
 «Ким бути:
світ професій»

Одеська 
обласна бібліотека 
для юнацтва



Роздуми про свою майбутню
професію - справа приємна та
водночас дуже відповідальна.



Ми всі є різними, маємо
власні інтереси, вміння та
цінності. Обираючи
професію найперше треба
зрозуміти себе - не лише те,
що цікавить тебе, а й
визначити свої навички, свій
характер, особисті риси,
джерела натхнення.



Зрозуміти себе
Я�і �ре�ме�� �обі �о�оба���ся? Що �ебе мо���ує?

Я�і �мі��я � �а����� �� �абу�? Я�і �е і��ерес� � �ебе є?

Я�і ��ої особ�с�і р�с�? Я��м� є �ере�умо�� ��о�о
��бору?



Щойно ти краще зрозумієш
свої особливості, відчуєш, у

чому є успішним і якої роботи
шукати, можна розпочинати

свій шлях до освіти.



Переконання, які нам
заважають при
виборі професії

О��а �рофесія - це �а �се ����я
Зміна вибору, опанування нової

спеціальності зроблять тебе цінним
спеціалістом, затребуваним у

міждисциплінарних галузях діяльності.

Прес����іс�� �рофесії - це
�а��а����і�е

Деякі люди підходять до вибору
професії лише з точки зору

престижності, забуваючи про такий
критерій, як "важливість для
суспільства". Бери до уваги

престижність професії тільки після
урахування власних інтересів та

здібностей.



Переконання, які нам
заважають при
виборі професії

В�бір �рофесії �і� �����ом
�ру�і�, �а �ом�а�і�

Слід розуміти, що професія, яка
підходить твоєму другові, тобі може

бути протипоказана. Необхідно
розібратися, що насправді цікаво тобі, а

не друзям. 

По�обає��ся �����а- �о�обає��ся
�рофесія

Необхідно відокремлювати професію від
особистості. Перш за все треба

враховувати особливості професії, а не
обирати професію лише тому, що тобі

подобається чи не подобається
представник цієї професії.



Переконання, які нам
заважають при
виборі професії

Уя��е��я �ро �рофесі� �а її
�о��і��ім� ������ам�

За легкістю, з якою актор створює на
сцені образ, стоїть напружена, рутинна

праця.

У��б�е��� 
��і����� �ре�ме� = �рофесія

Існує такий предмет, як іноземна мова, а
професій, де є необхідною схильність до мови

багато: перекладачі, екскурсоводи, копірайтери,
співробітники міжнародних компаній,

дипломатичних представництв та ін. Тому при
виборі професії слід враховувати, які реальні

заняття та професії за цим предметом стоять.



Навички, які є
затребуваними
у XXI столітті 



ІТ - навички

Іноземна мова

Проактивн�сть

Само-
орган�зац�я

Вм�ння
презентувати �деї

Навички
 крос-культурного

сп�лкування



Навичкикомун�кац�ї

Навички
м�жособист�сної

взаємод�ї та

сп�вроб�тництва

Ф�нансова
грамотн�сть

В�дпов�дальн�сть �адаптивн�сть

Творче мислення

Оволод�ння новими
навичками �

методами



 Понад 40 000
професій

налічується у світі. 
Серед них є багато

незвичайних...



Ваканс�я для об�ймача панд насправд� �снує. Таку
привабливу пропозиц�ю можна зустр�ти

переважно в Китаї, де зосереджено найб�льше
розпл�дник�в для панд. В обов’язки прац�вника
входять не т�льки щоденн� об�ймашк� з пандою.

А також ведення документац�ї, фотозйомка, годування � догляд
за ведмежатами до двох рок�в. Також кандидату на посаду
об�ймача необх�дно знати все про панд. В�н повинен бути
старшим 22 рок�в � волод�ти знаннями в област� зоолог�ї.

Обіймач панд



Його робота полягає у в тому, щоб
в�днаходити скам'ян�л� рештки давно
вимерлих орган�зм�в, розкопувати їх �
вивчати. Ми н�коли не д�зналися б про
рослини � тварин, що �снували на наш�й
планет� багато рок�в тому, якби не праця

палеонтолог�в.

