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ІІ. Передмова 

 

Розробники освітньої програми: 

 

Мартиненко Юлія Олександрівна, майстер виробничого навчання ДНЗ 

«Київський професійний коледж з посиленою військовою та фізичною 

підготовкою» 

 

Овчаренко Оксана Олександрівна, старший викладач, майстер 

виробничого навчання ДНЗ «Київський професійний коледж з посиленою 

військовою та фізичною підготовкою» 

 

Титаренко Тетяна Олександрівна, майстер виробничого навчання ДНЗ 

«Київський професійний коледж з посиленою військовою та фізичною 

підготовкою» 

 

Трикіша Вікторія Вікторівна, майстер виробничого навчання ДНЗ 

«Київський професійний коледж з посиленою військовою та фізичною 

підготовкою» 

 

Царук Ольга Григорівна, старший викладач, викладач  спецдисциплін ДНЗ 

«Київський професійний коледж з посиленою військовою та фізичною 

підготовкою» 

 

Чистякова Наталія Геннадіївна, методист, старший викладач ДНЗ 

«Київський професійний коледж з посиленою військовою та фізичною 

підготовкою» 

 

Якубовський Валерій Володимирович,  генеральний директор Товариства з 

обмеженою відповідальністю з іноземним капіталом «Верітекс», д.т.н., проф 
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ІІІ. Пояснювальна записка  

Освітню програму з підготовки кваліфікованих робітників з професії 4222 

Офіс-адміністратор розроблено відповідно до Державного освітнього стандарту 

4222.N.82.1-2022, Конституції України, законів України «Про освіту», «Про 

професійно-технічну освіту», «Про професійний розвиток працівників», «Про 

зайнятість населення», «Про організації роботодавців, їх об'єднання, права і 

гарантії  їх діяльності»,  постанови Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 

№ 1341 «Про затвердження Національної рамки кваліфікацій», розпорядження 

Кабінету Міністрів України  від  14.12.2016 № 1077 «Про затвердження Плану 

заходів із впровадження Національної рамки кваліфікацій на 2016-2020 роки», 

розпорядження Кабінету Міністрів України від 03.04.2017 № 275-р «Про 

затвердження середньострокового плану пріоритетних дій Уряду до 2020 

року», та інших нормативно-правових документів, що є обов'язковими для 

виконання всіма закладами професійної (професійно-технічної) освіти. 

Освітня програма охоплює професійну підготовку з освітніх компонентів 

(навчальних предметів), які входять до складу професії «Офіс-адміністратор». 

Освітня програма має модульну структуру. 

Модуль - структурна одиниця освітньої програми,  що містить цілісний 

набір компетенцій, необхідних для засвоєння здобувачами освіти протягом 

його вивчення. 

Умови навчання забезпечують ефективне засвоєння здобувачами освіти 

програмового матеріалу та відповідають 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 здобувачів освіти на кожному уроці. 

Обладнання навчальних приміщень (кабінетів, навчально-виробничих 

майстерень) має відповідати вимогам (технічним, санітарно-гігієнічним, 

педагогічним тощо). 
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ІV. Загальна характеристика 

 

Професія 4222 Офіс-адміністратор 

Рівні кваліфікації офіс-адміністратор 

Рівень освіти другий (базовий) 

Вид професійної підготовки  первинна професійна підготовка    

Форма навчання денна 

Квалiфiкацiя в диплoмi офіс-адміністратор 

Вимоги до рiвня ociб, якi 
можуть розпочати навчання 
за цією програмою 

повна загальна середня освіта  
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V. 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 (90) 

ЗК1 
Загальні 

компетентності 
 

Основи 

професійної 

діяльності 

Знати: загальні відомості про професію та професійну діяльність, основні 

нормативні акти у професійній діяльності, загальні правила інорми 

виробничої санітарії, організацію і зміст роботи керівника, організаційну 

структуру управління підприємства, основи кадрового менеджменту, права і 

обов’язки працівників, режим їх роботи, правила та методи організації 

процесу обслуговування відвідувачів, зарубіжний досвід в галузі 
Уміти: діяти на основі правових норм у професійній діяльності, 

відповідально ставитися до професійних обов’язків, 
оцінювати результати та якість своєї праці в рамках поставлених завдань, 

застосовувати загальні правила і норми виробничої санітарії 

20 

 

   Охорона праці 

Знати: загальні правила охорони праці та протипожежного захисту у 

галузі, правила електробезпеки, правила та засоби надання долікарської 

допомоги потерпілим у разі нещасних випадків 

Уміти: застосовувати загальні правила охорони праці у професійній 

діяльності, застосовувати первинні засоби пожежогасіння, діяти у  разі 

виникнення нещасних випадків чи аварійних ситуацій, використовувати, в 

разі необхідності, засоби попередження і усунення виробничих, природних 

непередбачених чвищ (пожежі, аварії, повені тощо), надавати долікарську 

допомогу потерпілим у разі нещасних випадків 

30 

 

КК1 
Ключові 

компетентності 
 

Основи 

української 

ділової мови 

Знати: професійну лексику та термінологію за професійним спрямуванням, 

мовні норми ведення ділової бесіди, телефонної розмови, ділових 

переговорів. 

Уміти: лексику та термінологію за професійним спрямуванням, при 

спілкуванні з керівництвом, колегами та відвідувачами, володіти 

навичками усного мовлення в різних комунікативних ситуаціях, що 

виникають в процесі виконання професійних завдань офіс-адміністратора. 

20 

 

КК1  

Комуніка-

тивні 

компетент-

Іноземна мова 

за професійним 

спрямуванням 

Знати: основні поннятя та терміни форм звертання (зустріч вітання, 

знайомство, прийом замовлення, розрахунок, прощання ствердження, 

схвалення, згода, відмова, співчуття побажання, подяка, вибаченя, 

20 
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ності прохання) іноземною мовою, необхідні лексичні одниці, 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 у межах розмовного та професійного мінімуму, 

висловлювати відповідно до певної ситуаціі, описувати події і види 

діяльності, в яких бере участь, розповідати, дотримуючись нормативного 

мовлення, висловлювати своє ставлення, застосувати писемні навички та 

вміння оформлення ділової документації, здійснювати ділове спілкування 

та спілкуваня через мережу Інтернет 

Професійно-теоретична підготовка (439) 

РН1 

Здійснювати 

документаційе 

забезпечення 

управління 

ПК1 

Здатність 

підготувати 

офіс до 

робочого 

дня та 

обирати 

інструменти 

для 

виконання 

професійних 

завдань 

Організаційна 

та офісна 

техніка 

Знати: правила підготовки офісу до робочого дня, правила і норми 

експлуатації приміщень офісу, типове комп’ютерне та офісне обладнання, 

засоби оперативного виведення та тиражування документів, сучасні засоби 

зв’язку (телефон, факс тощо), порядок налаштування офісної техніки, 

загальні правила безпечної експлуатації організаційної та побутової 

техніки, побутову техніку офісу 
Уміти:  підготувати офіс до робочого дня, забезпечити належний стан та 

експлуатацію приміщень офісу відповідно до правил і норм виробничої 

санітарії, кваліфіковано використовувати типове комп’ютерне та офісне 

обладнання для виконання професійних завдань, здійснювати оперативне 

виведення та тиражування документів, використовувати сучасні засоби 

звязк, перевіряти та налаштовувати офісну техніку, користуватися 

побутовою технікою офісу 

20  
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РН1  

ПК2 

Здатність 

виконувати 

роботу з 

документув

ання 

Документацій-

не забезпече-

ння управління 

Знати: систему законодавчого забезпечення діловодства в Україні, основні 

нормативно-правові акти в сфері інформації, основін види документів 

(документних систем) в діловодстві, правила документування в діловодстві, 

етапи життєвого циклу документів/інформації, процеси збирання, 

створення, опрацювання, обмеження доступу до інформації 

Уміти: застосовувати нормативно-правові акти, інструктивні та інші 

документи в сфері інформації, додержуватися вимог законодавства щодо 

захисту персональних даних, дотримуватися вимог стандартів та 

нормативних документів щодо створення та виготовлння документів, 

розробляти управлінську, організаційну, технічну та інші види 

документації, складати установлену звітність, вживати відповідних заходів 

з метою обмеження доступу сторонніх осіб до інфоромиації/ документів, 

дотримуватися інформаційної культури 

 

42 
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РН1  

ПК4 

Здатність 

організову-

вати роботу 

з докумен-

тами 

Знати: порядок, методи та форми організації роботи з документами 

підприємства, процеси формування документ них масивів підприємства та 

основи управління ними, роботу автоматизованих систем діловодства, баз 

даних з використання мережі Інтернет (інформаційно-пошукових систем, 

електронної пошти тощо), нормативні документи щодо організації збереження, 

знищення документів, принципи контролю за виконанням документів та 

доручень, правила документообігу, зокрема електронного, вимоги та 

періодичність звітності в організації, принципи доброчесності в роботі з 

документами 
Уміти: організовувати та вести документообіг (електронний), зокрем 

документів з обмеженим доступом, застосовувати і зберігати результати 

фактографічного пошуку та аналітичної переробки інформації (довідки, 

таблиці, досьє тощо), поширювати результати інформаційного дослідження 

(аналітичні довідки, звіти, конюктурні довідки тощо), узагальнювати та 

накопичувати інформаційні матеріали, що надходять керівнику, здійснювати 

контроль за виконанням документів та доручень, розробляти номенклатуру 

справ підприємства, дотримуватися основних вимог та правил щодо 

збереження, контролю, знищення документів, брати учавсть у проведенні 

експертизи цінності документів, дотримуватися основних вимог та правмил 

щодо передачі документів до архіву (зокрема НАФ), дотримуватися 

інформаційної культури. 

