратуру, , ведеведе облікоблік кількостікількості
реалізованихреалізованих товарівтоварів..



БарменБармен

 ВимогиВимоги професіїпрофесії додо працівникапрацівника::
ПрофесіяПрофесія барменабармена висуваєвисуває додо працівникапрацівника рядряд вимогвимог. . АА самесаме, , наявністьнаявність уу
людинилюдини: : охайностіохайності, , розвиненоїрозвиненої пампам''ятіяті, , увагиуваги, , мисленнямислення, , доброїдоброї
координаціїкоординації рухіврухів тата швидкоїшвидкої реакціїреакції, , розвиткурозвитку сприйманнясприймання, , емоційноїемоційної
стабільностістабільності..
ПрофесіюПрофесію барменабармена набуваютьнабувають:: уу професійнопрофесійно--технічнихтехнічних навчальнихнавчальних
закладахзакладах відповідноговідповідного профілюпрофілю, , вв навчальнонавчально--курсовихкурсових комбінатахкомбінатах, , уу
приватнихприватних навчальнихнавчальних закладахзакладах, , нана виробництвівиробництві тощотощо. . ЗнанняЗнання, , вміннявміння
тата навичкинавички, , отриманіотримані підпід часчас навчаннянавчання заза професієюпрофесією барменабармена
допоможутьдопоможуть оволодітиоволодіти іншимиіншими суміжнимисуміжними професіямипрофесіями, , такимитакими якяк
буфетникбуфетник, , офіціантофіціант, , метрдотельметрдотель..
УУ межахмежах основноїосновної професіїпрофесії барменбармен можеможе набутинабути спеціалізаціюспеціалізацію длядля
роботироботи вв спеціалізованихспеціалізованих закладахзакладах громадськогогромадського харчуванняхарчування: : коктейлькоктейль--
барбар, , кафекафе--барбар, , барбар--клубклуб, , нічнийнічний барбар тата інін..
ПерспективиПерспективи зайнятостізайнятості::
МережаМережа закладівзакладів громадськогогромадського харчуванняхарчування зз кожнимкожним рокомроком
розширюєтьсярозширюється заза рахунокрахунок створеннястворення приватнихприватних ресторанівресторанів, , барівбарів, , 
мінібарівмінібарів, , кафекафе, , кафетеріївкафетеріїв. . АА цеце, , вв своюсвою чергучергу, , викликаєвикликає створеннястворення
новихнових робочихробочих місцьмісць. . ЙмовірністьЙмовірність працевлаштуванняпрацевлаштування залежитьзалежить відвід
кваліфікаціїкваліфікації барменабармена..



ДизайнерДизайнер

 УУ ційцій професіїпрофесії поєднуютьсяпоєднуються функціїфункції інженераінженера, , художникахудожника ((архітектораархітектора), ), 
психофізикапсихофізика ((гігієністагігієніста), ), економістаекономіста ((маркетологамаркетолога), ), ергономістаергономіста..

ЇїЇї метамета -- вв промисловихпромислових виробахвиробах, , побутовихпобутових приладахприладах, , мебляхмеблях, , інтерінтер''єрахєрах
офісівофісів, , квартирквартир тата іншихінших обоб''єктахєктах гармонійногармонійно поєднуватипоєднувати корисністькорисність, , зручністьзручність тата
красукрасу, , забезпечуючизабезпечуючи тимтим самимсамим їхїх високівисокі споживчіспоживчі властивостівластивості, , надійністьнадійність, , 
привабливістьпривабливість, , конкурентоспроможністьконкурентоспроможність..

ДизайнерДизайнер самостійносамостійно абоабо разомразом зз іншимиіншими спеціалістамиспеціалістами вдосконалюєвдосконалює вжевже
створеністворені обоб''єктиєкти, , беребере участьучасть уу проектуванніпроектуванні різнихрізних технічнихтехнічних виробіввиробів, , 
починаючипочинаючи ізіз споживчихспоживчих товарівтоварів іі закінчуючизакінчуючи складнимискладними системамисистемами, , включаючивключаючи
космічнікосмічні програмипрограми..

 ЗастосуванняЗастосування професіїпрофесії::
МожливостіМожливості дизайнудизайну широкошироко використовуютьсявикористовуються вв проектуванніпроектуванні середовищасередовища
громадськихгромадських будівельбудівель іі приміщеньприміщень, , шкілшкіл, , магазинівмагазинів, , вулицьвулиць, , парківпарків..
ДизайнДизайн вступиввступив уу тіснетісне співробітництвоспівробітництво зз містобудівникамимістобудівниками тата архітекторамиархітекторами. . ВВ
завданнязавдання дизайнерівдизайнерів входитьвходить створеннястворення громадськогогромадського середовищасередовища. . ВоноВоно
характеризуєтьсяхарактеризується нене тількитільки ансамблемансамблем предметівпредметів ((меблівмеблів, , станківстанків, , садовихсадових лавлав
чичи дитячихдитячих атракціоніватракціонів), ), алеале йй організацієюорганізацією всьоговсього цьогоцього просторупростору..



