НАШІ ПРОФЕСІЇ – ЗАПОРУКА УСПІХУ
Колеснікова Юлія Вікторівна, майстер виробничого навчання Щастинського
відділення Відокремленого підрозділу «Регіональний центр професійної освіти
Луганського національного університету імені Тараса Шевченка»
Мета тренінгу:
- підвищити рівень обізнаності здобувачів освіти
щодо визначення
майбутньої професії;
- допомогти зорієнтуватися в запропонованих професіях;
- здійснити професійне самовизначення;
- допомогти здобувачам освітивизначитися з рисами характеру, які
потрібні для опанування запропонованих професій.
Тривалість тренінгу: 1година 30 хвилин.
Матеріали та обладнання для проведення тренінгу: аркуші формату А1 – 3 шт.,
клей – з шт., маркери – 10 шт., стікери, аркуші з правилами групи, аркуші «Три
кита», «Дерево знайомств», «Хочу», «Кухар. Кондитер», «Електрозварник
ручного зварювання», «Машиніст крану автомобільного», бейджики (клейка
стрічка), лото, фрукти, овочі, ножі для карвінгу, кольорові паперові кола
«Світлофор».
Структура тренінгу
Час

Назва вправи

09.00- Привітання

Тривалість

Матеріали й
обладнання

Вступна частина (22 хв.)
5 хв.

09.05
09.05- Вправа «Знайомство»
09.12

7 хв.

9.12 – Вправа: «Ми приймаємо ці
9.22
правила»

10 хв.

Основна частина (27 хв.)
9.22 – Руханка «Варенички»
3 хв.
9.25
9.25 – Вправа «Три кити»
9 хв.

бейджики (клейка
стрічка), маркери
(ручки), стікери,
аркуш «Дерево
знайомств»
аркуш А1 з написом
«Правила групи»,
маркер, паперові
стрічки з написом
окремого правила
…
аркуш А1 «Три кити»,

9.34
9.34 – Вправа “Мої професійні
9.49
здібності”

15 хв.

Заключна частина (41 хв.)
9.49 – Вправа «Проєкт. Презентації
35 хв.
10.24 професій»

10.24
–
10.27
10.27
–
10.30

Руханка «Світлофор»

3 хв.

Фоточелендж

3 хв.

стікери, аркуш
«Хочу»
Ватман зі списком
незакінчених речень
(10)
ілюстрації, ватмани –
3 шт., стікери, клей,
маркери, лото,
фрукти, овочі, ножі
для карвінгу,
кольорові паперові
кола «Світлофор»

Хід тренінгу
Вступна частина (22 хв.)
Привітання (5 хв.)
Слова тренерів:Доброго дня! Ми раді вітати всіх Вас на нашому занятті «Наші
професії – запорука успіху». Сьогодні ми:
1. Допоможемо Вам подивитися на себе з професійного боку.
2. Навчимо Вас бачити свої реальні перспективи й можливості.
3. Навчимо раціонально використовувати час.
4. Познайомимо з професіями, які можливо стануть для Вас найголовнішою
справою життя [10].
Ми запрошуємо Вас здійснити подорож у світ професій, за якими
навчаються в Щастинському відділенні Відокремленого підрозділу
«Регіональний центр професійної освіти Луганського національного
університету імені Тараса Шевченка» разом із нами - тренарами
сьогоднішнього тренінгу: майстром виробничого навчання – Колесніковою
Ю.В. та методистом – Запорожець Л.М.
Вправа «Знайомство» (7 хв.)
Мета:познайомити учасників один з одним та підкреслити індивідуальність
кожного.
Обладнання: бейджики (клейка стрічка), маркери (ручки), стікери, аркуш
«Дерево знайомств»
Інструкція учасникам:

1. Учасникам тренінгу необхідно об’єднатися в пари.
2. Кожна пара знайомиться та пише ім’я на бейджику того, із ким
познайомилися.
3. Кожен учасник пари пропонує характеристику іншого учасника пари
одним словом, на стікері записує це визначення та наклеює його на аркуш
«Дерево знайомств».
Хід роботи: учасники тренінгу обирають кожний собі пару та знайомляться
(пишуть на бейджиках або клейкій стрічці ім’я того, із ким познайомилися).
Далі пара озвучує одним словом характеристику особистості. Кожен записує
характеристику на стікері та робить наліпку на аркуш під назвою «Дерево
знайомств». Після презентації всіх учасників заняття створюється групове
фото на пам’ять на фоні «дерева знайомств».
Вправа «Ми приймаємо ці правила» (10 хв.)
Мета:створення й запис правил групи, які необхідні для ефективної роботи її
учасників.
Обладнання: аркуш А1 з написом «Правила групи», маркер, паперові стрічки з
написом окремого правила.
Інструкція учасникам:
1. Учасникам тренінгу необхідно із запропонованих орієнтовних правил
групи вибрати, погодити між собою та додати свої правила за бажанням.
Хід роботи:для того, щоб нам було зручно працювати, необхідно домовитися:
що треба робити і якими бути під час нашоготренінгу. Для цього ми
пропонуємо створити правила нашої групи. Усі пропозиції, які були прийняті
учасниками тренінгу після їх обговорення в групі наклеюються на ватмані та
записуються ті правила, які були запропоновані учасниками та прийняті до
роботи. Орієнтовні правила роботи тренінгової групи:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Підтримувати один одного.
Бути доброзичливим.
Бути активним.
Не критикувати.
Не давати оцінок.
Бути цілеспрямованим.
Створювати комфортні умови.
Дотримуватися регламенту.
Поважати думку кожного [8; 9; 14].

