
ДЕtIАРТАМЕНТ ОС.ВIТИ I НАУКИ
виконАвчого оргАну киiвськоi MtcbKoi рАдI
(киiвськоi MtcbKoT дврждвноi адмtнtстгнцti)

дЕржАвний проовсtйно-твхнrчний нАвчАльний здклдд
(МIЖРЕГIондльний IрHTP ювЕлIрного мистЕцтвд м.КИеВд>

OCBITH'I ПРОГРАМА

з пiдготовки квалiфiкованих робiтникiв
Професiя : 4222 <Адмiнiстратор)

Квалiфiкацiя : Адмiнiстратор

розглянуто
на засiданнi методичноi KoMicii
гуманiтарного напрямку
nporonon ХsУ/ вi,д/3. /ё,lИ

схвАлвно
Педагогiчною Радою ДПТНЗ
(МЦЮМ м. Кисва>>

протокол Jф / вiд

грама вводиться в дiю

Авраменко

освiтня
з Р/,
(наказ



І. Передмова 

Освітня програма складена на основі стандарту професійної (професійно-технічної) освіти з 

професії «Адміністратор» затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 

11.05.2019 р. № 648 на модульно-предметному підході. 

 

Розробники 

Авраменко О.О. – директор ДПТНЗ «Міжрегіональний центр ювелірного мистецтва м.Києва», 

викладач охорони праці 

Маленко О.В. – заступник директора з навчально-виробничої роботи ДПТНЗ «Міжрегіональний 

центр ювелірного мистецтва м.Києва», викладач основ галузевої економіки 

Самойленко С.М. – методист ДПТНЗ «Міжрегіональний центр ювелірного мистецтва м.Києва», 

викладач спеціальних дисциплін 

Наливайко Л.В. – викладач спецдисциплін ДПТНЗ «Міжрегіональний центр ювелірного мистецтва 

м.Києва» 

Белік А.М. – викладач української мови ДПТНЗ «Міжрегіональний центр ювелірного мистецтва 

м.Києва» 

Романчук О.В. - викладач основ правових знань ДПТНЗ «Міжрегіональний центр ювелірного 

мистецтва м.Києва» 

Симончук К.А. – викладач англійської мови ДПТНЗ «Міжрегіональний центр ювелірного мистецтва 

м.Києва» 

Кухта А.О. - майстер виробничого навчання ДПТНЗ «Міжрегіональний центр ювелірного мистецтва 

м.Києва» 

Бандилко Т.І. - майстер виробничого навчання ДПТНЗ «Міжрегіональний центр ювелірного 

мистецтва м.Києва» 

Шатилюк Л.А. - майстер виробничого навчання ДПТНЗ «Міжрегіональний центр ювелірного 

мистецтва м.Києва» 

 

  



ІІ. Пояснювальна записка 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

  

Освітня програма охоплює професійну підготовку з освітніх компонентів (навчальних 

предметів), які входять до складу професії «Адміністратор)» 

Освітня програма має модульну структуру. 

Модуль - структурна одиниця освітньої програми,  що містить цілісний набір компетенцій, 

необхідних для засвоєння учнями протягом його вивчення. 

Умови навчання повинні забезпечувати ефективне засвоєння учнями програмового матеріалу 

та відповідати вимогам щодо безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу. Програмою не 

обмежується використання викладачем різних видів апаратного та програмного забезпечення за 

умови відповідності його вимогам чинного законодавства, нормативних документів та даної 

Програми. 

Методика проведення кожного уроку визначається викладачем.   

Обов’язковою передумовою успішного виконання вимог Програми є практична діяльність 

учнів на кожному уроці. 

Обладнання навчального приміщення (кабінету) має відповідати вимогам (технічним, 

санітарно-гігієнічним, педагогічним тощо) 

Перелік основних  засобів навчання 

№ 

з/п 
Найменування 

Кількість на 15 осіб 

П
р
и

м
 

для інд. 

