Професійні назви робіт, які здатен виконувати магістр з фаху „Психологія”:

Сфера виробництва (психолог-практик), а саме: профорієнтаційна робота,
професійний добір, профадаптація, профнавчання, соціально-психологічне вивчення
трудових колективів, дослідження причин плинності кадрів, травматизму, консультування
тощо;

Заклади охорони здоров’я та соціального забезпечення (клінічний психолог,
соціальний працівник): консультативна та діагностична робота у клініках соматичних та
психічних захворювань, консультативних центрах здоров’я, реабілітаційних центрах,
соціально-психологічних службах (служба сім’ї, телефон довір’я тощо);

Освітні, виховні та трудовиправні заклади: викладач з психології в різного типу
середніх навчальних закладах, психолог-вихователь та психолог-консультант в середніх
спеціальних школах та дошкільних закладах, старший лаборант в психологічних
лабораторіях ВУЗів та науково-дослідних закладах, методист-лаборант на відповідних
кафедрах;

Сфера управління, обслуговування, підприємництва, органи місцевої влади
(психолог-консультант), менеджер соціально-психологічної служби.

Професійні назви робіт, які здатен виконувати з фаху „Менеджмент організацій”:
бакалавр
спеціаліст
магістр
Завідувач майстерні
Заступник директора філіалу Начальник бюро
Майстер, майстер дільниці,
Директор-розпорядник
Начальник
виробничої служби,
Заступник начальника
перевантажувального
допоміжної дільниці
філіалу
комплексу
Завідувач секції
Керуючий (менеджер)
Продюсер
Завідувач (виробництва,
готельним господарством
Менеджер (управитель) з
гуртожитку, будинку
Керуючий (менеджер)
виробництва та розподілення
відпочинку локомотивних
підприємством харчування
електроенергії
бригад)
Керуючий відділенням
Менеджер (управитель) з
Завідувач бюро квіткового
Керуючий дільницею
туризму, у готельному
Завідувач пакгаузу, складу,
Керуючий фермою
господарстві, ресторану
сховища
Завідувач майстерні
(кафе, бару, їдальні)
Майстер вантажного району, Начальник відділення
Менеджер (управитель)
служби (транспорт, зв’язок)
Начальник відділу
підприємства з приготування
Начальник зміни (транспорт, Начальник сектору
та постачання готових страв
складське господарство,
Начальник диспетчерської
Менеджер (управитель) з
зв’язок), каси (квіткової на
(виробничо-диспетчерської)
персоналу, з постачання, зі
вокзалі), майданчика
служби
збуту
контейнерного, майстерні,
Майстер
Менеджер (управитель)
маршруту міського
Начальник бюро
підприємства житловотранспорту
Майстер дільниці
комунального господарства
Завідувач комори (ломбарду, приймально-здавальної
Викладач професійного
цінностей)
Заступник завідувача
навчально-виховного закладу
Заступник завідувача ательє, підприємства роздрібної
Асистент, викладач вищого
бази, контори, перукарні,
торгівлі, ринку, секції
навчального закладу
пральні, фотоательє
Заступник завідувача
Молодший науковий
Заступник завідувача
агентства з іноземного
співробітник
абонемента, атракціону, бази туризму, корпусу готелю,
Викладач (методи навчання)
спортивної, бюро, закладу
філіалу готелю, підприємства Методист з економічної
клубного типу, комплексу,
громадського харчування
освіти
парку культури та
Начальник виробництва
Лектор
відпочинку, фільмобази
Головний диспетчер
Науковий співробітник
(фільмосховища),
(транспорт, складське
(біржові операції, безпека
фільмотеки, фонотеки
господарство, зв’язок)
підприємств, установ та
Керівник самодіяльного
Завідувач бази, двору
організацій, праця та
об’єднання (клубу за
(вантажного), контейнерного зайнятість)
інтересами), студії,
майданчика, пакгаузу,
Економіст з праці
колективу, туристської групи складу, сховища
Інженер з організації праці,
Комендант спортивної
Начальник відділу
з організації та нормування
споруди
транспорту; служби
праці, з підготовки кадрів, з
Начальник табору
(транспорту); господарства
профадаптації
туристського
складського, складу; каси;
Фахівець з аналізу ринку
Завідувач групи, майданчика майстерні; відділу
праці, з питань зайнятості
(спортивного та ін.)
постачання
Фахівець з ефективності
Завідувач господарства,
Начальник
підприємства, із зв’язків з
копіювальноперевантажувального
громадськістю та пресою, з
розмножувального бюро,
комплексу
раціоналізації виробництва, з
машинописного бюро
Начальник дільниці
методів розширення ринків
Завідувач залу
Головний адміністратор (на
збуту, з дослідження
Диспетчер автомобільного
комерційних підприємствах) товарного ринку, із

