
 

 

 

 

 

  



 

Дані соціологічних досліджень свідчать про те, що кожен третій випускник школи 
обирає майбутню професію без урахування власних здібностей, і лише третина 
школярів цікавиться своїм професійним майбутнім. Проблема полягає в тому, що 
діти не знають різноманіття професій та обирають подальшу освіту та професію, 
керуючись стереотипами, а не реальними фактами. Крім того, на сьогодні в Україні 
не існує комплексних дидактичних матеріалів для професійного самовизначення 
учнівської молоді, тому педагогам та психологам здебільшого доводиться опиратися 
на застарілі профорієнтаційні методики і власноруч шукати інформацію про 
професійні сфери та кар’єру в них.  

Для вирішення цих проблем ГО «Центр «Розвиток корпоративної соціальної 
відповідальності» за підтримки українських компаній у 2016 році започаткував 
унікальний освітній проект «Карта професій». Проект має на меті допомогти 
школярам пізнати світ професій, важливі навички та кар’єрний шлях у різних 
професійних сферах. 

У результаті спільної роботи експертів,  психологів та фахівців приватного сектору 
було розроблено методичний комплект «Бесіди про кар’єру» – комплекс методичних 
рекомендацій, дидактичних матеріалів для педагогів і психологів, а також робочий 
зошит для проведення виховних бесід з учнями 5-10 класів на тему професійного 
самовизначення та планування кар’єри. Методичний комплект розроблено 
фахівцями Career Hub у Центрі «Розвиток КСВ» Саприкіною М.А., Воропай О.В. та 
Деркачем Т.Л. у 2018 році. 

В основу дидактичних матеріалів лягли інтерктивні методи навчання: мозковий 
штурм, робота в групах, рольова гра, аналіз історій та ситуацій, а також методики 
самопізнання та рефлексії. Інформація про галузі, професії та кар’єрний шлях, що 
використовується у заняттях, була отримана від фахівців управління персоналом 
провідних українських компаній: Астарта-Київ, Монсанто Україна, Сварог Вест Груп, 
Harveast Holding, Syngenta, Arzinger, Baker & McKenzie, DLA Piper, Василь Кісіль і 
Партнери, UKRSIBBANK BNP Paribas Group, ПУМБ, Bakotech, SAP, Леруа Мерлен 
Україна, Watsons Україна та Winner Group Ukraine.  

Ключовою особливістю комплекту є використання практичного досвіду бізнесу та 
ціннісний підхід, що зорієнтовано на сприймання професії як такої, що постійно 
змінюється, а також на розвиток навичок, навчання протягом життя та вибір професії, 
знання про себе та різні професії, але й розвинуть важливі навички, зокрема, 
критичне мислення, взаємодію з іншими, презентаційні навички та креативність. 

Публікація включає тематичний план, конспекти занять та додаткові матеріали, рекомендовані 
для використання педагогами або психологами під час проведення для учнів 5-10 класів в 
рамках класних годин та групових бесід. Загальне навантаження – 6 годин/рік. Передбачені 
форми роботи: міні-лекція, обговорення, групова робота, ігрові методи та рефлексія. 

Програма складається із трьох тематичних частин: 6 модулів по 6 тематичних занять у кожній. 
Кожна частина включає теми з урахуванням специфіки віку учнів.  

  



ЧАСТИНА 1 «СВІТ ПРОФЕСІЙ»: 5-6 класи 
 
Мета: розбудити інтерес дітей до вивчення професій, познайомити з професіями та їх 
суспільним значенням. 
Протягом занять діти: 

 розвинуть уявлення і зрозуміють поняття, пов’язані зі світом професій; 
 дізнаються про різні професії та їх функції; 
 зрозуміють значимість професій для людини і суспільства. 

 
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН (5 КЛАС) 

 

№ Тема заняття Завдання 

1. У світі 
професій. 

 

- познайомити дітей з основними принципами групової роботи і 
створити сприятливі умови для роботи в групі, 

- ознайомити з історією виникнення професій, сформувати уявлення 
про значення професії для людини та суспільства,  

- сприяти засвоєнню понять «професія», «вибір професії», «посада», 
«професіонал/спеціаліст». 

