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УВАГА!
ПИЛЬНУЙТЕ!

Шановні пошукачі, переконливо просимо: щоб не стати жертвою телефонного обману, не телефонуйте на
платні номери з кодом 070 (700), 090 (900), а також на прямі короткі мобільні номери. Одна хвилина розмови за таким номером може коштувати до 60 грн. Редакція не несе відповідальності, якщо ви зателефонували за номером, вказаним у вакансії, а автовідповідач запропонував передзвонити на номери з такими кодами!

СЬОГОДНІ В НОМЕРІ 8873 ВАКАНСІЇ
РУБРИКАТОР ТИЖНЕВИКА «ПРОПОНУЮ РОБОТУ»
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ГАРЯЧІ
ПРОПОЗИЦІЇ

9

Товарознавці. Експедитори.
Реалізатори. Мерчендайзери.
Супервайзери. Торгові представники.

БІЗНЕС-ПЕРСОНАЛ
Асистенти директорів.
Помічники керівників.
Офіс-менеджери. Секретарі.
Оператори ПК.
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МЕНЕДЖМЕНТ •
МАРКЕТИНГ •
РЕКЛАМА
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ФАХІВЦІ
РІЗНОМАНІТНИХ
ГАЛУЗЕЙ
Бухгалтери. Економісти. Аудитори.
Фінансисти. Юристи.
Видавничо-поліграфічна справа:
Верстальники. Редактори. Коректори.
Журналісти. Друкарі. Оператори
поліграфічного обладнання.
Шовкотрафаретники.
Фахівці:
Програмування та IT-спеціалісти.
Інженери. Архітектори. Вчителі.
Вихователі. Логопеди.

МЕДИЦИНА •
ФАРМАЦЕВТИКА

12
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Візажисти. Майстри: з манікюру,
педикюру. Перукарі. Косметологи.
Фітнес-тренери.
Масажисти.

18

15

ПРАЦІВНИКИ
СКЛАДУ
Комірники. Пакувальники,
фасувальники. Карщики. Водії
штабелерів. Комплектувальники

Конструктори одягу. Кравці.
Майстри з пошиття одягу. Модельєри.
Розкрійники. Шевці
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ВАНТАЖНИКИ •
РІЗНОРОБИ

МЕБЛЕВЕ ВИРОБНИЦТВО

19

СФЕРА ПОСЛУГ

БУДІВНИЦТВО

РОБІТНИЧІ
СПЕЦІАЛЬНОСТІ
Бульдозеристи. Електрики.
Електромонтажники. Зварники.
Слюсарі. Різальники. Столяри. Токарі.
Теслярі. Шліфувальники. Сантехніки.
Газоелектрозварники. Макетники.
Шляховики

КРАСА • ФІТНЕС •
МАСАЖ

АВТОСЕРВІС
Автомаляри. Автомеханіки.
Автослюсарі. Автоелектрики.
Агрегатники. Інжекторники.
Механіки. Мотористи. Паливники.
Ремонтники. Рихтувальники. Слюсарі.
Шиномонтажники

ЛЕГКА ПРОМИСЛОВІСТЬ •
ШВАЧКИ

Арматурники. Бетонники. Бригадири.
Гіпсокартонники. Маляри.
Монтажники. Муляри. Паркетники.
Плиточники. Покрівельники.
Сантехніки. Фасадники. Штукатури.

Лікарі. Зубні техніки.
Стоматологи. Медичні сестри.
Санітарки. Провізори. Фармацевти.
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17

Столяри-верстатники. Маляри по
дереву. Майстри з перетягування
меблів. Різальники по дереву.
Монтажники-установники (по дереву).
Пилорамники. Складальники.
13

ВОДІЇ
Водії. Водії-далекобійники. Таксисти.
Водії-експедитори.

РЕСТОРАНИ • КАФЕ •
БАРИ
Кухарі. Кондитери. Пекарі. Бармени.
Офіціанти. Хостес. Баристи.
Посудомийниці.

Фінансово-юридична справа:

9

ПРОДАВЦІ • КАСИРИ

16

Продавці. Продавці-консультанти.
Продавці-касири. Касири.

Менеджери.
Менеджери з реклами.
Менеджери з продажу.
Маркетологи.
Рекламні агенти.
9

ТОРГІВЛЯ

СЛУЖБА БЕЗПЕКИ
Інспектори охорони. Начальники
служби безпеки. Чергові. Охоронці

Метрдотелі. Швейцари. Покоївки.
Прасувальники. Плямовивідниці.
Консьєржі. Прибиральники. Двірники.
Домашній сервіс. Домробітниці.
Садівники. Гувернантки.
21

РОБОТА
ЗА КОРДОНОМ
Візова підтримка. Консультації
з працевлаштування. Консультації з
еміграції.

21

ІНШІ ПРОПОЗИЦІЇ •
ШОУ-БІЗНЕС
Промоутери. Консультанти.
Гардеробники. Диспетчери.
Паркувальники. Танцівниці. Круп’є.

29

НАВЧАННЯ
ТА ПРОФЕСІЙНІ КУРСИ
МАТЕРIАЛИ НОМЕРА

34

ТЕЛЕПРОГРАМА

76
36

НОВИНИ ФУТБОЛУ
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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ТИЖНЕВИК
Головний редактор Ососкова Н.В.
Автор ідеї Ковріна Уяник Н.О.
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Адреса: 02125, м. Київ, вул. В. Шимановського, 2/1 оф. 512.
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e-mail: post@jobs.ua Відділ реалізації 537-3718.
www.jobs.ua www.pro-robotu.ua

Друк офсетний. Надруковано ТОВ «МЕГА-ПОЛІГРАФ», 04073,
м. Київ, вул. Марка Вовчка, 12/14. Тел./факс 581-68-15. Замовлення № 81870.
Наклад 50 000 прим. (м. Київ - 15 500 прим)
Читацька аудиторія 55 530
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації перереєстровано
на КВ №24537-14477ПР від 04.09.2020 р.

Опубліковані тексти зберігаються в редакції на бланках протягом 14 днів, після чого знищуються. Претензії щодо якості опублікованих текстів, а також термінів їхньої публікації
після знищення бланків не приймаються.За невихід Вашого рекламного оголошення (модульного, рядкового та ін.) у тижневику «Пропоную роботу» за вини редакції рекламодавець
має право на розміщення безкоштовного рекламного оголошення тим же обсягом у наступному номері видання. Редакція залишає за собою право не публікувати матеріали, у
тому числі рекламного змісту, якщо вони не відповідають інформаційній політиці видання і можуть негативно вплинути на його імідж. Редакція може не поділяти погляди авторів
публікацій. Відповідальність за достовірність інформації несуть автори публікацій. Редакція не несе відповідальності за якість послуг, що рекламуються, а також за неточність, недостовірність чи некоректність інформації щодо предмету реклами. За зміст рекламних оголошень відповідальність несуть рекламодавці. Редакція залишає за собою право корегувати
оголошення відповідно до чинного законодавства України. Згідно зі ст. 17 Закону України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» роботодавцям забороняється в оголошеннях (рекламі) про вакансії пропонувати роботу лише жінкам або лише чоловікам, за винятком специфічної роботи, яка може виконуватися виключно особами
певної статі, висувати різні вимоги, даючи перевагу одній із статей...»
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ГАРЯЧІ ПРОПОЗИЦІЇ, БІЗНЕС-ПЕРСОНАЛ

ÏÐÎÏÎÍÓÞ ÐÎÁÎÒÓ ¹17 (1244)

Більше вакансій на Jobs.ua • телефони для роботодавців 044-537-3717, 451-4222

ГАРЯЧІ ПРОПОЗИЦІЇ
МОНТАЖНИК РЕА. Ч/ж. Ст.м «Лісова». З/п від
18000 грн (від виробітку). Офіційне оформлення.
Тел. (044) 291-0041.

CКЛАДАЛЬНИК МЕБЛІВ. ДР від 3 років, кат. «В».
З/п від 15000 грн. Ст.м «Академмістечко». Тел. 050810-6156.

КУХАР-УНІВЕРСАЛ в ресторан «PARCORNER». ДР
обов’язково. З/п від 10000 грн. м. Київ, вул. Вишгородська, 45/6. Тел. 063-885-0036.

СЛЮСАР ВІДНОВЛЮВАЛЬНИХ РОБІТ-ВОДІЙ-ОПЕРАТОР в аварійну компанію. Бажано чоловіки.
З/п 14000 грн. ГР: 5/2. Тел. 063-255-1441.

Більше вакансій на Jobs.ua • телефони для роботодавців 044-537-3717, 451-4222

БІЗНЕС-ПЕРСОНАЛ
АДМІНІСТРАТИВНИЙ ПОМІЧНИК. Шукаю
співробітника для роботи з персоналом в офісі.
Гнучкий графік роботи, гідна оплата, навчання,
можливість кар’єрного росту. Тел.: 066-5060125 Viber, 097-827-1575.
АДМІНІСТРАТОРИ в комп’ютерний клуб. Знання
ПК (геймери). Хлопці та дівчата. Тел. 063-026-7222.
ОПЕРАТОРА 1С запрошує торгово-виробнича
компанія. Житловий масив Бортничі. ГР: 6-денка.

Наявність актуального військового квитка обов’язкова. Офіційне оформлення. Своєчасна з/п. Тел.
050-449-8035, резюме відправляти: Nataliia.
drashko@bayaderagroup.com
ПОМІЧНИК З АДМІНІСТРАТИВНО-КАДРОВОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ. Функціонал: ділові перемовини, робота з документами, допомога в підборі
кадрів, допомога у вирішенні організаційних
питань в офісі. Тел.: 097-509-9187, 093-9719325.

РОЗМІЩУЙ БЕЗКОШТОВНО РЕЗЮМЕ НА WWW.JOBS.UA

БІЗНЕС-ПЕРСОНАЛ,
05.05.2021

МЕНЕДЖМЕНТ, ФАХІВЦІ, МЕДИЦИНА, КРАСА

Більше вакансій на Jobs.ua • телефони
для роботодавців 044-537-3717, 451-4222

Більше вакансій на Jobs.ua • телефони
для роботодавців 044-537-3717, 451-4222

МЕНЕДЖМЕНТ •
МАРКЕТИНГ •
РЕКЛАМА

ФАХІВЦІ
РІЗНОМАНІТНИХ
ГАЛУЗЕЙ

МЕНЕДЖЕР З ПРОДАЖУ послуг прочищення, ремонту інженерних мереж. З/п від 12000 грн. Тел.
099-067-7793.

ІНЖЕНЕР з технічного нагляду за будівництвом.
Київ, Русанівка. Оплата договірна. Тел.: 067-2357821, 066-112-9899.
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Більше вакансій на Jobs.ua • телефони
для роботодавців 044-537-3717, 451-4222

МЕДИЦИНА •
ФАРМАЦЕВТИКА
ЗУБНИЙ ТЕХНІК потрібен в клініку «Сучасна стоматологія». Цифрові технології, не знімне та знімне протезування, також розглядаємо кандидатуру молодих фахівців.
Ст.м. «Дарниця», вул. Пожарського, 2. Тел. 067-260-0092.

Більше вакансій на Jobs.ua • телефони для роботодавців 044-537-3717, 451-4222

КРАСА • ФІТНЕС • МАСАЖ
МАСАЖИСТИ (ПОМІЧНИК) Бажано від 35 років,
приємна зовнішність, охайність, відповідальність,
без ШЗ, ДР не обов’язковий. Навчаємо. Можливо
надання житла. ГР: пн-пт, 12.00-20.00. З/п висока
(виплати щоденно). Без інтиму. Центр, бул. Шевченка, 58. Салон «Лілія». Тел. 068-183-7307.

ПОТРІБНІ МАСАЖИСТИ. З/п висока. Іногороднім надаємо житло. Можливо без
ДР. Навчаємо. Гнучкий графік. Строго без
інтиму. Салон ERGO STUDIO. вул. Княжий
Затон, 9. Запис на співбесіду за тел. 098888-6632.

Більше вакансій на Jobs.ua • телефони
для роботодавців 044-537-3717, 451-4222

ТОРГІВЛЯ
ЕКСПЕДИТОР компанії-дистриб’ютору кондитерських виробів. ГР: з 8.00 до 17.00. З/п 10000 грн.
Солом’янський р-н, Волинська база. Бажано проживання на Правому березі. Тел. 067-403-6680.
ЕКСПЕДИТОР на склад продуктів харчування. З/п
від 12000 грн/міс. ГР: пн-пт, 8.00-19.00. вул. Академіка Білецького, 34, масив Відрадний. Тел.: 044455-4262, 067-325-1050.
КАСИРИ-ПРОДАВЦІ у зв’язку з відкриттям нових
продуктових магазинів «КОЛО». Графік: 3/3 або
часткова зайнятість. З/п 11500 грн (виплата два
рази на місяць). Тел.: 066-003-2571, 066-007-7019,
068-165-7209.

ПОНАД 30 000 РОБОТОДАВЦІВ ЧЕКАЮТЬ НА ТЕБЕ НА WWW.JOBS.UA
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ПРОДАВЦІ • КАСИРИ, РЕСТОРАНИ • КАФЕÏÐÎÏÎÍÓÞ
• БАРИ ÐÎÁÎÒÓ ¹17 (1244)

КАСИРИ в «МегаМаркет», вул. Антоновича, 50.
Безкоштовні обід, медична книжка, фірмовий одяг.
Забезпечуємо гуртожитком. Гарантована з/п. Тел.:
(044) 206-1330, 063-114-1438, 096-874-9265.
КАСИРИ-ПРОДАВЦІ потрібні в тютюнові кіоски.
ГР: 7.00-21.00, тиждень/тиждень. З/п 12600 грн
на місяць. Тел.: 050-358-2533, 050-385-0343, 096610-5919, 063-194-6000.
ПРОДАВЕЦЬ терміново потрібен. Продукти
харчування. ГР: 3/3. ДР. Офіційне оформлення.
З/п від 500 грн/день. м. Вишгород, м. Київ. Тел.:
067-570-5050, 050-151-4128, 063-661-6169,
дзвінки приймаємо з 9.00 до 18.00.

Більше вакансій на Jobs.ua • телефони для роботодавців 044-537-3717, 451-4222

ПРОДАВЦІ • КАСИРИ
ПРОДАВЕЦЬ НА ЯРМАРОК (виїзна торгівля) потрібен у зв’язку з розширенням виробництва на постійну роботу. Оболонь. Тел.: (044) 462-4419, (093)
472-0301.

ПРОДАВЦІ-КАСИРИ потрібні в тютюнові кіоски.
ГР: 7.00-21.00, тиждень/тиждень. З/п 12600 грн
на місяць. Тел.: 050-358-2533, 050-385-0343, 096610-5919, 063-194-6000.

ПРОДАВЕЦЬ в продмінімаркет. Житло надається.
Тел.: 066-799-7001, 099-232-7316.

ПРОДАВЦІ-КАСИРИ у зв’язку з відкриттям нових
продуктових магазинів «КОЛО». Графік: 3/3 або
часткова зайнятість. З/п 11500 грн (виплата два
рази на місяць). Тел.: 066-003-2571, 066-007-7019,
068-165-7209.

ПРОДАВЦІ в «МегаМаркет», вул. Антоновича, 50.
Безкоштовні обід, медична книжка, фірмовий одяг.
Забезпечуємо гуртожитком. Гарантована з/п. Тел.:
(044) 206-1330, 063-114-1438, 096-874-9265.
ПРОДАВЦІ. З/п 900 грн/день. Тел. 050-828-7334.

ПРОДАВЦІ-ПОМІЧНИКИ ПРОДАВЦЯ потрібні
на постійну роботу в продуктові магазини. З/п:
ставка + %. Тел. 068-500-4785, Анна.

Більше вакансій на Jobs.ua • телефони для роботодавців 044-537-3717, 451-4222

РЕСТОРАНИ • КАФЕ • БАРИ
КОНДИТЕР в «МегаМаркет», вул. Антоновича, 50.
Безкоштовні обід, медична книжка, фірмовий одяг.
Забезпечуємо гуртожитком. Гарантована з/п. Тел.:
(044) 206-1330, 063-114-1438, 096-874-9265.
КОНДИТЕРІВ без досвіду роботи (навчаємо) запрошує кондитерське підприємство. З/п від 16500
грн. Оболонський район, ст.м «Почайна». Тел.: 095333-4334, 098-333-4334.
КУХАР ГАРЯЧОГО ПРОЦЕСУ. З/п 14500 грн. ГР:
7/7. Компанія «Арт оф Кукінг» - національна компанія з виробництва заморожених продуктів харчування. м.Київ, пров. Бондарський, 3 (р-н Куренівка). Тел. 067-373-8233.
КУХАР в «МегаМаркет», вул. Антоновича, 50. Безкоштовні обід, медична книжка, фірмовий одяг.
Забезпечуємо гуртожитком. Гарантована з/п. Тел.:
(044) 206-1330, 063-114-1438, 096-874-9265.

КУХАР. З/п 12000 грн. ГР: 7/7. Компанія «Арт оф
Кукінг» - національна компанія з виробництва заморожених продуктів харчування. м.Київ, пров.
Бондарський, 3 (р-н Куренівка). Тел. 067-3738233.
КУХАР-УНІВЕРСАЛ в ресторан «PARCORNER». ДР
обов’язково. З/п від 10000 грн. м. Київ, вул. Вишгородська, 45/6. Тел. 063-885-0036.
ОФІЦІАНТ в ресторан «Паркорнер». ДР. З/п від
10000 грн + % + чайові + банкетний %. м. Київ, вул.
Вишгородська, 45/6. Тел. 063-885-0036.
ОФІЦІАНТИ потрібні в ресторан на Виноградарі. Наша компанія пропонує дружній колектив,
зручний графік роботи, привабливі умови праці.
Графік роботи гнучкий. З/п 2 раза в місяць. Додаткову інформацію ви можете отримати за телефоном. Тел. 098-665-6980, телефонувати до
18.00.
ПЕКАР. З/п 14000 грн. ГР: 7/7. Компанія «Арт оф
Кукінг» - національна компанія з виробництва заморожених продуктів харчування. м.Київ, пров.
Бондарський, 3 (р-н Куренівка). Тел. 067-3738233.
ПЕКАР-ЖАРЩИК-МАХАЛЬЩИК в цех армянського лавашу. З/п до 14000 грн, відрядна. ДР
обов’язково!!! Бажано чоловіки до 35 років. Надаємо житло. Строго без шкідливих звичок! Фізично
здорові. Тел. 093-502-5038.
ТІСТОМІСИ з ДР на кондитерське підприємство.
З/п від 20300 грн. Оболонський район, ст.м «Почайна». Тел.: 095-333-4334, 098-333-4334.
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РЕСТОРАНИ, ЛЕГКА ПРОМИСЛОВІСТЬ, МЕБЛЕВЕ
ВИРОБНИЦТВО
ÏÐÎÏÎÍÓÞ
ÐÎÁÎÒÓ ¹17 (1244)

Більше вакансій на Jobs.ua • телефони
для роботодавців 044-537-3717, 451-4222

ЛЕГКА
ПРОМИСЛОВІСТЬ •
ШВАЧКИ
ШВАЧКА з ДР терміново в цех з пошиття спецодягу. Своєчасна виплата з/п 2 рази в місяць. З/п від
15000 грн (відрядна). ГР: пн-пт, з 8.30 до 17.00. Р-н
Подол. Тел.: 050-632-5194, 096-349-4531.
ШВАЧКА-ЗАКРІЙНИК потрібна у пошивну майстерню (штори, тюль). ДР від 3 років. Соцпакет.
З/п: ставка + %. Чекаємо на резюме на Viber, тел.
096-501-9118.

