
Фахівець 
зі спеціальності 

          «Облік і оподаткування» 
 веде фінансовий, управлінський та податковий облік господарських 

операцій компанії; 

 здійснює аналіз і аудит фінансової звітності та визначає її облікову 

політику; 

 організовує роботу контрольно-ревізійних груп; 

 займається впровадженням прогресивних форм і методів 

бухгалтерського обліку. 

Стандартний кар’єрний 

шлях для співробітника 

бухгалтерії: 

 помічник бухгалтера; 

 бухгалтер (на певній ділянці); 

 старший бухгалтер; 

 заступник головного бухгалтера; 

 касир. 

 

Подальший ріст залежить від 

ваших бажань і можливостей. 
Бухгалтери можуть працювати  

в різних організаціях: від банків  

і фінансових корпорацій, до лікарень  

і дитячих садів. У чому різниця?  

З одного боку, принцип побудови бухгалтерського обліку в усіх сферах 

однаковий. Не так важливо, працюєте ви на взуттєвій фабриці, в торговому 

представництві чи в культурному центрі. З іншого боку - в кожного 

напрямку своя специфіка. Із специфікою конкретної галузі пов’язаний і 

попит на бухгалтерів: одним фірмам потрібний фахівець, який попрацював 

на виробництві, іншим - у фінансових структурах, третім - в державних 

органах. 

 



 

             Фахівець зі спеціальності 

             «Будівництво та цивільна 
інженерія» 

 здійснює зведення цивільних, промислових, сільськогосподарських  будівель; 

 проводить діагностику, ремонт, модернізацію та реконструкцію та 

реставрацію будівель і споруд; 

 організовує та контролює роботу будівельних бригад та ланок. 

 

Працевлаштування випускників 
Технік-дизайнер, технік-будівельник  може працювати в проектних 

організаціях , будівельних підприємствах , архітектурно-дизайнерських бюро 

України і мають право продовжувати навчання у профілюючих вищих  навчальних 

закладах  на пільгових засадах. 

 

Молодший спеціаліст може займати посади: 
- техніка-будівельника; 

- техніка-дизайнера; 

- техніка-проектувальника; 

- макетника; 

- дизайнера середовища; 

- дизайнера-графіка; 

- фахівця з обслуговування та ремонту будівель.  

 

 

 

 

 

 

 

 



                Фахівець зі спеціальності 

           «Агроінженерія» 

 
 забезпечує комплексну механізацію виробничих процесів у галузях рослинництва, 

тваринництва, переробки сільськогосподарської продукції, здійснює вибір і раціональне 

комплектування машинно-тракторних агрегатів, раціональне розміщення і оснащення 

робочих місць і устаткування та безпечні умови роботи на них;  

 організовує і забезпечує безаварійну і надійну роботу техніки і технологічного 

обладнання, їх правильний і своєчасний якісний ремонт, підготовку планів-графіків 

технічного обслуговування і ремонту техніки, огляд і перевірку обладнання, замовлення 

на централізоване виконання технічних обслуговувань і капітальних ремонтів, 

одержання запасних частин, інструментів тощо; 

 бере участь у прийманні і встановленні нового обладнання, впроваджує засоби 

механізації у трудомісткі роботи. 

 

Дипломований спеціаліст може працювати: 
 в державних, акціонерних, колективних, фермерських господарствах 

агропромислового комплексу; 

 в ремонтно-транспортних підприємствах; 

 у станціях технічного обслуговування; 

 завідувачем машинного двору; 

 завідувачем сільськогосподарською дільницею; 

 завідувачем майстерні;  

 майстром; 

 майстром з експлуатації та ремонту машин і обладнання; 

 механіком; 

 механіком автомобільної колони (гаража); 

 механіком  виробництва; 

 механіком дільниці; 

 механіком цеху. 

 

 

 



          Фахівець зі спеціальності 

              «Автомобільний транспорт» 

 
 вміє заповнювати встановлені форми обліку наявності, руху, технічного 

обслуговування, ремонту і пробігу рухомого складу і агрегатів; 

 заповнює технічний паспорт рухомого складу і заносить до нього зміни; 

 визначає виробниче завдання бригадам, окремим робітникам, розробляє 

змінно-добовий план дільниці; 

 перевіряє якість виконаних робіт кожним виконавцем; 

 видає завдання ремонтним робітникам, доцільно розміщуючи їх по робочих 

місцях; 

 виконує роботи з технічного обслуговування і ремонту рухомого складу з 

використанням технологічного оснащення, пристроїв та інструменту; 

 здійснює розрахунки, необхідні для складання заявок на постачання 

ремонтного фонду, запасних частин і експлуатаційних матеріалів для 

дільниць; 

 проводить інструктаж ремонтних робітників, забезпечує дотримання ними 

правил техніки безпеки, промислової санітарії і пожежної безпеки. 

Дипломований спеціаліст  може працювати за такими 

посадами: 
 директором (керівник) малого підприємства (транспортного); 

 начальником відділу транспорту; 

 начальником майстерні;  

 майстром з ремонту транспорту; 

 майстром з експлуатації та ремонту машин і механізмів;  

 механіком автомобільної колони (гаража) ;  

 техніком-конструктором (механіка) ;  

 інспектором з охорони праці (інспектор шляховий; 

 інструктором виробничого навчання;  

 інструктором з навчання практичної їзди, оцінником (експертна оцінка 
майна) ; випробувачем двигунів, водій. 
 