  

РН1  ПК3 Інформаційні Знати: комп’ютерні інформаційно-пошукові системи, браузери, 30  
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Здатність 

застосовувати 

інформаційні 

та комп’ютер-

ні технології в 

процесі ство-

рення, оброб-

ки, системати-
заці, зберіган-

ня інформації/ 

документів 

та комп’ютерні 

технології 

електронну пошту, основні компоненти пакету програм Microsoft Office, 

операції із застосуванням комп’ютерної техніки та відповідного 

програмного забезпечення 

Уміти: здійснювати пошук необхідної інформації, працювати з браузером 

та електронною поштою, створювати документи, в тому числі електронні 

таблтці, діаграми та графіки, використовуючи основні компоненти пакету 

програм Microsoft Office та додаткові засоби їх форматування, 

застосовувати комп’ютерну техніку та відповідне програмне забезпечення 

для роботи зі створення та виготовлення документів 

РН2 

Застосовувати 

технології 

ділової 

комунікації 

ПК3 

Здатність 

забезпечувати 

мультимедій-

ний супровід 

офіційно-ді-

лових заходів 

Знати: основін компоненти пакету програм Microsoft Office для створення 

комп’ютерних презентацій, пристрої для забезпечення мультимедійного 

супроводу офіційно-ділових заходів 

Уміти: створювати презентації із застосуванням офісних програм, 

організовувати наради із застосуванням офісних програм та комп’ютерних 

мереж 

  

КК2 

Цифрова 

компетент-

ність 

Знати: інформаційно-комунікаційні засоби, способи їх застосування, базові 

функції та особливості використання різних пристроїв, програмного 

забезпечення та цифрових мереж, способи пошуку, збереження, обробки та 

передачі інформації у професійній діяльності 

Уміти: використовувати інформаційно-комунікаційні засоби, технології, 

налагоджувати програмне забезпечення та застосовувати його у 

професійній діяльності, здійснювати пошук інформації, її обробку, 

передачу та збереження у професійній діяльності, демонструвати 

інформаційну грамотність під час виконання професійних завдань 

 

 

 

 

 

 

 

РН1  

ПК5 

Здатність 

виконувати 

роботу з 

кадрового 

діловодства 

Кадрове 

діловодство 

Знати: кадрове діловодство, вимоги до  ведення та оформлення кадрових 

документів, вимоги та періодичність звітності в організації, законодавчу та 

інформаційну базу з кадрових питань, вимоги до формування справ 

(особових), програми зі створення бази даних підприємства, види обліку 

кадрів, порядок обрахування різних видів стажу працівників (зокрема з 

використанням спеціалізованих електронних програм) 

Уміти: організовувати та вести кадрове діловодство, розробляти проекти 

кадрової документації, дотримуватися вимог до ведення та оформлення 

кадрових документів, складати та надавати установленя звітність у 

визначені терміни, вести документообіг кадрових документів, зокрема 

48 5 
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електронний, вести всі види обліку (пенсійний, військовий, атестаційний 

тощо), обраховувати стаж працівників (усі види стажу) 

РН3 

Створювати 

продукти 

інформаційно-

аналітичної 

діяльності 

ПК 1. 
Здатність 

застосовувати 

інструменти і 

методи збору, 

аналізу, класи-

фікації, 
організації та 

поширення ін-

формації та 

документів у 
різних 

форматах 
Основи 

інформаційно-

аналітичної 

діяльності 

Знати: основи інформаційно-аналітичної діяльності, 

правила, інструменти і методи збору, аналізу, класифікації, організації та 

поширення інформації та документів у різних форматах,  методи роботи з 

інформаційними документами підприємства, методи інформаційного 

моніторингу,  етапи узагальнення, аналізу і синтезу інформації. 

Уміти: узагальнювати, накопичувати, опрацьовувати інформаційні 

матеріали, що надходять на адресу керівника, здійснювати процедури 

інформаційного моніторингу, узагальнювати, аналізувати і синтезувати 

інформацію в діяльності, пов’язаній з її пошуком, накопиченням, 

зберіганням і використанням, постійно і своєчасно проводити оновлення 

даних 
55  

  

ПК 2. 
Здатність 

застосовуват

и стандартні 

технології 

читання 

та спожи-

вання 

якісної, 

достовірної 

інформації 

Знати: принципи доброчесності в роботі із інформацією, суть і форми 

роботи з інформаційними посередниками. 

Уміти: визначати та підбирати джерела інформації, оцінювати отриману 

інформацію, систематизувати отримані дані, вільно та швидко 

орієнтуватися в інформаційних потоках, подавати дані в єдиному 

(встановленому на підприємстві) форматі,  проводити аналітичний 

моніторинг щодо виконання документів та доручень (періодичність 

моніторингу проводити відповідно Інструкції з діловодства), 

отримувати, аналізувати  та узагальнювати інформацію про хід виконання 

планів для організації подальшого планування та прийняття рішення 

керівником. 

РН5 

Взаємодіяти з 

електронними 

інформаційни-

ми ресурсами 

та сервісами 

ПК1 

Здатність 

виконувати 

роботи зі 

встановленн

я та запуску 

систем 

електронної 

взаємодії 

Електронне 

урядування 

Знати: нормативно-правове та програмно-технічне забезпечення 

функціонування автоматизованих систем, вимоги до обладнання щодо 

забезпечення стабільної роботи автоматизованих системи в процесі 

електронної взаємодії, загальні принципи побудови та функціонування 

інтегрованих систем електронної взаємодії, сутність понять «цифрова 

грамотність», «інформаційна безпека» 
Уміти: формулювати загальні вимоги до впровадження та функціонування 

систем електронної взаємодії,  виконувати основні вимоги до використання 

сайтів органів державної влади 

55 5 

  ПК2 Знати: автоматизовані системи (управління підприємством, захисту 
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Здатність 

виконувати 
операції в си-

стемах елект-

ронної взає-

модії та ко-
ристуватися 

електронни-

ми прог-
рамними 

комплексами 

інформації; електронних сервісів), основні вимоги до технічного 

оснащення робочого місця з метою забезпечення безперебійної роботи по 

обміну документами та інформацією, 

інтерфейс програмних комплексів, що стосуються електронної взаємодії в 

межах компетенції. 

Уміти: працювати в автоматизованих системах,  виявляти протиріччя і 

перешкоди, що виникають у процесі встановлення автоматизованих систем 

електронної взаємодії,  виявляти та запобігати загрозам інформаційній 

безпеці підприємства,  встановлювати та використовувати електронні 

програмні комплекси в межах взаємодії згідно своїх повноважень. 

  

ПК3 Здатність 
застосовувати  

сучасні мето-дики 

і техноло-гії 
автоматизо-

ваного опрацю-
вання інфор-

мації, формува-
ння та викорис-
тання електрон-

них інформа-

ційних ресурсів 
та сервісів 

Знати: методики та технології автоматизації документаційних процесів, 

порядок оновлення програмного забезпечення,  методи і прийоми збирання, 

обробки і передачі інформації в системах електронної взаємодії,  правила 

інформаційної етики та безпеки. 
Уміти: визначати необхідність встановлення і використання додаткових 

електронних систем, вести облік, контроль, аналіз і регулювання 

інформації, що передається засобами  електронних систем,  вести 

статистичну звітність в системах електронної взаємодії, одержувати 

електронні адміністративні послуги,  вміти дотримуватись правил 

інформаційної етики та безпеки. 

 

РН2 

 

ПК 1. 

Здатність 

виконувати 

технічні 

функції по 

забезпеченн

ю роботи 

керівника 
 

Технології 

ділової 

комунікації 

Знати: принципи планування робочого часу, принципи обробки та 

систематизації інформації для керівника,  принципи координації роботи 

керівника підприємства з іншими суб’єктами взаємовідносин, поняття та 

види іміджу. 

