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Професії моїх батьків 
 

Мета. Ознайомити учнів з різними видами професій, 
допомогти визначити найбільш привабливі для них, 
виховувати  пошану  до робітничих професій  
 
 Учитель. Професія – це певний вид праці. У кожній професії 

є свої різновиди – спеціальності. Швець, чоботар, гончар, коваль, 

мірошник, тесля,  пасічник, крамар, чумак – давні професії, без 

яких не могли уявити свого побуту наші прадіди. А зараз навіть 

порівняно з кінцем минулого століття науково-технічний прогрес 

сягнув небачених висот, у життя стрімко увірвалися нові 

технології, для обслуговування господарського процесу виникла 

потреба появи нових професій і спеціальностей. За минуле 

століття кількість професій на Землі збільшилася майже у 200 

разів.  

 Світ професій дуже великий – близько шести тисяч. Їх 

умовно поділено на п’ять груп: 

І – людина – природа; 

ІІ – людина – техніка;  

ІІІ – людина – людина; 

ІV – людина – знакова система; 

V – людина – художній образ. 

Давайте спробуємо визначити, до яких груп належать професії 

агроном, електрик, інженер, продавець, ветеринар, бухгалтер, 

технолог виробництва, дизайнер одягу чи приміщень, прабаб, 

учитель, кухар, токар-фрезерувальник, програміст, поштар, 

водій, кравець, тракторист, оператор обладнання, оператор 

зв’язку, диспетчер, лаборант, сантехнік, тесля, вихователь, 

пожежник, психолог, сталевар-ливарник, шахтар-забійник, 

машиніст, геолог, коваль, спортивний тренер, ткач, друкар, 

художник-оформлювач, архітектор, муляр, лікар, метеоролог, 

диктор, пілот, економіст, кранівник, масажист, перекладач, 



режисер, провідник, швець, артист, диригент, адвокат, бармен, 

археолог, касир, електрогазозварник, менеджер,  фельдшер,  

міліціонер, кондуктор, телемайстер, стюардеса, пекар, садівник, 

маляр,  майстер виробництва, фармацевт, екскурсовод… 

 Праця – це життєва потреба кожної людини. Щоб відчувати 

радість, задоволення, насолоду від результатів своєї праці, 

людині важливо займатися тією справою, яка їй до душі, яка 

краще виходить, яка дає найвагоміші результати. Людина не 

тільки матеріально забезпечує своє існування, отримуючи у 

певній формі винагороду за свою працю, ще праця для кожного є 

засобом самореалізації, засобом досягнення  задоволення власних 

амбіцій у позитивному розумінні, формуванню у людини почуття 

самоповаги.  

 Кожна людина схильна до певного роду занять: комусь до 

вподоби техніка, іншого вабить світ чисел, хтось хоче працювати 

у гармонії з природою і оберігати її, комусь цікаво дарувати 

людям гарний настрій, створюючи твори мистецтва, різноманітні 

шоу, інші віддають перевагу живому спілкуванню… Завжди в 

пошані були і є люди робітничих  професій,  золоті робочі руки – 

завжди  потрібні, гарний  майстер  завжди у ціні. 

 

Читець.              Роботящі руки в мозолях 

Зволять храми, палаци і школи, 

Варять сталь у доменних печах, 

Висаджують клени і тополі. 

З міста в місто водять поїзди, 

Добувають «золото» у шахтах. 

І вусі часи, в усі віки  

У пошані руки мозолясті. 
     Б.Сливчук 

 

 Учитель. Більшість професій взаємопов’язані. Наприклад, 

щоб виготовити основний продукт харчування хліб, потрібно 

здійснити багато різноманітної роботи, починаючи від 

визначення оптимальних термінів підготовки ґрунту – оранки чи 

культивації,  внесення  добрив, сівби, збору урожаю зернових – 



скошування і обмолоту. Після обмолоту зерно підлягає пере-

віюванню, підсушуванню, сортуванню. Готове зерно переме-

люють на борошно, борошно знову просівають і сортують. З 

борошна та інших інгредієнтів готують тісто, розкладають у 

форми і випікають хліб. Причому у процесі випікання задіяно і 

автоматику, і електроніку, і механіку, що потребує спеціального 

обслуговування. Спробуймо перерахувати  професії  людей, що 

беруть участь у цьому складному процесі (механізатор: тракто-

рист, комбайнер; агроном, водій, механіки технічного обла-

днання, оператор сушильного та іншого обладнання, електрик, 

технолог  хлібопекарської  справи,  пекар…). Хліб – наше 

національне багатство. Хлібороб – це найдавніша і найпочесніша 

професія  на Україні, найдавніша  і  найпотрібніша  професія  на  

землі.  

Читець.         Обживуть астронавти космічну затаєну глиб,  

Прийдуть інші під верби в грядущих віках… 

Все одно: 

На зеленій землі, як одвіку, родитиме хліб, 

І повториться в правнуку дід: 

«Хай святиться зерно!» 
      Б.Олійник 

Учениці виносять на рушнику  коровай, випечений мамами-

майстринями,  пригощають  присутніх,  звучить  пісня  про  хліб. 

 

 Учитель. А зараз ваші однокласники запропонують вашій 

увазі цікаві розповіді про професії їх батьків. Відчуйте, з якою 

теплотою, вдячністю, повагою і захопленням пишуть ваші друзі 

про нелегку,  але  таку  потрібну працю  їх  мам, татусів, родичів. 

Учні читають твори про професії батьків. 

 

Читець 1.           Ми до батьків сказати хочем слово, 

І привітати щиро від душі, 

Подарувати пісню вам чудову,  

Найкращі прочитати вам вірші. 

Читець 2.          Бо без батьків чого ми в світі варті? 

Без маминої ласки і тепла, 



Без батьківської строгості і жарту,  

Без нашого родинного життя? 

Читець 3.          Вони ж нас, як пташат в гнізді, зростили, 

Давали раду як могли, 

І в наших душах сонце засвітили, 

І крила для польоту нам дали. 

Виконується пісня. 

 

 Учитель. У нас у гостях – особлива людина – це ветеран 

праці, людина з трудовим стажем понад … років заслужений 

працівник … (сільського господарства, освіти, культури…) … 

(Виступ почесного гостя-ветерана праці, демонстрація 

фотографій, грамот, подяк, нагород, привітання  і  квіти  від  

учнів) 

 Далі учитель або учні представляють інших гостей – 

батьків, родичів – представників різних професій. Гості 

розповідають про свою роботу, на екрані демонструються фото 

і  кіноматеріали,  що  супроводжують  розповіді. 

 

Читець 1.          Не зобидь ні старця, ні дитину. 

Поділись останнім сухарем, 

Тільки раз ми на землі живем, 

У могилу не бери провину. 

 

Читець 2.          Зло нічого не дає, крім зла, 

Вмій прощати, як прощає мати. 

За добро добром спіши воздати, 

Мудрість завше доброю була. 

 

Читець 3.          Витри піт солоний із чола  

І  трудись, забувши про утому, 

Бо людина ціниться по тому, 

Чи вона зробила, що могла, 

Скільки сил у неї вистачало, 

Щоб на світі більше щастя стало.  
      М.Луків 
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