Більше вакансій на Jobs.ua • телефони
для роботодавців 044-537-3717, 451-4222

МЕБЛЕВЕ
ВИРОБНИЦТВО
CКЛАДАЛЬНИК МЕБЛІВ. ДР від 3 років, кат. «В».
З/п від 15000 грн. Ст.м «Академмістечко». Тел. 050810-6156.
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БУДІВНИЦТВО
ВИКОНРОБИ загальнобудівельних робіт з досвідом роботи. З/п від 20000 грн. Тел.: 067-235-7821,
066-112-9899, Олександр.
МОНТАЖНИКИ вентильованих фасадів терміново потрібні підприємству на постійну роботу. ГР:
8.30-18.00, пн-сб (нд - вих). З/п: 15000-35000 грн
(від виробітку). Ст.м «Політехнічний інститут», пр-т
Перемоги, 11. Тел.: 099-100-2033, 067-881-9564,
Віталій Володимирович; 067- 364-2963, Олександр
Віталійович.

СЛЮСАР ВІДНОВЛЮВАЛЬНИХ РОБІТ-ВОДІЙ-ОПЕРАТОР в аварійну компанію. Бажано чоловіки.
З/п 14000 грн. ГР: 5/2. Тел. 063-255-1441.
ФАСАДНИКІВ запрошуємо на постійну роботу.
Утеплення котеджів, висотних будинків. Договір
або трудова. Оплата 2 рази на місяць. Надаємо житло, спецодяг, ел.інструмент. Будівельна
компанія. Тел.: 050-462-0039, (044) 240-0039.

МОНТАЖНИКИ стоїчно-ригельної системи терміново потрібні підприємству на постійну роботу. ГР:
8.30-18.00, пн-сб (нд - вих.) З/п: 15000-35000 грн
(від виробітку). Ст.м. «Політехнічний інститут», пр-т
Перемоги, 11. Тел.: 099-100-2033, 067-881-9564,
Віталій Володимирович; тел. 067-364-2963, Олександр Віталійович.
ПРОРАБ в будівельну компанію. ДР в сфері зварювальних та земляних робіт, благоустрою та демонтажу. Робота в Києві та області. Тел.: 097-939-6069,
097-492-3577, 097-382-0037.
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БУДІВНИЦТВО, РОБІТНИЧІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
ÏÐÎÏÎÍÓÞ ÐÎÁÎÒÓ ¹17 (1244)

ВОДІЙ НАВАНТАЖУВАЧА потрібен в цех з виробництва сухих будівельних сумішей на постійну
роботу. З/п від 14000 грн. ГР позмінний. Надаємо
житло. Тел. 095-525-5082. Адреса: б-р В.Гавела,
16.

Більше вакансій на Jobs.ua • телефони для роботодавців 044-537-3717, 451-4222

ЕЛЕКТРИК черговий (доба/три). З/п від 8500 грн/
міс. Повна зайнятість. Офіційно. Терміново! смт
Гатне, Оболонський р-н, Солом’янський р-н, Голосіївський р-н, Шевченківський р-н, Святошинський р-н. Тел. 063-031-5245, Олена Олександрівна.

МОНТАЖНИК РЕА. Ч/ж. Ст.м «Лісова». З/п від
18000 грн (від виробітку). Офіційне оформлення.
Тел. (044) 291-0041.

СЛЮСАР-САНТЕХНІК на обслуговування житлового комплексу у м. Києві. З/п 10000 грн (з м. Києва
та Київської області). Тел. 097-889-2388.

ОПЕРАТОР ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ЛІНІЇ потрібен в
цех з виробництва сухих будівельних сумішей на
постійну роботу. З/п від 15000 грн. ГР позмінний.
Адреса: б-р В.Гавела, 16. Надаємо житло. Тел. 095525-5082.

СЛЮСАР-САНТЕХНІК (доба/три). З/п від 8500
грн/міс. Повна зайнятість. Офіційно. Терміново!
смт Гатне, Оболонський р-н, Солом’янський р-н,
Голосіївський р-н, Шевченківський р-н, Святошинський р-н. Тел. 063-031-5245, Олена Олександрівна.

ЕЛЕКТРОЗВАРНИК на постійну роботу. З/п від
28000 грн. Тел. 098-270-1434.
ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИК (збірка електрощитового
обладнання). ДР. З/п від 18000 грн. Тел.: 093-1087959, 067-134-9721.
ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИК потрібен на постійну роботу. Обов’язкове посвідчення водія. Підключення
світлофорних об’єктів. Офіційне працевлаштування. Надаємо житло. З/п від 15000 грн. Тел. (044)
291-0041.
ЗАПЛІТАЛЬНИК СТАЛЕВИХ КАНАТІВ-УЧЕНЬ
ЗАПЛІТАЛЬНИКА (навчаємо) в ТД «Квинта». ГР:
з 9.00 до 17.00, пн-пт. Оплата договірна. Адреса:
Балтійський провул., 23. Тел.: 044-537-3158, 067446-2216.
ЗВАРНИК на металовироби. З/п висока. ДР. Тел.:
097-493-8431, 093-600-4771.
ЗВАРЮВАЛЬНИК листозгинального станка (ЧПУ)
на виробництво металовиробів. З/п від 17000 грн.
Місцезнаходження: р-н ст.м «Бориспільська». Тел.:
063-438-7276, 095-174-0003.
МАЛЯР на металовиробництво. З/п від 14000 грн.
Місцезнаходження: р-н ст.м «Бориспільська». Тел.:
063-438-7276, 095-174-0003.
ОПЕРАТОР СУШИЛЬНОГО БАРАБАНУ потрібен
в цех з виробництва сухих будівельних сумішей на
постійну роботу. З/п від 15000 грн. ГР: позмінний.
Надаємо житло. Адреса: б-р В.Гавела, 16. Тел. 095525-5082.

РОБІТНИЧІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

ОПЕРАТОР ФАСУВАЛЬНОЇ ЛІНІЇ. З/п 14000 грн.
ГР: 7/7. Компанія «Арт оф Кукінг» - національна
компанія з виробництва заморожених продуктів
харчування. м.Київ, пров. Бондарський, 3 (р-н Куренівка). Тел. 067-373-8233.
ОПЕРАТОР-МЕХАНІК промислового обладнання
на виробництво бакалійних виробів. Налагодження, робота. З/п 15000 грн. ГР: пн-пт, з 9.00-18.00,
по трудовій. Тел. 067-507-9281.
САНТЕХНІК в бізнес-центр в р-ні ст.м «Почайна».
З/п 14500 грн. ГР: 5/2, 8 годин в день. Тел. 095838-4801.
СКЛАДАЛЬНИК-МОНТАЖНИК СПОК (вікна, перегородки, двері, фасадні системи). Місце роботи:
Київ, Кільцева дорога, 19. ГР: п’ятиденка, 8.0017.00. Офіційне оформлення. Тел.: 050-443-9412,
067-827-3265, 044-406-4093.
СЛЮСАР-ЗБИРАЛЬНИК на виробництво металовиробів. З/п від 14000 грн. Ст.м «Бориспільська».
Тел.: 063-438-7276, 095-174-0003.
СЛЮСАР-РЕМОНТНИК на завод або обслуговування території навколо. Бажано 25-40 років, ДР
від 1 року, ВО (технічне) обов’язково! ГР позмінний. м.Вишневе, вул. Київська. Офіційне працевлаштування, оплачувана відпустка і лікарняний.
З/п 16000 грн. Тел.: 067-464-3101, (044) 5942140.

ТЕХНІК потрібен на постійну роботу. Вимоги: технічно грамотний, віком від 25 до 45 років (бажано).
Обов’язки: виконання різних задач по ремонту і
обслуговуванню кіосків та зупинкових комплексів.
Умови роботи: робота по всьому місту Києву,
проїзд оплачується. З/п 12000 грн. Тел. 095-7868193, Микола.
ТРАКТОРИСТ (прибиральник території). З/п 13000
грн. ГР: 5/2, 8 годин на день. Ст.м «Васильківська»,
тел. 095-692-2434; ст.м «Святошин», тел. 066-8121240.
ТРАКТОРИСТ з ДР в фермерське господарство.
З/п від 10000 грн. Житло надаємо. Тел. 063-3485292.
ТРАКТОРИСТИ на МТЗ, ЮМЗ, Bobcat , LOVOL. З/п
від 10000 грн. Надаємо житло. Голосіївський р-н.
Тел.: 099-558-2570, 068-330-4475.
ФАХІВЕЦЬ З СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦІЇ ТА КОНДИЦІОНУВАННЯ. З/п 15000 грн. ГР: 5/2, 8 годин в
день. Ст.м «Васильківська». Тел. 095-692-2434.
ШЛІФУВАЛЬНИК ПАРКЕТУ на постійну роботу. Робота в Києві. Обладнання надаємо.
Без ШЗ, порядність, ДР обов’язково, вік бажано до 50 років. З/п від 25000 грн, своєчасно, без затримок за кожний об’єкт. Тел. 073091-3705.
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СЛУЖБА БЕЗПЕКИ
ОПЕРАТОР ВІДЕОСПОСТЕРЕЖЕННЯ в «МегаМаркет», вул. Антоновича, 50. Безкоштовні обід,
медична книжка, фірмовий одяг. Забезпечуємо
гуртожитком. Гарантована з/п. Тел.: (044) 2061330, 063-114-1438, 096-874-9265.
ОХОРОНЕЦЬ (чоловік, охайний) на житловий будинок у Святошинському р-нi. ГР: 1/3 - 500 грн/ зміна
(з м. Києва та Київської області). Тел. 068-603-2764.
ОХОРОНЕЦЬ-ПЕНСІОНЕР потрібен на базу будівельної організації в р-ні б-р В. Гавела (Лепсе), р-н
Відраднинського ринку. ГР: 1/2 доби. Без шкідливих
звичок. З/п 300 грн за добу. Тел. 050-313-5397.
ОХОРОНЕЦЬ-ЧЕРГОВИЙ на автостоянку. Від
ст.м «Академмістечко» (пр-т Палладіна), 300
метрів. ГР за домовленістю. З/п від 6000-10000
грн. Тел. 098-697-8424.
ОХОРОННИК житлового комплекса. Тел. 095-4296986, Олег.
ОХОРОННИК в заміський будинок, с.Стоянка,
Києво-Святошинський р-н. Без ШЗ, ДР в заміських будинках, ДР з охорони території, з наявністю
документів. ГР: 3/1 тиждень (житло надається, на
території). З/п за місяць (3 робочі тижні) 15000 грн.
Тел.: 067-464-3101, 044-594-2140.

ОХОРОННИКИ. Баж. чол., 20-60 років. ГР: різні.
З/п 650-700 грн/зміна. Вул. Овруцька, 18 (ст.м
«Лук’янівська»). Тел.: (044) 225-8988, 068-1309612, 093-552-5995, 10.00-18.00.
ОХОРОННИКИ. Вахта: 3/3, 7/7, 15/15, 20/10 та
більше. Об’єкти по Києву та області. З/п 350-750
грн/зміна. Виплата авансу після вахти до 50% від
з/п. Проживання безкоштовно. Звертатися: ст.м
«Лівобережна», вул. Є. Сверстюка, 19, оф. 1104
або за тел.: 096-308-1263, 066-549-4430, 063-2517740.
ОХОРОННИКІВ запрошує на роботу ГК «Охорона». Графік: 1/2, 1/3, 2/4, денний, нічний.
Вахта (оплата після вахти). З/п від 400 до 1200
грн/зміна + підробіток. Забезпечення форменим одягом. Об’єкти по Києву та області. Тел.:
(067) 825-4605, (050) 399-0474, (044) 500-7347,
Олег Федорович.
ОХОРОННИЦІ в охоронну компанію. Бажано жінки, вік не обмежений. ГР: 2/4 та ін. Р-н роботи: вул.
Сім’ї Сосніних (Борщагівка). Проживання бажано
в ближніх р-нах або по гілці Київ-Коростень. Тел.:
063-596-5676, 050-330-2431.

ОХОРОННИКИ в магазини одягу. Лівий берег.
З/п 6000-9000 грн./мiс. Денний режим з 10.00 до
21.00. Вимоги: без судимостей, охайна зовнішність. Вік не має значення. Звертатися: ст.м «Лівобережна», вул. Є. Сверстюка, 19, оф. 1104 або за
тел.: 096-308-1263, 066-549-4430, 063-251-7740.
ОХОРОННИКИ в магазини одягу. Правий берег.
З/п 6000-9000 грн./мiс. Денний режим з 10.00 до
21.00. Вимоги: без судимостей, охайна зовнішність. Вік не має значення. Звертатися: ст.м «Лівобережна», вул. Є. Сверстюка, 19, оф. 1104 або за
тел.: 096-308-1263, 066-549-4430, 063-251-7740.
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СЛУЖБА БЕЗПЕКИ, ВОДІЇ

ВОДІЇ В ТАКСІ на нові авто: «Рено Логан», «Фольксваген Поло». З/п 30000 грн (50/50 %). Ст.м «Бориспільська». Тел.: 050-311-4345, 096-936-0175.
ВОДІЇ кат. «С, Е» потрібні автотранспортному підприємству «Profibeton», смт Калинівка, Броварського р-ну, Київської обл. З/п 25000-30000 грн. Житло безкоштовне. Тел. 067-193-5506.
ВОДІЙ кат. «С, С1». Місцезнаходження: ст.м «Дарниця». З/п від 15000 грн. Тел.: (050) 462-2857, (067)
403-9661.

ÏÐÎÏÎÍÓÞ ÐÎÁÎÒÓ ¹17 (1244)
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ВОДІЇ
ВАКАНСІЇ ПРОВІДНИХ КОМПАНІЙ
вакансії провідних компаній в Інтернет на сайті www.Jobs.ua

ВОДІЙ на автомобіль MAN, вантажопідйомність
10 т, 20 т. Відрядження по Україні. Можливий
вахтовий метод роботи. Житлом забезпечуємо.
Офіційне працевлаштування. З/п 30000 грн.
Тел. 096-669-7156.
ВОДІЙ на авто Renault Master 2, Hyundai h200. Проживання в р-ні Виноградар, Нивки, Куренівка. Тел.:
096-937-7142, 044-331-1714.
ВОДІЙ на самосвал. З/п висока. Посвідчення водія
кат. «C». Без шкідливих звичок. Тел. 067-659-6387.
ВОДІЙ АВТОНАВАНТАЖУВАЧА (КАРЩИК). Робота на автонавантажувачах Балканкар, Маніту. Місце
роботи: м.Київ, пров. Деревообробний, 5. З/п: 750
грн/день + харчування + можливе забезпечення
житлом. Без шкідливих звичок. Тел. 096-116-2521,
Віталій Олександровий.

ВОДІЙ АСЕНІЗАТОРА (викачка вигрібних ям). Робота по Києву і області. З/п близько 1000 грн/день.
Житло надається. Вахтовий графік роботи. Тел.:
067-656-6667, 095-909-9489, 063-237-8388.
ВОДІЙ ЗІ СВОЇМ АВТО УНІВЕРСАЛ. «Герольдмайстер» - виробництво нагородно-сувенірних виробів. Тел. (044) 465-6225, вул. Бориспільська, 17.
ВОДІЙ КАТ. «Е» на MAN-TGX Евро 5, європричіп
штора. Робота по Україні. На постійну роботу потрібен підприємству. З/п 2 грн/км, 15% від фрахту,
база в Києві. Працевлаштування офіційне. Тел.:
067-230-9040, 068-175-1717.
ВОДІЙ КАТ. «С» для перевезення вантажів по
Києву. Район Севастопольської пл. З/п 1400016000 грн. Тел. 097-447-2757.
ВОДІЙ кат. «С, Е», зерновоз, євро 5. З/п від 20000
грн. Тел. 050-352-2552.
ВОДІЙ на автомобіль MAN TGA, вантажопідйомність
20 т, холодильник. Відрядження по Україні. Можливий вахтовий метод роботи. Офіційне працевлаштування. З/п від 35000 грн. Тел. 096-669-7156.
ВОДІЙ на вантажний автомобіль 1,5-5 тонни. По
Києву і Україні. Проживання Вишневе, Боярка. Тел.
067-405-4178.

ВОДІЙ-ЕКСПЕДИТОР на вантажний мікроавтобус «RENO TRAFIC» потрібен організації, що займається монтажем та сервісом систем вентиляції
та кондиціонування. З/п 13000-15000 грн. ДР від
5 років. ГР: з 9.00 до 18.00. Доставка і отримання
матеріалів і обладнання на склад і об’єкти компанії, згідно маршрутного завдання; оформлення
товарно-транспортних документів на ТМЦ; своєчасне навантаження-вивантаження матеріалів і
обладнання. Досвід безаварійного водіння, дбайливе ставлення до ТМЦ, підтримання автомобіля
в справному стані. м.Київ, вул. В. Макуха, 1. Тел.:
095-695-5060, Сергій Михайлович.
ВОДІЙ-РІЗНОРОБОЧИЙ. Проживання на території в хатинках (зручності частково). Обов’язково потрібні паспорт + код ІПН. З/п від 10000 грн.
Оформлення. Бориспільський р-н (від ст.м «Харківська» 15 хв.), с.Мартусівка, Київська обл. Тел.
097-944-6264.
ВОДІЯ КАТ. «В, С, С1» запрошує торгово-виробнича компанія. Житловий масив Бортничі. ГР:
6-денка. Наявність актуального військового квитка обов’язкова. Офіційне оформлення. Своєчасна з/п. Тел. 050-449-8035, резюме відправляти:
Nataliia.drashko@bayaderagroup.com
КРАНІВНИК на автокран. Тел. 067-620-2018.
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АВТОСЕРВІС
АВТОЗАПРАВНИКА запрошує на роботу мережа
АЗС SOСAR. Тел. 067-504-8404 (вартість дзвінків
згідно тарифів вашого оператора).
АВТОМАЛЯР на постійну роботу на СТО. Оплата
50/50. Лівий берег, вул. Віскозна. Тел. 097-1171173.
АВТОМИЙНИКІВ запрошує автомийка «Аквасіті». З досвідом і без досвіду роботи. З/п від
12000 грн і вище (виплата щотижня). Іногороднім надаємо житло. Тел.: 096-500-1631, 050641-5772.

СЛЮСАР по ремонту вантажних авто і причепів. Ходова частина, зварювальні роботи. Можливий вахтовий метод роботи. Житлом забезпечуємо. З/п висока. Тел. 067-505-9118.
ШИНОМОНТАЖНИКИ. Терміново! Порядні, працьовиті. Ст.м «Шулявська», «Дорогожичі»,»Академмістечко». З/п: 500 грн/доба + %. Тел. 098-1951721.

