
ЯКЩО ЛЮДИНА НЕ ЗНАЄ, ДО ЯКОЇ ГАВАНІ

ВОНА ПРЯМУЄ, 

ДЛЯ НЕЇ ЖОДЕН ВІТЕР

НЕ БУДЕ ПОПУТНИМ.

СЕНЕКА





МЕНЕ ЗВУТЬ…

НЕ ХОЧУ ХВАЛИТИСЬ, АЛЕ Я

- ДОБРЕ РОБЛЮ…

- ЛЮБЛЮ…

- КРАЩЕ ЗА ІНШИХ…



ЖИТТЯ-ЦЕ:

 здоров'я;

 спілкування;

 досягнення мети;

 взаєморозуміння; 

 насолода;

 дружба; 

 кохання; 

 професія - справа, яка дає змогу існувати, 

забезпечує матеріальні потреби;

 боротьба;

 подолання перешкод;

 перемога над смертю; 

 шлях уперед.



Професія 

Спеціальність 

Кваліфікація 

Посада



ПРОФЕСІЯ -ЦЕ ТРУДОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

ЛЮДИНИ, ЯКА ДАЄ ЙОМУ ЗАСОБИ ДЛЯ

ІСНУВАННЯ І РОЗВИТКУ.
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ - ВИД ЗАНЯТЬ В РАМКАХ

ОДНІЄЇ ПРОФЕСІЇ.
КВАЛІФІКАЦІЯ -ЦЕ РІВЕНЬ ПРОФЕСІЙНОЇ

МАЙСТЕРНОСТІ.

ПОСАДА -ЦЕ МІСЦЕ, ЗАЙМАНЕ ЛЮДИНОЮ В

ОРГАНІЗАЦІЇ.



ГРА «ВІЗИТКА»

 1. Лікар 3-ї категорії, хірург, 

завідувач відділення 5-ї міської лікарні.

 2. Вчитель фізики вищої категорії, 

директор школи.

3. Інженер-механік, старший фахівець, 

майстер інструментального цеху.

 4. Токар-карусельник 6-го розряду, 

бригадир 3-ї бригади.

 5. Кухар-кондитер 3-го розряду, завідувач

їдальні;



Тест «Чи знаєте ви професії?»

1. Англійському поняттю «драйвер» відповідає ... 

а) водій, б) льотчик,  в) гітарист.

2. Де працює фармацевт? 

а) в аптеці, б) в магазині дієтичних продуктів, в) в зоомагазині.

3. Який синонім можна застосувати до слова «репортер»? 

а) видавець, б) диктор, в) журналіст.

4. Хто перевіряє квитки в поїзді? 

а) стюард, б) кондуктор, в) контролер.

5. Хто такий отоларинголог? 

а) лікар, б) біолог, в) космонавт.

6. Де працює круп'є? 

а) у банку, б) в конторі, в) в казино.



 7. Чим займається кінолог? 

а) мишами, б) собаками, в) кінофільмами.

o 8. Хто такий візажист? 

а) робить візи, б) макіяж,  в) візитки.

o 9. Чим займається ріелтор? 

а) продажем нерухомості, б) виставками,

в) реалізацією продукції.

o 10. Хто такий фрезерувальник? 

а) токар, б) слюсар, в) тесля.



 Назвати професії,які найбільш підходять даній
характеристиці:

 Сама прибуткова:

 Сама солодка:

 Сама дитяча:

 Сама смішна:

 Сама зелена:

 Сама важка.



Модні професії

Самі забуті професії

Професії, які завжди потрібні

Найвідважніші професії





ФОРМУЛА ВИБОРУ ПРОФЕСІЇ







ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!