корист. 
для групи 

Обладнання 

1. Відеокамера   1  

2. Калькулятори 1 15  

3. Комп’ютери  1 15  

4. Мультимедійний проектор  1  

5. Сканер  1  

6. Телефон  1  

7. Веб-камера  1  

8. Факсимільний апарат  1  

9. Принтер  4  

10 Копіювальний апарат  1  

11 Знищувач документів  1  

12 Модем  1  

 

  



ІІІ. Загальна характеристика 

Професія Код назва професії або технологічно суміжних професій 

4222 «Адміністратор» 

Рівні кваліфікації Адміністратор 

Ступінь навчання ІІ ступінь професійно-технічної освіти 

Вид професійної 

підготовки 

 Первинна професійна підготовка  

 

Форма навчання Денна 

Квалiфiкацiя в диплoмi  Адміністратор 

Вимоги до рiвня ociб, 

якi можуть розпочати 

навчання за цією 

програмою 

Базова загальна середня освіта 

 

  



ІV.Перелік компетентностей 

 

Позна-

чення 

Найменування 

компетентності 

та навчального 

модуля 

Професійні 

компетент- 

ності 

Назва освітнього 

компоненту 

(навчального 

предмету) 

Зміст професійних компетентностей Кіль- 

кість 

годин 

Кон- 

суль- 

тації 

Загальнопрофесійна підготовка – базовий блок 

 

ЗПК.1 Оволодіння 

основами 

трудового 

законодавства 

 Основи трудового 

законодавства 

Знати:основні трудові права та обов’язки працівників; положення, 

зміст, форми та строки укладання трудового договору; соціальні 

гарантії та  чинний соціальний захист на підприємстві підстави 

припинення трудового договору; щорічні та додаткові відпустки. 

Уміти:контролювати дотримання робітниками підприємства, 

установи, організації трудової і виробничої дисципліни 

12  

ЗПК.2 Оволодіння 

основами 

ринкової 

економіки й  

підприємництва 

 Основи ринкової 

економіки та 

підприємництва 

 

Знати: основи підприємницької діяльності; структуру, 

сегментацію, основні аспекти та етапи створення підприємства; 

функції та структуру управління підприємства; класифікацію 

персоналу і принципи продуктивності праці; економічний зміст 

заробітної плати та форми стимулювання праці на підприємствах. 

Уміти: характеризувати види підприємницької діяльності; 

аналізувати структуру, сегментацію, основні аспекти та етапи 

створення підприємства; використовувати класифікацію персоналу 

та визначати показники продуктивності праці; розрізняти 

економічний зміст заробітної плати та форми стимулювання праці 

на підприємствах 

12  

ЗПК.3 Оволодіння 

основами 

інформаційних 

технологій 

 Основи 

інформаційних 

технологій 

Знати: програми створення текстових, графічних документів, стилі 

оформлення та подання інформації; 

мультимедійні технології, засоби створення презентацій; основи 

мережних систем, загальні відомості про Internet, електронну пошту 

та телеконференції, основні мережі сервісу, браузери, пошукові 

системи; локальні, корпоративні і глобальні мережі. 

Уміти:створювати текстові документи, публікації, мультимедійні 

презентації, графічні документи,  

здійснювати пошук інформації в мережі Інтернет (за напрямком 

професії); використовувати електронну пошту для відправлення, 

отримання документів 

10  



ЗПК.4 Оволодіння 

основами 

використання 

організаційної 

техніки 

 Організаційна 

техніка офісу 

Знати: види зв’язку, можливості сучасних телефонів; типи 

принтерів, принципи дії, основні технічні характеристики; види 

сканерів, принцип дії; факсимільні апарати, режими роботи; 

модеми, види, основні характеристики, принцип роботи; сучасну 

копіювальну техніку, конструктивні особливості, принцип роботи, 

призначення. 

Уміти:здійснювати передачу факсимільних повідомлень; 

працювати з різними видами організаційної техніки 

5  

ЗПК.5 Оволодіння 

основами фахової 

термінології 

 Основи фахової 

термінології 

Знати: основні види  жанрового мовлення; базові мовознавчі 

поняття, основні відомості із різних розділів мовознавства; базові 

лексичні, граматичні, стилістичні правописи. 