Уміти: планувати розклад робочого дня керівника,  організовувати 

своєчасне доведення до відома керівника змісту інформації, що надійшла за 

його відсутності,  здійснювати моніторинг за виконанням рішень керівника 

підприємства, що взяті на контроль,  складати текст публічного виступу,  

забезпечувати координацію між керівником підприємства та іншими 

суб’єктами взаємовідносин,  здійснювати контроль термінів розгляду 

документів та прийняття рішень. 

48  

 
ПК 4. 

Здатність 

Знати: правила ведення телефонних переговорів,  принципи роботи 

приймально-переговорних пристроїв, правила ділового спілкування по 
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здійснювати 

телефонні 

переговори 

 

телефону,  мовний етикет ділового спілкування,  поняття «агресивність» та 

«стрес», способи боротьби з ними. 
Уміти: організовувати проведення телефонних переговорів керівника,  

організовувати передавання й прийом інформації приймально-

переговорними пристроями. 

РН2  

ПК 2. 

Здатність 

планувати 

та організо-

вувати 

ділові, офі-

ційні заходи 

та відряд-

ження 
 

Організація 

обслуговуван-

ня відвідувачів 

Знати: принципи планування зустрічей, конференцій, ділових презентацій, 

правила організації корпоративних нарад та засідань, загальні вимоги до 

проведення ділових зустрічей, протокольні аспекти зустрічі делегацій, 

особливості ведення ділових переговорів, порядок організації та 

узгодження участі керівника в громадських та інших публічних заходах, 

правила організації відряджень та інших поїздок персоналу, основні вимоги 

до публічного виступу. 
Уміти: планувати зустрічі, конференції, ділові презентації,  організовувати 

та проводити корпоративні наради та засідання, забезпечувати  

організованість   в проведенні ділових зустрічей, переговорів,  здійснювати 

прийом делегацій,  організовувати та узгоджувати участь керівника в 

громадських та інших публічних заходах,  організовувати відрядження та 

інші поїздки персоналу. 

42 5 

  

 

 

 

 

 

 

ПК 5. 

Здатність 

організовува

ти прийом 

відвідувачів 

 

Знати: правила організації прийому відвідувачів, сутність понять 

«психологія», «етика», «етикет»,  правила та норми ділового етикету, 

правила і норми професійної етики та етикету,  стиль техніки ділового 

спілкування, основні вимоги до зовнішнього вигляду та правил поведінки у 

професійній діяльності, психологію професійного спілкування, особливості 

ділового спілкування представників різних країн, 
прийоми впливу на суб’єктів взаємодії, основи психології особистості, 

психологічні причини виникнення конфліктів 
Уміти: здійснювати ефективне обслуговування відвідувачів, вирішувати 

конфліктні ситуації, боротися зі стресом,  дотримуватися професійної 

етики під час прийому відвідувачів, обирати потрібні техніки ділового 

спілкування в залежності від конкретних обставин, дотримуватись 

основних вимог до зовнішнього вигляду та правил поведінки у професійній 

діяльності, приймати оптимальні рішення для досягнення поставленої мети 

в діловому спілкуванні,  застосовувати прийоми впливу на суб’єктів 

взаємодії, ефективно застосовувати вимоги етикету в діловому спілкуванні 
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РН4 

Здійснювати 

адмініструванн

я персоналу 

підприємства 

ПК 1. 

Здатність 

координува-

ти взаємо-

дію струк-

турних під-

розділів під-

приємства 
Адмініструва-

ння персоналу 

підприємства 

Знати: організаційну, виробничу й соціальну структуру підприємства, 

особовий склад керівних працівників підприємства,  принципи 

адміністрування, сучасні підходи до пошуку і відбору персоналу, зміст та 

особливості управлінських рішень,  процес розробки та захисту прийнятих 

рішень,  комунікативний процес, комунікації між рівнями організації 

(вертикальна структура);,  комунікації керівник – підлеглий, комунікації 

між різними підрозділами (горизонтальна структура), неформальні 

комунікації,  електронні засоби комунікацій, комунікаційні бар`єри. 
Уміти: організовувати пошук і відбір персоналу,  організовувати роботу з 

персоналом, організовувати взаємодію між різними підрозділами 

підприємства, здійснювати передачу інформації працівникам підприємства 55 5 

  

ПК 2. 

Здатність здій-
снювати конт-

роль та облік 

робочого часу 

персоналу 

Знати: знати правила оформлення документів з обліку робочого часу 

персоналу. 

Уміти: вести документи з обліку робочого часу персоналу (реєстраційні 

форми). 

  

ПК 3 Здатність 
здійснювати 

професійну ко-
мунікацію та 

міжособистіс-
ну взаємодію з 

персоналом 

Знати: психологію колективу і групи, причини виникнення конфліктів в 

колективі,  основи соціального партнерства, суть і стадії згуртованості 

колективу. 

Уміти: попереджати та уникати конфліктів в колективі,  згуртовувати 

колектив,  застосовувати ефективні стратегії управління персоналом. 

РН6 

Здійснювати 

діяльність з 

реалізації 

товарів і послуг 

ПК 1. Здатність 
виконувати ро-

боту по просу-
ванню продукції 

або послуг, що 
реалізуються 

 

Маркетингові 

технології 

Знати: асортимент продукції, що реалізується, особливості організації 

рекламних заходів. 

Уміти: інформувати про асортимент послуг, що реалізуються, 
організовувати рекламні заходи. 

44 5 

  

ПК 2. Здатність  

офо-рмлювати 
офісні примі-

щення та 

вітрини 

Знати: основні принципи оформлення офісного (службового) приміщення, 

вітрин. 

Уміти: оформляти офісні (службові) приміщення, створювати комфортні 

умови праці. 

  

ПК 3. 

Здатність 

забезпечува

Знати: порядок встановлення контактів з експлуатаційними службами, 

комунальними організаціями. 
Уміти: вживати заходів стосовно належного функціонування організаційної 
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ти стабільну 

роботу 

офісу 

техніки офісу, встановлювати контакти з експлуатаційними службами, 

комунальними організаціями для ресурсозабезпечення приміщень офісу, 

проведення ремонтних робіт та інших робіт. 

Професійно-практична підготовка (378) 

 

  
Виробниче 

навчання 

Організація робочого місця.Безпека праці ПК1 12 

378 

 

Робота з операційною системою Windows КК2 24 

Освоєння клавіатури ПК. Розвиток техніки та швидкості друку 

КК2, ПК3 
54 

Робота в текстовому редакторі Word КК2, ПК3 84  

Компоненти пакету програм Microsoft Office КК2  36  

Організація робочого часу ПК1 24  

Принципи та правила ділової етики та етикету КК3,РН2 24 

Складання та друкування документів КК2, РН1, ПК2, ПК3, ПК4, 

ПК5 
96 

Автоматизація роботи в офісі КК2, РН1, РН5, ПК3 24 

 

  
Виробнича 

практика 

Організація робочого місця.Безпека праці ПК1 14 

406 

 

Робота з операційною системою Windows КК2 28 

Освоєння клавіатури ПК. Розвиток техніки та швидкості друку 

КК2, ПК3 
56 

Робота в текстовому редакторі Word КК2, ПК3 84  

Компоненти пакету програм Microsoft Office КК2  42 

Організація робочого часу ПК1 28  

Принципи та правила ділової етики та етикету КК3,РН2 28 

Складання та друкування документів КК2, РН1, ПК2, ПК3, ПК4, 

ПК5 

98 

Автоматизація роботи в офісі КК2, РН1, РН5, ПК3 28 

 
 



Навчальні предмети за видами підготовки 

Кількість годин  

В
сь

о
го

 

Т
ео

р
ет

и
ч

н
и

х
 

Л
П

З
 

З
К

 

К
К

1
 

К
К

2
 

К
К

3
 

К
К

4
 

К
К

5
 

Р
Н

1
 

Р
Н

2
 

Р
Н

3
 

Р
Н

4
 

Р
Н

5
 

Р
Н

6
 

Загальнопрофесійна підготовка 90 84 6             

Основи професійної діяльності 20 18 2 18    2        

Охорона праці 30 30  30            

Основи української ділової мови 20 16 4  20           

Іноземна мова за професійнійним спрямуванням 20 20   20           

Професійно-теоретична підготовка 439 391 48             

Організаційна та офісна техніка 20 16 4       20      

Документаційне забезпечення управління 42 39 3       42      

Інформаційні та комп’ютерні технології 30 20 10   7    23      

Кадрове діловодство 48 44 4       48      

Основи інформаційно-аналітичної діяльності 55 50 5         55    

Електронне урядування 55 52 3           55  

Технології ділової комунікації 48 45 3  13     9 26     

Організація обслуговування відвідувачів 42 35 7    14    28     

Адміністрування персоналу підприємства 55 49 6          55   

Маркетингові технології 44 41 3      19      25 

Професійно-практична підготовка 784               

Виробниче навчання 378    8 172 8 10 8 76 8 62 10 8 8 

Виробнича практика 406    14 182 14 21 14 35 14 35 49 14 14 

Пробна кваліфікаційна робота 7               

Консультації 30               

Державна кваліфікаційна атестація  7               

Всього годин 1357 475 54 48 75 361 36 33 41 253 76 152 114 77 47 

 





