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«Займайся тим, що тобі подобається, і ти – вільний.  

Люби те, що робиш – і ти щасливий»  

Дж.Гріндер 

 

Тема: Професії в сучасному світі. 

 

Мета: 

● Навчити орієнтуватись в потребах ринку праці та вимогах до робітника. 

● Розвивати процеси мислення та аналізу.  

● Виховувати почуття власної цінності, важливості та реалізації в майбутньому.  

Вид уроку: розмова, дискусія, елементи гри. 

Форма уроку: групова. 

Поняття: ринок праці, галузь, професія, вимоги до фахівця. 

Очікувані результати: сформувати уявлення про сучасні професії та вимоги до них. 

Технічне забезпечення: дошка або фліпчарт, картки з визначенням професій 

(додаються). 

Хід уроку 

Клас поділено на три групи (залежить від кількості дітей, 6-10 учасників в одній 

групі).  

Актуалізація  

(2-3 хв.) 

ВЧИТЕЛЬ: Вибір професії дуже відповідальний етап в житті кожного з нас. Від цього 

залежить добробут ваш та вашої сім’ї, можливості реалізації власних інтересів, 

перспективи особистого зростання.  

 

«Ким бути?» – це одне з найважливіших рішень, яке постає перед людиною. 

Сьогодні – ми маємо чудову нагоду замислитись над цим! Спробуємо зрозуміти чи 

маємо ми вірне уявлення про сучасні професії і які вимоги до працівників цих 

професій. 

 

Основна частина уроку 

(25 хв.) 

В.: Які професії є сьогодні актуальними? Які з’являться у майбутньому? Яка з них 

підходить особисто мені? Чи дійсно так важливо, щоб професія стала улюбленою 

справою? Якими навичками, уміннями треба володіти, щоб побудувати успішну 

кар’єру? 
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Якщо у Вас виникають такі питання – сьогодні ми маємо чудову нагоду відшукати 

відповіді на ці питання разом. 

 

Ви знаєте, що економіка нашої країни налічує багато галузей діяльності, але 

сьогодні пропонуємо розглянути три з них і визначити, які професії з ними 

пов’язані. 

 

Давайте подумаємо з чим у вас асоціюються саме ці галузі: люди за якими 

професіями працюють в цих галузях, в чому полягає сутність їх роботи, який рівень 

заробітної плати вони мають (Учні надають відповіді на питання, які на їх думку 

характеризують кожну галузь ). 

 

В: А тепер давайте подивимось як організовані процеси на сучасних підприємствах 

(Вчитель показує слайди сучасних агрегатів сільського господарства, умови 

роботи на роботизованих ферм, автоматизовані робочі місця, сучасні 

транспортні засоби, автоматизовані торгівельні зали та т.ін.). Ми бачимо 

як змінились технології в цих галузях, і сам виробничий процес.  

 

Сучасний світ дуже швидко змінюється, новітні технології широко впроваджуються 

у всі галузі господарства. 

Якщо ми говоримо про сільське господарство, варто пам’ятати, що наша країна 

один з лідерів з виробництва сільськогосподарської продукції. І це важливо, бо 

люди завжди будуть прагнути забезпечити потребу в їжі, хоча й сьогодні технології 

дозволяють отримувати штучні продукти. Ця галузь потребує різних працівників: як 

тих, хто сіє, вирощує, доглядає за рослинами і тваринами, так і тих, хто організовує 

зберігання та переробку продукції, її продаж, переговори з покупцями, 

документальний супровід, а також управління цими процесами, навчання та добір 

працівників. 

 

До речі, більшість сфер діяльності є достатньо тісно пов’язані. Так і 

сільськогосподарська продукція має бути, крім того що вирощена, ще й доставлена 

з поля до пунктів переробки та до споживача, нас з вами. Це для нас забезпечує 

галузь транспорту. За останні 130 років засоби перевезення значно змінились: від 

живих тварин, яких використовували зі стародавніх часів до безпілотних апаратів, 

які вже використовуються в деяких країнах. А транспортні засоби конструюються, 

програмуються, обслуговуються і, поки що здебільшого управляються людьми.  