 



               Фахівець зі спеціальності 

            «Галузеве машинобудування» 
 знає принципову будову обладнання, його техніко-економічні характеристики, методи 
раціональної експлуатації; 

 проводить організацію і планування ремонту обладнання, ремонт машин і апаратів; 

 організовує монтажні роботи, ремонт та експлуатацію побутових і промислових 
холодильників; 

 здійснює проектування і реконструкцію цехів підприємств харчової і холодильної 
промисловості 

Дипломований спеціаліст може працювати: 
 на підприємствах харчової промисловості (м'ясокомбінатах, молокозаводах, 

машинобудівельних заводах, механічних майстернях) ; 

 механіком, майстром, начальником цеху, дільниці, майстерні; 

 керівником малого підприємства без апарату управління;  

  бригадиром; 

  наладчиком технологічного обладнання;  

  механіком дільниці; 

 майстром по обладнанню; 

 слюсарем-ремонтником;  

 головним механіком підприємства; 

 може відкрити свій власний цех або майстерню по ремонту обладнання. 

Фахівець із професії «Кухар, кондитер» 
 готує страви та кондитерські вироби , які потребують нескладної кулінарної обробки; 

масового попиту із застосуванням різних способів теплової кулінарної обробки; страви 

та вироби, які потребують особливо складної кулінарної обробки, оформляє порційні та 

страви на замовлення; 

 здійснює допоміжні роботи з виготовляння страв та кулінарних виробів; 

 виготовляє вироби та готові страви для виставок-продажів , порційні страви 

національних  та іноземних кухонь  та інше. 

Перспективи кар’єрного росту: 
 діяльність у сфері ресторанів , їдалень та  надання послуг постачання готової їжі ;  

 діяльність у сфері виробництва іншої харчової продукції, хліба, хлібобулочних виробів, 
виробництва сухарів , печива , пирогів, тістечок з тривалим терміном зберігання; 

 керівник гарячого або холодного цеху; 

 начальник зміни, людина, яка відповідає за   весь виробничий процес; 

 су-шеф - перший головний помічник шеф-кухаря, його права рука; 

 шеф-кухар панує на кухні – він фахівець високого класу, який не тільки чудово знає процес 
виробництва, але і  краще за всіх може приготувати будь-яку страву і створити нову. 



                     Фахівець із професії 

          «Муляр, штукар, маляр» 
 

 проводить загально-будівельні роботи; 

 виконує мулярні, штукатурні та малярні роботи; 

 виконує ремонтні  мулярні, штукатурні та малярні роботи;  

 проводить оздоблення будівель та споруд декоративними матеріалами;   

 проводить підрахунки виконання будівельних робіт. 

Дипломований спеціаліст може працювати: 
 муляром ІІ-ІV розрядів; 

 маляром  ІІ-ІV розрядів; 

 штукатуромІІ-ІV розрядів. 

Фахівець із професії 

«Тракторист-машиністс/г виробництва 

категорії А1,А2,В1, слюсар з ремонту , водій 

автотранспортних засобів В С» 
 самостійно виконує сільськогосподарські та інші механізовані роботи на колісних і 

гусеничних тракторах, сільськогосподарських машинах, що агрегатуються  з  

тракторами згідно з вимогами агротехніки  та агротехнології; 

  комплектує машинно-тракторні агрегати; 

  виконує транспортні роботи на тракторах з дотриманням правил дорожнього руху та 

правил перевезення вантажів; 

 виконує щозмінне технічне обслуговування та періодичне технічне обслуговування  

тракторів, сільськогосподарських машин, на яких працює; 

 визначає несправності тракторів, причіпних і начіпних знарядь та інших машин, що з 

ними агрегатуються, усуває їх; 

 самостійно виконує технологічні регулювання робочих органів сільськогосподарських та 
інших машин і пристроїв до них; 

 водій  автотранспортних засобів здійснює  автомобільні перевезення. 

Дипломований спеціаліст може працювати: 

 трактористом-машиністом с/г виробництва ; 

 категорії А1,А2,В1; 

 слюсаром з ремонту; 

 водієм автотранспортних засобів категорії В С. 

 



 

                  Виробнича практика учнів професії 

               «Маляр, муляр, штукатур» 

        на базі навчального закладу і на  

        підприємствах-замовниках   

 
Виробнича практика учнів професії 

        «Тракторист-машиніст с/г виробництва» 

  
 

 



                  Виробнича практика учнів професії  

                                    «Кухар, кондитер» 

         на базі  відпочинку «АРГО»  

     (Одеська область, смт.Затока) 

 

 

 

Виробнича практика студентів спеціальності 

«Облік і оподаткування» 

 



                           Виробнича практика студентів                    

спеціальності  

                        «Галузеве машинобудування» 

 

 

Виробнича практика студентів 

спеціальності «Агроінженерія» 

 

 

 