 Розглянуто та схвалено      ЗАТВЕРДЖУЮ

на засіданні методкомісії                          Заступник директора з НВР

протокол №__ від  30.08.2022                                  ____ Світлана ЦИГАНКОВА

Робоча  навчальна програма з предмета

 «Основи професійної діяльності»

Професія – 4222 «Офіс-адміністратор»
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ії Кількість годин

всього
з них лабораторно-
практичних робіт

1. Тема  1.  Загальні  вимоги,
права  та  обов’язки  офіс-
адміністратора

ЗК 5

2. Тема  2.  Організаційна
структура  управління
підприємства

ЗК 3

3. Тема  3. Основи  трудового
законодавства.  Права  і
обов’язки  працівників,
режим їх роботи

КК4 2

4. Тема  4.  Безпека  та  охорона
праці офіс-адміністратора

ЗК 2

5. Тема  5.  Правила  та  методи
організації  процесу
обслуговування відвідувачів

ЗК 4

1
6. Тема  6.  Основи  кадрового

менеджменту
ЗК 4

1
Всього годин 20

2

Тема 1. Загальні вимоги, права та обов’язки офіс-адміністратора
Опис  професії  «Офіс-адміністратор».  Функціональні  та  кваліфікаційні
вимоги. Посадові обов’язки та права офіс-адміністратора.  Відповідальність
та умови роботи офіс-адміністратора

Тема 2. Організаційна структура управління підприємства
Організаційні  структури  управління  підприємствами,  їх  види  та
характеристика. Організаційні структури управління підприємствами, їх види
та характеристика



Тема 3. Основи трудового законодавства. Права і обов’язки працівників,
режим їх роботи
Основи трудового законодавства. Правила внутрішнього розпорядку

Тема 4. Безпека та охорона праці офіс-адміністратора

Охорона праці. Правила користування організаційною технікою

Тема 5. Правила та методи організації процесу обслуговування 

відвідувачів

Види, методи та форми обслуговування. Правила обслуговування 

відвідувачів. Організація процесу обслуговування

Практична робота № 1. Розв’язування ситуаційних задач

Тема 6. Основи кадрового менеджменту

Основи кадрового менеджменту. Психологічний клімат в колективі. Етика і 

психологія обслуговування відвідувачів

Практична робота № 2. Розв’язування ситуаційних задач

Розробив викладач  ТИТАРЕНКО Тетяна



Розглянуто та схвалено ЗАТВЕРДЖУЮ
на засіданні методкомісії Заст. директора з НВР 
протокол №1 від  30.08.2022             ______ Світлана ЦИГАНКОВА

Робоча навчальна програма з предмета
 «Організаційна та офісна техніка»
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всього
з них лабораторно-
практичних робіт

1. Тема № 1. Призначення і 
оснащення сучасного офісу

РН1 ПК1 4
1

2. Тема № 2. Канцелярське приладдя 
робочого місця  адміністратора

РН1 ПК1 3

3. Тема № 3. Сучасні засоби зв'язку РН1 ПК1 4

4. Тема № 4. Засоби оперативного 
виводу і тиражування документів

РН1 ПК1 7 2

5. Тема №5. Побутова техніка офісу РН1 ПК1 2 1

Всього годин 20 4

Тема № 1. Призначення і оснащення сучасного офісу
Організаційно-технічні засоби  офісу.  Організація  робочого  місця.

Санітарно-гігієнічні  вимоги  до  офісних  приміщень.  Сучасні  тенденції  в
розташуванні  і  оснащенні  офісів.  Колірний  дизайн  приміщення,  меблів,
технічного оснащення офісу. 

Практична робота №1. Розробка плану-схеми офісу.
Тема № 2. Канцелярське приладдя робочого місця  адміністратора 
Засоби  складання  та  зберігання  текстових  документів.  Використання

канцелярського  приладдя:  степлерів,  діркопробивачів,  нумераторів,  тек-
реєстраторів, тек. Використання канцелярського приладдя: файлів, штемпелів,
картотек, затисків брошурувань.

Тема № 3. Сучасні засоби зв'язку 
Види  зв'язку.  Можливості сучасних  телефонів.  Радіозв'язок.

Радіотелефон.  Стільниковий  телефон.  Автовідповідач.  Електронна  пошта.
Техніка  безпеки при роботі на факсимільних апаратах. Копіювання документів
із зміною режимів.  Заміна паперу.  Передача факсимільного повідомлення на
інший номер. Робота на факсимільному апараті.



Тема № 4. Засоби оперативного виводу і тиражування документів 
Загальна характеристика принтерів.  Типи принтерів. Сканер. Принципи

роботи сканерів. Техніка безпеки при роботі на копіювальній техніці.
Практична робота №2. Сканування документів і вивід на друк.
Технічні  характеристики  ламінаторів.  Принцип  роботи  ламінаторів.

Знищувачі документів, їх моделі, будова і принцип роботи. 
Практична  робота  №3.  Робота  з ламінатором та  знищувачем

документів.
Тема №5. Побутова техніка офісу
Електрокавомолка,  електрокавоварка,  електрочайник,  тостер,

мікрохвильова піч, їх моделі, будова і принцип роботи.
Практична  робота  №4.  Використання  побутової  техніки  в  роботі

адміністратора

Розробив викладач ТРИКІША Вікторія



Розглянуто та схвалено ЗАТВЕРДЖУЮ
на засіданні методкомісії Заст. директора з НВР 
протокол №1 від  30.08.2022             ______ Світлана ЦИГАНКОВА

Робоча навчальна програма з предмета
 «Документаційне забезпечення управління»
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з них
лабораторно-
практичних

робіт

1.
Тема 1. Підготовка офісу до 
робочого дня

РН 1 ПК 1 6 1

2.
Тема 2. Вибір інструментів та 
обладнання для виконання 
професійний завдань

РН 1
КК 2

ПК 1 8 1

3.
Тема 3. Організація роботи з 
документами

РН 1 ПК 4 28 2

Всього годин 42 3

Тема 1. Підготовка офісу до робочого дня
Загальні  правила  підготовки  офісу  до  робочого  дня.  Планування

діяльності  офісу.  Правила і  норми експлуатації приміщень офісу. Вимоги до
робочого  місця.  Планування  робочого  часу  офіс-адміністратор.  Складання
органайзеру

Тема  2.  Вибір  інструментів  та  обладнання  для  виконання
професійних завдань

Типове  комп’ютерне  і  офісне  обладнання.  Засоби  оперативного
виведення.  Засоби  оперативного  тиражування  документів.  Сучасні  засоби
зв’язку.  Порядок  налаштування  офісної  техніки.  Загальні  правила  безпечної
експлуатації організаційної та побутової техніки

Тема 3. Організація роботи з документами
Загальний порядок, методи та форми організації  роботи з документами

підприємства. Робота з документами з обмеженим доступом. Узагальнення та
накопичення  інформаційних  матеріалів,  що  надходять  керівнику.  Процеси
формування  документних  масивів  підприємства  та  основи  управління  ними.
Застосування  і  зберігання  результатів  фактографічного  пошуку  (довідки,
таблиці,  досьє).  Методи  аналітичної  переробки  інформації.  Поширення
результатів  інформаційного  дослідження  (аналітичні  довідки,  звіти,
кон’юнктурні  довідки  тощо).  Робота  з  автоматизованими  системами



діловодства.  Використання  інформаційно-пошукових  систем,  електронної
пошти. Робота з базами даних з використанням мережі Інтернет. Нормативні
документи  щодо  організації  збереження,  знищення  документів.  Принципи
контролю  за  виконанням  документів  та  доручень.  Правила  документообігу,
зокрема електронного. Розробка номенклатури справ підприємства. Проведення
експертизи  цінності  документів.  Передача  документів  до  архіву.  Вимоги  та
періодичність  звітності  в  організації.  Принципи  доброчесності  в  роботі  з
документами. Дотримання інформаційної культури

Розробила викладач ОВЧАРЕНКО Оксана
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протокол №__ від  30.08.2022                              ______ Світлана ЦИГАНКОВА

Робоча  навчальна програма з предмета

 «Інформаційні та комп’ютерні технології»
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всього
з них лабораторно-
практичних робіт

1. Тема  1.  Інформаційно-комунікаційні
засоби, способи їх застосування

РН1

КК2
7 2

2. Тема  2.  Основні  компоненти  пакету
програм  Microsoft Office для
створення комп’ютерних презентацій

РН2 ПК3 6 3

3. Тема 3.  Застосування  інформаційних
та комп’ютерних технологій в процесі
створення,  обробки,  систематизації,
зберігання інформації та документів

РН2

КК2
ПК3 17 5

Всього годин 30 10

Тема 1. Інформаційно-комунікаційні засоби, способи їх застосування
Базові функції та особливості використання різних пристроїв, програмного

забезпечення  та  цифрових  мереж.  Способи  пошуку,  збереження,  обробки  та
передачі  інформації.  Використання  інформаційно-комунікаційних  засобів,
технологій.  Налагодження  програмного  забезпечення  та  застосування  його  у
професійній  діяльності.  Демонстрація  професійних  здібностей  через
використання мультимедійних засобів.
Практична робота №1 Кодування інформації
Практична робота №2 ПК: принципи побудови та основні пристрої

Тема 2. Основні компоненти пакету програм Microsoft Office для створення
комп’ютерних презентацій

Використання  пристроїв  для  забезпечення  мультимедійного  супроводу
офіційно-ділових заходів.