АВТОСЛЮСАР-УЧЕНЬ-ПОМІЧНИК. Без ДР. ГР: з
10.00 до 19.00, пн-сб, Борщаговка. Тел. 063-7271339.
МАЛЯР-ПОМІЧНИК МАЛЯРА ПОРОШКОВОЇ
ПОКРАСКИ ДИСКІВ. Знання правил підготовки
дисків під покраску, найменування та види фарб,
грунтів. Можливо навчання. Контроль якості виробів, акуратність, уважність, відповідальність. Тел.
098-195-1721, з 9.00 до 19.00.
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ПРАЦІВНИКИ СКЛАДУ, ВАНТАЖНИКИ • РІЗНОРОБИ
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ПРАЦІВНИКИ СКЛАДУ
ВАКАНСІЇ ПРОВІДНИХ КОМПАНІЙ
вакансії провідних компаній в Інтернет на сайті www.Jobs.ua

ВАНТАЖНИК на кондитерське підприємство. З/п
від 17500 грн. Оболонський район, ст.м. «Почайна».
Тел.: 095-333-4334, 098-333-4334.
ВАНТАЖНИКА-КОМПЛЕКТУВАЛЬНИКА запрошує торгово-виробнича компанія. Житловий масив Бортничі. ГР: 6-денка. Наявність актуального
військового квитка обов’язкова. Офіційне оформлення. Своєчасна з/п. Тел. 050-449-8035, резюме
відправляти: Nataliia.drashko@bayaderagroup.com
ВАНТАЖНИКИ на виробництво. З/п від 12000 грн.
Акуратність, відповідальність, чесність. Офіційне
працевлаштування, безкоштовне харчування та
спецодяг. ГР: пн-пт, з 8.00 до 18.00. пр-т Визволителів, 5. Тел.: (044) 591-1361, 067-116-9331, з 9.00
до 17.00.
ВАНТАЖНИК-КОМПЛЕКТУВАЛЬНИК (запрошуємо на підробіток студентів) на склад компанії-дистриб’ютору кондитерських виробів. Нічні та денні
зміни. Солом’янський р-н. Офіційне працевлаштування, соцпакет. З/п від 10000 грн. Бажано проживання на Правому березі. Тел. 067-505-1554, Микола Андрійович.
ВАНТАЖНИК-ПАКУВАЛЬНИК на виробництво металовиробів. З/п від 12000 грн. Ст.м «Бориспільська». Тел.: 063-438-7276, 095-174-0003.
ВАНТАЖНИК-РІЗНОРОБ. Житло надається. Тел.:
066-799-7001, 099-232-7316.

ВАНТАЖНИКИ на склад. З/п від 12000 грн. Акуратність, відповідальність, чесність. Офіційне працевлаштування, безкоштовне харчування та спецодяг.
ГР: пн-пт, з 8.00 до 18.00. пр-т Визволителів, 5.
Тел.: (044) 591-1361, 067-116-9331, з 9.00 до 17.00.
ЕКСПЕДИТОР на склад продуктів харчування. З/п
від 12000 грн/міс. ГР: пн-пт, 8.00-19.00. вул. Академіка Білецького, 34, масив Відрадний. Тел.: 044455-4262, 067-325-1050.
КАРЩИК-КОМПЛЕКТУВАЛЬНИК на склад продуктів харчування. З/п від 13000 грн/міс. ГР: пн-пт,
8.00-19.00. вул. Академіка Білецького, 34, масив
Відрадний. Тел.: 044-455-4262, 067-325-1050.
КОМІРНИК. Місце роботи: Київ, Кільцева дорога,
19. ГР: п’ятиденка, 8.30-17.30. Офіційне оформлення. З/п 11000-13000. Тел.: 050-443-9412, 067827-3265, 044-406-4093.
КОМПЛЕКТУВАЛЬНИК в цех з виробництва сухих
будівельних сумішей на постійну роботу потрібні.
З/п від 14000 грн. ГР позмінний. Надаємо житло.
Тел. 095-525-5082. Адреса: б-р В.Гавела, 16.

КОМПЛЕКТУВАЛЬНИКИ. З/п 10000-15000 грн.
Надаємо житло. Бажано чол. до 40 років. Також запрошуємо студентів на індивідуальний графік. Р-н
ст.м «Бориспільська». Тел. 067-828-3817.

КОМПЛЕКТУВАЛЬНИК-ВАНТАЖНИК ТОВАРУ потрібен на продуктовий склад. Київ, ст.м
«Житомирська». З/п від 10000 грн і вище, є
можливість підробітку. Тел. 068-609-7674.

ФАСУВАЛЬНИЦЯ-ПАКУВАЛЬНИЦЯ. Сипучі
продукти (ст.м «Васильківська»). З/п 14000 грн.
ГР: пн-пт, з 9.00 до 18.00. Офіційне працевлаштування. Тел. 067-507-9281.

ПРАЦІВНИК НА СКЛАД (можливо пенсійного
віку). З/п від 8000 грн. ГР: вечірня зміна, 17.0022.00, 5/2. Можлива часткова зайнятість, наявність
водійського посвідчення вітається. Можна без ДР.
Теремки-1. Тел.: 067-600-6611, 098-606-5155.
ПРАЦІВНИКА СКЛАДУ запрошуємо на роботу в ТД
«Квінта». ГР: з 9.00 до 17.00, пн-пт. Оплата договірна. Всіх, кого зацікавить дана вакансія, прохання
звертатися за телефонами! Тел.: (044) 537-3158,
(067) 446-2216. Адреса: Балтійський пров., 23.
ПРАЦІВНИКИ НА СКЛАД. Баж. чоловіки до 50
років, з хорошим фізичним здоров’ям і без шкідливих звичок. Робота з пластиком. ГР: 5-денка, з 9.00
до 18.00, 1 година обіду. Досвід роботи на складі
вітається. Тел. 067-236-2084, Вiктор.
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ВАНТАЖНИКИ • РІЗНОРОБИ
ВАКАНСІЇ ПРОВІДНИХ КОМПАНІЙ
вакансії провідних компаній в Інтернет на сайті www.Jobs.ua

ВАНТАЖНИК-РІЗНОРОБОЧИЙ потрібен в цех з
виробництва сухих будівельних сумішей на постійну роботу. З/п від 13000 грн. ГР позмінний. Надаємо житло. Тел. 095-525-5082. Адреса: б-р В.Гавела,
16.
КОМПЛЕКТУВАЛЬНИКИ. З/п 10000-15000
грн. Надаємо житло. Бажано чол. до 40 років.
Також запрошуємо студентів на індивідуальний
графік. Р-н ст.м «Бориспільська». Тел. 067-8283817.

РІЗНОРОБ-ОЗЕЛЕНЮВАЧ. Приватний сектор
(Київська область, Обухівський район, село Романків). Можливе проживання. Тел. 098-694-7479.
РІЗНОРОБОЧИЙ в пекарню потрібен у зв’язку
з розширенням виробництва на постійну роботу. Оболонь. Тел.: (044) 462-4419, (093) 4720301.
РІЗНОРОБОЧИЙ. Бажано вік 20-40 років, ДР в будівництві вітається, без ШЗ. Монтаж/демонтаж обладнання для фестивалів та інші заходи. ГР: пн-пт,
з 8.00 до 17.00 (можливі виходи у вихідні дні). Р-н
ст.м «Чернігівська», «Лісова». З/п 75-90 грн/год,
щотижнево. Телефонувати: пн-пт, до 18.00, тел.
067-690-8432.
РІЗНОРОБОЧІ, особи з інвалідністю 2-3групи.
Умови праці: повна зайнятість, офіц. працевлаштування + соцпакет. Вимоги: ДР не обов’язковий, без
обмежень по віку. ГР: 8/5, з 9.00 до 18.00. Робота
в р-ні ст.м «Деміївська». Тел.: 044-527-9583, 096338-8983.
РОБІТНИКА НА ЧИСТКУ ОПАЛУБКИ запрошуємо на роботу. Баж. чол. 20-50 років. Житла
немає. Тел. 067-328-3262
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СФЕРА ПОСЛУГ
ДВІРНИК (прибирання території) біля бізнес-центру. З/п 10000 грн. ГР: 5/2, 8 годин на день. ст.м
«Площа Льва Толстого», тел. 099-381-8826; ст.м
«Лук’янівська», тел. 050-737-1213; ст.м «Почайна»,
тел. 095-838-4801.
ДВІРНИК. З/п 6500 грн/міс. Повна зайнятість. Офіційно. Терміново! смт Гатне, Оболонський р-н, Солом’янський р-н, Голосіївський р-н, Шевченківський р-н, Святошинський р-н. Тел. 063-031-5245,
Олена Олександрівна.

ПРИБИРАЛЬНИЦЯ на виробництво (пекарня). ГР:
тиждень/тиждень. Оболонь. Тел.: (044) 462-4419,
(093) 472-0301.
ПРИБИРАЛЬНИЦЯ терміново потрібна. ГР: 5/2,
ранок або вечір. З/п від 5000 грн. Робота по вул.
Бориспільська (в р-ні Радіозаводу). Тел. 067-4300890, Анастасія.
ПРИБИРАЛЬНИЦЯ в кондитерський цех. З/п висока. Троєщина. Тел. 067-829-2837.

НЯНЯ-ГУВЕРНАНТКА. Проживання на території
в хатинках (зручності частково). Обов’язково потрібні паспорт + код ІПН. З/п від 10000 грн. Оформлення. Бориспільський р-н (від ст.м «Харківська» 15
хв.), с.Мартусівка, Київська обл. Тел. 097-944-6264.

ПРИБИРАЛЬНИЦЯ. З/п 12000 грн. ГР: 7/7. Компанія «Арт оф Кукінг» - національна компанія з виробництва заморожених продуктів харчування.
м.Київ, пров. Бондарський, 3 (р-н Куренівка). Тел.
067-373-8233.

ПРИБИРАЛЬНИКИ (ч/ж, м. Київ). Графіки різні.
Райони: Дарницька площа, ст.м «Оболонь».
Тел.: 098-427-3904, 063-717-1479.

РОБІТНИК з комплексного прибирання та
утримання будинків. З/п 6500 грн/міс. Повна
зайнятість. Офіційно. Терміново! смт Гатне,
Оболонський р-н, Солом’янський р-н, Голосіївський р-н, Шевченківський р-н, Святошинський р-н. Тел. 063-031-5245, Олена Олександрівна.

ПРИБИРАЛЬНИКА ТЕРИТОРІЇ запрошує на роботу мережа АЗС SOСAR. Наша компанія пропонує:
гідні умови роботи, своєчасну конкурентну з/п. З
питань працевлаштування звертатися за телефоном. Тел. 067-504-8404 (вартість дзвінків згідно
тарифів вашого оператора).
ПРИБИРАЛЬНИКИ на постійну роботу терміново потрібні. Оплата щотижнево. Чоловіки та
жінки бажано до 50 років. Тел. 097-137-3838.
ПРИБИРАЛЬНИКИ(-ЦІ) в супермаркети і гіпермаркети в різних районах. ГР: з 8.00 до 20.00, з
20.00 до 8.00, з 7.00 до 19.00. Позмінний: 2/2, 3/3,
5/2, 7/7, подобовий: 1/2, 1/3. З/п від 6500 грн, підробіток 300 грн./зм. Тел. 098-588-6254.
ПРИБИРАЛЬНИЦЯ бізнес-центрів. З/п 9500 грн. ГР:
5/2, 8 годин на день. Ст.м «Васильківська», тел. 095692-2434; ст.м «Площа Льва Толстого», тел. 099-3818826; ст.м «Лук’янівська», тел. 050-737-1213.
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РОБОТА ЗА КОРДОНОМ, ІНШІ ПРОПОЗИЦІЇ • ШОУ-БІЗНЕС

Більше вакансій на Jobs.ua • телефони
для роботодавців 044-537-3717, 451-4222

РОБОТА
ЗА КОРДОНОМ
ОПЕРАТОР ЛІНІЇ на завод електроніки в Угорщині.
З/п в місяць чистими 150000-180000 форінтів
(14000-17000 грн) залежить від позиції. 8 год.
робочий день. Оформлення документів, проїзд в
Угорщину за рахунок компанії. Тел.: +38 (066) 96927-57, +36 (706) 491-303, http://serviceflow.hu
ЖИТЛО. ВСІ РАЙОНИ КИЄВА. Всі зручності, біля
метро. Доба від 80 грн, тиждень 350 грн, місяць
від 1200 грн. Тел.: 096-898-1234, 095-898-1234,
063-898-1234, телефонуйте в будь-який час доби,
hostel24.kiev.ua
ЗДАЄТЬСЯ КОЙКО-МІСЦЕ ВІД 43 ГРН ЗА
ДОБУ в різних районах Києва біля метро.
Гарні умови проживання. Тел.: 093-0043911, (044) 333-4470 (з таксофонів безкоштовно), телефонувати цілодобово, без
вихідних.
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ІНШІ ПРОПОЗИЦІЇ •
ШОУ-БІЗНЕС
ЗДАЄТЬСЯ КОЙКО-МІСЦЕ подобово (85 грн),
щотижнево (від 390 грн) і щомісячно (від 1300
грн). Біля метро. Без посередників. Допомога
в працевлаштуванні. Тел.: 066-746-5057, (044)
333-4470 (з таксофонів безкоштовно), телефонувати цілодобово. www.ashostel.com.ua

ПРАЦЕВЛАШТОВУЄМО ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ.
ТОВ «Фасоль». Тел. 099-924-9101.

КОЙКО-МІСЦЕ. Всі райони Києва. Біля метро, всі
зручності. День від 80 грн, тиждень від 350 грн, місяць 1200 грн. Без посередників. Дзвінки приймаємо цілодобово. Тел.: 068-045-9076, 066-250-7176,
073-041-8856. Телефонуйте в будь-який час доби.
ПАРКУВАЛЬНИКИ ВІЗКІВ в гіпермаркети м.
Києва, різні райони. ГР: з 8.00 до 20.00 або з 9.00
до 2100, позмінно: 2/2, 3/3, 5/2, 6/1. З/п від 6500
грн. Тел. 098-588-6254.
ПІДСОБНИЙ РОБІТНИК. Бажано чоловік. З/п 7800
грн/міс. Повна зайнятість. Офіційно. Терміново!
смт Гатне, Оболонський р-н, Солом’янський р-н,
Голосіївський р-н, Шевченківський р-н, Святошинський р-н. Тел. 063-031-5245, Олена Олександрівна.

РІЗНОРОБИ на постійну роботу. З/п від 19000 грн.
Тел. 098-270-1434.

ПРАЦЕВЛАШТОВУЄМО ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ.
ТОВ «Фора». Тел.: (044) 499-9855, 099-924-6052,
067-994-5897.

РОБІТНИКА НА ЧИСТКУ ОПАЛУБКИ запрошуємо на роботу. Баж. чол. 20-50 років. Житла
немає. Тел. 067-328-3262
ТАНЦІВНИЦЬ запрошує на роботу Harem Men’s
Club в РЦ «Арена». З/п від 30000 грн. Бажано дівчата від 18 років. З досвідом та без, навчання безкоштовно. Взуття та костюми надаються клубом.
Індивідуальний графік роботи. Розглядаємо кандидатури студенток. Іногороднім допоможемо з
житлом. Запис на співбесіду за телефоном. Вул.
Велика Васильківська, 5. Тел. 093-696-9696.
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ВАКАНСІЇ КИЇВСЬКОГО МІСЬКОГО ЦЕНТРУ ЗАЙНЯТОСТІ
До Вашої уваги пропонуються вакансії, які розміщаються в ЗМІ на замовлення
працедавців. Скористатися повною базою даних Ви можете, звернувшись у районні
центри зайнятості та Київський міський центр заянятості.
ПОДІЛЬСЬКА (044)427-03-28
ТОВ «ПОДІЛ БІЗНЕС-ПАРК»
17550
слюсар-сантехнік
19500
Електрогазозварник
ТОВ «ДЖОКА ТРЕВЕЛ ЮКРЕЙН»
9200
менеджер (управитель) з туризму
КНП «КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ «ПСИХІАТРІЯ»
Сестра медична (брат медичний)
6000
стаціонару
11000
лікар-анестезіолог
6000
лікар-ендокринолог
11000
лікар-невропатолог
КМКЦ «ТРАМПЛІН»
9500
Сестра медична (брат медичний)
ІМІДЖЕВО-ВИДАВНИЧИЙ ЦЕНТР
НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ
10000
радіотелеграфіст
12675
фельдшер санітарний
10000
радіотелефоніст
10000
водій автотранспортних засобів
12675
водій автотранспортних засобів
10000
технік
13000
начальник радіостанції
13650
головний механік
12000
Помічник начальника чергової частини
АТ «КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД»
машиніст розфасувально-пакувальних
10000
машин
8000
двірник
11000
вантажник
ГОЛОСІЇВСЬКА (044)257-76-02
ТОВ «ФАРМЕР.УА»
13000
підсобний робітник

8000
прибиральник службових приміщень
ОБОЛОНСЬКА (044)462-10-40
ТОВ «ДЕКАТЛОН УКРАЇНА»
13000
Продавець-консультант
ІМІДЖЕВО-ВИДАВНИЧИЙ ЦЕНТР
НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ
10000
стрілець
АРЗСП ГУ ДСНС УКРАЇНИ У М. КИЄВІ
18500
ревізор
10000
водій автотранспортних засобів
10000
Пожежний-рятувальник
«УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧО - ТЕХНОЛОГІЧНОЇ
КОМПЛЕКТАЦІЇ ПРАТ «ДБК-4»
8000
водій автотранспортних засобів
7200
електрик дільниці
7200
інженер-технолог
Монтажник-складальник металопласти13000
кових конструкцій
СВЯТОШИНСЬКА (044)405-54-56
ФІЛІЯ «ЦЕНТР З БУДІВНИЦТВА ТА РЕМОНТУ
КОЛІЇ» АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ»
8000
шліфувальник
дефектоскопіст з ультразвукового
8000
контролю
10000
інженер з охорони праці
11000
головний механік
11000
Машиніст тепловоза
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «КРОНТЕС»
12000
підсобний робітник
ТОВ «Е&Е КЕЙБЛ СОЛЮШНЗ (УКРАЇНА)»
монтажник радіоелектронної апаратури
та приладів

9350

9350
пресувальник виробів з пластмас
КНП «КМКЛ №5»
6000
Сестра медична (брат медичний)
6000
фельдшер-лаборант
ДНІПРОВСЬКА (044) 590-65-32
ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «УКРСПЛАВ»
17800
різальник металу на ножицях і пресах
15000
представник торговельний
ДАРНИЦЬКА (044)567-26-03
ТОВ «ГОЛД ДРАГОН»
20000
інженер
25000
виконавець робіт
20000
Інженер-будівельник
інженер з проектно-кошторисної роботи 20000
20000
Кошторисник
ІРЦ№2 ДАРНИЦЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА
9500
бухгалтер
«ЄВРОПРОД ЛТД»
12000
головний бухгалтер
ДЕСНЯНСЬКА (044)590-65-43
ТОВ «КАРЛСОН-ТРАНС»
9000
водій автотранспортних засобів
В/Ч Т0710
10200
слюсар-сантехнік
10500
стрілець
10800
бухгалтер
10100
Штукатур
10200
Маляр
10600
водій автотранспортних засобів
10400
діловод
10700
фахівець
10400
Пожежний-рятувальник
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НЕ БІЙТЕСЯ
помилятись!

