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«Витри піт солоний із чола 

І трудись, забувши про утому, 
Бо людина ціниться по тому, 
Чи вона зробила, що могла, 
Скільки сил у неї вистачало, 

Щоб на світі більше щастя стало».  
(Микола Луків.) 

«Твоя діяльність, і тільки вона одна, визначає твою цінність». 
        (Й. Фіхте.) 

3 



4 



5 



Ми багато сперечалися з подругою - яку професію 

вибрати. 
І те начебто не підходить, і це... 

-Я точно знаю, куди не піду:  на вчителя — не хочу псувати 

нерви; не піду в хімічне виробництво, тому що від 

спілкування з хімічними препаратами можна втратити 

здоров'я; на фабрику не піду, тому що там перетворишся 
в робота, виконуючи механічну й одноманітну роботу. 

 Я хочу, щоб на моїй роботі не псувалося здоров'я й було 

цікаво. Хотілося, щоб вона була пов'язана з тваринами й 

великою  кількістю поїздок. 

− Тоді тобі потрібно йти працювати в цирк! — викрикнула 

подруга й добавила, — а по мені — аби тільки 
одержувати пристойно. 
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 Відгадай професію 
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     1 група 

1.      Спеціаліст по фарбуванню приміщень, будівель. (маляр) 
2.      Спеціаліст по виготовленню виробів з металу. (токар) 
3.      Спеціаліст по вихованню і навчанню дітей. (педагог) 
4.      Спеціаліст по збірці і налагодженню механічного обладнання (слюсар) 
5.      Спеціаліст по обробці металів вибиванням та вдавленням (чеканщик) 
6.      Спеціаліст по обслуговуванню та ремонту радіо апаратури (радіомайстер) 
7.      Спеціаліст по ручному куванню металу (коваль) 

2        Група 

1.   Спеціаліст з вищою технічною освітою (інженер) 
2.   Спеціаліст по розведенню фруктово-ягідних культур (садовод) 
3.   Спеціаліст по духовим та клавішним інструментам (музикант) 
4.   Власник сільськогосподарського підприємства з використанням земельної ділянки (фермер) 
5.   Спеціаліст по технології з’єднання деталей конструкції  способом  їх сплавлення (сварщик) 
6.   Спеціаліст, який володіє ножицями і гребінцем (перукар) 
7.   Спеціаліст по вивченню процесів , які відбуваються в земній атмосфері (метеоролог)    
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 які професії, на вашу думку, належать 

до  груп 

 Людина-Людина 

 Людина-Художній образ 
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рільник,  , математик, програміст, набірник 

 тваринник, архітектор, фотограф, 
композитор, учитель, лікар, продавець 

агроном, зоотехнік, геолог, лісник, 
рибовод;  слюсар, токар, монтажник, 
електрик, водій, інженер;  , медсестра, 
секретар, журналіст, адвокат;  касир, 
бухгалтер, економіст, лінгвіст; перукар, 
модельєр, художник,. 

   

 
14 



15 



16 



17 



18 



 Зараз спробуйте перерахувати якості, 

які, на вашу думку, є професійно 

важливими для фахівців певного типу. 

 

Юрист  
 Дизайнер 
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 Стриманість 

 Компетентність 

 Високий рівень Інтелекту 

 Активність 

 Зацікавленість  
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 Чи повинна людина обирати 

професію на все життя?  

 Чи є цікаві і не цікаві професії? 
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 Розподілити професії по галузям 

 1 команда:  

Залізничник *** Обслуговування 

 2 команда 

Торгівля***Харчове виробництво 
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 Диспетчер 

 АДМІНІСТРАТОР 
ГОТЕЛЮ 

 АВТОМЕХАНІК 

 Бригадир потяга 

 Черговий по 
залізничній станції 

 Слюсар з 
обслуговування 
устаткування 
електростанцій 

 

 

 Менеджер з 
продажу 

 Тітестер 

 БДЖОЛЯР – 
медових справ 
майстер 

 СУПЕРВАЙЗЕР 

 ФАХІВЕЦЬ бек-
офісу (Back Office) 

 ТІСТОРОБ 
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 Менеджер 
 Контролер 
 Інженер 
 Матрос 

 Портьє 
 Тесляр 
 Перукар 
 Політолог 
 Агроном 

 Склодув 
 Брокер 
 Бурильник нафтових скважин 

 
 
 

 

   
 Експедитор 
 Кравець 
 Пекар 
 Підводник 

 Кухар 
 Секретар керівника 
 Швачка 
 Фармацевт 
 Водій 

 Астронавт 
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1.              а) інженер будівельник                          б) конструктор 

2.              а) електротехнік                                      б) санітарний лікар 

3.              а) токар                                                   б)набирач 

4.              а) фотограф                                             б) завідувач крамниці 

5.              а) кресляр                                                б) дизайнер 

6.              а) філософ                                                б) психіатр 

7.              а) редактор наукового журналу            б) адвокат 

8.              а) лінгвіст                                                б)перекладач художньої літератури 

9.              а) педіатр                                                б) статистик 

10.          а) спортивний лікар                               б)фельєтоніст 

11.          а) нотаріус                                               б) постачальник 