Створення презентацій із застосування офісних програм. 



Організація  нарад  із  застосуванням  офісних  програм  та  комп’ютерних
мереж. 

Практична робота №3 Робота з папками та документами в Windows
Практична робота №4 Створення презентації в Power Point
Практична робота №5 Створення презентації в Power Point з використання
засобів анімації

Тема 3. Застосування інформаційних та комп’ютерних технологій в процесі
створення, обробки, систематизації, зберігання інформації та документів

Робота з інформаційно-пошуковими системами, браузерами, електронною
поштою. Технології пошуку інформації. Застосування комп’ютерної техніки та
відповідного програмного забезпечення.  Основні компоненти пакету програм
Microsoft Office.  Текстовий  процесор  Word.Структура  вікна. Панель
інструментів. Створення різних видів документів в Microsoft Word. Створення
колонок, буквиці, виноски. Структура вікна табличного процесора. Введення,
редагування,  форматування  даних в  середовищі  Excel.  Створення  діаграм та
побудова графіків.

Практична робота №6 Робота із засобами текстового процесора
Практична робота №7 Робота з документами професійного спрямування
Практична  робота  №8  Статистична  обробки  даних  і  прогнозування
засобами Microsoft Excel 
Практична робота №9 Робота з майстром діаграм
Практична  робота  №10 Розв’язування  задач  оптимізації  за  допомогою
табличних процесорів

Розробив викладач МАТРИНЕНКО Юлія



 Розглянуто та схвалено      ЗАТВЕРДЖУЮ

на засіданні методкомісії                          Заступник директора з НВР

протокол №__ від  30.08.2022                                  ____ Світлана ЦИГАНКОВА

Робоча  навчальна програма з предмета

 «Кадрове діловодство»

Професія – 4222 «Офіс-адміністратор»
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всього
з них лабораторно-
практичних робіт

1. Тема  1.  Документування
діяльності кадрових служб

РН1 ПК5 5

2. Тема  2.  Вимоги  до  ведення
та  оформлення  кадрових
документів

РН1 ПК5 11

3. Тема 3. Нормативно-правова
база відділу кадрів

РН1 ПК5 3

4. Тема 4.  Складання особової
документації

РН1 ПК5 6
1

5. Тема  5.  Ведення  трудових
книжок

РН1 ПК5 4
1

6. Тема  6.  Порядок
обрахування  різних  видів
стажу працівників

РН1 ПК5 4

1
7. Тема  7. Оформлення

інформаційно-довідкової
інформації

РН1 ПК5 6

1
8. Тема  8. Оформлення

трудових  договорів
РН1 ПК5 6

9. Тема  9.  Автоматизація
кадрового діловодства

РН1 ПК5 3

Всього годин 48 4

Тема 1. Документування діяльності кадрових служб
Визначення  поняття  «кадрове  діловодство».  Принципи роботи  з  кадровою
документацією.  Схеми  опрацювання  та  обігу  кадрової  документації.
Завдання відділу кадрів.



Тема 2.  Вимоги до ведення та оформлення кадрових документів
Вимоги  до  оформлення  документації.  Вимоги  до  реквізитів  та  тексту
документів.  Уніфікація  і  стандартизація   кадрової  документації.  Поділ
документації за функціональними  ознаками.  Первинно-облікова, особова та
організаційно-розпорядча документація. Звітно-статистична документація. 

Тема 3. Нормативно-правова база відділу кадрів
Кодекс  законів  про  працю.  Підготовка  посадової  інструкції.  Складання
правил внутрішнього розпорядку.

Тема 4. Складання особової документації
Вимоги до провадження особової  справи.  Види обліку кадрів.  Правила та
порядок  формування  особової  справи.  Особливості  складання  документів
особової справи. Зберігання та передача особових справ в архів
Практична робота № 1. Формування особової справи 

Тема 5. Ведення трудових книжок
Трудова книжка, як основний документ про трудову діяльність. Особливості
ведення  та  заповнення  трудових  книжок.  Збереження  та  облік  трудових
книжок
Практична робота № 2. Заповнення трудової книжки

Тема 6. Порядок обрахування різних видів стажу працівників
Види стажу роботи. Страховий стаж. Порядок набуття та зарахування. Сайт
Пенсійного фонду України.
Практична робота № 3. Визначення страхового стажу

Тема 7. Оформлення інформаційно-довідкової інформації
Складання  довідок.  Підготовка  доповідних  і  службових  записок.
Оформлення  подання  та  клопотання.  Написання  пояснювальних  записок.
Складання службових листів.
Практична робота № 4. Складання  службових листів

Тема 8. Оформлення трудових договорів
Суть колективного договору.  Колективні угоди та їх види. Види трудових
договорів.  Контрактна  форма  трудового  договору.  Укладання  трудового
договору між фізичною особою (роботодавцем) та працівником

Тема 9. Автоматизація кадрового діловодства 
Автоматизація роботи відділу кадрів. Проектування баз даних відділу кадрів.
Види програм зі створення бази даних підприємства (Microsoft Access, Excel)

Розробив викладач  ТИТАРЕНКО Тетяна
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1. Тема  1.  Основні  поняття
інформаційно-аналітичної
діяльності 

РН3 ПК1 7

2. Тема  2.  Джерельна  база
інформаційно-аналітичної
діяльності

РН3 ПК2 7

1
4. Тема 3.  Методи, способи та

засоби  інформаційно-
аналітичної діяльності

РН3 ПК1 5

1
5. Тема  4.  Інформаційно-

аналітичний  пошук  та  його
місце  в  інформаційно-
аналітичній діяльності

РН3 ПК1 6

Тема  5. Інформаційно-
комунікаційні  засоби,
способи їх застосування

РН3 КК2 5

6. Тема  6.  Застосування
стандартів  технології
читання  та  споживання
якісної,  достовірної
адміністрації

РН3 ПК2 15

2
7. Тема 7. Методика створення

інформаційно-аналітичного
документу

РН3 ПК2 10

1

Всього годин 55 5



Тема 1. Основні поняття інформаційно-аналітичної діяльності
Основи інформаційно-аналітичної діяльності. Правила, інструменти і методи
збору,  аналізу,  класифікації,  організації  та  поширення  інформації  та
документів  у  різних  форматах.  Методи  роботи  з  інформаційними
документами  підприємства.  Методи  інформаційного  моніторингу.  Етапи
узагальнення, аналізу і синтезу інформації

Тема 2.  Джерельна база інформаційно-аналітичної діяльності
Поняття  інформаційного  ресурсу.  Класи  та  види  інформаційного  ресурсу.
Документі ресурси (документні потоки і масиви). Електронні інформаційні
ресурси. Функції інформаційно-аналітичної діяльності

Тема 3.  Методи, способи та засоби інформаційно-аналітичної діяльності
Загальна  характеристика  методів,  способів  та  засобів  інформаційно-
аналітичної діяльності.

Тема 4. Інформаційно-аналітичний пошук та його місце в інформаційно-
аналітичній діяльності
Методика  інформаційно-аналітичного  пошуку.  Формулювання  мети  та
постановка завдань інформаційно-аналітичного пошуку.
 
Тема 5. Інформаційно-комунікаційні засоби, способи їх застосування
Сутність  та  зміст  інформаційно-комунікаційних  технологій.  Пошук
інформації в мережі Інтернет.

Тема  6.  Застосування  стандартів  технології  читання  та  споживання
якісної, достовірної адміністрації
Принципи  доброчесності  в  роботі  з  інформацією.  Суть  і  форми  роботи  з
інформаційними посередниками. Поняття інформаційно-аналітичної послуги.
Види інформаційних документів.  Створення  та  використання  аналітичних,
оглядових документів

Тема 7. Методика створення інформаційно-аналітичного документу
Використання  різних  видів  інформації  в  інформаційно-аналітичній
діяльності.  Інформаційно-аналітичний  документ  як  інформаційна  модель
первинного документа

Розробив викладач ТИТАРЕНКО Тетяна 
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1.
Системи електронної взаємодії

РН 5
ПК 1
ПК 2

15 1

2.
Сучасні  методики  і  технології
автоматизованого  опрацювання
інформації

РН 5 ПК 3 20 1

3.
Формування  та  використання
електронних  інформаційних  ресурсів  та
сервісів

РН 5 ПК 3 20 1

Всього годин 55 3

Тема 1. Системи електронної взаємодії 
Нормативно-правова  база  та  програмно-технічне  забезпечення

функціонування  автоматизованих  систем.  Вимоги  до  обладнання
автоматизованих систем електронної взаємодії. Загальні принципи побудови та
функціонування  інтегрованих  систем  взаємодії.  Сутність  понять  «цифрова
грамотність», «інформаційна безпека». Вимоги до використання сайтів органів
державної влади. Практична робота по електронній взаємодії із сайтом органу
державної влади.