Ми –
трудоголіки...
і щасливі від цього

Навіть помилка
може виявитися необхідним кроком на
шляху до важливого
досягнення.
Генрі Форд

то і навіть п'ятдесят років тому початок XXI
століття вбачався нашим предкам щасливим
і безтурботним часом: всю важку роботу виконують машини, а люди працюють лише для того,
щоб отримати задоволення, реалізуючи свої таланти. Ну а решту часу насолоджуються вільним
і радісним життям. Як же вийшло, що сьогодні
ми, трудоголіки, працюємо більше наших мрійників-предків, та ще й, напевно, щиро раді цій
обставині?
У 1930 році британський економіст Джон Мейнард Кейнс передбачав, що через сто років –
в уже недалекому від нас 2030-му – тривалість
робочого тижня становитиме 15 годин. Тобто
три робочих години на день при двох вихідних!
Років двадцять тому, на піку післявоєнного економічного підйому і загального зростання доходів, провідні американські економісти і політики передрікали співгромадянам в майбутньому
вже 22-годинний робочий тиждень. Але разом
з 6-місячною відпусткою і пенсійним віком в 40
років. Ще цікавіше звучать сьогодні слова їхніх
опонентів, які зовсім не ставили під сумнів саму
перспективу майбутнього суспільства неробства
– перспектива здавалася всім неминучою. Опоненти схвильовано міркували про те, що нудьга, притаманна досі лише багатим аристократам, стане бичем і прокляттям усього людства,
якому ну рішуче нічим буде себе зайняти. Популярний американський телеведучий Ерік Севарід
(Eric Sevareid), коли на початку 1960-х його запитали, яка головна загроза чекає США в майбутньому, рішуче відповів: «Зростання неробства!»
Побоювання не виправдалися. Робочий тиждень
в більшості розвинених країн становить сьогодні не менше 35 годин, відпустка мало де перевищує 4 тижні, але справа навіть не в цьому. А в
тому, що відпочити ці 4 тижні (особливо поспіль)
не може собі дозволити практично ніхто. Тривалість же робочого тижня взагалі ніякого значення не має. Ми працюємо, засиджуючи в офісах після опівночі, ми працюємо вдома, і, збираючись з колегами після роботи в барі чи ресторані, ми продовжуємо працювати. І найголовніше – ми пишаємося тим, що ми трудоголіки.
З кінця ХХ століття західні соціологи констатують дивовижну річ: надмірна зайнятість стала чимось на зразок доблесті. Раніше негласне змагання з сусідами визначалося заробітком, величиною будинків і марками машин. Тепер воно
визначається ступенем зайнятості. І якщо ви валяєтеся в шезлонгу, поки сусід тяжко працює, –
ви програли.

С
овернемося в дитинство на один
спогад – виходимо до дошки, пишемо абсолютно безпомилково «паралелепіпед» і «вінегрет»,
сідаємо на своє місце і спокійно забуваємо,
що було там, «на сцені». У кращому випадку – похвали від вчительки і байдужість від
однокласників. А ось якщо виходить людина і пише замість слова «ще» спочатку «ше»,
потім «сче», а потім і зовсім «стче», то клас
вибухає сміхом вже на другій спробі, а вчителька грізно виводить лебедя в журналі. Питання на
засипку: який випадок краще вріжеться в пам'ять?
Мені – другий, незважаючи на те,
що стався він не зі
мною, а з моїм колегою по класу. І
звичайно, він вже
точно запам'ятав,
як же пишеться
слово «ще». А які побічні ефекти? Уміння
тримати удар, з гідністю пройти повз людей, які сміються, на своє місце і, вищий
пілотаж, – пожартувати і посміятися над собою! І як ви думаєте, чи стане в нагоді це в
життя? Так! І навіть найщасливішим з нас.
Приємно згадати про школу і про дитинство
– до речі, більшість наших комплексів і проблем з самими собою саме звідти беруть
свій початок, однак повернемося до Форда
і до помилок, наприклад, в роботі. Хто може
стати успішним? Той, хто ніколи не помиляється? Таких людей немає, помиляються всі, а до значного успіху приходять одиниці. Ті, хто володіє багатим набором особистих якостей – комунікабельність, сила
характеру, розум, таланти. А також ті, хто
піклується про послідовників. І саме в площині відносини до послідовників і лежить
визнання своїх помилок і невдач. Якщо це
зробить керівник, відкрито визнавши, що
помилявся, але зробив ряд кроків, щоб вирішити проблему, то і його послідовники будуть чинити так само. Це призведе до меншої кількості прихованих бомб уповільненої
дії. Співробітник, який боїться зізнатися у
своїй помилці, прагне її приховати або перекласти відповідальність на інших. Якщо
мова йде про безпеку, то ціна такого стра-
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ху дуже велика. Зламати людину, яка звикла боротися з долею, набагато складніше,
ніж того, хто завжди живе в стані «вивчених уроків», а життя змінює екзаменаційні квитки.
Коли людина помиляється і не відчуває
почуття страху, вона відпускає свої думки
на волю і починає креативно підходити до
можливості виправити помилку або знайти
новий спосіб вирішення задачі – швидше і
краще. Іноді це призводить до несподіваних відкриттів. І
ще раз пірнемо в
дитинство – коли
двієчник думає,
як би йому не залишитися на другий рік, і замість
простого доказу
доводить теорему по-своєму, він
і надалі не буде
пасувати перед
життєвими обставинами – будь то
застрягла в снігу машина або банкрутство
фірми в період кризи. Він буде йти вперед
і шукати нові рішення. Аргументом «проти» тут буде, звичайно, ефективність співробітника і його компетентність. І це правда. Людина проходить один і той же шлях і
помиляється знову і знову. Можливо, це не
його шлях, якщо він не може навчитися? У
цьому випадку помилки допоможуть швидше зрозуміти, що ви займаєтеся не своєю
справою, а, як ми пам'ятаємо з Ейнштейна, якщо про рибу будуть судити по тому, як
вона лазить по деревах, вона проживе все
життя, думаючи, що вона тупа. І якщо помилка призведе до розуміння свого шляху,
це прекрасна помилка. Підводячи підсумок:
помилки часто допомагають зміцнити авторитет лідера, визнання помилки допомагає
швидше її виправити і уникнути наслідків,
результат помилки запам'ятовується краще – більша ймовірність, що урок запам'ятається надовго. А найважливіше – зізнайтеся в помилках самому собі, не виправдовуйте себе і не вважайте, що зробили 30 віджимань, якщо їх було всього 20 і з прямими руками. Як тільки цей факт буде прийнятий, тренування стануть приносити найкращий результат.
www.psychologies.ru

Коли людина помиляється і
не відчуває почуття страху,
вона відпускає свої думки
на волю і починає креативно підходити до можливості
виправити помилку або
знайти новий спосіб вирішення задачі...

ПОНАД 30 000 РОБОТОДАВЦІВ ЧЕКАЮТЬ НА ТЕБЕ НА WWW.JOBS.UA

24

ÏÐÎÏÎÍÓÞ ÐÎÁÎÒÓ ¹17 (1244)

Що таке «аутстаффінг»?

«КЕЙС» –
модна назва модної
співбесіди
В

перекладі з англійської мови, це
слово означає зовсім не валіза.
Це конкретна ситуація, у вигадані
рамки якої, інтерв'юер із задоволенням ставить кандидата, прагнучи зрозуміти його знання, психологічний настрой
і можливості інтелекту для вирішення найрізноманітніших завдань.
Про цей вид інтерв'ю (співбесіду) написано чимало і у багатьох кандидатів, які зіткнулися з даним підходом виникли зовсім
неоднозначні емоції. Ну, а як би ви відреагували на питання про причини «саме такої форми каналізаційного люка» або вирішуючи завдання про те, кого з керівництва
краще скинути вниз з повітряної кулі, що
падає? Хоча такі питання більш характерні для методики «brain testing», подібні, але
більш реальні ситуації, розглядаються і при
«кейс» інтерв'ю.
Насправді «кейс», абсолютно не знущання над кандидатами. Хитрі питання покликані виявити в претендентові ряд моментів,
характеристики яких виявляються, як раз
у відповідях на подібні, безглузді, на перший погляд питання. Основні інтерв'ю такого типу, можна сміливо розділити на такі
підвиди: «кейси» перевіряючі конкретні навички профдіяльності; провокації на перевірку світогляду кандидата і його «ціннісну» таблицю; перевіряючи наявність у
претендента стратегічного мислення. Як
правило, таким видом інтерв'ю користуються свідомо, знаючи, що у кандидата, в
активі немає досвіду вирішення певних питань, з якими йому однозначно доведеться зіткнутися в майбутній роботі.
Застосовувати інтерв'ю категорії «кейс» добре при виявленні мотиваційної бази здобувача. Щоб не втрачати час на шаблонні відповіді кандидатів про їхні цілі і мотивації в
роботі, варто піднести їх увазі кейс, такого змісту, здатний виявити всі ці нюанси.
Спантеличте кандидата вступними даними про те, що він (умовно) працівник відділу з найму персоналу виробничої компанії, змушений в термін до кінця тижня,
закрити існуючу вакансію фахівця з продажу. Причому вимогою до цієї позиції є

наявність у кандидатів досвіду в продажу
небхідної техніки, не менше ніж 4-5 років.
Потенційною мотивацією для віртуального
спеца з відділу по найму є солідна премія,
яка можлива лише при дотриманні термінів
вирішення завдання.
Далі слідує обов'язковий для завдання алгоритм рішення, а саме:
– перший варіант передбачає вибір кількох, з існуючих кандидатів, причому при їх
зустрічі з майбутнім керівником, випробуваному пропонується повідомити керівництву про необхідність вибору «з того, що є»;
– у другому варіанті, випробуваному пропонується витратити більше часу (в тому числі
і свого особистого), але на зустріч з керівником привести тільки кращих кандидатів;
– третім варіантом розвитку подій кейса, пропонується бесіда з «замовником»
– керівником про неможливість вирішення цього завдання в такі терміни, з подальшим проханням про пом'якшення умов відбору або про пролонгацію термінів «закриття» вакансії.
Оцінюючи реального кандидата, не варто
спиратися на «правильне» в вашому розумінні, як роботодавця, рішення. Краще
об'єктивно подивитися на те, як він вирішував саму задачу і які із запропонованих
варіантів, виявилися йому ближче. Таким чином, можна скласти більш повноцінну картину про пріоритети та мотиваційні моменти, притаманні тому чи іншому кандидату.
Серед критеріїв оцінки претендента, основними повинні бути такі:
- адекватність відповідей кандидата до
умов сучасних ринкових вимог;
- нестандартність і творчий підхід у вирішенні завдання;
- наявність у претендента власних альтернативних рішень;
- наявність конкретних навичок і досвіду
вирішення таких завдань.
Цей незвичайний вид інтерв'ю, насправді, швидко і легко зможе показати роботодавцю чи відповідає претендент вимогам,
корпоративному духу і критеріям компанії.
Олександр Мавлідінов

я «страшна» назва, насправді означає обов'язковий висновок співробітників поза «штату», з
офіційним висновком між ними і компанією трудових договорів.
Робиться це для того, щоб компанія могла отримати певні «плюси», основними з яких є такі:
- зменшення документарної та іншої завантаженості відділу кадрів і бухгалтерії;
- додаткова захищеність компанії в питаннях, що
стосуються кадрів;
- мінімізація витрат на оформлення трудових відносин з працівниками;
- поліпшення процесу виплати заробітних плат.
Спочатку, багато хто плутає аутстаффінг з аутсорсингом – процесом, при якому, певні завдання перенаправляють для виконання іншим компаніям, професійним в цих сферах діяльності. По
суті, аутсорсинг – це використання ресурсів, що
знаходяться поза конкретної компанії.
Як правило, аутсорсинг використовують для забезпечення завдань, безпосередньо не пов'язаних з профільною діяльністю компанії, але, іноді,
можливі й винятки.
Кращим прикладом аутсорсингу, при якому оплата проводиться не за використання праці позаштатних працівників, а за саму послугу, є укладення договорів з клінінговими компаніями на прибирання приміщень або з охоронними підприємствами, на забезпечення охорони.
Аутстаффінг, навпаки – переведення співробітників під начало іншої компанії, зі збереженням
за ними робочих функцій і робочих місць. Легально залишитися таким працівникам, де-факто на
своїх місцях, дозволяє договір про надання послуг, укладений між їх «старим» і «новим» роботодавцями.
Така схема зручна, скажімо, при можливості замовника працювати за спрощеною схемою оподаткування і наявності у нього ж, обмежень щодо
чисельності персоналу. Крім цього, «плюсом» аутстаффінгу є і економія. При такій схемі роботи, замовник, де-факто той же роботодавець, не оплачуватиме за послуги наймана компанія, оплачуючи тільки роботу самих працівників.
Зручність аутстаффінгу, полягає ще й в тому, що
в цей вид співпраці, нерідко, виводять персонал,
схильний до частих перевірок з боку усіляких контролюючих органів. Наприклад, працівники, у яких
регулярно перевіряються медичні книжки і різного роду допуски до роботи. Також, більш охоче,
вітчизняних здобувачів, за цією схемою беруть
на роботу іноземні роботодавці.
На подібний договір можна перевести і будь-який персонал, який не складає «кістяк», основу
підприємства. Сюди входять співробітники різних відділів технічного обслуговування, агенти,
представники торговельних і транспортних відділів, охорона.
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«І досвід – син
помилок важких...»

Д

«СІМЕЙНА» СПРАВА,

або Справжній колектив
апевно, важко уявити собі, наприклад, годинник, механізм
якого складається з елементів,
що рухаються по досконалій відмінній від напрямку руху інших, схемі і мають різний темп і ритм свого руху? Зрозуміло, що такий годинник не тільки не зможе працювати, але і зламається, пошкодивши сам себе.
Подібне відбувається і всередині робочих
колективів, успішність роботи і тривалість
«існування» яких цілком залежить від згуртованості, розуміння і гармонійності людей, їх складових. Важливість поняття «team
building» давно визнали всі керівники, які
спонукають до такої роботи свої колективи,
де кожен готовий виконувати своє завдання,
не тільки за одну матеріальну винагороду.
Створити таку команду, насправді, досить
складно і не кожному під силу. Навіть поява
в колективі, давно популярних за кордоном,
психологів, в обов'язки яких входить створення правильного фону в робочій атмосфері, нерідко, здатна викликати зворотний
ефект. Адже, далеко не кожен з нас готовий
«розкривати свою душу» перед незнайомцем. Якщо, керівнику доведеться вирішувати задачу побудови успішної команди самостійно, йому слід пам'ятати про деякі основні кроки в цьому процесі.
Вирішивши створити правильну моральну і психологічну обстановку, для початку
треба вирішити всі питання з обстановкою
реальною, тобто – фізичної. Співробітники компанії, повинні мати зручне місце для
своєї роботи, яке відповідатиме елементарним нормам комфорту, безпеки і можливості виконувати поставлені завдання. Навіть найзгуртованіший колектив не зможе
впоратися з роботою постійно відволікаючись на вирішення якихось елементарних
побутових проблем.
Потім, хороший керівник повинен взяти за правило регулярно заохочувати своїх

H

співробітників. Мова йде не про фінансову
винагороду, а про систематичне (заслужене) висловлювання подяки за виконану роботу, не залишаючи без уваги, жодного з
членів колективу. Кожна людина, звикнувши до такої позитивної атмосфери, і бачачи навколо себе успішних і працьовитих, колег, буде відчувати себе не просто морально комфортно, але знайде сили для більш
плідної роботи.
Доброю практикою вважається неформальне спілкування колективу поза межами
офісу і робочого часу. Звичайно, «перегинати» з цим не варто, перетворюючи кожну п'ятницю в обов'язковий похід «на пиво».
Але, регулярні, проте, нечасті спільні походи в нову обстановку, наприклад, на пікнік,
допоможуть співробітникам краще пізнати
один одного, перейнятися до колег великою довірою.
Цю ж роль, може зіграти і регулярне обговорення роботи всім колективом. Звичайно, не варто влаштовувати грізний «розбір
польотів» з прилюдним осудженням винного
працівника. А ось поставитися до спільної
справи, як до «сімейної» проблеми, розмірковуючи про причини невдач і, спільно шукаючи виходи рішення, буде доречним. Співробітники повинні відчути себе потрібними і не залишеними наодинці з завданнями, від виконання яких залежить успіх всієї
команди.
Здійснюючи все це, керівник, повинен зрозуміти головне – він не вождь, який віддає
накази і, не гуру, який спостерігає «за метушнею нерозумних дітей» з боку. Керівник
– невід'ємна частина колективу, наділена не
тільки більшою владою, але, і відповідальністю. Його демократична і людська поведінка з співробітниками, і є головний «цвях»,
на якому буде триматися команда, здатна
працювати з максимальною ефективністю.
Олександр Мавлідінов

освід, як життєвий, так і трудової, не просто
важлива складова цих процесів, а й аспект,
майбутнє цих самих процесів, що формують.
Тому, кажучи про досвід, тим більше, намагаючись зацікавити своєю особистістю роботодавця, слід розуміти, ЩО саме, є досвідом.
Особливо, якщо мова йде про працевлаштування, кожен повинен усвідомити, що головним в
показанні свого досвіду роботи, є не що інше, як
правильні висновки і конкретні результати, на їх
основі. Саме сам результат, легкість його досягнення, максимальний ефект і нові спостереження, що призводять до нових знань, і є ТОЙ САМИЙ досвід, який чекають від нас роботодавці.
Існують і певні правила подачі такої інформації
в резюме. Це робить документ більш зручним
для сприйняття, і не змушує здобувача вигадувати формат максимально ефективної самореклами. Складаючи своє резюме, в розділі «досвід роботи» дотримуйтес, в подачі інформації,
викладених нижче, правил.
Зрозуміло вказуйте місце попередньої роботи.
Найменування компанії слід писати повністю, не вживаючи абревіатур і скорочень. Навіть, якщо це всесвітньо відома фірма, коректно буде відобразити її сферу діяльності, філії
та підрозділи.
Ваша посада повинна бути легко зрозумілою
(максимально уточнюйте назву тієї позиції, яку
займали).
Вкажіть, які у вас були обов'язки на займаній
посаді і ваші досягнення. Зосередьтеся лише
на головних, не варто «лити воду», перевантажуючи текст резюме. З досягнень слід вибрати
найбільш показові і коротко їх викласти, забезпечивши інформацію конкретними прикладами.
Цифри і можливі посилання на реальні роботи і рекомендації, будуть тут не зайвими. Цей
розділ резюме, буде для вас найбільш важливим. Саме цією інформацією будете переконувати потенційного роботодавця в важливості
звернути його увагу на вашу кандидатуру.
Не забудьте вказати моменти підвищення на
посаді, якщо такі у вас відбувалися. Особливі заохочення за свої результати, також не соромтеся відображати в вашому резюме. Говорячи
про продуктивність вашої роботи, обов'язково
підкріпіть інформацію конкретними існуючими
цифрами.
Складаючи резюме, і зупиняючись в деяких його
розділах на більш детальному описі, в цілому,
не забувайте, що все це буде читати фахівець,
якого необхідно зацікавити, а не втомити, надмірно докладним вашим життєписом.
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Добре
слово шефа

СЛОВО
не горобець...
аючи освіту, певний досвід життєвий і професійний, готові до
багатьох непередбачуваних
ситуацій, люди завжди мають
«можливість», одним словом перекреслити все, чого вони досягали довгі роки.
Психолінгвістика, нейролінгвістичне програмування або всім відома «мова жестів»
– всі ці поняття, так чи інакше, ведуть на
темне дно людської підсвідомості, здатної, всупереч нашому бажанню, явити на
загальний огляд те, що ми параноїдально
ховаємо від всіх, включаючи і самих себе.
Сучасні психологи і лінгвісти, склали список з приблизно десятка фраз і виразів,
вживання яких в під час робочого процесу або при колегах, здатне зруйнувати авторитет індивідуума, поставивши хрест
на його кар'єрі.
Забігаючи вперед, хочу зазначити, що
«нецензурщиною», тут, і «не пахне». Навпаки, знайомі, не примітні і звичні слуху
слова, у багатьох з нас, впевнено увійшли в повсякденний лексикон, не звертаючи на себе, уваги мовця. Однак, ці підступні «словеса», чистіше «бойових заклять» викликають підсвідоме негативне враження у співрозмовників. Причому, навіть у тих, хто не підозрює про існування в цьому світі якихось там «психолінгвістичних» фішок.
Переживаючи про свою теперішню роботу, прагнучи налагодити кар'єрне зростання, пам'ятайте: ці слова, будуть використані проти вас!
«Несправедливо,
це не справедливо…»
Невинна, на перший погляд, фраза, яку
ви неодноразово повторюватимете, створить імідж «слабака» і «скиглія». Звичайно,
це не ті якості, які бажають бачити в успішному співробітникові колеги і керівництво.
«Просто я, просто це...»
Не дивлячись на відому пораду «бути
простіше», простота цього виразу, говорить про невпевненість, підсвідоме виправдовування свій вчинки або думок. Хочете, щоб ваші слова мали вагу? Позбавтеся цього виразу.