2. Професії 
моєї родини. 

- сприяти формуванню базових уявлень про світ професій, 

- ознайомити з основними мотивами та формулою вибору професії, 

- сформувати позитивну мотивацію до вивчення професій. 

3. Моє хобі. 
Робота як 
відпочинок. 

- сформувати усвідомлене ставлення до своїх захоплень та їх роль в 
професійному самовизначенню, 

- розвивати здібність до самоаналізу. 

4. Мої здібності 
та таланти. 

- створити умови для визначення власних  здібностей та важливості 
їх розвитку, 

- сформувати усвідомлене ставлення до своїх ресурсів та їх вплив на 
професійне самовизначення, 

- розвивати почуття власної неповторності та індивідуальності. 

5. Здоров’я та 
його вплив 
на 
професійну 
діяльність. 

- сформувати уявлення про значення здоров’я для майбутньої 
професії, 

- спонукати учнів вести здоровий спосіб життя, 

- сприяти засвоєнню понять «здоров’я», «здоровий спосіб життя», 
«профпридатність». 

6. Хто врятує у 
біді? 
(Підсумкове 
заняття) 

- ознайомити учнів з професійною діяльністю лікаря, поліцейського 
та пожежника, 

- розвивати базові уявлення про професії, продукти праці та 
знаряддя праці, 

- сформувати позитивну мотивацію до вивчення світу професій, 

- підбиття підсумків частини методичного курсу. 

 

  



ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН (6 КЛАС) 

 

№ Тема заняття Завдання 

1.  Хто нас 
годує? 

- ознайомити учнів з професійною діяльністю агронома, машиніста, 
насінника, агрохіміка, технолог виробництва борошна, кухаря, 
пекаря та кондитера, 

- розвивати базові уявлення про професії, продукти праці та 
знаряддя праці, 

- сформувати позитивну мотивацію до вивчення світу професій. 

2. Хто захищає 
справедли-
вість? 

 

- ознайомити учнів з професійною діяльністю адвоката, юриста, 
судді, 

- розвивати базові уявлення про професії, продукти праці та 
знаряддя праці, 

- сформувати позитивну мотивацію до вивчення світу професій. 

3. Хто створює 
відеоігри та 
програми? 

- ознайомити учнів з професійною діяльністю інженера, механіка, 
радіофізика, програміста, тестувальника, 

- розвивати базові уявлення про професії, продукти праці та 
знаряддя праці, 

- сформувати позитивну мотивацію до вивчення світу професій. 

4.  Хто береже 
наші гроші? 

 

- ознайомити учнів з професійною діяльністю касира, банківського 
консультанта, інкасатора, фінансиста, 

- розвивати базові уявлення про професії, продукти праці та 
знаряддя праці, 

- сформувати позитивну мотивацію до вивчення світу професій. 

5. Професії 
майбутнього 

- ознайомити з сучасними тенденціями та критеріями оцінки 
перспективності професій, 

- сприяти розвитку творчої активності у вивчення світу професій, 

- надати досвід прийняття нестандартних рішень. 

6. Пригадати 
все 
(Підсумкове 
заняття) 

- підбиття підсумків року, 

- узагальнити отриманні знання про світ професій, 

- сформувати вміння працювати в команді. 

 

 

  



ЧАСТИНА 2 «ПІЗНАЙ СЕБЕ»: 7-8 класи 

Мета: допомогти дитині проявити себе, усвідомити свої схильності та розвинути м’які навички. 

Протягом занять діти: 

 усвідомлять свої бажання, а також здібності й таланти; 

 зрозуміють, які вміння та навички потрібні для різних професій; 

 розвинуть м’які навички (креативність, комунікабельність, робота у команді тощо). 

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН (7 КЛАС) 

 

  

№ Тема заняття Завдання 

1. Дослідження 
професій 

- створити сприятливі умови для роботи в групі та ознайомити з 
основними принципами групової роботи, 

-  підвести учнів до пізнання своїх індивідуальних особливостей, 
необхідних при виборі майбутньої професії, 

- ознайомити з  поняттям «професіограма». 