Тема  2.  Сучасні  методики  і  технології  автоматизованого
опрацювання інформації

Автоматизовані  системи  управління  підприємством.  Автоматизовані
системи захисту інформації. Електронні сервіси. Технічне оснащення робочого
місця  по  обміну  документами  та  інформацією.  Інтерфейс  програмних
комплексів.  Робота  в  автоматизованих  системах.  Виявлення  протиріч  і
перешкод,  що  виникають  в  процесі  електронної  взаємодії.  Виявлення  та
запобігання  загрозам  інформаційній  безпеці  підприємства.  Встановлення  та



використання електронних програмних комплексів в межах своїх повноважень.
Практична робота по роботі в автоматизованих системах.

Тема 3.  Формування та  використання електронних інформаційних
ресурсів та сервісів

Основні методики і технології  автоматизації документаційних процесів.
Встановлення  і  використання  додаткових  електронних  систем.  Порядок
оновлення програмного забезпечення. Методи і прийоми збирання, обробки і
передачі  інформації  в  системах  електронної  взаємодії.  Ведення  обліку,
контролю,  здійснення  аналізу  і  регулювання  інформації,  що  передається
засобами  електронних  систем.  Ведення  статистичної  звітності  в  системах
електронної  взаємодії.  Правила  інформаційної  етики  та  безпеки.  Практична
робота по одержанню електронних адміністративних послуг.

Розробила викладач ОВЧАРЕНКО Оксана



Розглянуто та схвалено ЗАТВЕРДЖУЮ
на засіданні методкомісії Заст. директора з НВР 
протокол №1 від  30.08.2022             ______ Світлана ЦИГАНКОВА

Робоча навчальна програма з предмета
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1.
Тема 1. Принципи планування 
робочого часу

РН 2 ПК 1
6 1

2.
Тема 2. Принципи обробки та 
систематизації інформації для 
керівника

РН 1
КК 2

ПК 1
ПК 2
ПК 3

9 1

3.

Тема 3. Принципи координації 
роботи керівника підприємства з 
іншими суб’єктами 
взаємовідносин

РН 2
КК 4

ПК 1
ПК 2

14

4. Тема 4. Поняття та види іміджу КК 3 9

5.
Тема 5. Правила ведення 
телефонних переговорів

РН 2 ПК 4
10 1

Всього годин 48 3

Тема 1. Принципи планування робочого часу 
Загальні  принципи  планування  робочого  часу.  Нормування  робочого

часу.  Планування  часу за  методом «Піраміда» Б.Франкліна.  Типові  помилки
при плануванні робочого часу. Практична робота по плануванню робочого часу

Тема  2.  Принципи  обробки  та  систематизації  інформації  для
керівника

Поняття систематизації  інформації.  Інновації в процесах систематизації
інформації. Аналітична обробка інформації. Оптимізація реєстрації однотипних
документів. Планування робочого дня керівника (зустрічі,  телефонні дзвінки,
наради тощо).  Здійснення контролю за своєчасним виконанням працівниками
підприємства  виданих  наказів  та  розпоряджень.  Стандарти,  норми,  правила,
методики і процедури, що стосуються окремих видів діяльності при допомозі
керівнику підприємства в його роботі.  Системи автоматизованого збирання та
систематизації  інформації.  Практична  робота  по  огляду  систем
автоматизованого збирання та систематизації інформації



Тема  3.  Принципи  координації  роботи  керівника  підприємства  з
іншими суб’єктами взаємовідносин

Планування розкладу робочого дня керівника.  Визначення пріоритетів у
взаємовідносинах  керівника  підприємства  з  окремими  працівниками.
Визначення  пріоритетів  у  взаємовідносинах  керівника  підприємства
посадовими  особами  інших  організацій,  відвідувачами.  Інформування
керівника щодо процесів, що відбуваються в організації.  Перевірка письмових
заяв  та  реєстрація  документів.  Ведення  записів  на  прийом  до  керівника
підприємства.  Організація  прийому  відвідувачів.  Моніторинг  за  виконанням
рішень  керівника,  що  взяті  на  контроль.  Виконання  окремих  доручень
керівника  підприємства.  Складання  тексів  публічного  виступу.  Координація
між  керівником  і  суб’єктами  взаємовідносин.  Контроль  термінів  розгляду
документів. Контроль за прийняттям рішень.  Внесення пропозицій керівнику
підприємства щодо підвищення ефективності і якості роботи

Тема 4. Поняття та види іміджу
Загальні  поняття  іміджу.  Різниця  між  стилем  та  іміджом.  Складові  та

функції  іміджу. Властивості  іміджу. Комунікативні  властивості  іміджу. Види
іміджу організації  та  правила його створення.  Види іміджу працівника.  Роль
іміджу у діловому спілкуванні. Роль іміджмейкерів для організацій

Тема 5. Правила ведення телефонних переговорів
Основна  мета  телефонних  переговорів.  Принципи  роботи  приймально-

передавальних  пристроїв.  Правила  ділового  спілкування.  Мовний  етикет
ділового спілкування. Поняття «агресивність» та «стрес», способи боротьби із
ними. Організація проведення телефонних переговорів керівника. Організація
передавання  і  прийом  інформації  приймально-переговорними  пристроями.
Мистецтво  ведення  телефонних  переговорів.  Поради  з  ведення  телефонних
переговорів. Голос, тембр та інтонація – як основна зброя у веденні телефонних
переговорів. Практична робота по веденню телефонних переговорів

Розробила викладач ОВЧАРЕНКО Оксана
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1. Тема 1. Підготовка та проведення
ділових зустрічей

РН2 ПК2 8
2

2. Тема 2. Основи ділового етикету РН2 ПК5 6 1
3. Тема 3. Ділове спілкування РН2 ПК5 8 1
4. Тема  4.  Взаєморозуміння  та

конфлікти у спілкуванні
КК3 9

1
5. Тема 5. Імідж ділової людини РН2 ПК5 3
6. Тема  6.  Ділові  контакти  з

іноземними партнерами
РН2 ПК5 3

7. Тема  7.  Особливості  роботи  в
команді

КК3 5
2

Всього годин 42 7

Тема 1. Підготовка та проведення ділових зустрічей
Принципи  планування  ділових  зустрічей.  Підготовка  до  проведення

переговорів. Організація зустрічі делегацій. Стандартні етикетні ситуації.
Практична  робота  №1  Відпрацювання  навичок  підготовки  та

проведення ділових зустрічей
Загальні вимоги до проведення ділових прийомів. Види прийомів.
Практична  робота  №2  Відпрацювання  навичок  організації  ділових

прийомів

Тема 2. Основи ділового етикету
Особливості  ділового етикету та поняття ділового протоколу.  Етика та

етикет у взаєминах керівника та підлеглими. Національні особливості ділового
етикету в різних країнах світу.
Візитні картки. Сувеніри та подарунки у діловій сфері.



Практична робота №3 Відпрацювання навичок розроблення макету 
візитних карток

Тема 3. Ділове спілкування 
Ділове спілкування: особливості та моральні аспекти. Способи ділового

спілкування. Засоби ділового спілкування. Індивідуальні ділові бесіди. Форми
колективного  обговорення  проблеми.  Публічний  виступ  у  діловому
спілкуванні. Прийоми впливу на співрозмовника.

Практична  робота  №4  Відпрацювання  навичок  підготовки
публічного виступу

Тема 4. Взаєморозуміння та конфлікти у спілкуванні
Визначення  понять  «людина»,  «індивід»,  «індивідуальність»,

«особистість».  Темперамент.  Характер  та  здібності.  Способи  саморегуляції.
Психічне  здоров’я  –  основа  щасливого  життя  людини.  Взаєморозуміння  та
конфлікти у спілкуванні.  Міжособистісні  конфлікти у спілкуванні.  Аналіз  та
методи подолання конфліктів в ділових стосунках.

Практична  робота  №5  Відпрацювання  навичок  запобігання
конфліктів

Тема 5. Імідж ділової людини 
Імідж як умова успіху ділової людини. Зовнішній вигляд ділової людини.

Зачіска, парфуми, косметика, макіяж та прикраси ділової людини

Тема 6. Ділові контакти з іноземними партнерами
Традиції  європейського спілкування. Особливості  спілкування в Азії  та

Африці. Спілкування з представниками Америки та Австралії. 

