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Тема: 

«Мандрівка планетою «Професія»» 

Український філософ Григорій Сковорода вважав, що якщо людина 

усвідомлює для чого народжена, працює з приємністю, тоді вона щаслива 
«Ори землю або носи зброю, займайся купецькою або мистецькою 

справою – роби те, для чого народжений» 

Адже займатись тим, що тебе цікавить,що ти вмієш і тоді праця і професія 
принесе радість і буде найважливішою умовою відчуття життєвої 

повноцінності. 

До кожної букви слова «професія» придумати слово – характеристику. 

П – ……………………….практичність, професіоналізм, порядність 

Р – ……………………….. розум, робітничий, рішучість 

О – ………………………..обладнання, обмін досвідом 

Ф – ………………………..фанатичність, фантазія 

Е – …………………………ерудиція, енергійність 

С – …………………………службовий, соціальний, 

І – …………………………..ініціативний, інтелектуальний 

Я – ………………………….якісний, яскравий 

 
Що ж найголовніше з перерахованого? З чого почати вибір? Вибір 

професії – це друге народження людини. Це питання досить складне й 

серйозне. Адже вибір професійного шляху багато в .чому визначає нашу 
долю. Кожна окремо взята професія – це цілий світ, цікавий і 

незвичайний. Існує багато різних спеціальностей, тому вибір професії – це 
задача з багатьма невідомими. Наші мрії багато вчому визначають наше 

життя, але не можна покладатися тільки на своє «хочу», воно може 
підвести. 

Наприклад, ви бажаєте в майбутньому стати льотчиком, а у вас погана 
реакція. Або ви мрієте бути економістом, але погано знаєте математику 
Багато професій пов’язані з математикою . Пропоную вашій увазі цікаві факти 

про математику Цікаві факти про математику 

https://www.youtube.com/watch?v=QYgH1lRkY1E&list=PLnXERW1AM7l0WYkBIRWpNkPuwrgNkxmm9 

 

 

 



Ребуси 

 

1)  

2)  
 

1. Загадки 

Вона – особа граматична, 
Але і до обчисленьзвична, 
З дробомдесятковим дружить 
І знаком розділовим служить 
Вона усімвідома 
А зветься вона – 

Щобузнатишвидко й стисло 
Чиділитисьбудуть числа, 
Правила такі є в нас 
Заслуговуютьподяки, 
Це – подільності… 

 
Цікаві факти про математику 

https://www.youtube.com/watch?v=QYgH1lRkY

1E&list=PLnXERW1AM7l0WYkBIRWpNkPuwrgNk

xmm9



Зробити правильний вибір – значить обрати таку професію, яка потрібна суспільству. 

Крім того, вона повинна бути доступною для вас, відповідати вашим природним 
здібностям, знанням і вмінням. І найголовніше – обрана професія має приносити 

радість, достаток, задоволення. І завжди пам’ятайте: остаточний вибір тільки за вами, 
тому що вибираючи професію, ви обираєте долю. 


