
   

Якщо ви вдало оберете  

професію і докладете до 

неї  душу, то щастя  саме 

знайде вас . 

               
Ч. Дарвін 

ПЕРЕГІНСЬКИЙ ЛІЦЕЙ №1 

ПРОЄКТ 

“Трудова династія 

моєї родини “ 

2021 рік 

Освіта — це те, що залишається після то-

го, як забувається все вивчене  

в школі.  

                                       Альберт Ейнштейн 

Дорогі учні, навчання — головне Ваше завдан-

ня. Дійсно, вчитися нелегко. Але потрібно обо-

в’язково поповнювати свій багаж знань. У су-

часному суспільстві трудяться розумні люди. 

Вони створюють і керують розумними машина-

ми, механізмами, системами. Для того, щоб не 

відчувати себе в такому суспільстві білою воро-

ною, приносити користь суспільству та самому 

собі, треба пізнавати світ науки, вчитися. Пра-

цьовиту людину поважають, люблять, нею пи-

шаються.  

Формула професії 

Конституція України про пра-
ва громадян на працю.  

Стаття 43. Кожен має право на працю,  що 
включає можливість заробляти собі на життя 
працею, яку він вільно обирає або на яку вільно 
погоджується. 
 Держава створює умови для повного здійснення 
громадянами права на працю, гарантує рівні мо-
жливості у виборі професії та роду трудової дія-
льності, реалізовує програми професійно - техні-
чного навчання, підготовки та перепідготовки 
кадрів відповідно до суспільних потреб. 
 Використання примусової праці забороняється. 
 Кожен має право на належні, безпечні і здорові 
умови праці, на заробітну плату, не нижчу від 
визначеної законом. 
 Право на своєчасне одержання нагороди за пра-
цю захищається законом. 

QR – коди  

Притча «Все в твоїх 

руках» 

 

 

 

 

 

Притча « Чашка 

смачної кави» Твій 

вибір.  



Мета проєкту: 
 

Професії затребувані на 

сучасному ринку праці 

Всі професії поділено на 

п’ять типів:  

  Для того, щоб 
ваші мрії здійснилися, кожному з вас 
треба докласти багато зусиль, поставити 
перед собою мету і впевнено, долаючи 
труднощі, йти до неї, будувати 
своє щасливе майбутнє.  

 привернути увагу учнів до важливого  

 вибору в житті людини - вибору  

професії;  

 сформувати в них свідоме й  

відповідальне ставлення до цього вибору;  

 надати учням уявлення про  

різноманітність існуючих професій;  

 формувати повагу до праці людини;  

 виховувати повагу до людей різних  

професій, до їхньої праці через професії     

їхніх батьків; 

 розвивати допитливість, зв’язне  

мовлення; 

Завдання: 
 Ознайомити учнів із видами професій; 

розширити уявлення дітей про свою сім'ю та 

професії їх батьків; 

 розвивати допитливість та інтерес до  

діяльності дорослих, особливо приділити  

увагу професіям батьків; 

 виховувати самостійність в оволодінні 

знаннями; 

 формувати вміння працювати з інтернет 

джерелами. 

 залучити батьків учнів до проектної  

діяльності, допомогти зрозуміти дітям  

важливість і необхідність кожної професії.  

Якщо людина не знає, до яко-

го порту вона пливе, жоден 

вітер не буде їй попутним.  

        
        

        
        

        
 Сенека 

С

До типу “Людина—природа” належать професії: 

геолог, астроном, еколог, мікробіолог, садівник, 

бджоляр, зоотехнік, квіткарка, флорист, вете-

ринар, єгер, фермер, агроном. 

До типу “Людина—техніка” належать професії: 

інженер, машиніст, шофер, кранівник, слюсар, 

радіомеханік, токар, сталевар кравець, армату-

рник, бетоняр, каменяр, технік-будівник, інже-

нер-будівник, електрозварник, механік, слю-

сар , складальник мікросхем, водій .    

До типу ”Людина—людина” належать професії : 

вчитель, психолог, журналіст, лікар, продавець, 

перукар, юрист, охоронник, офіс-менеджер, 

страховий агент, секретар, соціальний праців-

ник, соціолог , медична сестра, кулінар, повар.   

До типу “Людина—знакова система” належать 

професії: програміст, статист, економіст, корек-

тор, секретар, друкарка, комірник, обліковець, 

кресляр, топограф, бухгалтер, перекладач, опе-

ратор. 

До типу ”Людина—художній образ” належать 

професії: ювелір, фотограф, актор, письменник, 

музикант, художник, стиліст, фотомодель.  

    

 

Ідея проєкту:  
ознайомитися  із видами професій та 

проаналізувати професії своїх батьків.  

QR – код 

 

Відеоролик « Най-

більш затребувані 

професії в Україні» 