ДизайнерДизайнер
 ТакимТаким чиномчином, , можнаможна сказатисказати, , щощо дизайнердизайнер -- цеце художникхудожник--перетворювачперетворювач. . СвійСвій

творчийтворчий процеспроцес вінвін починаєпочинає зз обміркуванняобміркування можливихможливих варіантівваріантів майбутньогомайбутнього
виробувиробу, , збираннязбирання необхідноїнеобхідної інформаціїінформації, , критичногокритичного аналізуаналізу існуючихіснуючих зразківзразків іі
знаходженнязнаходження оптимальногооптимального рішеннярішення. . ПотімПотім вінвін виробляєвиробляє ескізескіз, , моделюємоделює зразокзразок, , 
готуєготує йогойого додо випробуваннявипробування іі випускувипуску..

 ВимогиВимоги професіїпрофесії додо працівникапрацівника::
ЛюдинаЛюдина, , якаяка хочехоче бутибути дизайнеромдизайнером, , повиннаповинна знатизнати точніточні наукинауки, , добредобре іі акуратноакуратно
креслитикреслити, , умітиуміти майструватимайструвати, , матимати хорошийхороший окомірокомір іі твердутверду рукуруку..
ДизайнерДизайнер повиненповинен обоб''єднуватиєднувати вв собісобі додо певногопевного ступеняступеня протилежніпротилежні якостіякості -- зз
одногоодного бокубоку, , сміливийсміливий політполіт фантазійфантазій, , певнупевну неупередженістьнеупередженість, , розкутістьрозкутість думокдумок, , 
творчетворче новаторствоноваторство, , аа зз іншогоіншого бокубоку -- високевисоке почуттяпочуття відповідальностівідповідальності, , дисциплінудисципліну
розумурозуму, , здатністьздатність максимальномаксимально рахуватисярахуватися зз реальнимиреальними умовамиумовами виробництвавиробництва..
ПрофесіяПрофесія дизайнерадизайнера вимагаєвимагає ретельноїретельної фаховоїфахової підготовкипідготовки. . ВонаВона винятковавиняткова тимтим, , щощо
цеце нібитонібито надпрофесіянадпрофесія, , спеціалізаціяспеціалізація нана основіоснові класичноїкласичної художньоїхудожньої освітиосвіти..

 НайефективнішийНайефективніший шляхшлях оволодінняоволодіння професієюпрофесією -- цеце спочаткуспочатку навчаннянавчання вв різнихрізних
художніххудожніх студіяхстудіях, , школахшколах, , уу подальшомуподальшому -- вищихвищих навчальнихнавчальних закладахзакладах..

ДизайнериДизайнери потрібніпотрібні скрізьскрізь. . ЄЄ реальнареальна можливістьможливість знайтизнайти роботуроботу вв рекламнихрекламних
агентствахагентствах, , нана підприємствахпідприємствах тата фірмахфірмах, , якіякі випускаютьвипускають новінові видивиди продукціїпродукції, , можнаможна
створитистворити своюсвою власнувласну фірмуфірму..



МаркетологМаркетолог
 ВВ основіоснові поняттяпоняття маркетингмаркетинг лежитьлежить

термінтермін ""ринокринок" (" (англангл. ". "marketmarket"), "), щощо вв
загальномузагальному видівиді розумієтьсярозуміється якяк
ринковаринкова діяльністьдіяльність. . ОсновнийОсновний лозунглозунг
маркетинговогомаркетингового підходупідходу -- вироблятивиробляти
тете, , щощо продаєтьсяпродається, , аа нене продаватипродавати тете, , 
щощо виробляєтьсявиробляється..

 МаркетинговаМаркетингова діяльністьдіяльність
забезпечуєзабезпечує надійнунадійну, , достовірнудостовірну іі
своєчаснусвоєчасну інформаціюінформацію пропро ринокринок, , 
структуруструктуру іі динамікудинаміку конкретногоконкретного
попитупопиту, , пропро смакисмаки іі перевагипереваги
покупцівпокупців, , тобтотобто інформаціюінформацію пропро
зовнішнізовнішні умовиумови формуванняформування фірмифірми; ; 
створеннястворення такоготакого товарутовару, , наборунабору
товарівтоварів ((асортиментуасортименту), ), якийякий більшбільш
повноповно задовольняєзадовольняє потребипотреби ринкуринку, , 
ніжніж товаритовари конкурентівконкурентів; ; 
необхіднийнеобхідний впливвплив нана споживачаспоживача, , 
попитпопит, , ринокринок, , щощо забезпечуєзабезпечує
максимальномаксимально можливийможливий контрольконтроль
сферисфери реалізаціїреалізації..