М

«Повинні були…»
Прагнучи вказати комусь на недоліки в
роботі, краще скористайтеся фразою: «в
майбутньому, краще...». Люди сучасного
суспільства, і без того, відчувають на собі
тиск колосальної відповідальності. Підкидаючи їм ще один «обов'язок», в такій подачі інформації ні до себе, ні до роботи,
ви не викликатимете інших почуттів, крім
як, злість і ненависть.
«Не несу відповідальність за це...»
Коли мова йде про спільну справу, відмова від участі у вирішенні будь-яких, навіть найнеприємніших вам питань, апріорі,
не прийнятна. До того ж, одна з позитивних складових професіоналізму – розумна готовність підтримати колективну роботу тоді, коли це потрібно.
«Не бачу сенсу в цьому...»
Запитавши, що з конкретного приводу думають ваші співрозмовники, ви убезпечите себе від можливої думки про те, що ви
не в змозі осмислити презентовану вам інформацію. Натякаючи, що в сказаному вашим співрозмовником, може бути відсутнім сенс, ви можете не тільки поставити
його в незручне становище, а й образити.
«Не встиг...»
Забудьте про таку причину, як брак часу.
Будь-яка успішна людина, а таких, серед
роботодавців чимало, може засумніватися у вашому професіоналізмі, слухаючи,
як легко ви дозволяєте собі, не шукати час
для вирішення робочих завдань.
«Вибачте, однак…»
Почавши свою фразу, таким ось чином,
незалежно від «глибини» критики, що в ній
міститься, ви відразу можете прославитися вискочкою, снобом і занудою. Якщо
ви впевнені в своїх словах, навіщо ж тоді,
вибачаєтеся?
Навчання, пошук роботи, побудова професійної кар’єри и професійного іміджу
або створення власної сім'ї – відповідальний процес, який вимагає чималих зусиль
і самоконтролю. Це не легко, але якщо
маєш мету і план дій можна підкорити чимало вершин.
Олександр Мавлідінов

Повага керівника, визнання наших достоїнств
для більшості з нас важливіше, ніж розмір зарплати або можливості кар'єрного зростання,
– з'ясували соціальні психологи Гамбурзького
університету (Німеччина). Але багато хто з нас в
реальному житті не відчуває шанобливого ставлення з боку начальства і вважає, що їх зусилля
не завжди помічають і цінують. Який же з цього
висновок? І все-таки ми продовжуємо працювати. І все-таки не в зарплаті щастя.

П

Кілька причин
отримати другу
вищу освіту
В теперішній час цінність другої вищої освіти,
безумовно, зросла в порівнянні з радянським
періодом. Все більше людей замислюються про
те, щоб отримати іншу спеціальність. Що ж їх до
цього штовхає?
Потреба ринку праці в універсальних фахівцях
Все частіше у вакансіях роботодавців серед
інших вимог присутня наявність двох вищих
освіт. Деякі роботодавці нечітко уявляють собі,
навіщо їм потрібен такий фахівець, але слідом
за віяннями часу шукають таких, що народжує
жарти про прибиральницю-економіста-тамаду-водолаза-аналітика. Іншим дійсно потрібен
фахівець, що розбирається не тільки в економіці,
але і в юриспруденції або маркетолог зі знанням
психології.
Прагнення до кар'єрного зростання
Часом більш висока посада вимагає нових знань
і вмінь, що стає стимулом отримати ще один диплом. Але якщо друга освіта йде врозріз з професійним шляхом кандидата, це може стати
навіть мінусом.
Очікування вищої зарплати
Багато студентів покладають великі надії на другий диплом, оскільки, на їхню думку, він є гарантом більш солідної винагороди за їхню роботу.
Якщо ви дійсно отримали необхідні знання та
готові брати на себе більше відповідальності
на роботі, то це ваш варіант. В іншому випадку, друга «корочка» відправиться в стопку інших
документів.
Престиж в суспільстві
Деякі йдуть на отримання другої вищої або захист
кандидатської, тому що це модно. Їм здається,
що наявність безлічі регалій в візитці автоматично підніме їх авторитет і змусить оточуючих
прислухатися до них.

В
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Формула
УСПІХУ

Кілька
порад
про роботу на
новому місці

Вдача приходить не до тих, хто багато працює, а до тих, хто
береже свої сили. Формула успіху проста: викладаючись
лише на 20%, ми отримуємо 80% результату. Тому немає
сенсу встигати якомога більше – набагато ефективніше братися тільки за найперспективніші завдання.

– Залишайтеся в своїй колії, адже вас найняли для
того, щоб ви привнесли в компанію певний досвід.
– Не намагайтеся дізнатися всі подробиці і нюанси життя компанії з першого дня. Це бажання тільки викличе стрес і буде на вас тиснути.
Понад сто років тому італійський економіст і соціолог Більфредо Парето вивів свою формулу успіху. За його спостереженнями, всього лише 20% зусиль забезпечують 80% результату. Найбільша частина зусиль, 80%, приносить тільки 20% результату. І це правило, відоме, як принцип
Парето, схоже, працює в будь-якій сфері.
Наприклад, більшість підприємців погоджуються з тим, що одна п'ята клієнтів приносить чотири п'ятих прибутку компанії. На
будь-якому підприємстві лише приблизно п'ята частина самих високоефективних
співробітників забезпечують більшу частину (до 4/5) всіх досягнень. Решта спільними
зусиллями виробляють лише п'яту частину
продукції (будь-якого роду). А це означає:
Велика частина зусиль (індивідуальних або
групових) – марна трата часу. Замість того,
щоб нескінченно підстьобувати себе і перенапружуватися, слід, навпаки, скоротити зусилля, відмовившись від майже безплідних.

П

Розібравшись, які напрямки для нас найбільш перспективні, варто постаратися досягти успіху саме в них, а не намагатися
підвищувати показники за всіма напрямками одразу.
Важливо максимально використовувати
деякі вдалі моменти, коли ми здатні показати найвищі результати.
Використання принципу Парето дозволяє переглянути багато тверджень
тайм-менеджменту. Ми нераціонально витрачаємо час тому, що його у нас
занадто багато. Найбільш продуктивний період в будь-якій роботі – останні
20% часу (перед її здачею). Таким чином, продуктивність роботи над будь-яким починанням можна підвищити, просто скоротивши час, виділений на його
реалізацію. B іншому випадку починає
працювати вже інший принцип, відомий
як іронічний закон Паркінсона: «Будь-яка робота незалежно від її обсягу може
заповнити собою весь відведений на
неї час».

– Залишайтеся зосередженими на своїй безпосередній роботі – так ви зможете зробити набагато більший внесок у загальну справу в довгостроковій перспективі.
– Довіряйте своїм почуттям і інстинктам. Менше
будуйте здогади і більше ставте питань. Таким чином ви швидше налагодите контакт з колегами і
зламаєте бар'єри, що виникають тоді, коли нова
людина потрапляє в сформований колектив.
– Не бійтеся ставити питання особистого характеру і розповідати про себе. У бесідах з колегами про сім'ю, родичів і їх інтереси ви отримаєте
більш повне уявлення про тих, хто працює з вами
пліч-о-пліч. Це перший крок до зміцнення довірливих відносин.
– Перші враження – по-справжньому важливе,
тому добре подумайте про те, як ви себе «презентуєте».

НА «ТИ» ЧИ НА «ВИ»?
Ми зазвичай говоримо «ви» незнайомим або
малознайомим людям, тим, хто старше за
віком, вище за статусом. У будь-якому випадку «ви» – ввічливе ставлення, прояв поваги до співрозмовника – передбачає дотримання дистанції, а іноді – надання іншого
безпечного простору. На «ти» ми звертаємося до близьких людей і до Бога. Це прояв довіри і любові.
Але є й інше «ти», яке свідчить про відсут-

ність дистанції, поваги, іноді навіть про те,
що людину зводять до функції, ролі. Хоча
тут можливо і помилкове сприйняття і нерозуміння. Несподіваний перехід з «ви» на «ти»
може означати лише мимовільне прагнення до більшої близькості, до якої ми (поки)
не готові.
Зміни культурного коду
Раніше «ти» вживали набагато частіше, ніж
зараз, і сприймалося воно по-іншому: «Пу-

стое вы сердечным ты она, обмолвясь, заменила...» У селі жінки похилого віку говорили навіть чужим «синку», «доню», незнайомця могли назвати «дорогенький» – на «ти».
Замах на нашу гідність
«Ти» може по-справжньому поранити, якщо
таке звернення зачіпає нашу гідність (почуття самоповаги, власної безумовною цінності), порушує кордони нашої безпеки,
комфортної психологічної дистанції.
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Розмови з колегами
знижують продуктивність
Науково доведено: розмови в офісі знижують
не тільки стрес, але і
продуктивність роботи.
Шведські дослідники провели експеримент, в якому
взяли участь 24 добровольці. Випробовуваних попросили виконувати звичайну
офісну роботу: пошук даних
і моніторинг інформації в
тиші, і з людьми, що розмовляють на другому плані.
Результат не можна назвати
несподіваним: ті, хто працював в тиші на 10% краще
впоралися із завданням,
в порівнянні з тими, хто трудився в шумі. Причому, що звичайний монотонний
шум машин за вікном не така вже сильна перешкода, а ось тихі розмови реально знижують продуктивність. Дослідники поки не можуть сказати, чому сторонні
розмови настільки відволікають, але у них є одна теорія: мозок намагається зрозуміти сенс розмови, і витрачає на це ресурси, які можна було б направити на
виконання роботи.

Три наукових пояснення того,
звідки беруться погані працівники
Існує евристичне правило,
яке свідчить: в кожній компанії
20% працівників виконують
80% роботи. Це означає, що
на решту 80% отримують зарплату даремно.
Чому так відбувається? Наука
стверджує, що...
Наш мозок не розрахований
на багатозадачність
Ви на роботі? Спробуйте порахувати, скільки вікон відкрито на робочому столі вашого комп'ютера. Пошта,
парочка Office документів,
Skype, Facebook ... Цілком
можливо, що час від часу доводиться ще й на телефонні
дзвінки відповідати.
Займатися кількома справами одночасно – неминуча доля практично кожної
людини в сучасному світі, адже так? Наука вважає інакше. Багатозадачність багатьом з нас фізично не під силу. Тому мозок змушений швидко переключатися з
одного предмета на інший. Обсяг роботи при цьому ділиться на дрібні сегменти,
і вам стає важче концентруватися на якійсь одній задачі, щоб успішно впоратися
з цим завданням. Тобто, чим більше ви звикаєте виконувати кілька справ одночасно, тим гірше вони у вас виходять.
Ми часто невірно оцінюємо інформацію, яку отримуємо по електронній
пошті
Основна проблема виникає з сприйняттям іронії. Під час одного з досліджень
тільки 54% респондентів змогли вловити іронічний тон листа. Так що перш ніж
відправити по службі повідомлення про те, що ви з ним зробите, якщо він не поверне вам степлер, майте на увазі, що одержувач вашу жартівливу загрозу може
прийняти за чисту монету.
Ми не вміємо оцінювати ступінь власної компетентності
Ви впевнені, що знаєте все про свої слабкості, таланти і промахи? І якщо керівник назве вас непрофесіоналом, вашою першою реакцією буде здивування –
звідки у нього таке невірне про вас уявлення. Неважливо, скажете ви це вголос
чи ні, але вважати будете саме так: Мене не зрозуміли!
Наука говорить навпаки, посилаючись на «ефект Даннінга-Крюгера». «Люди,
які мають низький рівень кваліфікації, роблять помилкові висновки і приймають
невдалі рішення, але не здатні усвідомлювати свої помилки в силу свого низького рівня кваліфікації». Тобто некомпетентний співробітник навіть рівень власної
некомпетентності не в змозі адекватно оцінити. І щасливо живе з незнищенною
вірою в свій професіоналізм «вище середнього».

Колір
в роботі допомагає!

Дійсно, кольори впливають на наше мислення і працездатність. Тому в інтер'єрі кабінету, на робочому столі і навіть в офісному
одязі рекомендується мати предмети того
кольору, який відповідає вашій професії.
Зелений благотворно впливає на людей,
чия робота пов'язана з розрахунками, вимагає підвищеної уважності, зосередженості.
Червоний – допомагає тим, кому постійно
доводиться приймати складні і відповідальні
рішення. Блакитний – колір творчості. Його
слід вибирати людям, пов'язаним з журналістикою, письменницькою працею, музикою,
архітектурою.
Помаранчевий підходить учням і стажистам: допомагає краще засвоїти інформацію, проганяє лінь і бажання розслабитися.
Синій розвиває інтуїцію, хороший для керівників та лікарів.
А ось жовтий не рекомендують використовувати в роботі: він розслабляє і викликає
сонливість. Коричневий відволікає від занять, а фіолетовий протипоказаний людям
емоційним і з нервовими розладами.

Кілька порад
на кожен день
1. Люди найкраще пам'ятають те, що сталося на початку і в кінці дня, а все, що відбувається між, сприймається розмито. Тому,
призначаючи час для співбесіди, намагайтеся бути першим або останнім у списку
кандидатів.
2. Постарайтеся запам'ятати ім'я людини
при першій зустрічі і використовувати його в
подальшому спілкуванні. Це розташує його
до вас.
3. Намагайтеся не починати пропозиції словами «Я думаю» і «Мені здається». Це само
собою мається на увазі у вашій мові, але показує іноді непотрібну невпевненість.
4. Якщо ви відчуваєте, що начальник готується влаштувати вам рознос на летучці,
сядьте прямо поруч з ним. Ваша безпосередня близькість знизить його рівень
агресії.
5. Кращий спосіб вчитися – вчити самому.
Якщо ви дізналися щось нове або оволоділи новим навиком, намагайтеся поділитися
ними з оточуючими.
6 Зустрічаючись з людиною, з якій хочете
сподобатися? Тоді якомога яскравіше і емоційніше демонструйте радість зустрічі. Це
змусить людину радіти вам майже так само
інтенсивно наступного разу.

РОЗМІЩУЙ БЕЗКОШТОВНО РЕЗЮМЕ НА WWW.JOBS.UA

ПОНАД 30 000 РОБОТОДАВЦІВ ЧЕКАЮТЬ НА ТЕБЕ НА WWW.JOBS.UA

СПЕЦІАЛІЗОВАНІ НАВЧАЛЬНІ КУРСИ
ТЕРМІН

ЦІНА

НАЗВА УЧБОВОГО
ЗАКЛАДУ

АДРЕСА, ТЕЛЕФОН

1 міс.

2300 грн

Навчальна студія «Тренд»

Ст. м. «Почайна» (Петрівка), пр-т С.Бандери 21,
тел. (066) 617-8037, (067) 186-4605 trend-ua.club

МЕНЕДЖЕР З ПЕРСОНАЛУ
(HR – КУРСИ)

1,5-2 міс.

2450 грн

Навчальна студія «Тренд»

Ст. м. «Почайна» (Петрівка), пр-т С.Бандери 21,
тел. (066) 617-8037, (067) 186-4605 trend-ua.club

МЕНЕДЖЕР
РЕСТОРАННОГО ЗАКЛАДУ

1 міс.

3000 грн

Навчальна студія «Тренд»

Ст. м. «Почайна» (Петрівка), пр-т С.Бандери 21,
тел. (066) 617-8037, (067) 186-4605 trend-ua.club

1 день

1100 грн

Навчальна студія «Тренд»

Ст. м. «Почайна» (Петрівка), пр-т С.Бандери 21,
тел. (066) 617-8037, (067) 186-4605 trend-ua.club

4 дні

2300 грн

Навчальний центр
«Нігтьовий Сервіс»

вул. П. Пестеля, 11, оф. №9, ст.м. «Вокзальна»;
вул. Княжий Затон, 9, ст.м. «Осокорки», ст.м.
«Позняки», тел .: (093) 862-24-45, (044) 360-85-76

МАЙСТЕР МАНІКЮРУ І
ПЕДИКЮРУ (базовий курс)

19 занять

4000 грн

Навчальний центр
«Нігтьовий Сервіс»

вул. П. Пестеля, 11, оф. №9, ст.м. «Вокзальна»;
вул. Княжий Затон, 9, ст.м. «Осокорки», ст.м.
«Позняки», тел .: (093) 862-24-45, (044) 360-85-76

АВК - КОШТОРИСНА
СПРАВА

100 годин

5000 грн

Інститут післядипломної
освіти «УКРСТЕНО»

вул. Межигірська, 87А,
тел.: (044) 463-5730, (044) 463-5740

2 міс.

2500 грн

Навчально-професійний
центр автомобільного
майстерності ІПО НАУ

проспект космонавта Комарова, 1, корпус 8, кімната
104А, тел .: (044) 406-7538, (050) 410-4703

2 міс.

3000 грн

Навчально-професійний
центр автомобільного
майстерності ІПО НАУ

проспект космонавта Комарова, 1, корпус 8, кімната
104А, тел .: (044) 406-7538, (050) 410-4703

6 тижнів

2499 грн

Перший Кембриджський
освітній центр

вул. Ярославів Вал, 13/2Б, оф. 39, тел.: (044) 364-0625,
(097) 512-6858, (093) 497-7163, (099) 114-5313

2 міс.

3000 грн

It Education Center

б-р Вацвала Гавела, 4, тел.: (096) 999-9560,
(093) 475-5550, (044) 537-8676

ПРОФЕСІЯ

КАДРОВИЙ
ДОКУМЕНТООБІГ
(курси HR-ра, кадровика)

ЯК ВІДКРИТИ КАВ’ЯРНЮ
(семінар-практикум)

МАЙСТЕР МАНІКЮРА
(базовий курс)

АВТОДІАГНОСТ ПАЛИВНИХ
СИСТЕМ АВТОМОБІЛІВ
АВТОМЕХАНІК (СЛЮСАР
З РЕМОНТУ АВТОМОБІЛІВ)

АНГЛІЙСЬКА МОВА
(для дітей 5-12 років)

АДМІНІСТРУВАННЯ
LINUX (початковий рівень)

05.05.2021

НАЙКРАЩИЙ ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ПОРТАЛ ТА ГАЗЕТА З ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ

РОЗМІЩУЙ

БЕЗКОШТОВНО

РЕЗЮМЕ

НА

W W W . J OB S . U A

ТЕРМІН

ЦІНА

НАЗВА УЧБОВОГО
ЗАКЛАДУ

1 міс.

1520 грн

Студія творчого розвитку
і арт-терапії
«Happy Art»

вул. Федорова, 3, оф. 2, тел.: (098) 437-8734,
(066) 448-1841

100 годин

2600 грн

Навчальний бізнес-центр
«Анастасія»

ст. м. «Вокзальна», вул. Патріарха Мстислава
Скрипника (колиш. Островського), 58, каб. 4, 2 поверх,
тел.: (044) 331-0206, (044) 332-4162, (093) 53-22106,
(098) 087-3141, (095) 527-0070

БАРМЕН (базовий рівень
- для новачків, які раніше не
працювали в барах)

5 тижнів

3750 грн

FLAIRBAR

вул. Бульварно-Кудрявська, 34 Г, тел.: (067) 951-7195,
(044) 599-7888

БАРМЕН

60 годин

3646 грн

Well Rest

вул. Шота Руставелі, 12 (Печерський р-н),
тел.: (096) 663-0333

БАРМЕН

80 годин

3500 гн

Training Center Mr.Bar

вул. Грушевського, 3, тел.: (067) 571-35-25,
(050) 939-60-20

БУХГАЛТЕР

2 міс.