Уміти: вільно тлумачити фахові терміни літературною мовою; 

добирати терміни до визначень чи описаних явищ, процесів, 

товарів, послуг;  складати термінологічний словник до фахового 

тексту із додаванням пояснення термінів; складати професійну 

промову, презентацію, пояснення 

10  

ЗПК.6 Оволодіння 

основами ділової 

іноземної мови 

 Основи іноземної 

ділової мова  

Знати:  основні поняття та терміни форм звертання (зустріч, 

вітання, знайомство, прийом замовлення, розрахунок, прощання, 

ствердження, схвалення, згода, відмова, співчуття, побажання, 

подяка, вибачення, прохання) іноземною мовою; необхідні лексичні 

одиниці, структурні одиниці, граматичний матеріал у межах 

тематики, мовленнєві функції та засоби їх вираження,  мовні 

особливості ділового спілкування, спілкування у мережі Інтернет. 

Уміти:  володіти основними поняттями та термінами форм 

звертання; володіти іноземною мовою в межах розмовного та 

професійного мінімуму,  висловлюватися відповідно до певної 

ситуації; описувати події і види діяльності, в яких бере участь; 

розповідати, дотримуючись нормативного мовлення; висловлювати 

своє ставлення; застосовувати писемні навички та вміння для 

оформлення ділової документації; здійснювати ділове спілкування та 

спілкування через мережу Інтернет 

26  



ЗПК.7 Дотримання та 

виконання вимог 

охорони 

праці,безпечного 

виконання робіт, 

пожежної безпеки, 

електробезпеки, 

виробничої санітарії 

та гігієни 

 Охорона праці Знати: законодавчі акти та нормативні документи з охорони праці, 

пожежної безпеки, виробничої санітарії та гігієни праці; вимоги 

інструкцій підприємства з охорони праці, пожежної безпеки; 

правила галузевої безпеки; вимоги до організації робочого місця; 

правила електробезпеки під час обслуговування електрообладнання 

з професії; правила та засоби надання долікарської  допомоги 

потерпілим у разі нещасних випадків. 

Уміти:  організовувати робоче місце відповідно  до вимог безпеки 

праці, пожежної безпеки; визначати необхідні засоби 

індивідуального та колективного захисту, їх справність; 

застосовувати первинні засоби пожежогасіння; надати долікарську 

допомогу потерпілим у разі нещасних випадків під час аварій; 

контролювати дотримання робітниками підприємства, установи, 

організації  правил і норм охорони праці, вимог виробничої 

санітарії і гігієни, протипожежного захисту 

30  

Професійно-теоретична підготовка 

АДМ-1 Обслуговування 

відвідувачів  

АДМ -1.1 

Обслуговуван-

ня відвідувачів 

на 

підприємстві, в 

установі, 

організації 

Організація 

обслуговування 

відвідувачів  

Знати: правила і методи організації процесу обслуговування 

відвідувачів; правила обслуговування відвідувачів у різних галузях; 

культуру ділового мовлення; особливості офіційно-ділового стилю, 

естетику вербального спілкування та техніку мовлення; іноземну 

мову в межах розмовного та професійного мінімуму. 

Уміти: організовувати обслуговування відвідувачів; оформляти 

надходження коштів за послуги у готівковий і безготівковий спосіб; 

забезпечувати якість і культуру обслуговування; створювати 

комфортні умови, консультувати відвідувачів з питань наявних 

послуг; підтримувати позитивний імідж підприємства, установи, 

організації; застосовувати діловий етикет та культуру спілкування; 

обирати тактику поведінки, застосовувати формули мовленнєвого 

етикету та іноземну мову у своїй професійній діяльності; 

забезпечувати чистоту і порядок у приміщеннях і на прилеглих до 

них територіях; стежити за  оновленням та станом реклами 

20  

АДМ -1.2 

Вирішення 

виробничих 

проблем в 

процесі роботи 

підприємства, 

Організація 

обслуговування 

відвідувачів 

Знати: техніку і засоби спілкування з відвідувачами у різних 

умовах і ситуаціях;  дистанції і зони спілкування адміністратора з 

відвідувачами, засоби комунікації; особливості культури іноземних 

партнерів; різноманітні техніки спілкування з представниками 

інших культур; іноземну мову в межах розмовного та професійного 

мінімуму. 