Тема 7. Особливості роботи в команді 
Поняття команди, її згуртованість, конфліктність. Групові норми, правила

та статус членів команди. 
Практична  робота  №6  Відпрацювання  навичок  роботи  в  команді

(тренінг 2 год) 
Розробив викладач Царук Ольга
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Робоча навчальна програма з предмета
 «Адміністрування персоналу»
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всього
з них лабораторно-
практичних робіт

1. Тема 1. Управління персоналом як
соціальна система

РН4 ПК1 11
2

2. Тема 2. Управлінські рішення РН4 ПК1 7 1
3. Тема 3. Комунікації в організаціях РН2 ПК1 10 1
4. Тема  4.  Контроль  та  облік

робочого часу персоналу
РН4 ПК2 3

5. Тема  5.  Малі  та  великі  соціальні
групи

РН4 ПК3 10
1

6. Тема  6.  Соціальне  партнерство  в
організації

РН4 ПК3 5

7. Тема  7.  Згуртованість  або
соціальний  розвиток колективу

РН4 ПК3 9
1

Всього годин 55 6

Тема 1. Управління персоналом як соціальна система
Особистість:  сутність,  структура,  організаційна  поведінка.  Структура  і

чисельність персоналу підприємства.  Вимоги до професійно-кваліфікаційного
рівня працівників. Компетентність працівників: сутність, види.

Практична  робота  №1  Відпрацювання  навичок  аналізу  структури
персоналу підприємства

Колектив як   соціальна група. Структура та ефективність роботи трудових
колективу. Наймання  персоналу у підприємство. Залучення  персоналу.  Відбір
персоналу.

Практична робота №2 Відпрацювання навичок організації  пошуку і
відбору персоналу

Тема 2. Управлінські рішення 
Поняття   «управлінське  рішення».  Моделі    прийняття  управлінських

рішень. Класифікація управлінських рішень. Прийняття управлінських рішень.



Роль  керівника  в  процесі   прийняття  управлінських  рішень.  Розподіл
відповідальності при організації   розробки управлінських рішень.

Практична робота №3 Відпрацювання навичок підготовки  проектів  
управлінських рішень

Тема 3. Комунікації в організаціях 
Комунікація:    визначення, суть, поняття.  Поняття  про комунікативний

процес, його форми. Основні  комунікативні канали. Комунікативні зв’язки в
організаціях.    Неформальні  комунікації.    Електронні  засоби  комунікації.
Комунікаційні бар’єри.  

Практична  робота  №4  Відпрацювання  навичок  подолання
комунікаційних бар’єрів

Комунікації в управлінні. Види комунікацій.

Тема 4. Контроль та облік робочого часу персоналу
Види  обліку робочого  часу.  Ведення   табеля    обліку робочого  часу.

Особливості  обліку робочого часу  деяких категорій працівників.

Тема 5. Малі та  великі   соціальні групи 
Поняття    малої  групи  і  колективу.  Феноменологія  малих  груп.

Ефективність групової діяльності. Процес прийняття  групових рішень.  Стилі
лідерства.   Міжособистісні і  міжгрупові  конфлікти. Причини міжособистісних
і  міжгрупових   конфліктів.  Функції  міжособистісних  і  міжгрупових
конфліктів.  Стратегії  поведінки,  способи   попередження   та  вирішення
міжособистісних і міжгрупових    конфліктів.  

Практична  робота  №5  Відпрацювання  навичок  вирішення
конфліктних ситуацій

Тема 6. Соціальне партнерство в організації
Суть  і  функції  соціального  партнерства  в  організації.  Система

регулювання   соціально-трудових відносин в організації. Колективний договір
– основа соціального партнерства. Зарубіжний  досвід соціального партнерства.
Форми  та принципи соціального партнерства. 

Тема 7. Згуртованість або соціальний  розвиток колективу 
Суть  та  стадії  згуртованості  колективу.

Психологічна  сумісність  працівників  організації.    Сутність  та  значення
соціального розвитку колективу.  Зміст і етапи                розробки та  реалізації
плану  соціального розвитку.

Практична робота №6 Відпрацювання навичок розробки заходів, що
сприятимуть згуртованості колективу.

Колектив  і  команда:  спільне   та  відмінне.  Соціально-психологічні
особливості   колективу  як об’єкту управління. Соціальні ролі і  відносини в
колективі. Колективна творчість.

Розробив викладач Царук Ольга
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Робоча навчальна програма з предмета
 «Маркетингові технології»

№
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з них лабораторно-
практичних робіт

1. Тема 1.  Просування    товару як
елемент маркетингу

РН6 ПК1 13
1

2. Тема 2.  Основи підприємницької
діяльності

РН6 КК5 19
1

3. Тема  3.  Оформлення  офісних
приміщень та вітрин

РН6 ПК2 10
1

4. Тема  4.   Забезпечення  стабільної
роботи офісу

РН6 ПК3 2

Всього годин 44 3

Тема 1. Просування товару як елемент маркетингу 
Система  просування  товару,  основна  мета   та  функції.  Планування

просування  товару.   Вплив   комунікаційних  засобів  на  просування  товару.
Система та методи просування товару.  Стимулювання  збуту  як ефективний
метод  просування   товару.   Структура    та  відділи   реклами   в  різних
організаціях.   Ціль  рекламної  кампанії  і  її  зв'язок   з  цілями  маркетингу.
Рекламна ідея і стратегія  - як основи  рекламної кампанії. Методи  розробки
бюджету   рекламної кампанії. Основні етапи проведення  рекламної кампанії.

Практична робота №1 Відпрацювання навичок організації рекламних
заходів.

Тема 2. Основи підприємницької діяльності 
Ринкова  економіка  як  система.   Принципи  ринкової  економіки.

Організаційно-правові форми  підприємництва в Україні.  Основні нормативно-
правові документи,   що регламентують  підприємницьку діяльність в Україні.
Ідея та види діяльності.  Засновницькі документи   та їх підготовка. Статутний
фонд  і  його  формування.  Державна   реєстрація.  Припинення  діяльності
підприємств бізнесу. Види заробітної плати.  Стимулювання  праці  персоналу
підприємства.   Передумови   підприємницької  діяльності,   поняття  та



класифікація   проєктів.  Обґрунтування  доцільності   проекту.  Оцінка
ефективності проекту.  Сутність і функції бізнес-планування. Основні вимоги
щодо  оформлення  і  складання  бізнес-плану.    

Практична робота №2 Відпрацювання навичок розробки бізнес-
плану

Тема 3. Оформлення   офісних приміщень та вітрин 
Суть та види офісів. Класифікація офісів.  Дизайн офісів.  Стилі ділових

приміщень. Офіс майбутнього: тренди та новинки.  
Класифікація   вітрин  та  їх  характеристики.  Принципи   оформлення

вітрин. Оформлення зовнішніх вітрин  магазину, його фасаду та вхідної групи.  
Практична робота №3 Відпрацювання навичок оформлення  офісних

приміщень

Тема 4. Забезпечення  стабільної роботи офісу
Порядок  встановлення  контактів   з  експлуатаційними  службами,

комунальними організаціями.

Розробив викладач Царук Ольга
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Кількість годин

всього

з них
лабораторно-
практичних

робіт

1.
Організація  робочого  місця.
Безпека праці

РН1 ПК1 12 12

2.
Робота  з  операційною
системою Windows

КК2
РН3

ПК3 24 24

3.
Освоєння  клавіатури  ПК.
Розвиток техніки та  швидкості
друку

КК2
ПК3 54 54

4.
Робота в текстовому редакторі 
Word

КК2
РН3

ПК3 84 84

5.
Компоненти  пакету  програм
Microsoft Office

КК2
РН3

ПК3 36 36

6. Організація робочого часу РН1 ПК1 24 24

7.

Принципи та правила ділової 
етики та етикету КК1

КК3
РН2

ПК3 24 24

8.

Складання та друкування 
документів КК2

РН1

ПК2
ПК3
ПК4
ПК5

96 96

9.
Автоматизація роботи в офісі КК2

РН1
РН5

ПК3 24 24

Всього годин 378 378

Тема 1. Організація робочого місця. Безпека праці
Ознайомлення з професією. Організація робочого місця: правильна посад-

ка, освітлення робочого місця. Вимоги безпеки, основні правила та інструкції з
безпеки  праці.  Основні  правила  електробезпеки.  Пожежна  безпека.  Заходи
попередження пожеж. Причини травматизму, заходи з їх попередження. Профе-



сійно-прикладна фізична підготовка: вправи і масаж для пальців і кистей рук,
вправи для м’язів шиї і плечей, вправи для осанки. 