транспорту, виробництва, з
міжнародних перевезень,
служби перевезень
Технік з нормування праці, з
підготовки виробництва, з
праці
Диспетчер-інспектор
Інспектор з експлуатаційних,
виробничо-технічних та
організаційних питань
Інструктор-методист з
туризму
Організатор подорожей
(екскурсій)
Агент, агент комерційний,
агент торговельний
Представник торговельний
Ліквідатор-розпорядник
майна підприємствборжників
Інспектор торговельний
Торговельний брокер
(маклер)
Агент із замовлень населення
на перевезення; з передачі
вантажу на прикордонній
станції (пункті)
Черговий по транспортноекспедиційному агентству
(філіалу)
Інспектор з кадрів
Інспектор з кадрів
закордонного плавання
Фахівець з найму робочої
сили
Адміністратор знімальної
групи
Адміністратор телевізійних
передач
Імпресаріо
Інспектор з контролю за
виконанням доручень
Секретар адміністративний
Інспектор з туризму
Фахівець в галузі управління
Інспектор митний
Організатор концертів і
лекцій
Агент з організації туризму
Адміністратор
Черговий відповідальний по
міністерству (відомству)

Завідувач ломбарду
Завідувач ательє, бази,
контори, лазні, перукарні,
пральні, фотоательє
Начальник підвідділу (у
складі самостійного відділу)
Завідувач практики
(виробничої, навчальної)
Керівник виробничої
практики
Головний адміністратор у
сфері культури, відпочинку
та спорту
Завідувач виставки, закладу
клубного типу, клубу,
лекторію, музею, спортивної
споруди, студії, театру,
центру, бази туристської
Начальник клубу (аероклубу,
службового собаківництва,
спортивно-технічного,
стрілецько-спортивного)
Продюсер
Начальник табору
туристського
Керівник туристської групи
Завідувач (начальник)
приймальні, архівосховища,
відділення, групи, пункту
(заготівельного,
приймального), сектора,
частини
Заступник начальника пресцентру
Завідувач (начальник)
секретаріату
Завідувач канцелярії
Начальник кабінету з техніки
безпеки, відділу підготовки
кадрів, відділу соціального
розвитку, бюро організації
праці та заробітної плати
цеху
Заступник начальника
відділу збуту, комерційного
відділу
Начальник відділу
матеріально-технічного
постачання, складу
Заступник начальника
господарського відділу
Завідувач номерним фондом

стандартизації, сертифікації
та якості
Радник (органи державної
влади)
Спеціаліст з питань кадрової
роботи та державної служби
Економічний радник
Консультант з економічних
питань
Оглядач з економічних
питань
Консультант (в апараті
органів державної влади,
виконкому)
Педагог з професійного
навчання
Референт

готелю (туристського
комплексу та ін.)
Заступник голови
кооперативу (товариства,
колективної ферми тощо)
Директор (керівник) малого
підприємства
сільськогосподарського
Заступник голови
кооперативу (промислового,
будівельного)
Заступник директора
(керівника) малого
промислового (будівельного)
підприємства (фірми)
Директор (керівник) малої
торговельної фірми
Керуючий магазином
Керуючий готелем
(пансіонатом, кемпінгом
тощо)
Керуючий рестораном (кафе,
їдальнею тощо)
Начальник дільниці
ресторану (кафе, їдальні та
ін.)
Керуючий агентством
(торговельним, нерухомості,
рекламним)
Керуючий перукарнею
(фотоательє, фірмою прокату
тощо)
Директор (керівник) малого
підприємства у сфері освіти,
культури і т. ін.)
Менеджер (управитель) на
водному транспорті, з
використання водних
ресурсів, з туризму, у
готельному господарстві,
ресторану (кафе, бару,
їдальні), підприємства з
приготування та постачання
готових страв, з персоналу,
з постачання, зі збуту, з
адміністративної діяльності,
із зв’язків з громадськістю, з
реклами, підприємства
житлово-комунального
господарства
Викладач професійного
навчально-виховного закладу

Інструктор з праці
Експерт з умов праці
Інженер з організації праці,
з нормування праці
Інструктор з передових
методів праці
Профконсультант
Фахівець з ефективності
підприємництва, із зв’язків з
громадськістю та пресою, з
раціоналізації виробництва,
з методів розширення ринків
збуту (маркетолог), з
дослідження товарного
ринку, із стандартизації,
сертифікації та якості
Спеціаліст з питань кадрової
роботи та державної служби
Фахівець із готельної справи,
з ресторанної справи, із
санаторно-курортної справи
Фахівець з організації та
ведення фермерського
господарства
Інструктор виробничого
навчання робітників масових
професій
Педагог з професійного
навчання
Фахівець з депозитарної
діяльності, з корпоративного
управління, з управління
активами
Ріелтер
Торговець (власність)
Торговець (інженерні
розробки)
Торговець комерційний,
промисловий, роз’їзний,
технічний
Адміністратор пасажирської
служби
Агент рекламний
Оргсекретар (асоціації,
союзу, федерації)
Секретар адміністративний,
відповідальний, правління
Помічник керівника
підприємства (установи,
організації)
Інспектор
Інструктор