     22   



установи, 

організації 

Уміти: організовувати ділові зустрічі, наради, переговори, збори; 

забезпечувати  сторони необхідним  обладнанням і документами; 

вести колективні переговори та вирішувати розбіжності; розглядати 

претензії, пов’язані з незадовільним обслуговуванням відвідувачів, 

вживати заходів щодо запобігання конфліктних ситуацій; 

розглядати пропозиції, заяви та скарги громадян; здійснювати 

контроль за виконанням працівниками вказівок керівництва 

підприємства; застосовувати  іноземну мову для вирішення 

виробничих ситуацій 

АДМ -1.3 

Інформаційно-

комп’ютерне 

забезпечення 

обслуговуван-

ня 

Інформаційно-

компьютерне 

забезпечення 

Знати: правила прийому, передачі і обробки інформації для 

відвідувачів; правила складання та оформлення довідково-

інформаційної документації у процесі обслуговування;  стандартні 

програми Windows: Word, Excel, Access, системи автоматизованого 

документообігу. 

Уміти: використовувати сканери, копіювально-розмножувальні 

засоби і засоби відображення інформації, мультимедійні технології 

і електронні каталоги; користуватися знищувачами документів; 

здійснювати пошук інформації в різних пошукових системах в 

мережі Internet; працювати з електронною поштою: відправляти та 

отримувати листи, передавати файли за допомогою електронної 

пошти; використовувати системи автоматизованого 

документообігу; вести первинні документи та звітність за 

допомогою Excel 

      22  

АДМ-2 Організація 

документаційно-

го забезпечення 

управління на 

підприємстві,  в 

установі, 

організації 

АДМ -2.1 

Складання та 

оформлення 

кадрової 

документації 

Документаційне 

забезпечення 

управління 

Знати: правила складання та оформлення кадрової документації; 

правила редагування службових документів,  вимоги до 

оформлення. 

Уміти: складати та оформляти кадрову документацію; вести 

документацію при прийомі на роботу, облікову документацію, 

книги, журнали обліку; оформляти документи на призначення 

матеріальної допомоги, премій; стилістично оформлювати та 

редагувати  службові документи. 

17 

 

 

 

 

 

АДМ -2.2  

Складання та 

оформлення 

довідково-

інформаційної 

документації 

Українське 

ділове мовлення 

Знати: правила складання та оформлення довідково-інформаційної 

документації; етикет ділового листування; іноземну мову в межах 

розмовного та професійного мінімуму. 

Уміти: складати та оформляти документацію довідково-

інформаційного характеру з дотриманням стилістичних та  

синтаксичних особливостей оформлення ділових паперів: довідки, 
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доповідні та пояснювальні записки, службові листи, протоколи, 

акти, телеграми, телефонограми, факси, відгуки, плани роботи, 

звіти, доповіді, застосовувати писемні навички та вміння для 

оформлення ділової документації іноземною мовою 

АДМ -2.3 

Складання та 

оформлення 

організаційно-

розпорядчої 

документації 

 

Документаційне 

забезпечення 

управління 

Знати: правила складання та оформлення організаційно-

розпорядчої документації. 

Уміти: складати та оформляти організаційно-розпорядчу 

документацію з дотриманням стилістичних та  синтаксичних 

особливостей оформлення ділових паперів: положення, статути, 

правила, інструкції, розпорядження, вказівки 

17  

АДМ -3 Планування та 

організація  

роботи з 

персоналом 

АДМ -3.1 

Кадрова політика 

підприємства, 

установи, 

організації 

Планування, 

організація і 

технологія 

управління 

персоналом 

підприємства 

Знати: єдину державну кадрову політику, правила роботи з 

кадрами; основи підбору та використання кадрів. 