Тема 2. Робота з операційною системою Windows
Завантаження операційної системи. Загальні елементи інтерфейсу. Панель

задач. Розкладка клавіатури. Робота з мишею. Вікна Windows. Елементи вікна.
Настройка  параметрів  екрану.  Робота  в  програмі  “Провідник”.  Робота  з
файлами, папками, ярликами. Робота зі стандартними програмами. Довідкова та
пошукова система. 

Тема  3. Освоєння  клавіатури  ПК.  Розвиток  техніки  та  швидкості
друку

Освоєння  клавіатури персонального комп’ютера.  Розподіл її  на ряди  і
зони  дії   пальців.  Пробільний  клавіш.  Засвоєння  руху  пальців  по  клавішах
основного  ряду.  Основна  позиція:  ліва  рука  –  ФЫВА,  права  –  ОЛДЖ.
Відпрацювання  правильного  удару  по  клавішах  основного  ряду.  Сліпий
десятипальцевий  метод.  Основна  позиція.  Постановка  рук,  ритм  удару.
Засвоєння навичок руху пальців до клавіш другої зони:  букви КЕ  НГ  і  МИ
ТЬ;   знаки:   –;  .;  ,;  :;  цифри  -  4,  5  і  6,  7;  особливості  їх  виконання.
Відпрацювання    правильних ударів по клавішах цієї зони, друк коротких слів.
Засвоєння навичок руху пальців до клавіш третьої зони: букви УС і ШБ; знаки
– (-; /; _; “); цифри – 3, 8. Засвоєння навичок руху пальців до клавіш четвертої
зони:  букви  ЩЮ  і  ЦЧ;  знаки  -  ?;  -.  Відпрацювання  правильних  ударів  по
клавішах  цієї  зони.  Друк  слів  і  словосполучень.  Вивчення  руху  пальців  до
клавіш п’ятої зони: букви ЙФЯ і ЗХЇЄ’, знаки №; §; %; +; =; цифри – 1, 2 і 9, 0.
Відпрацюванням слів і поступовий перехід до фразового тренування. Ритмічне
тренування  друку  слів,  словосполучень  і  фраз.  Відпрацювання  координації
рухів  пальців  і  кистей  рук  при  роботі  з  правим  і  верхнім  регістрами.
Використання  клавіші  верхнього  регістру  при  друку:  прізвища,  імені  та  по
батькові,  географічних  назв,  абревіатури,  багатозначних  чисел.  Написання
коротких  текстів.  Друк  знаків  тире,  дефісу  і  знака  переносу  тексту.  Друк
складених  знаків і знаків, які використовуються з числами: номер, відсоток,
параграф.  Друк  простих,  десяткових  та  змішаних  дробів.   Друк  дробів.
Показник степені, індекси, одиниці вимірювання. Арифметичні дії (складання,
віднімання,  множення,  ділення).  Друк римських цифр.  Друк дат.  Друк дат у
тексті.  Друк  хімічних  формул,  географічних  позначок.  Друк  кількісних  та
порядкових числівників.  Друк складних прикметників,  друга  частина  яких –
числівник.  Текстові  вправи.  Друк  прямої  мови,  діалогу,  цитат.  Вправи  в
друкуванні та оформленні їх.

Тема 4. Робота в текстовому редакторі Word
Запуск програми. Настройка панелей. Структура вікна. Оформлення маши-

нописної сторінки. Робота з вікном “Параметри сторінки”: оформлення полів,
вибір  стандартних  форматів,  вибір  нестандартних  форматів,  вибір  орієнтації
сторінки. Форматування абзаців, вибір шрифту і розміру. Встановлення абзац-



ного  відступу.  Друк  коротких  текстів  з   абзацами  через  заданий  інтервал.
Тренувальні вправи для підвищення швидкості  друку.  Розрахунок швидкості
друку.  Фразові  і  текстові  тренування зі  секундоміром.  Періодична  перевірка
впливу нарощування швидкості  роботи на  якість  друку.  Рух швидкості  з  50
ударів за хвилину до 110 ударів за  хвилину. Розвиток автоматизму пальців.
Словникові,  фразові  та  текстові  вправи.  Робота  на  швидкість.  Пошук  і
автозаміна.  Автоматична  перевірка  орфографії.  Способи  виділення  тексту  в
тексті  (прописними буквами, підкресленням, в розрядку).  Способи виділення
рядка,  речення,  переміщення,  копіювання,  відновлення  елементів  тексту.
Оформлення заголовків і підзаголовків. Друк заголовків у декілька рядків. При-
йоми  виправлення  помилок  у  тексті.  Нумерація  сторінок.  Оформлення  ти-
тульного листа двома способами: кутовим та центрованим. Оформлення внутрі-
шньотекстових  приміток,  додатків,  підстав.  Друк  текстів  з  примітками.  Роз-
рахунок  і  оформлення  підрядкових  приміток  (виносок).  Друк  текстів  з
оформленням  виносок.  Оформлення  бібліографічних  відомостей.  Способи  їх
розташування.  Заповнення  бібліографічних  відомостей.  Друк  текстових
скорочень.  Перетворення  тексту  в  списки.  Перетворення  тексту  в  колонки.
Робота з колонтитулами. Збереження документа. Створення таблиць у програмі
Word: конструювання таблиці. Введення даних. Способи додавання і усунення
стовбців і рядків. Робота з графічним редактором Miсrosoft Word. Декоративне
оформлення  документа:  перегляд,  установлення  графічних  зображень  з  бази
даних Word.  Використання фігурного тексту Word Art,  використання  рамок,
маркерів,  вибір  кольору,  шрифту,  заливки.  Робота  з  газетними текстами,  які
ілюстровані вирізками з журналів.

Тема 5. Компоненти пакету програм Microsoft Office 
Робота з Microsoft Office  Word в частині створення документів. Робота з

Microsoft  Office  PowerPoint в  частині  створення  комп’ютерних  презентацій.
Робота в Microsoft Office Publisher в частині створення публікацій та графічного
представлення даних. Застосування інформаційних та комп’ютерних технологій
в  процесі  створення,  обробки,  систематизації,  зберігання  інформації  та
документів.

Тема 6. Організація робочого часу
Підготовка офісу до робочого дня. Вибір інструментів та обладнання для

виконання професійних завдань. Планування робочого часу. Принципи обробки
та систематизації інформації для керівника. Підготовка та проведення ділових
зустрічей. Призначення і оснащення сучасного офісу. Сучасні засоби зв’язку.
Принципи  обробки  та  систематизації  інформації  для  керівника.  Принципи
координації  роботи  керівника  підприємства  з  іншими  суб’єктами
взаємовідносин.  Основи  ділового  етикету.  Ділове  спілкування.  Засоби
оперативного виводу і тиражування документів.  



Тема 7. Принципи та правила ділової етики та етикету 
Поняття  та  види  іміджу.  Ділове  спілкування.  Взаєморозуміння  та

конфлікти у спілкуванні. Імідж ділової людини. Правила ведення телефонних
переговорів. Особливості роботи в команді

Тема 8. Складання та друкування документів
Оформлення  основних  реквізитів  документів:  найменування  виду  доку-

мента, дата його створення, індекс, посилання на індекс і дату вхідного доку-
мента, заголовок до тексту, текст, відмітка про засвідчення копій, відмітка про
використання документа і направлення його до справи. Використання восьми
положень табулятора при оформленні реквізитів документа. Нормативно-пра-
вова  база  відділу  кадрів.  Складання  особової  документації.  Складання  і
оформлення заяв про прийом на роботу, анкети (особистий  листок з обліку
кадрів),  особових  справ,  трудових  книжок,  характеристик,  наказів   щодо
особового складу, посвідчень на відрядження та ін.  Заповнення трудових кни-
жок.  Оформлення інформаційно-довідкової інформації.  Оформлення трудових
договорів. Складання і оформлення службових листів. Складання і оформлення
довідок  службових  і  тих,  що  надаються  окремим  громадянам. Складання  і
оформлення телеграм і  телефонограм. Складання і  оформлення доповідних і
пояснювальних записок. Складання і оформлення актів. Складання і оформлен-
ня  протоколів,  витягу  з  протоколу. Складання  і  оформлення договорів,  тру-
дових угод, контрактів. Складання і оформлення планів, звітів, списків, зведень.
Складання і оформлення наказів з основної діяльності. Складання і оформлення
постанов, розпоряджень, вказівок, рішень. Складання і оформлення документів
особового складу: автобіографія, заява (види заяв), доручення (види доручень),
розписка. Оформлення положень. Оформлення статутів. Оформлення правил та
інструкцій.

Тема 9. Автоматизація роботи в офісі 
Автоматизація  кадрового  діловодства.  Застосування  інформаційних  та

комп’ютерних  технологій  в  процесі  створення,  обробки,  систематизації,
зберігання  інформації  та  документів.  Вставка  полів  злиття.  Злиття  даних  з
документом.  Використання  глосарія.  Друк  адрес  на  конвертах.  Створення
шаблону на персональному комп’ютері.

Розробила майстер в/н ОВЧАРЕНКО Оксана