►► МаркетологМаркетолог вивчаєвивчає,, прогнозуєпрогнозує іі
формуєформує попитпопит нана товаритовари тата послугипослуги, , 
їхїх кількіснікількісні тата якісніякісні характеристикихарактеристики зз
урахуваннямурахуванням соціальносоціально--
демографічнихдемографічних особливостейособливостей різнихрізних
верствверств населеннянаселення, , станустану тата динамікидинаміки
йогойого платоспроможностіплатоспроможності, , прибутківприбутків, , 
смаківсмаків тощотощо. . ВінВін вирішуєвирішує найбільшнайбільш
типовітипові завданнязавдання: : аналізуєаналізує ціниціни нана
товаритовари, , вивчаєвивчає мотивимотиви поведінкиповедінки
споживачівспоживачів, , вивчаєвивчає конкурентівконкурентів, , 
визначаєвизначає потенціалпотенціал новихнових товарівтоварів тата
реакціюреакцію нана нихних..



МаркетологМаркетолог

 ДоДо функційфункцій маркетологамаркетолога входитьвходить створеннястворення образуобразу відносновідносно низькихнизьких
цінцін товарівтоварів, , інформуванняінформування споживачівспоживачів пропро їхніїхні параметрипараметри, , формуванняформування
умовумов длядля пізнанняпізнання новихнових товарівтоварів, , інформуванняінформування споживачаспоживача пропро місцемісце
придбанняпридбання продукціїпродукції, , розпродажрозпродаж, , створеннястворення умовумов длядля сприятливогосприятливого
сприйняттясприйняття продукціїпродукції фірмифірми, , вибірвибір оптимальнихоптимальних засобівзасобів збутузбуту тата
здійсненняздійснення угодугод..

СамеСаме маркетологмаркетолог встановлюєвстановлює контактконтакт зз ринкомринком, , володієволодіє повноюповною
інформацієюінформацією фірмифірми іі конкурентівконкурентів. . ВінВін повноюповною міроюмірою прагнепрагне додо тоготого, , 
щобщоб
""іі вовкивовки ситіситі булибули, , іі вівцівівці булибули ціліцілі". ". ТакіТакі вимогивимоги нормальногонормального
цивілізованогоцивілізованого ринкуринку..
ЗаЗа кваліфікацієюкваліфікацією професійпрофесій маркетологмаркетолог належитьналежить додо професійпрофесій типутипу
""людиналюдина--людиналюдина", ", томутому щощо, , вв основномуосновному, , предметомпредметом йогойого праціпраці єє
людиналюдина якяк споживачспоживач, , аа нене товаритовари..
ЗаЗа статистикоюстатистикою, , маркетологимаркетологи -- якяк правилоправило, , людилюди зз вищоювищою економічноюекономічною
освітоюосвітою. . 

 ГотуютьГотують маркетологівмаркетологів вв інститутахінститутах, , університетахуніверситетах, , інститутахінститутах бізнесубізнесу
заза спеціальністюспеціальністю ""маркетингмаркетинг".".
МаркетологуМаркетологу нене загрожуєзагрожує неповаганеповага, , аджеадже безбез ньогонього вв суспільствісуспільстві нене
обійтисяобійтися. . ТомуТому ризикризик безробіттябезробіття длядля маркетологамаркетолога невеликийневеликий..



СестраСестра медичнамедична
 ВслухайтесьВслухайтесь уу теплетепле, , добредобре словослово -- сестрасестра. . ЩосьЩось ріднерідне, , сімейнесімейне чуєтьсячується вв ньомуньому. . ТакТак сестрасестра

медичнамедична длядля багатьохбагатьох людейлюдей, , особливоособливо хвориххворих, , обтяженихобтяжених важкоюважкою недугоюнедугою, , прикутихприкутих додо
ліжокліжок іі приреченихприречених додо суворогосуворого, ", "палатнопалатно--лікарняноголікарняного" " режимурежиму, , стаєстає тимтим світлимсвітлим
""промінчикомпромінчиком", ", щощо несенесе надіюнадію..
ЯкщоЯкщо уу васвас добредобре, , співчутливеспівчутливе додо людськоголюдського болюболю серцесерце, , якщоякщо виви здатніздатні додо останньоїостанньої
хвилинихвилини разомразом зз лікаремлікарем боротисяборотися заза життяжиття людинилюдини, , зовсімзовсім вамвам незнайомоїнезнайомої, , якщоякщо виви хочетехочете
нестинести надіюнадію хворимхворим діткамдіткам іі їхїх матусямматусям, , відчуваєтевідчуваєте потребупотребу заспокоюватизаспокоювати іі співчуватиспівчувати, , аа
такожтакож бачитибачити світлісвітлі, , вдячнівдячні очіочі вилікуванихвилікуваних людейлюдей, , оберітьоберіть цюцю благороднублагородну професіюпрофесію --
сестрасестра медичнамедична..