Уміти: підбирати кадри на вакантні місця, формувати резерв 

працівників; готувати накази з питань заохочення та 

дисциплінарного стягнення; вести облік персоналу 

17  
 

АДМ -3.2 

Управління 

персоналом на 

підприємстві, в 

установі, 

організації 

Планування, 

організація і 

технологія 

управління 

персоналом 

підприємства 

Знати: основи управління  людськими ресурсами і персоналом. 

Уміти: приймати управлінські рішення та критично аналізувати їх; 

складати довгострокові, перспективні і поточні плани роботи з 

персоналом; аналізувати плинність кадрів; діагностувати емоційні 

стани в умовах трудової діяльності; досліджувати задоволення 

роботою в трудових колективах та їх значення для формування 

оптимального психологічного рівня; обліковувати виконання робіт 

та надання послуг; розподіляти робочий час (тайм-менеджмент) 

17  

АДМ- 4 Маркетингова 

діяльність 

підприємства, 

установи, 

організації 

АДМ -4.1 

Застосування 

основ маркетингу 

на підприємстві, 

в установі, 

організації 

Основи 

рекламного 

маркетингу 

Знати: основні поняття та процес управління маркетингом; 

маркетингові стратегії, стадії життєвого циклу товарів та послуг, 

цінові стратегії збуту. 

Уміти: здійснювати збір та систематизацію первинної та вторинної 

маркетингової інформації; надавати консультації з питань наявних 

послуг та асортименту; розробляти нові пропозиції для покращення 

продажів; здійснювати контроль за виконанням працівниками 

вказівок керівництва підприємства, трудової та виробничої 

дисципліни, правил та норм охорони праці, пожежної безпеки, 

вимог виробничої санітарії та гігієни праці; контролювати 

17  



своєчасне виконання договірних зобов’язань; вести оперативну 

звітність щодо роботи 

  АДМ - 4.2 

Організація 

маркетингової 

компанії 

Основи 

рекламного 

маркетингу 

Знати: правила виготовлення реклами із застосуванням фірмового 

стилю та його складових, види реклами; аналізувати мову і стиль 

реклами, ергономіку робочого місця. 

Уміти: виготовляти комп’ютерну, сувенірну та інші види 

рекламної продукції за допомогою текстових редакторів, 

CorelDraw, Publisher, Power Рoint; виготовляти друковану рекламу: 

буклети, календарі, проспекти, макети банерів, планувати та 

оформляти службові приміщення, вітрини, зони обслуговування 

відвідувачів 

20  

Професійно-практична підготовка 

АДМ -1 

 

 

 

 

 

Обслуговування 

відвідувачів 

 

 

 

 

 

АДМ  - 1.1 

Обслуговува

ння 

відвідувачів 

на 

підприємстві

, в установі, 

організації 

Виробниче 

навчання 

організовувати обслуговування відвідувачів; оформляти надходження 

коштів за послуги у готівковий і безготівковий спосіб; забезпечувати 

якість і культуру обслуговування; створювати комфортні умови, 

консультувати відвідувачів з питань наявних послуг; підтримувати 

позитивний імідж підприємства, установи, організації; застосовувати 

діловий етикет та культуру спілкування; обирати тактику поведінки, 

застосовувати формули мовленнєвого етикету та іноземну мову у своїй 

професійній діяльності; забезпечувати чистоту і порядок у 

приміщеннях і на прилеглих до них територіях; стежити за  

оновленням та станом реклами 

24  

АДМ -1.2 

Вирішення 

виробничих 

проблем в 

процесі роботи 

підприємства, 

установи, 

організації 

Виробниче 

навчання 

організовувати ділові зустрічі, наради, переговори, збори; 

забезпечувати  сторони необхідним  обладнанням і документами; 

вести колективні переговори та вирішувати розбіжності; розглядати 

претензії, пов’язані з незадовільним обслуговуванням відвідувачів, 

вживати заходів щодо запобігання конфліктних ситуацій; розглядати 

пропозиції, заяви та скарги громадян; здійснювати контроль за 

виконанням працівниками вказівок керівництва підприємства; 