2. Темпера-
мент, 
характер і 
професія. 

- створити умови для пізнання власного темпераменту та характеру, 

- ознайомити з вимогами деяких професій до індивідуально-
психологічних особливостей людини, 

- сприяти усвідомленню своїх «сильних» і «слабких» сторін  та їх роль 
в досягненні професійного успіху. 

3. Пам'ять 
увага 
мислення. 

- створити умови для вивчення власної  уваги і пам'яті, що необхідні 
для різних видів професійної діяльності, 

- формувати усвідомлене ставлення до «сильних» і «слабких» сторін 
та методів їх тренування, 

- ознайомити з  поняттям «увага», «пам'ять», «мислення». 

4. Інтереси. 
Схильності. 
Здібності. Їх 
вплив на 
професію. 

- ознайомити учнів з  поняттям «інтереси», «здібності» та  
«схильності», 

- створити умови для виявлення власних професійних інтересів, 
здібностей та їх роль у виборі професії. 

5. Впевненість 
– ключ до 
професійно-
го успіху. 

- ознайомити з  поняттям «самооцінка» та її роллю у професійному 
самовизначенні, 

- дослідити образ реального й ідеального «Я», 

- показати шляхи досягнення адекватної самооцінки. 

6. Внутрішній 
двигун. 

(Підсумкове 
заняття) 

- ознайомити з видами мотивації та їх значенням в особистісному та 
професійному житті людини, 

- розглянути поняттями «мотив», «мотивація» людини: 
спрямованості мотивації на досягнення успіху та  уникнення невдач, 

- продемонструвати взаємозв’язок між мотивацією людини  та 
досягненням успіху у професії. 



ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН (8 КЛАС) 

 

  

№ Тема заняття Завдання 

 

1. 

На що я 
здатний вже 
зараз? 

- узагальнити отриманні знання протягом розділу, 

-  обміркувати універсальні професійні навички майбутнього, 

- скласти карти здібностей. 

2. Портрет 
Агросфери. 

- ознайомити з назвами спеціальностей, посадами в даній 
професійній сфері, 

- позначити особистісні та професійні якості фахівців в цій сфері та 
співставити свою карту здібностей з вимогами до спеціаліста, 

- познайомити з історіями успіху спеціалістів даної професійної 
сфери. 

3. Портрет 
банківської 
сфери. 

 

- ознайомити з назвами спеціальностей, посадами та професійними 
вимогами до фахівців в даній професійній сфері, 

- позначити особистісні та професійні якості фахівців в цій сфері та 
співставити свою карту здібностей з вимогами до спеціаліста, 

- познайомити з історіями успіху спеціалістів даної професійної 
сфери. 

4. Портрет 

ІТ сфери. 

 

- ознайомити з назвами спеціальностей, посадами в даній 
професійній сфері, 

- проінформувати щодо  особистісних та професійних вимог до 
фахівців в цій сфері та співставити свою карту здібностей з 
вимогами до спеціаліста, 

- познайомити з історіями успіху спеціалістів даної професійної 
сфери. 

5. Портрет 
юридичної 
сфери. 

- ознайомити з назвами спеціальностей, посадами в даній 
професійній сфері, 

- проінформувати щодо  особистісних та професійних вимог до 
фахівців в цій сфері та співставити свою карту здібностей з 
вимогами до спеціаліста, 

- познайомити з історіями успіху спеціалістів даної професійної 
сфери. 

6. Підсумкове 
заняття. 

- підбиття підсумків навчального модуля, 

- узагальнити отриманні знання про себе та світ професій. 



ЧАСТИНА 3 «ПЛАНУВАННЯ КАР’ЄРИ»: 9- 10 класи 

Мета: показати дітям професійні вимоги до спеціалістів у різних галузях та навчити планувати 
подальшу освіту і кар’єру. 

Протягом модулю діти: 

 дізнаються про ринок праці та варіанти розвитку кар’єри у різних галузях; 

 розвинуть м’які навички (аналітичне та критичне мислення, цілепокладання, 
презентаційні навички тощо); 

 отримають інструменти з планування і управління кар’єрою; 

 поставлять цілі та намітять план щодо вибору  майбутньої професії. 