12.          а) перфораторник                                   б) карикатурист 

13.          а) політичний діяч                                 б)письменник 
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14.          а) садівник                                              б) метеоролог 

15.          а) водій автобуса                                    б) фельдшер 

16.          а) інженер-електронщик                        б) секретар друкарка 

17.          а) маляр                                                   б) художник по дереву або металу 

18.          а) біолог                                                  б) лікар окуліст 

19.          а) телеоператор                                      б) режисер 

20.          а) гідролог                                               б) ревізор 

21.          а) зоолог                                                  б) головний зоотехнік 

22.          а) математик                                           б) архітектор 

23.          а) інспектор дитячої кімнати                 б) рахівник 

24.          а) учитель                                               б) профспілковий лідер 

25.          а) вихователь                                          б) художник по кераміці 

26.          а) економіст                                            б) завідувач відділом 
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27.          а) коректор                                              б) критик 

28.          а) завідувач господарством                   б) диригент 

29.          а) радіооператор                                     б) фізик-ядерщик 

30.          а) наладчик                                             б) монтажник 

31.          а) агроном насінник                               б) менеджер 

32.          а) закрійник                                            б) декоратор 

33.          а) археолог                                              б) експерт 

34.          а) науковий працівник музею               б) консультант 

35.          а) вчений                                                б) актор 

36.          а) логопед                                               б) стенографіст 

37.          а) лікар                                                    б) дипломат 

38.          а) головний бухгалтер                           б) директор 

39.          а) поет                                                     б) психолог 
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 1.      Реалістичний тип: 1а, 2а, За, 5а, 14а, 15а, 17а, 19а, 

    29а, 30а, 31 а, 32а. 

2.      Інтелектуальний тип: 1б, 6а, 7а, 8а, 146, 18а, 20а, 21 а,     

    24а 29б, 33а, 34а, 35а. 

3.      Соціальний тип: 1б, 6б, 9а, 10а, 15б, 18б, 23а, 24а, 25а, 
    34б, Зба, 37а, 39б. 

4.      Конвенціональний тип: 3б, 9б. 11а, 12б, 16б,  

    20б,23б,26а, 27а, 30б, 33б,36б, 

38а. 

5.      Заповзятливий тип: 46, 7б, 11б, 13а, 19б,   

   24б,24б,26б,28а. 31б,35б,37б, 38б. 

6.      Артистичний тип: 4а, 5б, 86,10б. 12б, 17б, 22б, 25б, 

27б,     28б, 32б, 39а. 
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1.  Реалістичний тип. 

Така людина надає перевагу заняттям, пов’язаним з конкретними 

об’єктами — речами, інструментами, тваринами, машинами. Надає 

перевагу заняттям, що вимагають рухових навичок, спритності, 

конкретності. Залюбки вибирає професії механіка, інженера, 

електрика, агронома, садівника, шофера  

2.  Інтелектуальний тип. 

Така людина відрізняється чутливістю та багатою 

уявою. Вважає за краще роздумувати над 

проблемою, а не займатися практичною 

реалізацією тієї або іншої ідеї,  

Вибирає наукові професії: біолог, ботанік, 

астроном, фізик. 

3.  Соціальний тип. 

Така людина, вирішуючи проблеми, спирається більше на емоції та 

почуття, ніж на інтелектуальні ресурси. Уникає “чоловічих” ролей, що 

вимагають моторних навичок, занять з механізмами. 

Найбільшу перевагу надає — навчанню та лікуванню: лікар, учитель, 

психолог.  
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4. Конвенційний тип. 

Така людина важко пристосовується. їй подобаються заняття 

пасивного характеру та спеціальності, що вимагають чітко 

структурованої діяльності, яка дозволяє точно встановити, що 

правильно, а що ні. 

Надає перевагу професіям, пов’язаним з канцелярією та 
обчисленнями: машинопис, бухгалтерія, економіка. 

5.  Заповзятливий тип. 

Така людина надає перевагу “чоловічим” керівним ролям. Їй не 

подобаються заняття, пов’язані з ручною працею, а також ті, що 

вимагають посидючості та великої концентрації уваги. 

Вибирає професії типу: завідувач, директор, телеоператор, 

товарознавець, артист, дипломат, журналіст 

6.  Артистичний (креативний) тип. 

У такої людини добре розвинуті інтуїція та уява, їй притаманні 

складні погляди на життя, гнучкість, незалежність рішень. Її не 

приваблюють “чоловічі” види діяльності, такі, як спорт, авторемонт та 

ін. Надає перевагу заняттям творчого характеру: музика, 

малювання, літературна творчість, фотографування  
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У мудрих китайців є таке прислів’я : «Людина без 

усмішки не повинна відкривати свій магазин». 

Сьогодні це можна сказати так: 

 «Людина без  хорошого настрою не повинна 

починати свій робочий день».  

Я бажаю вам хорошого настрою сьогодні і 

завжди 

42 



43 

1. Тест Я.Л.Холланда для визначення професiйних 
  інтересів особистостi 
2. Малюнки та кліпарти з інтернету. 
3. Сайти http://proforientator.info/ 

http://vubir-maybutnogo.blogspot.com 

 
       http://pedosvita.blogspot.com  
        http://klasnaocinka.com.ua 
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