застосовувати  іноземну мову для вирішення виробничих ситуацій 

24  

АДМ -1.3 

Інформаційн

о-

комп’ютерне 

Виробниче 

навчання 

використовувати сканери, копіювально-розмножувальні засоби і 

засоби відображення інформації, мультимедійні технології і 

електронні каталоги; користуватися знищувачами документів; 

здійснювати пошук інформації в різних пошукових системах в мережі 

Internet; працювати з електронною поштою: відправляти та 

30  



забезпечення 

обслуговува

ння 

отримувати листи, передавати файли за допомогою електронної 

пошти; використовувати системи автоматизованого документообігу; 

вести первинні документи та звітність за допомогою Excel 

АДМ – 2 Організація 

документаційног

о забезпечення 

управління на 

підприємстві,  в 

установі, 

організації 

АДМ -2.1 

Складання та 

оформлення 

кадрової 

документації 

Виробниче 

навчання 

складати та оформляти кадрову документацію; вести документацію 

при прийомі на роботу, облікову документацію, книги, журнали 

обліку; оформляти документи на призначення матеріальної допомоги, 

премій; стилістично оформлювати та редагувати  службові документи. 

24  

АДМ -2.2 

Складання та 

оформлення 

довідково-

інформаційн

ої 

документації 

Виробниче 

навчання 

складати та оформляти документацію довідково-інформаційного 

характеру з дотриманням стилістичних та  синтаксичних особливостей 

оформлення ділових паперів: довідки, доповідні та пояснювальні 

записки, службові листи, протоколи, акти, телеграми, телефонограми, 

факси, відгуки, плани роботи, звіти, доповіді, застосовувати писемні 

навички та вміння для оформлення ділової документації іноземною 

мовою 

24  

АДМ -2.3 

Складання та 

оформлення 

організаційно-

розпорядчої 

документації 

Виробниче 

навчання 

складати та оформляти організаційно-розпорядчу документацію з 

дотриманням стилістичних та  синтаксичних особливостей 

оформлення ділових паперів: положення, статути, правила, інструкції, 

розпорядження, вказівки 

24  

АДМ -3 Планування та 

організація  

роботи з 

персоналом 

АДМ -3.1 

Кадрова 

політика 

підприємства, 

установи, 

організації 

Виробниче 

навчання 

підбирати кадри на вакантні місця, формувати резерв працівників; 

готувати накази з питань заохочення та дисциплінарного стягнення; 

вести облік персоналу 

24  

АДМ -3.2 

Управління 

персоналом на 

підприємстві, 

в установі, 

організації 

Виробниче 

навчання 

приймати управлінські рішення та критично аналізувати їх; складати 

довгострокові, перспективні і поточні плани роботи з персоналом; 

аналізувати плинність кадрів; діагностувати емоційні стани в умовах 

трудової діяльності; досліджувати задоволення роботою в трудових 

колективах та їх значення для формування оптимального 

психологічного рівня; обліковувати виконання робіт та надання 

послуг; розподіляти робочий час (тайм-менеджмент) 

18  



АДМ – 4 Маркетингова 

діяльність 

підприємства, 

установи, 

організації 

АДМ -4.1 

Застосування 

основ 

маркетингу на 

підприємстві, 

в установі, 

організації 

Виробниче 

навчання 

здійснювати збір та систематизацію первинної та вторинної 

маркетингової інформації; надавати консультації з питань наявних 

послуг та асортименту; розробляти нові пропозиції для покращення 

продажів; здійснювати контроль за виконанням працівниками вказівок 

керівництва підприємства, трудової та виробничої дисципліни, правил 

та норм охорони праці, пожежної безпеки, вимог виробничої санітарії 

та гігієни праці; контролювати своєчасне виконання договірних 

зобов’язань; вести оперативну звітність щодо роботи 

12  

АДМ -4.2 

Організація 

маркетингової 

компанії 

Виробниче 

навчання 

виготовляти комп’ютерну, сувенірну та інші види рекламної продукції 

за допомогою текстових редакторів, CorelDraw, Publisher, Power Рoint; 