СестраСестра медичнамедична -- тактак називаєтьсяназивається тепертепер цяця поширенапоширена іі дужедуже необхіднанеобхідна суспільствусуспільству
спеціальністьспеціальність..
ЗаЗа всіхвсіх змінзмін суспільствасуспільства людилюди будутьбудуть хворітихворіти абоабо необережнонеобережно поводитисьповодитись, , щощо, , звіснозвісно, , будебуде
потребуватипотребувати нене лишелише кваліфікованогокваліфікованого лікарялікаря, , якийякий встановитьвстановить діагноздіагноз, , аа йй кваліфікованогокваліфікованого
доглядудогляду..
АА самесаме цеце забезпечуєзабезпечує спеціалістспеціаліст зз відповідноювідповідною медичноюмедичною освітоюосвітою -- сестрасестра медичнамедична..

СестраСестра медичнамедична -- загальназагальна названазва, , бобо відповідновідповідно додо ДержавногоДержавного класифікаторакласифікатора професійпрофесій
виділяєтьсявиділяється декількадекілька спеціалізаційспеціалізацій: : пологовогопологового відділеннявідділення, , операційнаопераційна, , дієтичнадієтична, , зз
косметичнихкосметичних процедурпроцедур, , зз масажумасажу, , милосердямилосердя, , патронажнапатронажна, , санітарноїсанітарної авіаціїавіації, , станціїстанції
((відділеннявідділення) ) швидкоїшвидкої тата невідкладноїневідкладної допомогидопомоги, , анестезистанестезист..



СестраСестра медичнамедична

 СестраСестра медичнамедична повиннаповинна точноточно виконувативиконувати всівсі призначенняпризначення лікарялікаря--
спеціалістаспеціаліста. . ВонаВона працюєпрацює практичнопрактично весьвесь часчас уу приміщенніприміщенні -- лікарнілікарні, , 
поліклініціполіклініці, , диспансерідиспансері тата інін -- залежнозалежно відвід спеціалізаціїспеціалізації..
ВонаВона повиннаповинна нене лишелише знатизнати, , аа йй умітиуміти користуватисякористуватися медичноюмедичною
апаратуроюапаратурою, , виконувативиконувати всівсі призначенняпризначення іі швидкошвидко прийматиприймати рішеннярішення. . 

РоботаРобота дужедуже активнаактивна вв контактномуконтактному планіплані -- потрібнопотрібно нене лишелише
вислухативислухати лікарялікаря--спеціалістаспеціаліста іі кваліфікованокваліфіковано виконативиконати йогойого
призначенняпризначення, , алеале йй домовитисядомовитися пропро обстеженняобстеження хвориххворих нана медичніймедичній
апаратуріапаратурі тата устаткуванніустаткуванні, , пропро чіткечітке виконаннявиконання вв лабораторіїлабораторії всіхвсіх
аналізіваналізів, , поспілкуватисяпоспілкуватися зз хворимхворим, , аа потімпотім кваліфікованокваліфіковано датидати
розроз''ясненняяснення родичамродичам хворогохворого щодощодо особливостейособливостей йогойого станустану, , лікуваннялікування
йй одужанняодужання..

ПотребаПотреба вв професіїпрофесії ««сестрасестра медичнамедична»» дужедуже високависока, , оскількиоскільки сестрасестра
медичнамедична можеможе працюватипрацювати вв лікарняхлікарнях, , поліклінікахполіклініках, , диспансерахдиспансерах, , 
санаторіяхсанаторіях іі дитячихдитячих закладахзакладах усіхусіх формформ власностівласності. . ПрофесіюПрофесію сестрасестра
медичнамедична можнаможна отриматиотримати вв медичномумедичному училищіучилищі ((коледжіколеджі).).



МенеджерМенеджер
персоналуперсоналу

 МенеджерМенеджер ((зз англійськоїанглійської ““managermanager””) ) -- управляючийуправляючий, , керівниккерівник, , 
висококваліфікованийвисококваліфікований спеціалістспеціаліст зз управлінняуправління..
УспішнаУспішна діяльністьдіяльність підприємствапідприємства, , установиустанови, , компаніїкомпанії багатобагато вв чомучому залежитьзалежить відвід
йогойого працівниківпрацівників. . МенеджериМенеджери персоналуперсоналу здійснюютьздійснюють підбірпідбір кваліфікованихкваліфікованих
людейлюдей, , якіякі найкращенайкраще підходятьпідходять длядля певногопевного видувиду робітробіт..