Палеонтолог



Бджоляр – веде догляд за бджолами, примножуючи
цим те багатство, яке вони дають, добре знає життя
комах, спостер�гає та оц�нює стан кожної бджолиної

с�м’ї, створює нов� с�м’ї бдж�л, в�дкачує та
переробляє воскову сировину, ремонтує вулики,

виготовляє рамки для нових сот, перевозить бдж�л
на медозб�р � запилення, створює кормов� запаси та

готує пас�ку до зими.

Пасічник або Бджоляр

У робот� з бджолами бджоляр до тонкощ�в вивчає б�олог�ю,
життя ц�єї комахи � його с�м’ї, хвороби � шк�дник�в, прийоми

захисту пас�ки в�д них, питання розведення й утримання
комах. Окр�м знання б�олог�чних особливостей бдж�л,
нюанс�в техн�ки бдж�льництва важливо знатися � на

польових кв�тах, сортах меду, супутн�х продуктах
бдж�льництва � способах переробки воскової сировини. 



Tea-tester 
(дегустатор чаю)

Щоб стати справжн�м профес�оналом в област�
дегустац�ї чаю, треба мати великий досв�д роботи.

Стажування фах�вц�в часом займає к�лька рок�в. А для
того, щоб стати висококвал�ф�кованим титестером,
потр�бно вивчати � пробувати чаї не менше 10 рок�в.

Мало хто знав, що �снує фах�вець, який за смаком �
ароматом може визначити як�сть чаю. У tea-tester

завдань багато. Вс� вони вимагають волод�ння
чутливими смаковими рецепторами � тонким нюхом.



Кінолог
 Фах�вець, який волод�є комплексними знаннями в област�

розведення, виховання, дресирування собак та вм�є
застосовувати їх на практиц�.

Їх вихованц� допомогають пол�цейським, прикордонникам та
рятувальникам. Деяких собак вчать бути поводирями

незрячих людей. Добрий к�нолог мусить бути терплячим,
наполегливим � вр�вноваженим. Це клоп�тка праця, яка

потребує навичок � часу.



В�ртуозне приготування т�ста для п�ци є основним
критер�єм для визначення майстерност� п�цайоло.

Адже саме т�сто, а не начинка або соус, в�д�грає
основну роль у тому, яка п�ца виходить на смак. Також

профес�онал�зм майстра з приготування п�ци
визначається тим, чи вм�є в�н готувати п�цу без

використання ваг � додавати �нгред�єнти «на око».

Піцайоло 



Сурдоперекладач
Так трапляється, що деяк� люди народжуються з
ф�зичними вадами. Вони або не чують мови, або

не можуть розмовляти, тому сп�лкуються м�ж
собою та з �ншими людьми по - особливому -

мовою жест�в.

Фах�вц� з сурдоперекладу
представляють �нтереси глухих людей в

держустановах, л�карнях, також
працюють в реаб�л�тац�йних центрах,
школах. Профес�я сурдоперекладача

дозволяє пост�йно сп�лкуватися з
людьми, бути в соц�ум�.



Склодув
Склодув створює скляний посуд з� спец�альних мас та
склян� вироби р�зної форми та розм�р�в з побутового,

осв�тлювального, лабораторного, техн�чного та
пакувального скла шляхом формування та видування

виробу з� скляної маси.

Кр�м ялинкових �грашок, склодуви виготовляють
вишукан� реч� для �нтер'єру. Праця з� склом дуже

клоп�тка � нав�ть небезпечна.



Профес�я Астроном є досить р�дк�сною. Її представники
под�ляються на теоретик�в та спостер�гач�в. Фах�вц� першої

групи зводять у єдине ц�ле отриману у процес� спостережень
�нформац�ю. У свою чергу, спостер�гач� займаються

розробкою ефективних способ�в ведення спостережень �
пошуком достов�рних факт�в, здатних стати базою для

наукових г�потез.

Астроном

Існують р�зн� напрямки астроном�ї: космолог�я, з�ркова
динам�ка, астроф�зика, рад�оастроном�я, ф�зика галактик,
астроном�чне приладобудування. Наука т�сно пов’язана �з

техн�чним прогресом. Отримувати найточн�ш� дан� можна за
допомогою виключно високоточного спостережного

обладнання, за створення якого в�дпов�дають �нженери.



Профес�я перевертач п�нгв�н�в – екстремальна �
в�дпов�дальна. Встановлено, що ц� к�лька незграбн� тварини,

впавши на спину, не можуть самост�йно п�днятися з-за
короткої шиї � неповороткого т�льця. Якщо птахов� не

допомогти, в суворих умовах вона може загинути.