виготовляти друковану рекламу: буклети, календарі, проспекти, 

макети банерів, планувати та оформляти службові приміщення, 

вітрини, зони обслуговування відвідувачів 

24  

АДМ-1 Обслуговування 

відвідувачів 

 Виробнича 

практика 

організовувати обслуговування відвідувачів; оформляти надходження 

коштів за послуги у готівковий і безготівковий спосіб; забезпечувати 

якість і культуру обслуговування; створювати комфортні умови, 

консультувати відвідувачів з питань наявних послуг; підтримувати 

позитивний імідж підприємства, установи, організації; застосовувати 

діловий етикет та культуру спілкування; обирати тактику поведінки, 

застосовувати формули мовленнєвого етикету та іноземну мову у своїй 

професійній діяльності; забезпечувати чистоту і порядок у 

приміщеннях і на прилеглих до них територіях; стежити за  

оновленням та станом реклами. Організовувати ділові зустрічі, наради, 

переговори, збори; забезпечувати  сторони необхідним  обладнанням і 

документами; вести колективні переговори та вирішувати розбіжності; 

розглядати претензії, пов’язані з незадовільним обслуговуванням 

відвідувачів, вживати заходів щодо запобігання конфліктних ситуацій; 

розглядати пропозиції, заяви та скарги громадян; здійснювати 

контроль за виконанням працівниками вказівок керівництва 

підприємства; застосовувати  іноземну мову для вирішення 

виробничих ситуацій. Використовувати сканери, копіювально-

розмножувальні засоби і засоби відображення інформації, 

мультимедійні технології і електронні каталоги; користуватися 

знищувачами документів; здійснювати пошук інформації в різних 

пошукових системах в мережі Internet; працювати з електронною 

поштою: відправляти та отримувати листи, передавати файли за 

119  



допомогою електронної пошти; використовувати системи 

автоматизованого документообігу; вести первинні документи та 

звітність за допомогою Excel 

АДМ-2 Організація 

документаційног

о забезпечення 

управління на 

підприємстві, в 

установі, 

організації 

 Виробнича 

практика 

Складати та оформляти кадрову документацію; вести документацію 

при прийомі на роботу, облікову документацію, книги, журнали 

обліку; оформляти документи на призначення матеріальної допомоги, 

премій; стилістично оформлювати та редагувати  службові документи. 

Складати та оформляти документацію довідково-інформаційного 

характеру з дотриманням стилістичних та  синтаксичних особливостей 

оформлення ділових паперів: довідки, доповідні та пояснювальні 

записки, службові листи, протоколи, акти, телеграми, телефонограми, 

факси, відгуки, плани роботи, звіти, доповіді, застосовувати писемні 

навички та вміння для оформлення ділової документації іноземною 

мовою. Складати та оформляти організаційно-розпорядчу 

документацію з дотриманням стилістичних та  синтаксичних 

особливостей оформлення ділових паперів: положення, статути, 

правила, інструкції, розпорядження, вказівки 

84  

АДМ-3 Планування та 

організація  

роботи з 

персоналом 

 Виробнича 

практика 

Підбирати кадри на вакантні місця, формувати резерв працівників; 

готувати накази з питань заохочення та дисциплінарного стягнення; 

вести облік персоналу. Приймати управлінські рішення та критично 

аналізувати їх; складати довгострокові, перспективні і поточні плани 

роботи з персоналом; аналізувати плинність кадрів; діагностувати 

емоційні стани в умовах трудової діяльності; досліджувати 

задоволення роботою в трудових колективах та їх значення для 

формування оптимального психологічного рівня; обліковувати 

виконання робіт та надання послуг; розподіляти робочий час (тайм-

менеджмент) 
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АДМ-4 Маркетингова 

діяльність 

підприємства, 

установи, 

організації 

 Виробнича 

практика 

Здійснювати збір та систематизацію первинної та вторинної 

маркетингової інформації; надавати консультації з питань наявних 

послуг та асортименту; розробляти нові пропозиції для покращення 

продажів; здійснювати контроль за виконанням працівниками вказівок 

керівництва підприємства, трудової та виробничої дисципліни, правил 

та норм охорони праці, пожежної безпеки, вимог виробничої санітарії 

та гігієни праці; контролювати своєчасне виконання договірних 

зобов’язань; вести оперативну звітність щодо роботи. Виготовляти  
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різні види рекламної продукції за допомогою текстових редакторів, 