 ХарактеристикаХарактеристика процесупроцесу праціпраці::
ДоДо їїїї обовобов''язківязків входитьвходить: : формуванняформування штатівштатів, , підбірпідбір персоналуперсоналу, , підготовкапідготовка
кадрівкадрів, , їхїх оцінкаоцінка іі розстановкарозстановка, , раціональнераціональне використаннявикористання. . ЇхЇх діїдії сприяютьсприяють
покращеннюпокращенню соціальносоціально--психологічногопсихологічного іі виробничоговиробничого кліматуклімату вв колективіколективі, , 
зменшеннюзменшенню плинностіплинності кадрівкадрів, , допомагаютьдопомагають їмїм повністюповністю розкритирозкрити свійсвій творчийтворчий
потенціалпотенціал..
МенеджерМенеджер персоналуперсоналу повиненповинен визначативизначати разомразом зз керівництвомкерівництвом загальнийзагальний
напрямнапрям кадровоїкадрової політикиполітики, , розроблятирозробляти іі реалізовуватиреалізовувати соціальнісоціальні програмипрограми, , 
організовуватиорганізовувати підбірпідбір персоналуперсоналу, , йогойого навчаннянавчання тата атестаціюатестацію, , зніматизнімати
напруженістьнапруженість уу конфліктнихконфліктних ситуаціяхситуаціях..



МенеджерМенеджер
персоналуперсоналу

 ВимогиВимоги професіїпрофесії додо працівникапрацівника::
ДляДля працівниківпрацівників цієїцієї професіїпрофесії важливимважливим факторомфактором єє схильністьсхильність додо роботироботи зз людьмилюдьми, , 
томутому найкращенайкраще цяця діяльністьдіяльність підійдепідійде особамособам, , якимяким постійнепостійне спілкуванняспілкування зз людьмилюдьми, , 
вміннявміння керуватикерувати персоналомперсоналом нене єє обтяжливимобтяжливим, , аа навпакинавпаки, , цілкомцілком природнімприроднім..
МенеджеруМенеджеру потрібнопотрібно матимати високийвисокий рівеньрівень загальногозагального інтелектуінтелекту, , добрудобру пампам''ятьять, , 
організаторськіорганізаторські здібностіздібності, , умінняуміння зберігатизберігати спокійспокій іі розсудливістьрозсудливість, , нене нервуватинервувати припри
спілкуванніспілкуванні..

 ПрофесійнаПрофесійна підготовкапідготовка::
ПрофесійнуПрофесійну менеджерськуменеджерську діяльністьдіяльність можутьможуть виконувативиконувати тількитільки фахівціфахівці. . 
КваліфікаціюКваліфікацію тата спеціалізаціюспеціалізацію вонивони отримуютьотримують уу вищихвищих навчальнихнавчальних закладахзакладах: : вв
інститутахінститутах, , університетахуніверситетах, , академіяхакадеміях..
ПрофесійнаПрофесійна підготовкапідготовка даєдає змогузмогу вв майбутньомумайбутньому оволодітиоволодіти такимитакими професіямипрофесіями якяк
психологпсихолог, , соціологсоціолог, , юристюрист, , економістекономіст тощотощо..

 ПерспективиПерспективи зайнятостізайнятості::
ПрацюютьПрацюють менеджерименеджери персоналуперсоналу вв різнихрізних заза розміромрозміром організаціяхорганізаціях, , нана
підприємствахпідприємствах, , вв установахустановах усіхусіх формформ власностівласності. . МенеджерМенеджер можеможе обійматиобіймати різнірізні
посадипосади: : відвід заступниказаступника керівникакерівника підприємствапідприємства зз персоналуперсоналу додо спеціалістаспеціаліста зз
кадровоїкадрової роботироботи..



МетрдотельМетрдотель
 МетрдотельМетрдотель ((зз французькоїфранцузької ““mamaîîtretre d'hôteld'hôtel””) ) --

головнийголовний офіціантофіціант, , розпорядникрозпорядник уу рестораніресторані..

 СоціальноСоціально--економічнеекономічне значеннязначення професіїпрофесії::
УУ сферісфері людськихлюдських стосунківстосунків спільномуспільному застіллюзастіллю
надаєтьсянадається особливеособливе значеннязначення. . ЗустрічіЗустрічі
делегаційделегацій, , підписанняпідписання угодугод, , прийомприйом видатнихвидатних
осібосіб, , весіллявесілля тощотощо передбачаєпередбачає спілкуванняспілкування заза
святковимсвятковим столомстолом. . ЯкЯк розсадитирозсадити гостейгостей? ? ЯкіЯкі
стравистрави подаватиподавати, , комукому вв першупершу чергучергу? ? ЯкіЯкі самесаме
прибориприбори потрібніпотрібні длядля споживанняспоживання тієїтієї чичи іншоїіншої
їжіїжі? ? ДляДля цьогоцього людилюди створилистворили етикететикет іі
намагаютьсянамагаються йогойого дотримуватисядотримуватися. . ЗначнаЗначна рольроль уу
забезпеченнізабезпеченні дотриманнядотримання етикетуетикету належитьналежить
метрдотелюметрдотелю..