Перевертач
пінгвінів

Однак птахи, що живуть недалеко в�д аеродром�в,
наприклад, в Антарктиц�, реагують на звук зл�тають л�так�в �
вертольот�в. Стежачи за джерелом звуку, вони задирають

голову � втрачають р�вновагу. Без сторонньої допомоги птиц�
абсолютно безпорадн�, тому можуть стати легкою здобиччю

хижак�в. Ось в таких ситуац�ях � потр�бна профес�я
перевертач п�нгв�н�в.



Що
обереш

ти?



Рекомендуємо



У навчальному пос�бнику розкрито зм�ст
профор�єнтац�йної роботи в загальноосв�тн�й
школ�; основн� компоненти, напрями, функц�ї,
принципи профор�єнтац�ї; зм�ст проф�льного

навчання в загальноосв�тн�х навчальних
закладах; орган�зац�йну структуру управл�ння
профор�єнтац�єю; планування та координац�ю
профор�єнтац�йної роботи; форми й методи

профор�єнтац�йної роботи соц�ального педагога,
класного кер�вника, учителя- предметника.

 Теслюк В.М.,
 "Основи профорієнтаційної

роботи"



Сара Павловськи,
 "Професії. Оптимальний

довідник для планування
майбутнього"

У цьому оновленому й доповненому дов�дников�
ти знайдеш опис понад 400 профес�й — в�д таких

популярних, як вчитель, адвокат, л�кар, до
багатьох тих, про як� ти нав�ть не знав ран�ше.
Понад 100 фахових спец�ал�ст�в долучилися до

написання ц�єї книжки, зробивши її
оптимальним порадником у св�т� профес�й.

Книжка точно допоможе тоб� обрати саме твою
профес�ю, бо м�стить яскраву �нфограф�ку й
детальн� описи кожної — кар’єрне зростання,
перел�к необх�дних знань � вм�нь, загальний
анал�з галуз�, р�вень зароб�тку та ще багато

всього. 



Цей методичний пос�бник є результатом
восьмир�чного досв�ду консультування та

трен�нг�в з профор�єнтац�ї. У ньому пропонується
покроковий алгоритм, який дозволяє прийняти

б�льш усв�домлене р�шення щодо вибору
профес�ї. Виконання завдань та розм�рковування
над запитаннями дозволяють розширити знання
про себе � про св�т профес�й, шукаючи в�дпов�д� �

всередин� себе, � в зовн�шньому св�т�.

Тамара Сухенко,
 "Як обрати професію

майбутнього: 2-ге видання,
доповнене і перероблене"



Чимало хто вважає, що не здатен учитися краще,
бо високих результат�в досягають т�льки
найрозумн�ш�. У своїй книжц� Улаф Шеве

переконливо доводить, що це на так. Автор, який
в�д самої молодшої школи не ловить з�рок з неба,
завдяки своєму ун�кальному п�дходу до навчання

перетворився на суперстудента, який зм�г
вступити одразу в дек�лька найкращих

ун�верситет�в св�ту.

 Улаф Шеве,
 "Суперстудент. Як навчатися

легко і з задоволенням, просто
змінивши підхід"

https://book-ye.com.ua/authors/ulaf-sheve/


У ц�й книжц�-в�ммельбуху кожн�й профес�ї
присвячено по три розвороти: на одному

розпов�дається про її особливост� та зображено
сферу д�яльност�, на другому йдеться про

знаряддя, потр�бн� для роботи фах�вцев�, а третя є
зазвичай �нтерактивною та �нформативною.

Книжка про дивовижн� профес�ї сподобається
д�тям р�зного в�ку.

 Алла Гутніченко,
 "Незвичайні професії"

https://book-ye.com.ua/authors/alla-gutnichenko/


Корисні
посилання

https://mayakovka.od.ua/?page_id=542

Навігатор у світі освіти Все про ЗНО
https://mayakovka.od.ua/?page_id=541



Корисні
посилання

https://mayakovka.od.ua/?page_id=543

Обираємо професію Корисні поради
https://mayakovka.od.ua/?page_id=549



Корисні
посилання

https://mayakovka.od.ua/?page_id=1715

Медіа абітурієнтам ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ПРОЄКТ З
ПРОФОРІЄНТАЦІЇ ТА
ПОБУДОВИ КАР’ЄРИ

https://hryoutest.in.ua/



Дякуємо за увагу!