1200 грн
в месяц

Навчальний центр «Успіх»

ст.м. «Лук’янівська», вул. Білоруська, 22,
тел.: (044) 486-1705, (044) 483-9786, (044) 483-2922,
(063) 288-4986, (097) 889-1222

БУХГАЛТЕР З «НУЛЯ» + 1С
8.2

3 міс.

3000 грн

Навчальний центр «Школа
ринкової економії»

ст.м. «Політехнічний інститут», вул. В. Гаврилишина, 7,
оф. 609, тел.: (044) 236-6238, (067) 961-0652

БУХГАЛТЕР З «НУЛЯ» + 1С
8.2

2 міс.

2000 грн

НЦ «Практикум»

ст. м. «Лівобережна», вул. Марини Раскової, 19 і 21
(будівля ПриватБанку), тел.: (044) 362-7663,
(067) 729-2801, (095) 617-2348

БУХГАЛТЕР ДЛЯ
ПОЧАТКІВЦІВ

2 міс.

2400 грн

Тренінг-центр «Технології,
економіка і менеджмент»

вул. Велика Васильківська (Червоноармійська) 57/3,
оф.310, 3 поверх, тел.: (044) 228-7035, (044) 258-2098,
(044) 287-3626, (097) 357-5050, (067) 742-7719

БУХГАЛТЕР ТА 1С 8.2

1 міс.

2200 грн

Навчальний центр «ДАНКО»

вул. Сверстюка (Марини Раскової), 19, тел.: (044) 5875135, (095) 364-8846, (093) 819-5531

ВОДІЙ КАТ. «В»

2 міс.

6300 грн

Автошкола «Навігатор»

пр-т Григоренка, 39Б, тел.: (044) 227-3893, (073) 4899292, (095) 489-9292

ВОДІЙ КАТ. «В»

2 міс.

4300 грн

Автошкола «Ю.А.Р»

ст.м. «Позняки», вул. Мишуги, 5, тел.: (044) 361-6925,
(067) 601-9301, (050) 738-9062, (093) 532-3812

ВОДІЙ КАТ. «С»

1,5 міс.

3800 грн

Автошкола на Курській

вул. Курська, 6, тел.: (044) 332-4248, (093) 020-2373,
(096) 322-8500

ВОДІЙ КАТ. «С»

2,5 міс.

4300 грн

Автошкола «Онега»

вул. Автозаводська 89-А, пл. Тараса Шевченка,
тел.: (044) 432-9895, (044) 430-3742

ВІЗАЖИСТ

1,5 міс.

3000 грн

Навчальний бізнес-центр
«Анастасія»

ст. м. «Вокзальна», вул. Патріарха Мстислава
Скрипника (колиш. Островського), 58, каб. 4, 2 поверх,
тел.: (044) 331-0206, (044) 332-4162, (093) 53-22106,
(098) 087-3141, (095) 527-0070

1 міс.

4020 грн

Студія стилю «Terra Viva»

вул. Еспланадна, 20, оф.626, 6 эт., тел.: (044) 583-5563,
(067) 430-7799

24 години

3600 грн

Український науковоосвітній центр
«Престиж»

вул. Авіаконструктора Антонова, 5Б, оф.404,
тел.: (098) 475-5557, (063) 736-0191, (050) 474-3032

7 тижнів

3000 грн

Дизайн-студія Ширмана

вул. Кирилівська, 102, оф. 301, тел.: (067) 407-2970

4 міс.

4900 грн

Інститут підготовки кадрів
промисловості

вул. Лук’янівська, 65/67, тел.: (044) 485-2749, (044) 4851746, (093) 911-6373, (096) 264-6601, (066) 600-5650

КОСМЕТОЛОГ

1,5 міс.

4200 грн

Навчальний бізнес-центр
«Анастасія»

ст. м. «Вокзальна», вул. Патріарха Мстислава
Скрипника (колиш. Островського), 58, каб. 4, 2 поверх,
тел.: (044) 331-0206, (044) 332-4162, (093) 53-22106,
(098) 087-3141, (095) 527-0070

КОСМЕТОЛОГ

20 занять

5800 грн

Навчальний центр «Nateo»

пр-т Соборності, 8/2, тел.: (044) 361-8427,
(098) 733-2233

КОСМЕТОЛОГ

5 тижнів

4500 грн

Навчальний центр «Mei Tan»

вул. Анни Ахматової, 45, тел.: (063) 263-2249

ПРОФЕСІЯ

АКАДЕМІЧНИЙ МАЛЮНОК
І ЖИВОПИС
БАРМЕН

ВІЗАЖИСТ (CLASSIC)
ГОТЕЛЬНА СПРАВА
(індивідуально)

ДИЗАЙН І ТЕХНОЛОГІЯ
МЕБЛІВ
КОНДИТЕР

рівень кваліфікації 3 розряд

МАЙСТЕР МАНІКЮРУ

МАЙСТЕР МАНІКЮРУ І
ПЕДИКЮРУ
МАЙСТЕР МАНІКЮРУ І
ПЕДИКЮРУ

1,5 міс.

1800 грн

Навчальний бізнес-центр
«Анастасія»

ст. м. «Вокзальна», вул. Патріарха Мстислава
Скрипника (колиш. Островського), 58, каб. 4, 2 поверх,
тел.: (044) 331-0206, (044) 332-4162, (093) 53-22106,
(098) 087-3141, (095) 527-0070

16 занять

3190 грн

AIS Study Centre

ст.м. «Позняки», вул. Мішуги, 12, 19 эт., офис 95,
тел.: (063) 578-1957, (050) 692-3200,
(044) 578-1957

10 занять

6800 грн

Навчальний центр «Linuell»

вул. Костянтинівська, 37, оф. 32 (3 этаж),
тел.: (044) 362-6978, (067) 837-7966

20 занять

3000 грн

Art Academy

вул. Краківська, 15/17, офіс №169,
тел.: (067)143-2696, (050) 247-6358

(експрес-курс)

МАЙСТЕР МАНІКЮРУ І
ПЕДИКЮРУ

АДРЕСА, ТЕЛЕФОН

НАЙКРАЩИЙ ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ПОРТАЛ ТА ГАЗЕТА З ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ

ПРОПОНУЮ РОБОТУ №17 (1244)

ПОНАД 30 000 РОБОТОДАВЦІВ ЧЕКАЮТЬ НА ТЕБЕ НА WWW.JOBS.UA
ТЕРМІН

ЦІНА

НАЗВА УЧБОВОГО
ЗАКЛАДУ

АДРЕСА, ТЕЛЕФОН

42 години

1890 грн

Сучасні техніки масажу
«Інкорте»

вул. Мала Житомирська, д.20 Д,
тел.: (063) 522-3020, (097) 522-3020,
(050) 377-3020

ОФІЦІАНТ

124
години

3200 грн

Навчальний бізнес-центр
«Анастасія»

ст. м. «Вокзальна», вул. Патріарха Мстислава
Скрипника (колиш. Островського), 58, каб. 4, 2 поверх,
тел.: (044) 331-0206, (044) 332-4162, (093) 53-22106,
(098) 087-3141, (095) 527-0070

ОФІЦІАНТ

40 годин

1350 грн

Навчальний бізнес-центр
Everest Trening

Ст.м. «Почайна», пр-т С. Бандери, 21, 4 поверх,
оф. 404, тел.: (044) 384-0619, (097) 102-4404,
(066) 388-9209

ОФІС-МЕНЕДЖЕР

260 годин

4800 грн

Навчальний бізнес-центр
«Анастасія»

ст. м. «Вокзальна», вул. Патріарха Мстислава
Скрипника (колиш. Островського), 58, каб. 4, 2 поверх,
тел.: (044) 331-0206, (044) 332-4162, (093) 53-22106,
(098) 087-3141, (095) 527-0070

ОФІС-МЕНЕДЖЕР

8 занять

950 грн

Навчально-освітній центр
«ITCтолиця»

Вул. Марини Раскової (Сверстюка), 13, офис 1004,
тел.: (044) 383-2792, (097) 943-2833

ОФІС-МЕНЕДЖЕР

20 годин

1550 грн

Навчальний центр «LTB
Group»

вул. Саксаганського, 32, офіс 8
(Ст. М. «Пл. Льва Толстого» або «Олімпійська»),
тел.: (093) 200-2191, (044) 227-9311,
(098) 094-6303

ОФІС-МЕНЕДЖЕР

1 міс.

1760 грн

Навчальний центр «ДАНКО»

Вул. Марини Раскової (Сверстюка), 19 ,
тел.: (044) 587-5135, (095) 364-8846, (097) 758-7597,
(093) 819-5531

ПЕРУКАР-МОДЕЛЬЄРСТИЛІСТ

156 годин

4050 грн

Навчальний бізнес-центр
«Анастасія»

ст. м. «Вокзальна», вул. Патріарха Мстислава
Скрипника (колиш. Островського), 58, каб. 4, 2 поверх,
тел.: (044) 331-0206, (044) 332-4162, (093) 53-22106,
(098) 087-3141, (095) 527-0070

ПЕРУКАР-МОДЕЛЬЄР

4 міс.

7200 грн

Навчальний центр «NATEO»

пр-т Соборності, 8/2,
тел.: (044) 361-8427, (098) 733-2233

ПЕРУКАР

4 міс.

5800 грн

Київська Академія
перукарського
мистецтва

вул. Гарматна, 26/2, ДК «Росток», 4-й під’їзд (ст.м.
«Шулявська»), тел.: (044) 455-5672, (044) 456-4107

ПЕРУКАР

2 міс.

4800 грн

Храм краси «Mei Tan»

вул. Анни Ахматової, 45, тел.: (063) 263-2249

1,5 міс.

2300 грн

Навчальний бізнес-центр
«Анастасія»

ст. м. «Вокзальна», вул. Патріарха Мстислава
Скрипника (колиш. Островського), 58, каб. 4, 2 поверх,
тел.: (044) 331-0206, (044) 332-4162, (093) 53-22106,
(098) 087-3141, (095) 527-0070

4 міс.

4900 грн

Інститут підготовки кадрів
промисловості

вул. Лук’янівська, 65/67, тел.: (044) 485-2749, (044) 4851746, (093) 911-6373, (096) 264-6601, (066) 600-5650

1,5 міс.

2820 грн

Навчальний центр «Данко»

вул. Сверстюка (Марини Раскової), 19 ,
тел.: (044) 587-5135, (095) 364-8846, (097) 758-7597,
(093) 819-5531

3 міс.

10 400
грн

Перша школа рекрутингу в
Україні FSR.in.ua

вул. Велика Васильківська (кол. Червоноармійська), 88,
тел.: (044) 287-2093, (093) 345-0028

12 годин

800 грн

Навчальний бізнес-центр
«Анастасія»

ст. м. «Вокзальна», вул. Патріарха Мстислава
Скрипника (колиш. Островського), 58, каб. 4, 2 поверх,
тел.: (044) 331-0206, (044) 332-4162, (093) 53-22106,
(098) 087-3141, (095) 527-0070
ст. м. «Вокзальна», вул. Патріарха Мстислава
Скрипника (колиш. Островського), 58, каб. 4, 2 поверх,
тел.: (044) 331-0206, (044) 332-4162,
(093) 53-22106, (098) 087-3141,
(095) 527-0070

ПРОФЕСІЯ

МАСАЖИСТ

(базовий курс)

КУХАР

КУХАР ІІІ РОЗРЯД
ПРОРАБ
РЕКРУТИНГ. ТОЧКА СТАРТУ

СУШИСТ

СЕКРЕТАР

116 годин

3300 грн

Навчальний бізнес-центр
«Анастасія»

СЕКРЕТАР

2 міс.

2400 грн

Навчальний центр «Успіх»

вул. Білоруська, 22, к. 318, тел.: (044) 486-1705, (044)
483-9786, (044) 483-2922, (063) 288-4986

СЕКРЕТАР

10 занять

1850 грн

Навчально-освітній центр
«ITCтолиця»

вул. Марини Раскової (Сверстюка), 13, офис 1004,
тел.: (044) 383-2792, (097) 943-2833

СЕКРЕТАР

від 1 міс.

1020 грн
на місяць

Інститут Песоцьких

вул. Шулявська, 5, офіс 3, тел.: (044) 331-0630

КОШТОРИСНИК, АВК-5

80 годин

3500 грн

Київський навчальний
центр «Курсор»

бульвар Дружби Народів, 20, тел.: (044) 331-2580,
(067) 232-6048, (066) 714-9894

КОШТОРИСНИК ЗІ
ЗНАННЯМ АВК

2 міс.

4400 грн

Навчальний центр «Успіх»

вул. Білоруська, 22, к. 318, тел.: (044) 486-1705,
(044) 483-9786, (044) 483-2922, (063) 288-4986

МИТНИЙ БРОКЕР І
ДЕКЛАРАНТ

80 годин

1650 грн

Cust Broker

вул. Саксаганського, 64, школа-ліцей №21, 2 поверх,
кабінет 210, тел.: (066) 332-1227, (063) 756-8010,
(097) 470-8623

МИТНИЙ БРОКЕР І
ДЕКЛАРАНТ

4 тижні

3000 грн

Асоціація митних брокерів
України

вул. Вікентія Хвойки, 18/14, оф. 923,
тел.: (044) 537-0250, (095) 304-6894, (063) 310-1514,
(067) 449-2092

05.05.2021
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НАЙКРАЩИЙ ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ПОРТАЛ ТА ГАЗЕТА З ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ

ПРОПОНУЮ РОБОТУ №17 (1244)

ПОНАД 30 000 РОБОТОДАВЦІВ ЧЕКАЮТЬ НА ТЕБЕ НА WWW.JOBS.UA

05.05.2021

НАЙКРАЩИЙ ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ПОРТАЛ ТА ГАЗЕТА З ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ

ТЕЛЕПРОГРАМА 3 ТРАВНЯ – 9 ТРАВНЯ

ПОНЕДIЛОК, 3 ТРАВНЯ
3.05 «Україна вражає».
3.50 «Стосується кожного».
3.55 «Стосується кожного».
4.55 «Телемагазин».
5.25 «Слiдство вели...» з
Л. Каневським».
7.00 «Речдок».
8.55 Х/ф «Iграшка».
10.40 «Позаочi».
11.35 Х/ф «Татусi без шкiдливих
звичок». (16+).
13.35 Х/ф «Агент Лев».
(16+).
15.15 «Речдок».
18.00 «Стосується кожного».
20.00 «Подробицi».
21.00 «Речдок. Вiдлуння
вiйни».
22.05 «Слiдство вели...» з
Л. Каневським».
23.55 Т/с «Любов згiдно iз
законом». (16+).
1.35 Т/с «Гречанка».
ВIВТОРОК, 4 ТРАВНЯ
5.25 «Слiдство вели...» з
Л. Каневським».
7.00 Новини.

7.10 «Ранок з Iнтером».
8.00 Новини.
8.10 «Ранок з Iнтером».
9.00 Новини.
9.20 «Ранок з Iнтером».
10.00 «Корисна програма».
11.00 «Позаочi».
12.00 Новини.
12.25 Х/ф «Школа хоро-

ших дружин».
14.35 «Речдок».
15.30 «Речдок».
16.25 «Речдок. Особливий
випадок. По той бiк
фронту».
17.40 Новини.
18.00 «Стосується кожного».
20.00 «Подробицi».
21.00 «Речдок. Вiдлуння
вiйни».
22.05 «Слiдство вели...» з
Л. Каневським».
23.55 Т/с «Любов згiдно iз
законом». (16+).
1.35 Т/с «Гречанка».
3.50 «Стосується кожного».
5.00 «Телемагазин».
СЕРЕДА, 5 ТРАВНЯ
5.30 «Слiдство вели...» з
Л. Каневським».
7.00 Новини.
7.10 «Ранок з Iнтером».
8.00 Новини.

8.10 «Ранок з Iнтером».
9.00 Новини.
9.20 «Ранок з Iнтером».
10.00 «Корисна програма».
11.00 «Позаочi».
12.00 Новини.
12.25 Х/ф «Хто тобi

доктор?» (12+).
14.10 «Речдок».
14.55 «Речдок».
15.50 «Речдок».
16.30 «Речдок. Особливий
випадок. По той бiк
фронту».
17.40 Новини.
18.00 «Стосується кожного».
20.00 «Подробицi».
21.00 «Речдок. Вiдлуння вiйни».
23.15 «Слiдство вели...» з
Л. Каневським».
0.10 Т/с «Любов згiдно iз
законом». (16+).
1.50 Т/с «Гречанка».
4.00 «Стосується кожного».
4.55 «Телемагазин».
ЧЕТВЕР, 6 ТРАВНЯ
5.25 «Слiдство вели...» з
Л. Каневським».
7.00 Новини.
7.10 «Ранок з Iнтером».
8.00 Новини.
8.10 «Ранок з Iнтером».
9.00 Новини.

9.20 «Ранок з Iнтером».
10.00 «Корисна програма».
11.00 «Позаочi».
12.00 Новини.
12.25 Х/ф «Шеф».
14.05 «Речдок».
14.55 «Речдок».
15.50 «Речдок».
16.30 «Речдок. Особливий

випадок. По той бiк
фронту».
17.40 Новини.
18.00 «Стосується кожного».
20.00 «Подробицi».
21.00 Х/ф «Жiнки-агенти».
(16+).
23.10 «Слiдство вели...» з
Л. Каневським».
1.00 Т/с «Любов згiдно iз
законом».
(16+).
2.30 Т/с «Гречанка».
3.55 «Стосується кожного».
4.55 «Телемагазин».
П`ЯТНИЦЯ, 7 ТРАВНЯ
5.25 «Слiдство вели...» з
Л. Каневським».
7.00 Новини.
7.10 «Ранок з Iнтером».
8.00 Новини.
8.10 «Ранок з Iнтером».
9.00 Новини.
9.20 «Ранок з Iнтером».

10.00 «Корисна програма».
11.00 «Позаочi».
12.00 Новини.
12.25 Х/ф «Молодiсть по

страховцi». (12+).
14.05 «Речдок».
14.55 «Речдок».
15.50 «Речдок».
16.30 «Речдок. Особливий
випадок. По той бiк
фронту».
17.40 Новини.
18.00 «Стосується кожного».
20.00 «Подробицi».
21.00 Х/ф «Дванадцятий».
(16+).
23.30 «Слiдство вели...» з
Л. Каневським».
1.20 «Речдок».
2.45 «Орел i решка.
Чудеса свiту».
4.15 «Люди Перемоги».
5.05 Х/ф «Ати-бати, йшли
солдати...»
СУБОТА, 8 ТРАВНЯ
6.35 «Слово Предстоятеля».
6.45 Х/ф «Слiди апостолiв». (16+).
9.00 «Готуємо разом.
Домашня кухня».
10.00 «Корисна програма».
11.00 «Позаочi».
12.00 Хвилина мовчання.

12.01 Т/с «Нi кроку

назад!» (12+).

18.05 Х/ф «Перебiжчик».

(16+).

20.00 «Подробицi».
20.30 Х/ф «Перебiжчик».

(16+).

22.10 Х/ф «Ати-бати, йшли

солдати...»

0.00 Х/ф «Очiкування пол-

ковника Шалигiна».

1.45 Х/ф «Це було в розвiдцi».
3.10 «Подробицi» -

«Час».

3.40 «Ватутiн».

НЕДIЛЯ, 9 ТРАВНЯ

4.30 Х/ф «Вони билися за

Батькiвщину».

7.00 «Марафон «Наша

Перемога».