 ХарактеристикаХарактеристика процесупроцесу праціпраці::
МетрдотельМетрдотель постійнопостійно знаходитьсязнаходиться уу залізалі, , 
зустрічаєзустрічає гостейгостей, , пропонуєпропонує їмїм місцямісця заза столамистолами. . 
МетрдотельМетрдотель відповідаєвідповідає заза організаціюорганізацію процесупроцесу
обслуговуванняобслуговування, , керуєкерує роботоюроботою офіціантівофіціантів, , 
прибиральницьприбиральниць приміщеньприміщень, , швейцарівшвейцарів, , 
музикантівмузикантів тата артистівартистів оркеструоркестру тощотощо. . 



МетрдотельМетрдотель

 ВимогиВимоги професіїпрофесії додо працівникапрацівника::
ДляДля професіїпрофесії метрдотеляметрдотеля важливимиважливими єє схильністьсхильність додо роботироботи зз людьмилюдьми тата умінняуміння
спілкуватисьспілкуватись, , тобтотобто умінняуміння зберігатизберігати рівнерівне, , спокійнеспокійне ставленняставлення додо іншихінших людейлюдей, , 
терпіннятерпіння іі поблажливістьпоблажливість додо поведінкиповедінки відвідувачіввідвідувачів кафекафе чичи ресторануресторану. . БагатийБагатий
словниковийсловниковий запасзапас допомагаєдопомагає метрдотелюметрдотелю вв активномуактивному спілкуванніспілкуванні зз
відвідувачамивідвідувачами. . ЗнанняЗнання іноземнихіноземних мовмов останнімостаннім часомчасом такожтакож стаєстає однієюоднією ізіз
складовихскладових професіоналізмупрофесіоналізму метрдотеляметрдотеля..

 ПрофесіюПрофесію метрдотеляметрдотеля набуваютьнабувають:: уу технікумахтехнікумах тата коледжахколеджах торгівліторгівлі, , 
громадськогогромадського харчуванняхарчування, , готельногоготельного господарствагосподарства, , вв навчальнонавчально--курсовихкурсових
комбінатахкомбінатах, , безпосередньобезпосередньо нана виробництвівиробництві. . ПрацюючиПрацюючи, , метрдотельметрдотель можеможе
оволодітиоволодіти йй іншимиіншими професіямипрофесіями. . ВінВін можеможе продовжитипродовжити освітуосвіту вв інститутахінститутах тата
університетахуніверситетах, , деде готуютьготують спеціалістівспеціалістів середньоїсередньої тата вищоївищої кваліфікаціїкваліфікації..

 ПерспективиПерспективи зайнятостізайнятості::
ЗЗ переходомпереходом УкраїниУкраїни додо ринковихринкових відносинвідносин, , розширюютьсярозширюються сферисфери
обслуговуванняобслуговування тата громадськогогромадського харчуванняхарчування. . ПостійноПостійно відкриваютьсявідкриваються новінові барибари, , 
кафекафе, , рестораниресторани, , готеліготелі. . ТомуТому тіті, , хтохто отримуєотримує професіюпрофесію метрдотеляметрдотеля, , безбез
особливихособливих ускладненьускладнень зможутьзможуть влаштуватисявлаштуватися заза обраноюобраною професієюпрофесією..



ОфіціантОфіціант
 СоціальноСоціально--економічнеекономічне значеннязначення професіїпрофесії::

ПрофесіяПрофесія офіціантаофіціанта однаодна зз найдавнішихнайдавніших. . НаНа фрескахфресках єгипетськихєгипетських пірамідпірамід
зустрічаємозустрічаємо зображеннязображення людейлюдей, , якіякі подаютьподають їжуїжу нана стілстіл фараонуфараону. . НапевноНапевно, , цеце
булибули першіперші офіціантиофіціанти..
СьогодніСьогодні професіяпрофесія сталастала дужедуже поширеноюпоширеною, , аджеадже жоденжоден ресторанресторан чичи барбар нене можеможе
обійтисяобійтися безбез офіціантаофіціанта. . 

 ХарактеристикаХарактеристика процесупроцесу праціпраці::
ЩеЩе задовгозадовго додо тоготого, , якяк відвідувачівідвідувачі прийдутьприйдуть додо ресторануресторану, , офіціантофіціант розпочинаєрозпочинає
підготовкупідготовку додо їхїх зустрічізустрічі: : отримуєотримує посудпосуд іі столовістолові прибориприбори уу метрдотеляметрдотеля, , сервіруєсервірує
столистоли..
ГоловноюГоловною метоюметою роботироботи офіціантаофіціанта єє оперативнеоперативне обслуговуванняобслуговування відвідувачіввідвідувачів, , 
ознайомленняознайомлення їхїх зз менюменю, , прийомприйом, , іі виконаннявиконання замовленьзамовлень, , сервіровкасервіровка столустолу, , 
складанняскладання менюменю длядля банкетівбанкетів, , прийомівприйомів, , доставкадоставка замовленихзамовлених стравстрав додо столустолу, , 
розрахунокрозрахунок зз відвідувачамивідвідувачами, , збірзбір використаноговикористаного посудупосуду..