Професійні назви робіт, які здатен виконувати магістр з фаху „Управління навчальним
закладом”:
Директор (начальник) професійного навчально-виховного закладу (професійно-технічного
училища, професійного училища і т. ін.)
Директор (ректор, начальник) вищого навчального закладу (технікуму, коледжу, інституту,
академії, університету і т. ін.)
Директор дошкільного виховного закладу
Директор курсів підвищення кваліфікації
Директор навчально-виробничого комбінату
Директор навчально-виховного закладу (середньої загальноосвітньої школи, спеціалізованої
школи, гімназії, інтернату і т. ін.)
Директор навчально-курсового комбінату
Директор навчального (навчально-тренувального) центру
Директор навчального пункту
Директор школи (вищої спортивної майстерності, спеціалізованої дитяче-юнацької,
спортивно-технічної і т. ін.)
Директор позашкільного закладу
Директор філіалу
Начальник курсів підвищення кваліфікації
Начальник навчального (навчально-тренувального) центру
Начальник училища
Начальник філіалу
Начальник школи (вищої льотної підготовки, морехідної, начальницького складу, технічної)
Начальник служби
Начальник управління
Декан
Завідувач аспірантури (інтернатури, ординатури)
Завідувач бази навчально-наукової
Завідувач дитячого садка (дитячих ясел, ясел-садка)
Завідувач кабінету навчального
Завідувач кафедри
Завідувач курсів
Завідувач лабораторії (освіта)
Завідувач позашкільного закладу
Завідувач практики (виробничої, навчальної)
Керівник студентського проектно-конструкторського (дослідного) бюро
Начальник навчального пункту
Завідувач відділення (декан) у коледжі
Завідувач відділення (заочного, підготовчого та ін.)
Завідувач відділу
Завідувач пункту (навчально-консультаційного, навчального та ін.)
Завідувач сектора
Начальник відділу
Начальник сектору
Начальник трудової колонії для неповнолітніх
Начальник відділу підготовки кадрів
Директор (керівник) малого підприємства (у сфері освіти)

Професійні назви робіт, які здатен виконувати з фаху „Управління персоналом і
економіка праці”:
бакалавр
спеціаліст
магістр
Технік з нормування праці
Економіст-демограф
Економіст-демограф
Технік з планування
Економіст-статистик
Економіст-статистик
Технік з праці
Економіст з праці
Асистент
Хронометражист
Інженер з нормування праці
Викладач вищого
Адміністративний помічник
Інженер з організації праці
навчального закладу
Інспектор з кадрів
Інженер з організації та
Викладач професійного
Інспектор з кадрів
нормування праці
навчально-виховного закладу
закордонного планування
Інженер з підготовки кадрів
Учитель середнього
Фахівець з наймання робочої Інженер з профадаптації
навчально-виховного закладу
сили
Фахівець з аналізу ринку
Викладач (методи навчання)
Помічник керівника
праці
Методист з економічної
підприємства (установи,
Фахівець із питань зайнятості освіти
організації)
Експерт з регулювання
Науковий співробітник
Організатор діловодства
соціально-трудових відносин (праця та зайнятість)
Інспектор з виплати пенсій
Експерт з умов праці
Економіст із праці
Інспектор з призначення
Інструктор з передових
Інженер з нормування праці
пенсій
методів праці
Інженер з організації праці
Інспектор з соціальної
Спеціаліст державної служби Інженер з організації та
допомоги
(в органах виконавчої влади
нормування праці
сфери соціально-трудових
Інженер з підготовки кадрів
відносин)
Інженер з профадаптації
Спеціаліст з питань кадрової Фахівець з аналізу ринку
роботи та державної служби
праці
Соціальний інспектор
Фахівець із питань зайнятості
Спеціаліст з питань
Експерт з регулювання
вирішення колективних
соціально-трудових відносин
трудових спорів
Експерт з умов праці
Інструктор з передових
методів праці
Спеціаліст державної служби
(в органах виконавчої влади
сфери соціально-трудових
відносин)
Спеціаліст з питань кадрової
роботи та державної служби
Соціальний інспектор
Спеціаліст з питань
вирішення колективних
трудових спорів
Науковий співробітник
(економіка)
Економіст з планування
Фахівець-організатор
соціально-побутового
обслуговування
Науковий співробітник
(соціальний захист
населення)