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН (9 КЛАС) 

 

№ Тема заняття Завдання 

1.  Як обрати 
професію в 
ХХІ столітті? 

- актуалізувати проблему вибору професії, 

- ознайомити із змінами в суспільстві за останні десятиріччя, які  
пов’язані з професійною діяльністю, 

- вивчити умови самореалізації людини на ринку праці, 
проаналізувати конкурентоспроможність сучасного фахівця. 

2. Що впливає 
на вибір 
професії? 

 

- ознайомити з міфами, стереотипами, установками, що впливають 
на вибір професії, 

- проаналізувати роль ЗМІ та «моди» при виборі професії, 

- навчити виділяти та справлятись зі своїми «бар’єрами» при виборі 

3. Професійний 
компас 
(мотиви, 
фактори 
вибору 
професії). 

- ознайомити з основними факторами та мотивами вибору 
професії, 

- виокремити «сильні» та «слабкі» сторони кожного з мотивів, 

- розвивати вміння визначати помилки при виборі професії та  
дослідити власні домінуючі мотиви вибору професії. 

4. Hard / Soft 
skills. 

- познайомити з поняттями  «Hard skills», «Soft skills» та їх 
значенням для майбутньої професії, 

- ознайомити з базовими універсальними- компетенціями 
майбутнього, 

- сформувати потребу в безперервності самовдосконалення. 

5. Твоя кар’єра 
починається 
сьогодні. 

- дати визначення  поняттям «кар’єра» і «освітня траєкторія», 

- розвивати вміння застосовувати інструменти планування та 
управління власною кар’єрою, 

- ознайомити з особливостями професійної підготовки в середніх 
спеціальних та вищих навчальних закладах: переваги середньої 
спеціальної і вищої освіти.   

6. Кар’єра в 
Аграрній 
сфері 

- надати інформацію про ринок праці в даній сфері та можливості 
для розвитку кар’єри,  



(Підсумкове 
заняття) 

- ознайомити зі схемою-аналізом професії даної сфери, перелік 
основних «Hard skills», 

- ознайомити з профільними ЗПТО та ЗВО України. 

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН (10 КЛАС) 

 

№ Тема заняття Завдання 

1. Кар’єра в 
Банківській 
сфері. 

- надати інформацію про ринок праці в даній сфері та можливості 
для розвитку кар’єри, 

- ознайомити зі схемою-аналізом професії даної сфери, 
ознайомити з профільними ЗПТО та ЗВО України. 

2. Кар’єра в 
Юридичній 
сфері. 

- надати інформацію про ринок праці в даній сфері та можливості 
для розвитку кар’єри,  

- ознайомити зі схемою-аналізом професії даної сфери, 
ознайомити з профільними ЗПТО та ЗВО України. 

3. Кар’єра в ІТ 
сфері. 

- надати інформацію про ринок праці в даній сфері та можливості 
для розвитку кар’єри,  

- ознайомити зі схемою-аналізом професії даної сфери, 
ознайомити з профільними ЗПТО та  України. 

4. Мрію 
перетвори в 
Мету? 

- ознайомити з поняттями «мрія» і «мета», 

- навчити вибудовувати алгоритм досягнення «мети», 

- розвивати вміння передбачення «перешкод», методів їх 
подолання і оцінки «проміжних результатів» на шляху до мети. 

5. Приймаю 
рішення. 

- ознайомити з алгоритмом прийняття рішення, 

- сформувати почуття відповідальності за свої рішення, 

- розвивати прагнення досягати життєвого успіху. 

6. Заняття – 
інтеграція. 

- підбиття підсумків навчального модуля, 

- узагальнити отриманні знання про технологію вибору та 
планування майбутньої професії. 

  

 

 

ЗАВАНТАЖУЙТЕ МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ  
КОМПЛЕКТУ «БЕСІДИ ПРО КАР’ЄРУ» НА  
САЙТІ CAREERHUB.IN.UA У РОЗДІЛІ «ВИБІР 
ПРОФЕСІЇ». 
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