ОфіціантОфіціант
 ВимогиВимоги професіїпрофесії додо працівникапрацівника::

ОфіціантОфіціант весьвесь часчас знаходитьзнаходить нана ногахногах, , йомуйому часточасто доводитьсядоводиться переноситипереносити важківажкі тацітаці зз
їжеюїжею, , посудомпосудом, , напояминапоями. . ТомуТому цяця професіяпрофесія потребуєпотребує відвід людинилюдини значноїзначної фізичноїфізичної
витривалостівитривалості..
КожнийКожний робочийробочий деньдень офіціантаофіціанта -- цеце енциклопедіяенциклопедія психологічнихпсихологічних контактівконтактів. . ТойТой, , хтохто
обираєобирає професіюпрофесію офіціантаофіціанта, , повиненповинен легколегко іі вільновільно вступативступати вв контактиконтакти зз різнимирізними
людьмилюдьми, , заза всіхвсіх обставинобставин бутибути ввічливимввічливим, , тактовнимтактовним, , приємнимприємним уу спілкуванніспілкуванні. . ЯкістьЯкість
роботироботи офіціантаофіціанта визначаєтьсявизначається першперш заза всевсе йогойого вміннямвмінням діятидіяти безбез зайвогозайвого шумушуму
((метушніметушні). ). 

 ПрофесіюПрофесію офіціантаофіціанта набуваютьнабувають::
ОволодітиОволодіти професієюпрофесією офіціантаофіціанта можнаможна уу професійнопрофесійно--технічнихтехнічних навчальнихнавчальних закладахзакладах, , вв
навчальнонавчально--курсовихкурсових комбінатахкомбінатах, , безпосередньобезпосередньо нана виробництвівиробництві. . КрімКрім тоготого, , уу практиціпрактиці
професійногопрофесійного навчаннянавчання застосовуєтьсязастосовується перепідготовкаперепідготовка незайнятогонезайнятого населеннянаселення уу службіслужбі
зайнятостізайнятості. . ОфіціантОфіціант можеможе продовжитипродовжити освітуосвіту вв технікумахтехнікумах торгівліторгівлі тата громадськогогромадського
харчуванняхарчування, , інститутахінститутах тата університетахуніверситетах, , деде готуютьготують спеціалістівспеціалістів середньоїсередньої тата вищоївищої
кваліфікаціїкваліфікації..

 ПерспективиПерспективи зайнятостізайнятості::
ЗавдякиЗавдяки створеннюстворенню розгалуженоїрозгалуженої мережімережі державнихдержавних іі приватнихприватних кафекафе, , ресторанівресторанів, , 
барівбарів, , казиноказино, , щощо найбільшнайбільш сконцентрованісконцентровані уу великихвеликих містахмістах тата туристичнихтуристичних центрахцентрах, , 
потребапотреба уу офіціантахофіціантах існуєіснує постійнопостійно. . ПрацюючиПрацюючи нана підприємствахпідприємствах громадськогогромадського
харчуванняхарчування, , вінвін можеможе оволодітиоволодіти йй іншимиіншими професіямипрофесіями, , наприкладнаприклад, , буфетникабуфетника, , барменабармена, , 
метрдотеляметрдотеля..
РизикРизик безробіттябезробіття -- мінімальниймінімальний іі повпов''язанийязаний, , першперш заза всевсе, , зз недостатньоюнедостатньою кваліфікацієюкваліфікацією
тата досвідомдосвідом роботироботи..



ПокоївкаПокоївка
 ПокоївкаПокоївка -- цеце працівникпрацівник готелюготелю абоабо будьбудь--якогоякого

лікувальнолікувально--оздоровчогооздоровчого закладузакладу, , якийякий забезпечуєзабезпечує
відповіднівідповідні санітарносанітарно--гігієнічнігігієнічні тата екологічніекологічні умовиумови
приміщеньприміщень тата тимчасовоготимчасового перебуванняперебування мешканцівмешканців..

 СоціальноСоціально--економічнеекономічне значеннязначення професіїпрофесії::
НазваНазва професіїпрофесії покоївкапокоївка походитьпоходить відвід старословстарослов''янськогоянського
словаслова ""покоїпокої", ", щощо уу давнинудавнину означалоозначало житловужитлову кімнатукімнату. . 
ДляДля доглядудогляду заза цимцим помешканнямпомешканням, , прибиранняприбирання, , аа такожтакож
виконаннявиконання різноманітнихрізноманітних послугпослуг необхіднанеобхідна булабула
присутністьприсутність уу покояхпокоях дівчинидівчини--служниціслужниці. . ЗгодомЗгодом, , зз
розвиткомрозвитком економікиекономіки, , культурикультури, , розширеннямрозширенням
торговельнихторговельних звзв''язківязків людилюди сталистали більшебільше подорожуватиподорожувати, , 
томутому виниклавиникла потребапотреба уу створенністворенні спеціальнихспеціальних постоялихпостоялих
дворівдворів ((уу подальшомуподальшому -- готелівготелів), ), деде подорожніхподорожніх повинніповинні
булибули прийнятиприйняти, , нагодуватинагодувати тата забезпечитизабезпечити транспортомтранспортом..