10.45 Х/ф «А зорi тут тихi...»
13.40 Т/с «Нi кроку назад 2. На

лiнiї фронту», 1-6 с.
(12+).
18.30 Х/ф «В бiй йдуть
однi «старi».
20.00 «Подробицi».
20.30 Концерт «Перемога.
Одна на всiх».
23.55 Х/ф «Йшов четвертий рiк вiйни».
1.30 Х/ф «В бiй йдуть
однi «старi».

ШУКАЄШ НОВУ РОБОТУ?
Розміщуй своє резюме на сайті!
ПОНЕДIЛОК, 3 ТРАВНЯ

5.35 Скарб нацiї.
5.45 Еврика!
5.50 Служба розшуку дiтей.
5.55 Громадянська оборона.
7.50 Факти тижня.
10.20 Х/ф «Альфа». (12+).
12.05 Х/ф «Свiт юрського

перiоду». (16+).
12.45 Факти. День.
13.00 Х/ф «Свiт юрського
перiоду». (16+).
14.45 Х/ф «Рiддiк». (16+).
16.45 Х/ф «Форсаж».
(16+).
18.45 Факти. Вечiр.
19.10 Х/ф «Подвiйний
форсаж». (16+).
21.05 Х/ф «Потрiйний
форсаж: Токiйський
дрифт». (16+).
23.00 Х/ф «Легион». (18+).
0.50 Х/ф «Важка мiшень».
(16+).
2.30 Я зняв!
ВIВТОРОК, 4 ТРАВНЯ
4.00 Скарб нацiї.

4.10 Еврика!
4.15 Факти.
4.40 Т/с «Таємнi дверi». (16+).
6.30 Ранок у великому мiстi.
8.45 Факти. Ранок.
9.00 Я зняв!
10.05 Х/ф «Назад

у майбутнє».

12.25 Х/ф «Назад

у майбутнє 2».

12.45 Факти. День.
13.00 Х/ф «Назад

у майбутнє 2».
14.40 Х/ф «Назад
у майбутнє 3».
16.50 Х/ф «Форсаж 4».
(16+).
18.45 Факти. Вечiр.
19.10 Х/ф «Форсаж 5:
Шалена п`ятiрка».
(16+).
21.35 Х/ф «Форсаж 6».
(16+).
23.55 Х/ф «Глибоководний
горизонт». (12+).
1.50 Громадянська оборона.
2.35 Я зняв!
СЕРЕДА, 5 ТРАВНЯ
4.00 Скарб нацiї.
4.10 Еврика!
4.15 Служба розшуку дiтей.

4.20 Факти.
4.45 Т/с «Таємнi дверi».

(16+).

6.30 Ранок у великому

мiстi.

6.30 Ранок у великому мiстi.
8.45 Факти. Ранок.
9.15 Я зняв!
11.05 Х/ф «Парк Юрського

перiоду». (16+).

8.45 Факти. Ранок.
9.15 Я зняв!
11.00 Х/ф «Флот МакХейла».
12.45 Факти. День.
13.15 Х/ф «Флот МакХейла».
13.30 Х/ф «Тiлоохоронець

12.45 Факти. День.
13.15 Х/ф «Парк Юрського

15.45 Факти. День.
16.20 Х/ф «Острiв горлорiзiв».
18.45 Факти. Вечiр.
19.20 Надзвичайнi новини

перiоду 2». (16+).
17.00 Х/ф «Парк Юрського
перiоду 3». (16+).
18.45 Факти. Вечiр.
19.20 Надзвичайнi новини
з К. Стогнiєм.
20.15 Анти-зомбi.
21.00 Факти. Вечiр.
21.25 Т/с «Перший хлопець
на селi». (16+).
23.35 Т/с «Винищувачi».
(12+).
1.55 Анти-зомбi.
3.25 Я зняв!
П`ЯТНИЦЯ, 7 ТРАВНЯ
4.05 Скарб нацiї.
4.10 Секретний фронт.
4.15 Еврика!
4.20 Служба розшуку дiтей.

кiлера». (16+).

з К. Стогнiєм.
20.15 Секретний фронт.
21.00 Факти. Вечiр.
21.25 Т/с «Перший хлопець
на селi». (16+).
23.40 Т/с «Винищувачi».
(12+).
2.10 Секретний фронт.
3.40 Я зняв!
ЧЕТВЕР, 6 ТРАВНЯ
4.10 Скарб нацiї.
4.20 Еврика!
4.25 Факти.
4.45 Т/с «Таємнi дверi».
(16+).

перiоду». (16+).

14.05 Х/ф «Парк Юрського

перiоду 2». (16+).

15.45 Факти. День.
16.15 Х/ф «Парк Юрського

НАЙКРАЩИЙ ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ПОРТАЛ ТА ГАЗЕТА З ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ

4.25 Факти.
4.50 Т/с «Таємнi дверi».

(16+).

6.30 Ранок у великому мiстi.
8.45 Факти. Ранок.
9.15 Дизель-шоу. (12+).
10.45 «На трьох». (16+).
11.05 Х/ф «Острiв горлорiзiв».
12.45 Факти. День.
13.15 Х/ф «Острiв горлорiзiв».
14.05 Х/ф «Джунiор».

(12+).

15.45 Факти. День.
16.15 Х/ф «Джунiор». (12+).
16.45 Х/ф «Перлина Нiлу».

(16+).

18.45 Факти. Вечiр.
19.20 Надзвичайнi новини

з К. Стогнiєм.

20.05 Дизель-шоу. (12+).
22.50 «На трьох». (16+).
23.50 Факти.
0.25 Т/с «Винищувачi». (12+).

СУБОТА, 8 ТРАВНЯ

5.10 Скарб нацiї.
5.20 Еврика!
5.25 Факти.
5.55 Д/ф «Вони закiн-

чили вiйну».

7.30 Громадянська оборона.
9.25 Секретний фронт.

10.20 Д/с «1945».
12.45 Факти. День.
13.00 Д/с «1945».
14.10 Т/с «Бомба». (16+).
18.45 Факти. Вечiр.
19.10 Т/с «Бомба». (16+).
20.55 Х/ф «Дюнкерк».

(12+).

23.00 Т/с «Винищувачi».

(12+).

1.35 Секретний фронт.

НЕДIЛЯ, 9 ТРАВНЯ

3.30 Скарб нацiї.
3.40 Еврика!
3.50 Факти.
4.15 Д/с «1945».
7.40 Т/с «Конвой». (12+).
11.15 Т/с «Один у полi

воїн». (12+).

12.45 Факти. День.
13.00 Т/с «Один у полi

воїн». (12+).

15.30 Т/с «Танк». (12+).
18.45 Факти тижня.
19.10 Т/с «Танк». (12+).
20.15 Х/ф «Безславнi

виродки». (16+).

23.20 Т/с «Винищувачi 2.

Останнiй бiй».
(12+).
2.15 Я зняв!

ПРОПОНУЮ РОБОТУ №17 (1244)

ТЕЛЕПРОГРАМА 3 ТРАВНЯ – 9 ТРАВНЯ

ПОНЕДIЛОК, 3 ТРАВНЯ

6.50 «Життя вiдомих людей».
7.50 «Життя вiдомих людей».
8.50 «ТСН-Тиждень».
10.20 Х/ф «Ерагон».
12.40 Мелодрама «Анжелiка

- маркiза янголiв».

15.00 Мелодрама «Чудо-

ва Анжелiка».

17.10 Мелодрама «Ан-

желiка i король».

19.30 «ТСН».
20.15, 21.25 Т/с «Свати».
22.30, 23.30 Т/с «Слов`яни».
0.30 «Лiга смiху».
3.00 Х/ф «Ерагон».
4.35 Мелодрама «Анжелiка

- маркiза янголiв».
ВIВТОРОК, 4 ТРАВНЯ
7.30 «ТСН».
8.30 «Життя вiдомих людей».
9.30 «Життя вiдомих людей».

ПОНЕДIЛОК, 3 ТРАВНЯ

4.50 Невiдома версiя. Бiле

сонце пустелi. (12+).

5.50 Невiдома версiя. Вiрнi

друзi. (12+).
6.25 Невiдома версiя.
Висота. (12+).
7.10 Невiдома версiя. Весiлля
у Малинiвцi. (12+).
8.15 Х/ф «Максим Перепелиця».
9.55 Х/ф «Солдат Iван Бровкiн».
11.45 Х/ф «Iван Бровкiн
на цiлинi».
13.30 Т/с «Слiпа». (12+).
14.30 Вiкна-Новини.

10.30 «Життя вiдомих людей».
12.20 «Одруження наослiп».
11.30 Драма «Вiдьма та Осман». 14.00 «ТСН».
13.20 Мелодрама «Ан14.15 «Одруження наослiп».
желiка i король».
15.50 «Свiт навиворiт».
15.40 Мелодрама «Невга16.45 «ТСН».
мовна Анжелiка».
17.10 Т/с «Навчи мене кохати».
17.30 Мелодрама «Ан18.30 «Вражаючi iсторiї ТСН».
желiка i Султан».
19.30 «ТСН».
19.30 «ТСН».
20.15, 21.20 Т/с «Свати».
20.15, 21.25 Т/с «Свати».
22.30, 23.30 Т/с «Слов`яни».
22.30, 23.30 Т/с «Слов`яни».
0.30 Драма «П`ятдесят
вiдтiнкiв темряви».
0.30 Драма «П`ятдесят
вiдтiнкiв сiрого».
2.35 Мелодрама «Невгамовна Анжелiка».
2.40 Мелодрама «Чудова Анжелiка».
4.00 Мелодрама «Анжелiка i Султан».
4.30 «ТСН».
5.35 «Життя вiдомих людей».
6.00 «Життя вiдомих людей».

СЕРЕДА, 5 ТРАВНЯ

ЧЕТВЕР, 6 ТРАВНЯ

6.30, 7.10 Снiданок з «1+1».
7.00 , 8.00, 9.00 «ТСН».
8.10 Снiданок з «1+1».
9.10 Снiданок з «1+1».
9.25 «Життя вiдомих людей».
10.20 «Життя вiдомих людей».
11.20 «Одруження наослiп».
12.00 «ТСН».

6.30 Снiданок з «1+1».
7.00 «ТСН».
7.10 Снiданок з «1+1».
8.00 «ТСН».
8.10 Снiданок з «1+1».
9.00 «ТСН».
9.10 Снiданок з «1+1».
9.25 «Життя вiдомих людей».

14.50 Т/с «Слiпа». (12+).
15.45 Т/с «Слiд». (16+).
17.30 Вiкна-Новини.
18.05 СуперМама. (12+).
19.05 Детектор брехнi. (16+).
20.15 Т/с «Папаньки». (12+).
22.00 Вiкна-Новини.
22.45 Т/с «Папаньки». (12+).
0.55 Т/с «Навчаю грi на гiтарi».

14.50 Т/с «Слiпа». (12+).
15.45 Т/с «Слiд». (16+).
17.30 Вiкна-Новини.
18.05 СуперМама. (12+).
19.05 Таємницi ДНК. (16+).
20.15 Т/с «Снiг посеред лiта».
22.00 Вiкна-Новини.
22.45 Т/с «Снiг посеред лiта».
0.50 Т/с «Навчаю грi на гiтарi».

5.30 Т/с «Лист очiкуван-

4.40 Т/с «Лист очiкування».
6.50 Т/с «Комiсар Рекс».
10.25 Слiдство ведуть

ВIВТОРОК, 4 ТРАВНЯ

ня». (16+).
6.35 Х/ф «Солдат Iван Бровкiн».
8.10 Х/ф «Iван Бровкiн
на цiлинi».
10.00 Х/ф «Баламут».
11.45 Х/ф «Максим
Перепелиця».
13.20 Т/с «Слiпа». (12+).
14.30 Вiкна-Новини.

СЕРЕДА, 5 ТРАВНЯ

екстрасенси. (16+).

13.00 Т/с «Слiпа». (12+).
14.30 Вiкна-Новини.
14.50 Т/с «Слiпа». (12+).
15.45 Т/с «Слiд». (16+).
17.30 Вiкна-Новини.
18.05 СуперМама. (12+).

10.20 «Життя вiдомих людей».
11.20 «Одруження наослiп».
12.00 «ТСН».
12.20 «Одруження наослiп».
14.00 «ТСН».
14.15 «Одруження наослiп».
15.50 «Свiт навиворiт».
16.45 «ТСН».
17.10 Т/с «Навчи мене кохати».
18.30 «Вражаючi iсторiї ТСН».
19.30 «ТСН».
20.35 «Чистоnews».
20.40 Т/с «Свати».
21.45 «Право на владу».
0.45 Драма «Темнi часи».
3.05 Драма «Вiдьма та Осман».
4.25 «ТСН».
5.30 «Життя вiдомих людей».

П`ЯТНИЦЯ, 7 ТРАВНЯ

6.30 Снiданок з «1+1».
7.00 «ТСН».
7.10 Снiданок з «1+1».
8.00 «ТСН».
8.10 Снiданок з «1+1».
9.00 «ТСН».
9.10 Снiданок з «1+1».

19.05 Один за всiх. (16+).
20.15 Т/с «Мiй любий друг».
22.00 Вiкна-Новини.
22.45 Т/с «Мiй любий друг».
0.50 Т/с «Навчаю грi на гiтарi».

ЧЕТВЕР, 6 ТРАВНЯ
4.50 Т/с «Лист очiкування». (16+).
7.00 Т/с «Комiсар Рекс».
10.40 Слiдство ведуть
екстрасенси. (16+).
13.25 Т/с «Слiпа». (12+).
14.30 Вiкна-Новини.
14.50 Т/с «Слiпа». (12+).
15.40 Т/с «Слiд». (16+).
17.30 Вiкна-Новини.
18.05 СуперМама. (12+).
19.05 Як вийти замiж. (16+).
20.15 Т/с «Привiт, тату!» (12+).
22.00 Вiкна-Новини.

9.25 «Життя вiдомих людей».
10.20 «Життя вiдомих людей».
11.20 «Одруження наослiп».
12.00 «ТСН».
12.20 «Одруження наослiп».
14.00 «ТСН».
14.15 «Одруження наослiп».
15.50 «Свiт навиворiт».
16.45 «ТСН».
17.10 Т/с «Навчи мене кохати».
18.30 «Вражаючi iсторiї ТСН».
19.30 «ТСН».
20.10 «Чистоnews».
20.15 Комедiя «Iван Васильович

змiнює професiю».

22.10 «#Гуднайт_Клаб».
22.50 Драма «Врятувати

рядового Раяна».

2.10 Драма «Темнi часи».
4.10 «Життя вiдомих людей».
5.10 «ТСН».
6.05 «Життя вiдомих людей».

СУБОТА, 8 ТРАВНЯ

7.00 «Життя вiдомих людей».
8.00 «Снiданок. Вихiдний».
10.00 «Свiт навиворiт».
22.45 Т/с «Привiт, тату!» (12+).
0.50 Т/с «Навчаю грi на гiтарi».

П`ЯТНИЦЯ, 7 ТРАВНЯ
5.35 Т/с «Лист очiкування».
6.35 Х/ф «Моє улюблене
весiлля». (12+).
8.05 Холостяк. (12+).
12.10 Як вийти замiж. (16+).
13.15 Т/с «Слiпа». (12+).
14.30 Вiкна-Новини.
14.50 Т/с «Слiпа». (12+).
17.30 Вiкна-Новини.
18.05 Т/с «Слiпа». (12+).
19.00 Холостяк. (12+).
22.00 Вiкна-Новини.
22.45 Холостяк. (12+).
0.35 Детектор брехнi. (16+).
СУБОТА, 8 ТРАВНЯ
4.40 Х/ф «А зорi тут тихi...»
8.00 Неймовiрна прав-

18.20 «Свiт навиворiт 12.

Пакистан».

19.30 «ТСН».
20.15 Х/ф «Сторожова застава».
22.25 Х/ф «Лара Крофт -

розкрадачка гробниць:
Колиска життя».
0.50 Комедiя «Усi в захватi
вiд Мерi».
2.55 «Життя вiдомих людей».
5.05 «ТСН».
6.00 «Життя вiдомих людей».
НЕДIЛЯ, 9 ТРАВНЯ
7.00 «Життя вiдомих людей».
8.00 «Снiданок. Вихiдний».
9.00 «Лото-Забава».
9.45 «Свiт навиворiт 12.
Пакистан».
10.55 «Свiт навиворiт. Україна».
12.05 «Свiт навиворiт».
18.15 «Українськi сенсацiї».
19.30 «ТСН-Тиждень».
21.00 Драма «Мiдвей».
23.45 Драма «Ворог бiля ворiт».
2.10 «Свiт навиворiт».
5.00 «ТСН-Тиждень».
да про зiрок.

10.50 Т/с «Садiвниця». (12+).
14.40 Х/ф «Вiднесенi вiтром».
19.00 МастерШеф. Про-

фесiонали. (12+).

21.55 СуперМама. (12+).

НЕДIЛЯ, 9 ТРАВНЯ

4.35 Невiдома версiя. Бiло-

руський вокзал. (12+).

5.25 Х/ф «Ати-бати, йшли

солдати...»

7.00 Х/ф «А зорi тут тихi...»
10.40 МастерШеф. Про-

фесiонали. (12+).

13.30 Хата на тата. (12+).
15.20 СуперМама. (12+).
19.00 Слiдство ведуть

екстрасенси. (16+).

20.00 Один за всiх. (16+).
23.10 Таємницi ДНК. (16+).

НОВИНИ КІНО. ПОКОЛІННЯ ВОЯДЖЕР
У синопсисі «Покоління Вояджер» насмотренность глядач спробує вгледіти хто «Вища суспільство», хто «Повелителя мух», а хто і «Дітей кукурудзи». А що,
група недосоціалізірованних підлітків на кораблі зміни поколінь впадає в усі тяжкі, дорвавшись до нових відчуттів на тлі скасування синьої рідини і попутно
позбуваючись від залишків контролю з боку єдиного дорослого на борту в особі Коліна Фаррелла і все заверте. На жаль для цінителів всіх зазначених вище
класичних сюжетів, режисер фільму Ніл Бергер відомий широкій публіці в основному фільмом «Дивергент», і в такому розрізі щойно переказана вступна
формулюється трохи інакше.
Купка які бачили білого світла фактично біороботів з поставленим до них фрустрировать тяжким минулим одинаком відправляється в космос, де негайно з’ясовується, що хвалена підготовка «першого покоління» повністю провалена. Вони дотримуються найменші пристойності лише по окрику і до початку синдрому
відміни. Потім вони цілком передбачувано хапаються хто за Пісюна, хто за скальпель, хто за гармату серйозніше, і ну бити один одного ногами. Ну тобто
чистий «Дивергент» за мінусом ну досконалої безликості всіх учасників, яких розрізняти навіть до кінця фільму доводиться чисто по поведінці - хто від кого
біжить. По суті, весь сюжет в підсумку зводиться до місцевого детективу з камерами спостереження і немудрящий місцевих виборів (чомусь без дотримання
таємниці голосування), які в підсумку виникають кілька разів, в чому за підсумком і складається мораль, мовляв, анархія погано, закручування гайок погано,
демократія - добре.
Однак навіть за цих немудрящий сюжетом можна вивідати і деякі цікаві для культуролога-любителя моменти, що називається, повесточкі, які дозволяють
авторам мало не зі своєї волі промовляти те, що вони б із задоволенням не обговорювали зовсім або ж обговорювали б з зовсім іншим ухилом. А саме,
зауважте, автори явно з розумінням ставляться до ось цього от «руки з-під ковдри прибрав» і до решти нео-вікторіанства, мовляв, дивіться, секс - це брудно
і взагалі хороший був план, придатний, ось тільки людці як завжди підводять , з огляду на власної недосконалості.
Інша справа, що авторами шанується за негідну реалізація ось цього от прагнення сучасного суспільства захистити дорослих від дорослого контенту, мовляв,
перегини на місцях погубили хороший план.

