
12.11.2020            Година спілкування                             9 клас 

 Тема:  "Обираєш професію - обираєш долю". 

Сьогодні ми продовжимо розмову  про важливість людської праці  для людей, про 

те, як обирати власну професію. 

Як у краплині води можна побачити море, так і в будь-якому рукотворному 

предметі можна побачити професії людей, чию працю вкладено у цей предмет. Як 

дізнатися, які професії нині потрібні? Подивіться навколо себе, і вам все 

стане ясно. 

ЗАВДАННЯ: 
Складіть список професій, які потрібні для виготовлення таких 

предметів: 

 шкільна парта ; 

 шафа; 

 булочка; 

 джинси; 

  затишна кімната. 

 Подивіться, які професії повторюються? (Водій, інженер, швачка, 

кондитер, слюсар, електрик , столяр, маляр-штукатур тощо) 

Про що це говорить? (Про те, що на них є попит, це професії потрібні.) 

Але всіх людей цих професій хто вчив і лікував, хто будував ці заводи і фабрики, 

хтось ремонтував водопровідні крани, хтось прибирав у приміщеннях, тому до 

потрібних професій ми причислим і... (вчителя, лікаря, будівельника, сантехніка 

тощо). 

Можна сказати, що будь-яка рукотворна річ, яка нас оточує - це результат праці 

багатьох людей різних професій. І поки ми користуємося партами, булками, 

підручниками, чашками та іншими речами, ці професії будуть потрібні. 

   Отже, професій в світі десятки тисяч, але це не означає, що потрібно перебрати 

всі, щоб знайти одну-єдину. Професійне самовизначення - від слова «межа» - 

кордон. Значить, треба якось обмежити коло професій, з яких доведеться вибирати. 

Ці межі окреслені формулою «хочу-можу-треба». 

Як правильно вибрати професію? Ось що радить психолог. 

1. Майбутня робота повинна бути в радість, а не в тягар («хочу»). 

2. Ви повинні володіти набором професійно важливих для цієї роботи якостей: 

інтелектуальних, фізичних, психологічних («можу»). 

3. Ця професія повинна користуватися попитом на ринку праці («треба»). 

Уявімо собі наші «хочу», «можу» і «треба» у вигляді трьох кіл (малюнок № 1). 

У коло «хочу» потрапили наші цілі, життєві плани - реальні, конкретні, позитивні. 

У коло «можу» ми впишемо наші таланти, здібності, можливості. 

А коло «треба» потрапили професії, які потрібні на ринку праці саме зараз. 

Подивіться на малюнки. Кожен з цих малюнків означає варіант вибору. 

На першому малюнку кола не перетинаються. На другому у них є невелика 

область перетину. На третьому - вони практично накладаються один на одного - 

дуже багато точок дотику. 

 

 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знайти себе - значить зрозуміти своє покликання, призначення, визначити свої 

інтереси, схильності. Як ви думаєте, чи можна зробити це швидко, припустимо, в 

день закінчення школи? (Діти висловлюють свої думки.) 

Дійсно, пошуки себе - це тривалий процес. І він може тривати все життя. Проте в 

якийсь момент доводиться робити вибір. Якщо ти не знаєш, чого хочеш, берися за 

будь-яку справу і роби його з максимальною віддачею. А в праці обов'язково 

знайдеш себе і своє щастя. 

 

На завершення пропоную переглянути відеоролик за посиланням: 

https://www.youtube.com/watch?v=fS0QI_hONdA 

 

Яку б ви професію не обрали, головне - залишатися порядними людьми, 

жити в дружбі із законом.  
  

Вдалого і правильного 

життєвого самовизначення! 
Використано інтернет-ресурс:  

https://www.youtube.com/watch?v=fS0QI_hONdA 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Підготувала вихователька  Стадник О.В.
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