 

Сфера торгівлі створює нам умови для придбання певних товарів чи отримання 

послуг. Так, в цій сфері є люди, які організовують процеси закупівлі товарів, їх 
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доставку, маркування, розміщення товарів, представлення на онлайн платформах, 

продаж, аналіз потреб клієнтів. 

 

Загалом, кожна з посад на підприємстві передбачає певні вимоги до працівника: 

як до того, що він має знати і вміти робити (від цього залежить, де і скільки 

навчатись), так і до того якими особистісними якостей володіти.  

 

В: Давайте поміркуємо, якими саме якостями, навичками, вміннями мають 

володіти працівники цих професій, де навчатись, якими особистісними якостями 

володіти. (Групам надаються набори розібраних пазлів та пропонується 

зібрати певну галузь, визначити «переваги» та «недоліки» професій. Через 

10 хвилин діти презентують результати своєї роботи – зібраний пазл та 

перелік «переваг» і «недоліків» за обраними професіями галузі, бажано, щоб 

кожна дитина презентувала одну професію). 

 

Підсумок: 2-3 хв. 

В: Ми розглянули з вами базові професії трьох галузей (сільського господарства, 

транспорту, торгівлі). З’ясували, які вимоги висуваються до працівників. Зрозуміли, 

що від вашої готовності навчатись та працювати залежить ваш особистий успіх.  

 

Рівень заробітної плати за будь-якою професією залежить від її затребуваності та 

майстерності працівника. Є агрономи, які отримують середній рівень заробітної 

плати, а є професіонали своєї справи, які отримують заробітну плату на рівні 

президента. Так, і в сфері торгівлі: команда, яка реалізує понад планові обсяги 

реалізації товарів, отримує додаткові «бонуси».  

 

Високий рівень заробітних плат спостерігається останні п’ять років за професіями, 

для здобуття яких достатньо навчання в закладах професійно-технічної освіти. 

 

Більшість роботодавців сьогодні прагнуть наймати відповідальних, готових 

навчатись і тих, хто прагне працювати. 
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Ікігай (з японс.) – відчуття власного призначення в житті. 

 

 

Також під час вибору професії подумайте, чого б в житті ви хотіли досягти і яких 

зусиль готові докласти. Ви можете пройти профорієнтаційне тестування, щоб 

визначити напрям власних професійних інтересів, схильності та рівень розвитку 

здібностей. 

 

Проаналізуйте програми навчання різних закладів освіти та оберіть той, навчання 

в якому максимально можливо розкрити ваш потенціал та набути затребувану 

професію. 

Оберіть професію ! 

Станьте професіоналом ! 

Не зупиняйтесь в своєму розвиткові ! 

 

Для досягнення успіху в сучасному світі, треба брати дуже активну участь в 

формуванні траєкторії свого професійного та особистісного становлення, бути 

готовим до опанування нових навичок, вміти аналізувати та розуміти тенденції й 

динаміку ринку праці. Враховуйте, що здобувши певну професію, варто мати «в 

полі зору» й суміжні професії чи напрями підготовки, опанувавши які ви зможете 

реалізувати свої здібності та прагнення.  

 
⮚ Мрійте, визначайте цілі та досягайте їх!  
⮚ Вмійте управляти своїми емоціями! 
⮚ Навчіться знаходити потрібну інформацію і працювати з нею! 
⮚ Володійте здатністю спілкування з людьми і роботі в команді!  
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Зважайте, що у будь-якій справі можливо досягнути успіху, якщо бути 

наполегливим, уміти розподіляти час, бути відкритим для нових знань та 

готовим до змін. 

 

Дякую, до зустрічі! 😊 
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