ПОНЕДIЛОК, 3 ТРАВНЯ
6.30 Ранок з Україною.
7.00 Сьогоднi.
7.10 Ранок з Україною.
8.00 Сьогоднi.
8.15 Ранок з Україною.
9.00 Зоряний шлях.
11.00 Х/ф «Нульовий
цикл». (12+).
12.50 Т/с «Батько-одинак»,
1 i 2 с. (16+).
15.00 Сьогоднi.
15.30 Т/с «Батько-одинак». (16+).
17.10 Т/с «Виклик». (12+).
19.00 Сьогоднi.
20.10 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Теорiя зла»,
1 i 2 с. (16+).
23.00 Т/с «Чесна гра»,
1 i 2 с. (16+).
1.30 Телемагазин.
2.00 Т/с «Чесна гра». (16+).
3.00 Т/с «Назавжди».
ВIВТОРОК, 4 ТРАВНЯ
6.30 Ранок з Україною.

05.05.2021

7.00 Сьогоднi.
7.10 Ранок з Україною.
8.00 Сьогоднi.
8.15 Ранок з Україною.
9.00 Зоряний шлях.
9.50 Мiсiя: краса.
10.50 Мисливцi за чудесами.
11.45 Реальна мiстика.
13.50 Т/с «Жiночий лiкар

4». (16+).

15.00 Сьогоднi.
15.30 Т/с «Жiночий лiкар

4». (16+).

17.10 Т/с «Виклик 2». (12+).
19.00 Сьогоднi.
20.10 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Теорiя зла»,

3 i 4 с. (16+).

23.00 Т/с «Майже вся правда»,

1 i 2 с.
(12+).
1.30 Телемагазин.
2.00 Т/с «Майже вся
правда». (12+).
3.00 Сьогоднi.
3.50 Реальна мiстика.
4.40 Т/с «Жiночий лiкар
4». (16+).

СЕРЕДА, 5 ТРАВНЯ
6.30 Ранок з Україною.
7.00 Сьогоднi.
7.10 Ранок з Україною.
8.00 Сьогоднi.
8.15 Ранок з Україною.
9.00 Зоряний шлях.
9.50 Мiсiя: краса.
10.50 Мисливцi за чудесами.
11.45 Реальна мiстика.
13.50 Т/с «Жiночий лiкар
4». (16+).
15.00 Сьогоднi.
15.30 Т/с «Жiночий лiкар
5». (16+).
17.10 Т/с «Виклик 2». (12+).
19.00 Сьогоднi.
20.10 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Теорiя зла»,
5 i 6 с. (16+).
23.00 Т/с «Я нiколи не
плачу», 1 i 2 с. (12+).
1.30 Телемагазин.
2.00 Т/с «Я нiколи не
плачу». (12+).
3.10 Сьогоднi.
4.00 Реальна мiстика.
4.40 Т/с «Жiночий лiкар

5». (16+).
ЧЕТВЕР, 6 ТРАВНЯ
6.30 Ранок з Україною.
7.00 Сьогоднi.
7.10 Ранок з Україною.
8.00 Сьогоднi.
8.15 Ранок з Україною.
9.00 Зоряний шлях.
9.50 Мiсiя: краса.
10.50 Мисливцi за чудесами.
11.45 Реальна мiстика.
13.50 Т/с «Жiночий лiкар
5». (16+).
15.00 Сьогоднi.
15.30 Т/с «Жiночий лiкар
5». (16+).
17.10 Т/с «Виклик 2». (12+).
19.00 Сьогоднi.
20.10 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Теорiя зла». (16+).
23.00 По слiдах.
23.30 Т/с «Без коливань»,
1 i 2 с. (12+).
1.45 Телемагазин.
2.00 Т/с «Без коливань». (12+).
3.50 Сьогоднi.
4.40 Т/с «Жiночий лiкар
5». (16+).

П`ЯТНИЦЯ, 7 ТРАВНЯ
6.30 Ранок з Україною.
7.00 Сьогоднi.
7.10 Ранок з Україною.
8.00 Сьогоднi.
8.15 Ранок з Україною.
9.00 Зоряний шлях.
9.50 Мiсiя: краса.
10.50 Мисливцi за чудесами.
11.45 Реальна мiстика.
13.50 Т/с «Жiночий лiкар
5». (16+).
15.00 Сьогоднi.
15.30 Т/с «Жiночий лiкар
5». (16+).
17.10 Т/с «Виклик 2». (12+).
19.00 Сьогоднi.
20.10 «Говорить Україна».
21.00 Свобода слова
Савiка Шустера.
0.00 Т/с «Батько-одинак»,
1 i 2 с. (16+).
1.45 Телемагазин.
2.15 Т/с «Батько-одинак». (16+).
3.50 Реальна мiстика.
СУБОТА, 8 ТРАВНЯ
7.00 Сьогоднi.
7.25 Реальна мiстика.

За матеріалами інтернет-видань

8.00 Т/с «Чуже життя». (16+).
15.00 Сьогоднi.
15.20 Т/с «Чуже життя».

(16+).

19.00 Сьогоднi.
20.00 Головна тема.
21.00 Т/с «Чуже життя».

(16+).

23.20 Т/с «Незломлена»,

1 i 2 с.

1.45 Телемагазин.
2.15 Т/с «Незломлена».
3.15 Реальна мiстика.

НЕДIЛЯ, 9 ТРАВНЯ

5.50 Сьогоднi.
6.50 Реальна мiстика.
9.15 Т/с «Улюбленi дiти». (16+).
16.50 Т/с «Сестричка»,

1 i 2 с. (12+).

19.00 Сьогоднi. Пiдсумки з

Олегом Панютою.

21.00 Т/с «Сестричка». (12+).
23.15 Т/с «Останнiй день

вiйни», 1 i 2 с. (16+).

1.45 Телемагазин.
2.15 Т/с «Останнiй день

вiйни». (16+).

4.00 Реальна мiстика.

НАЙКРАЩИЙ ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ПОРТАЛ ТА ГАЗЕТА З ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ

РОЗМІЩУЙ

БЕЗКОШТОВНО

РЕЗЮМЕ

НА

ІСПАНІЯ

ЛУНІН: ПІСЛЯ 13-Ї ПЕРЕМОГИ
РЕАЛА В ЛЧ ПЕРЕС СКАЗАВ, ЩО
МОЯ ЗАДАЧА ЗДОБУТИ 14-ТУ
Український голкіпер «Реала» Андрій Лунін розповів, хто організував його трансфер в Мадрид і про
свої взаємини з президентом клубу
Флорентіно Пересом.
Хто організував твій трансфер в
«Реал»? Ордени багато хто зараз любить вішати - це Шаблій,
Смалійчук. Я навіть знаю, що Русол
займався частиною переговорів.
Нехай хоч весь світ на себе ордена надягає. Я без поняття, правда.
Я думаю, що основні переговори ведуть між собою клуби, тому що я належу одному
клубу, а купує - інший. Платить один клуб, а отримує гроші інший. Якусь допомогу в комунікації може хтось і надавав. Я без поняття.
Презентував тебе президент клубу Флорентіно Перес. Я так розумію, це була не остання ваша зустріч? Які перспективи тобі обіцяв президент?
Президент обіцяти нічого конкретного не може, тому що є головний тренер. Головному
тренеру навіть президент, скажімо так, не указ. У таких клубах ніхто нікому не вказує.
Запрошується головний тренер, сплачуються такі гроші, тому що є повна довіра. Людина несе відповідальність за результат. Але при розмовах він дав чітко зрозуміти, що
на мене розраховують. Після 13-го тріумфу «Реала» в Лізі чемпіонів Перес сказав мені:
Твоя задача, щоб тут з’явилася цифра 14. Може це просто красиві слова при зустрічі,
але не хочеться вірити, що такі люди просто кидаються красивими фразами.
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ІТАЛІЯ
БУФФОН ВІДКРИВ
ФУТБОЛЬНУ
АКАДЕМІЮ
Воротар «Ювентуса» Джанлуїджі Буффон відкрив свою футбольну академію.
«Футбольна академія Буффона була
створена, щоб надати хлопчикам і дівчаткам у віці від 8 до 16 років можливість пройти вузькоспеціалізований
курс, спрямований на поліпшення технічних навичок тих, хто мріє про майбутнє в світі футболу.
Я завжди вірив в ефективність тренувань, особливо в цей непростий час.
Ми надаємо повну програму тренувань,
створену індивідуально для кожного воротаря. Сподіваємося, що зможемо організувати «Літній табір Буффона» вже в
червні. Я хочу зустрітися з хлопцями 13
червня в Марина-ді-Пьетрасанта, але,
очевидно, все буде залежати від ситуації з пандемією», – наводить слова Буффона прес-служба академії.

АНГЛІЯ

АПЛ. ІХЕАНАЧО ПРИНІС «ЛЕСТЕРУ»
ТРИ ОЧКИ В МАТЧІ З КРІСТАЛ ПЕЛАС
За п’ять турів до кінця чемпіонату
«Лестер» зберігає відрив у чотири
очки від четвертого «Челсі», і в сім
від п’ятого «Вест Гема».
Все це завдяки непростій перемозі над «Крістал Пелас». «Пелас» забезпечив собі місце в еліті
на наступний сезон, але на поле
«Кінг Пауер Стедіум» команда Роя
Ходжсона вийшла з наміром здобути результат. У першому таймі
план гостей працював. «Пелас»
компактно захищався, і у «Лестера» не було шляхів до воріт Гуаїти. Крім того, «Крістал
Пелас» забив гол. Бентеке жорстко відібрав м’яч у Тілеманса, Езе відправив м’яч вперед
на Заа і Шмейхель був безсилий після удару форварда «Пелас».
Вечір ризикував бути довгим і неприємним для гравців «Лестера», але їм вдалося ще в
старті другого тайму відіграти один гол. Визнавши свою невдачу в грі через фланги або
короткий пас, команда Роджерса перейшла на лонгболли. Тілеманс дав пас вперед на
Іхеаначо, нігерієць поборовся за м’яч і проштовхнув його Кастаню – 1:1.
На 70-й хвилині Роджерс провів подвійну заміну й гра «Лестера» в атаці трохи пожвавішала. Але другий гол теж був забитий після лонгболла. Цього разу дальній пас віддав
центрбек Еванс, а Іхеаначо вирішив пробити сам. Вийшов один з кращих голів туру.
«Пелас» розкрився і у «Лестера» було ще пару шансів. Їх створював для своїх партнерів
Іхеаначо – але ні в Варді, ні в Переса фініш не вийшов.
Сам Іхеаначо забив 14 голів в останніх 14 матчах за «Лестер». Стільки ж у нього було в
76 попередніх іграх за «лисиць». Якби не чудова форма 24-річного форварда, можливо
«Лестер» не відчував би себе так комфортно в зоні Ліги чемпіонів.
НАЙКРАЩИЙ ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ПОРТАЛ ТА ГАЗЕТА З ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ

НІМЕЧЧИНА
КАРНАВАЛ У ВОРІТ
НОЙЄРА. «МАЙНЦ» –
«БАВАРІЯ» 2:1
«Майнц» не став церемонитися з майбутнім чемпіоном Німеччини, обігравши
його на своєму полі. Третя перемога поспіль і практично вирішене питання про
збереження прописки від аутсайдера.
«Карнавальники» розійшлися в першому
таймі, забивши «Баварії» двічі, і ще двічі
влучивши в штангу Нойєра. Не обійшлося й без привозу Ману, але в цілому
Мюнхен не заслужив очок в цій грі. Зате під завісу Левандовскі забив 36-й гол
у Бундеслізі, наблизившись до рекорду
Герда Мюллера.
Голи: Буркардт (13), Квайсон (37) – Левандовський (90+4)

Источник: www.sport-express.ua/football/ ;
www.segodnya.ua/sport/football
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Чи допитливий ви?
Завдяки пекучим у інтересу до знань і постійного
прагнення вчитися, ми можемо пізнати багато досі
невідомого. Але головне в цій благородній прагненні - не перейти ту хитку грань, за якою починається
цікавість. Хочете дізнатися, допитливий ви або цікавий? Дайте відповідь на питання тесту «так» або «ні».

1. Чи подобається вам читати роман з
продовженням?
2. Прогулюючись по незнайомій місцевості, добре запам’ятовуєте дорогу?
3. Віддаєте перевагу заздалегідь знати,
що вам подарують на день народження
або до свята?
4. хто полюбляє дивитися передачі про
екстрасенсів, НЛО та інших надзвичайних
явищах?
5. Вас приваблюють яскраві вітрини магазинів?
6. Прочитайте чи, не відкладаючи на потім, одержаний лист, навіть будучи дуже

зайняті?
7. Чи любите дивитися багатосерійні фільми?
8. Виявивши предмет пошуку в незвичайному місці, спробуєте проаналізувати, Як
він міг там опинитися?
9. Чи читаєте або газету з останньої
сторінки?
10. Зупиняйтеся чи, проходячи повз оголошень?
11. Чи дивитеся цікавий фільм По кілька
разів?
12. Чи спробуєте згадати привітати вас
незнайомця?

Підведемо підсумки
Поставте по одному балу за кожен «так» на
запитання під парними номерами і за кожне
«ні» під непарними.
0-4 бала. Ви не допитливі. Ніколи не задаєте зайвих питань і не прагнете лізти в душу.
В цілому, вашим друзям і близьким це подобається. Але врахуйте, іноді (і не без підстав)
ваша воля не допитливість може бути сприйнята як байдужість. Постарайтеся все-таки
бути уважнішими до друзів і близьким.
5-8 балів. Ви допитливий в міру. Властива

вам тактовність не дозволяє переступати дозволених меж, але трапляється, друзі вас не
завжди розуміють. Проте, цінують вашу стриманість, розум і такт.
8-12 балів. Ви надмірно цікавий. Бажання
все знати може придбати відтінок неробства.
Зізнайтеся собі, в грі вас цікавить результат?
в непрочитані книзі - фабула? в політиці - подробиці особистого життя відомих людей?
якщо це так, постарайтеся позбутися від
дріб’язкового інтересу до несуттєвих подробиць - це піде тільки на користь.
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Вікно можливостей Джордж Данциг

Коли майбутній математик Джордж Данциг був ще студентом, з ним сталася така історія. Джордж ставився до навчання
дуже серйозно і часто засиджувався до
пізньої ночі.
Одного разу він через це трохи проспав
і прийшов на лекцію професора Неймана з 20-хвилинним запізненням. Студент
швидко переписав два завдання з дошки, вважаючи, що це домашнє завдання. На їх рішення у Джорджа пішло кілька годин, і на наступний день він приніс
рішення професору. Той нічого не сказав, але через кілька тижнів увірвався в
будинок Джорджа в 6 ранку. Виявилося,
що студент знайшов правильне рішення
двох раніше нерозв’язних задач математики, про що навіть і не підозрював, так
як запізнився на заняття і не чув преамбули до завдань на дошці. За 2 години йому вдалося вирішити ні одну, а дві
задачі, над якими математики мучилися
тисячу років, і навіть Ейнштейн не зміг
знайти рішення.
Джордж ні обмежений славою цих завдань
як нерозв’язних, він просто не знав, що це
неможливо.
Неможливе – можливо!

Стів Джобс. Займайся
улюбленою справою і
змінюй світ на краще
Порада молодим людям Стіва Джобса,
легендарного засновника компанії Apple
Computers.
Іноді життя б’є тебе цеглиною по голові.
Не гай віри. Я переконаний: єдине, що
мені допомагало рухатися вперед, - це
любов до своєї справи. Ти повинен знайти те, що любиш. І знайти свою улюблену
роботу так само необхідно, як і свою кохану людину. Робота буде займати дуже
велику частину твого життя, і єдиний спосіб отримувати справжнє задоволення від
роботи - це робити її чудово, усвідомлюючи це. А єдиний спосіб робити свою роботу добре - це любити її. Якщо ти ще не
знайшов свою улюблену справу, продовжуй шукати. Чи не припиняй пошуки, поки не знайдеш. Як і в усьому іншому, до
чого лежить серце, ти відразу зрозумієш,
що знайшов те, що шукав. І як в будь-яких
прекрасних взаєминах, твоя захопленість
роботою буде з часом тільки збільшуватися. Так що шукай і не чекай, поки не
знайдеш.

НАЙКРАЩИЙ ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ПОРТАЛ ТА ГАЗЕТА З ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ

Наші Ангели завжди з нами, і часто вони
використовують чиї-небудь губи, щоб сказати нам щось.
Пауло Коельо
ГОРОСКОП

ОВЕН (21 березня - 20 квітня)
Тиждень буде сприятлива для
вирішення фінансових питань. Ви
зможете знайти нові джерела отримання
доходу, наприклад, знайти додаткову роботу.
ТЕЛЕЦЬ (21 квітня - 21 травня)
Розташування планет протягом
цього тижня дозволить вам розкрити особисті якості в роботі. Від ваших
рішень, дій та вчинків протягом цього
періоду буде залежати дуже багато чого.
Саме тому прагнете показувати хороші
результати і не лінуйтеся.
БЛИЗНЮКИ (22 травня 21 червня)
У цей період не виключена можливість отримання соціальної, підтримки, готується можливість використання
прихованих ресурсів. У роботі не варто
прагнути до підвищеної уваги до своєї
персони, просто чітко виконуйте покладені на вас обов’язки.
РАК (22 червня - 22 липня)
Інновації, які будуть запропоновані Вами протягом цього
періоду, можуть виявитися дійсно перспективними. Але не рекомендується
вирішувати питання юридичного харак-

Гороскоп з 3 травня по 9 травня

теру, а також брати активну участь в публічних розглядах.

леглими, в іншому випадку на такі бесіди
може піти весь робочий час.

ЛЕВ (23 липня - 23 серпня)
Тиждень Добре підходить для спілкування з керівництвом, впливовими і авторитетними людьми. Своєю
поведінкою протягом цього періоду ви
зможете поліпшити свою репутацію, але
Ваше промахи також виявляться більш
помітними.

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада 21 грудня)
Уникайте пліток з колегами, так
як на це заняття витратите дуже багато
часу. Якщо в цей період зможете правильно організувати свій робочий день, то
можна підвищити ефективність праці і
навіть отримати за це разову премію.

ДІВА (24 серпня - 23 вересня)
У вас почався період величезних
можливостей. Якщо вам надійшла
пропозиція, і ви вагайтесь над його прийняттям - постарайтеся вчасно використати цей шанс.

КОЗЕРІГ (22 грудня - 20 січня)
Існує
висока
ймовірність
поліпшення становища у фінансовій сфері. На цьому тижні можна непогано заробити - спектр ваших можливостей дуже широкий.

ТЕРЕЗИ (24 вересня - 23 жовтня)
Розташування планет протягом
цього тижня прекрасно підходить
для прийняття Сміливих рішень. Протягом цього періоду ви зможете зробити щось
таке, що може стати новим етапом у кар’єрі.

ВОДОЛІЙ (21 січня - 19 лютого)
У професійних питаннях заручитися підтримкою авторитетних
людей, самостійно не починайте нові проекти. Спливуть незавершені торішні робочі ситуації - займіться ними.

СКОРПІОН (24 жовтня 22 листопада)
Зірки радять чітко планувати свій
робочий день і не відволікатися на незначні справи. Відмовтеся і від неформального спілкування з колегами і під-

РИБИ (20 лютого - 20 березня)
На цьому тижні починайте реалізацію планів і повністю віддавайтеся роботі або її пошуку. Не варто
уникати вирішення проблем - енергетики
організму дозволяє впоратися з ними.