 ХарактеристикаХарактеристика процесупроцесу праціпраці::
ПокоївкаПокоївка зустрічаєзустрічає іі розміщуєрозміщує гостейгостей, , здійснюєздійснює прибиранняприбирання
номерівномерів, , замінюєзамінює постійнупостійну білизнубілизну, , прибираєприбирає ліжкаліжка, , 
стежитьстежить заза роботоюроботою холодильниківхолодильників, , радіоапаратурирадіоапаратури, , 
приймаєприймає замовленнязамовлення відвід мешканцівмешканців нана побутовіпобутові послугипослуги, , 
стежитьстежить заза тимтим, , щобщоб клієнтиклієнти припри виїздівиїзді нене загубилизагубили своїсвої
речіречі іі нене бралибрали речіречі готелюготелю, , спілкуєтьсяспілкується зз клієнтамиклієнтами нана
високомувисокому культурномукультурному рівнірівні, , виконуєвиконує своюсвою роботуроботу безбез
шумушуму, , охайноохайно тата швидкошвидко..
ОднимОдним ізіз очікуванихочікуваних результатіврезультатів роботироботи покоївкипокоївки повинноповинно
статистати створеннястворення комфортнихкомфортних умовумов проживанняпроживання клієнтівклієнтів
готельногоготельного закладузакладу, , абиаби вонивони почувалипочували себесебе, , якяк удомаудома..



ПокоївкаПокоївка

 ВимогиВимоги професіїпрофесії додо працівникапрацівника::
ОсобливістюОсобливістю готельногоготельного господарствагосподарства єє цілодобовийцілодобовий циклцикл обслуговуванняобслуговування, , томутому
покоївкапокоївка першперш заза всевсе повиннаповинна бутибути психологічнопсихологічно готовоюготовою додо такоїтакої роботироботи..
МожнаМожна виділитивиділити основніосновні професійніпрофесійні якостіякості, , якимиякими вонавона повиннаповинна володітиволодіти: : 
працелюбністьпрацелюбність, , організованістьорганізованість, , охайністьохайність, , високависока витривалістьвитривалість, , 
комунікабельністькомунікабельність, , дипломатичністьдипломатичність, , здатністьздатність справлятисправляти гарнегарне враженнявраження..

 ПрофесіюПрофесію покоївкипокоївки набуваютьнабувають::
уу професійнопрофесійно--технічнихтехнічних навчальнихнавчальних закладахзакладах тата безпосередньобезпосередньо нана виробництвівиробництві. . 
КрімКрім тоготого, , уу практиціпрактиці професійногопрофесійного навчаннянавчання застосовуєтьсязастосовується незайнятогонезайнятого
населеннянаселення. . ПрофесіяПрофесія ""покоївкапокоївка" " повпов''язанаязана зз багатьмабагатьма іншимиіншими професіямипрофесіями
обслуговуючогообслуговуючого персоналуперсоналу готельногоготельного господарствагосподарства. . ЦеЦе черговийчерговий адміністраторадміністратор, , 
портьєпортьє, , черговачергова нана поверсіповерсі, , завідуючазавідуюча поверхомповерхом ((секцієюсекцією), ), старшастарша покоївкапокоївка..

 ПерспективиПерспективи зайнятостізайнятості::
ГотельнеГотельне господарствогосподарство, , аа такожтакож лікувальнолікувально--оздоровчіоздоровчі закладизаклади являютьявляють собоюсобою
галузьгалузь економікиекономіки, , щощо швидкошвидко розвиваєтьсярозвивається. . ІмовірністьІмовірність працевлаштуванняпрацевлаштування
професійнопрофесійно навченоїнавченої покоївкипокоївки припри цьомуцьому великавелика. . ПриПри наявностінаявності зазначенихзазначених
характеристикхарактеристик безробіттябезробіття покоївціпокоївці практичнопрактично нене загрожуєзагрожує, , особливоособливо якщоякщо вонавона
володієволодіє суміжнимисуміжними професіямипрофесіями тата розмовляєрозмовляє іноземноюіноземною мовоюмовою. . ТакожТакож покоївкапокоївка
можеможе, , післяпісля відповідноговідповідного додатковогододаткового перенавчанняперенавчання, , працюватипрацювати економкоюекономкою уу
сімсім''її..



 КажутьКажуть, , щощо вибірвибір професіїпрофесії –– цеце другедруге
народженнянародження людинилюдини. . ВідВід тоготого, , наскількинаскільки
вірновірно ВиВи оберетеоберете свійсвій життєвийжиттєвий шляхшлях, , 
залежитьзалежить, , якеяке місцемісце вв суспільствісуспільстві ВиВи
будетебудете займатизаймати..