CorelDraw, Publisher, Power Рoint; виготовляти буклети, календарі, 

проспекти, макети банерів, планувати та оформляти службові 

приміщення, вітрини, зони обслуговування відвідувачів 

  



V.Контроль за освітнім процесом та форми атестації 

 

Поточний контроль передбачає поурочне опитування учнів, слухачів, проведення контрольних і 

перевірних робіт, тематичне тестування та інші форми контролю, що не суперечать етичним та 

медико-педагогічним нормам.  

Тематичний контроль застосовується для оцінювання навчальних досягнень учнів, слухачів по 

завершенню вивчення теми робочої навчальної програми. Педагогічні працівники самостійно 

обирають форму поточного, тематичного контролю рівня навчальних досягнень учнів, слухачів. 

Проміжний контроль передбачає семестрові заліки, семестрову атестацію (іспити), річні підсумкові 

заліки, річну атестацію (річні підсумкові іспити), проміжну кваліфікаційну атестацію 

(кваліфікаційний іспит), індивідуальні завдання учням 

Державна підсумкова атестація - форма контролю відповідності освітнього рівня випускників 

навчального закладу державним вимогам. ДПА проводиться наприкінці 3-го навчального року, з 

навчальних предметів, перелік яких щороку визначається і затверджується Міністерством освіти і 

науки України. Обов’язковою є атестація з української мови. ДПА проводиться у письмовій формі. 

Завдання для проведення атестації укладаються навчальними закладами відповідно до орієнтовних 

вимог до змісту атестаційних завдань, затверджених Міністерством освіти і науки України. ДПА 

може проводитися у формі ЗНО. Результати ЗНО з трьох навчальних предметів зараховуються як 

результати державної підсумкової атестації за освітній рівень повної загальної середньої освіти. 

Результати ДПА визначаються за 12-бальною шкалою за загальними критеріями оцінювання 

навчальних досягнень учнів. Бали, отримані за атестацію, виставляються окремо від річних балів. 

Результати ДПА заносяться до атестата про повну загальну середню освіту (11 клас), і враховуються 

при визначенні середнього балу відповідного документа, а також при визначенні претендентів на 

нагородження золотою або срібною медаллю. 

 Поетапна кваліфікаційна атестація  включає: кваліфікаційну пробну роботу, яка відповідає 

вимогам кваліфікаційної характеристики,  кваліфікаційний іспит або захист атестаційної роботи, 

проекту чи творчої роботи, що їх замінює. 

Державна кваліфікаційна атестація включає: кваліфікаційну пробну роботу, яка відповідає 

вимогам кваліфікаційної характеристики, державний кваліфікаційний іспит або захист дипломної 

роботи, проекту чи творчої роботи, що їх замінює. 

  



V I. В uм о еu с m ан d ар m i в пр о ф е с i йн о i' (пр о ф е с i йн о - mе хн iч н oi) о с в i mu

Вимоги до освiтнього, освiтньо-кваrriфiкаuiйного piBHiB, професiйноТ квалiфiкацiТ осiб, якi
навчатим}ться за Стандартом професiйноi (професiйно-технiчноi) освiти (далi - СП(ПТ)О) з професiТ
4222 к Адмiнiстратор> СП(ПТ)О 4222.N.82.| 1 -20 1 9 :

l. При вступi на навчання - повна загальна середня ocBiTa.
2. Пiсля закiнчення навчання - повна загtшьна середня ocBiTa, професiйна (професiйно-технiчна)

ocBiTa або неповна вища ocBiTa (молодший спецiалiст), освiтньо-квалiфiкаuiйний piBeHb
<квалiфiкований робiтнию) за професiею Адмiнiстратор.

Вidповidальна особа за розробку ocBimHboi проzраJчlu свimлана Сал,tойленко
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