Основна частина (27 хв.)
Руханка «Варенички» (3 хв.)
Здобувачі освіти стають у коло й повторюють слова та рухи за тренером.
«Просіяли борошно (рух руками вліво-вправо). Замісили тісто (кулаком по

долоні). Зробили «ковбаску» (потерти долоні). Порізали «ковбаску» (відповідні
рухи руками). Зліпили варенички (натиснути на вуха).
Вправа «Три кити» (9 хв.)
Мета:знайомство учасників із формулою вибору професій «Хочу – Можу –
Треба»
Обладнання: аркуш А1 «Три кити», стікери, аркуш «Хочу»
Інструкція учасникам:
1. Ознайомлення учасників із формулою вибору професій. Пояснення
значення кожного компоненту формули тренерами.
2. Тренер роздає кожномуучаснику по 1 стікеру, на якому необхідно
написати, ким хто хоче стати.
3. Тренер пропонує приклеїти свої стікери з професіями на аркуш «Хочу»
Хід роботи:Вибір професії – це один із найбільш важливих рішень у житті.
Якщо ми вдало підібрали собі майбутній шлях – інтерес до професії буде
рухати нас вперед протягом усього життя, стимулюватиме на нові ідеї та
звершення. Тому рішення про вступ на ту чи іншу спеціальність має бути
зваженим і повністю усвідомленим [13].
Для усвідомленого й правильного вибору своєї майбутньої професії,
необхідно розібратися в трьох основних речах – своїх інтересах, здібностях і
можливостях подальшого працевлаштування та кар’єри. Саме ці головні
чинники ми назвали «трьома китами» майбутньої професії [11].
Пояснити значення кожного компоненту.
ХОЧУ – бажання, цілі, інтереси, домагання.
МОЖУ – простір здібностей, талантів, стан здоров’я.
ТРЕБА – запити ринку праці, соціально-економічні проблеми регіону, розвиток
економіки суспільства.
Продумайте кожен для себе компоненти «формули вибору професії».
Порівняйте їх один з одним і визначте свою «зону оптимального вибору».
Висновок: багато невідомого очікує вас при виборі професії, перед вами нелегка
задача, але успіху можна досягнути тільки дотримуючись формули – хочу,
можу, треба [8, 65].
Вправа“Мої професійні здібності” (15 хв.)
Мета: усвідомлення своїх професійних здібностей, установлення зв’язку між
професійними бажаннями.
Обладнання:ватман зі списком незакінчених речень (10).
Інструкція учасникам:
1. Із списку незакінчених речень кожному учаснику тренінгунеобхідно
вибрати 1 речення й закінчити .
Хід роботи:Обговорення. Незакінчені речення
- Я можу робити ...

-

Я досягаю успіху у виготовленні (приготуванні, створенні) ...
У мене належний вік для ...
У мене є те, що необхідно для ...
Я впевнений ...
У мене є природний потяг...
Моє навчання дозволить мені ...
У мене є здібності для ...
Мій професійний інтерес спрямований на ...
У мене достатньо сил і бажання ... [8].
Заключна частина (41 хв.)

Вправа «Проєкт. Презентації професій» (35 хв.)
Мета: підвищити рівень орієнтації у світі професійної праці, краще пізнати
особливості запропонованих професій, пов’язаних із престижністю.
Обладнання:ілюстрації, ватмани – 3 шт., стікери, клей, маркери, лото, фрукти,
овочі, ножі для карвінгу, кольорові паперові кола «Світлофор»
Інструкція учасникам:
1. Учасникам пропонується на І етапі (10 хв.) об’єднатися в три групи.
2. За 5 хвилин на ватманах кожна група має скласти проєкт, що
відображатиме професію
з пропонованих стікерів-підказок за кожною
професією. Ваше завдання розповісти, які саме це професії й чому вони так
важливі сьогодні.
3. На ІІ етапі (12 хв.) групам пропонується більш детальніше ознайомитися
з професією, виконавши практичне завдання «Професійна візуалізація».
Команда «Кухар. Кондитер» повинна за 7 хв. навчитися виконувати під
керівництвом тренера нарізку овочів та фруктів у стилі карвінгу. Команда
«Електрозварник» повинна за 7 хв. виконати практичне завдання «Професійне
лото», де вони мають підібрати відповідний опис до карток-завдань та
ознайомитися більш детально з професією. Команда «Машиніст крану
автомобільного» повинна за 7 хв. виконати практичне завдання «Досвідчений
водій-пішохід» у формі імітації дорожньо-транспортних ситуацій.
4. Учасникам команд після виконання практичних завдань необхідно
презентувати свою професію, а саме розповісти та продемонструвати, що
команди дізналися та навчилися за професіями.
5. Дибрифінг (ІІІ етап (7 хв.)) проєкту. Учасникам необхідно визначити та
оцінити особисте ставлення до професій, визначити зацікавленість при
виконанні вправ та оцінити власні можливості з вибору професій.
Хід роботи: Більше 230 роботодавців Луганської області опитали експерти
ПРООН в рамках проєкту із відновлення та розбудови миру. Визначали
найбільш затребувані професії, причини дефіциту кадрів та якість
професійного
навчання.
Результати
дослідження
представили
вСєвєродонецьку 4 липня 2019 р.

За результатами прогнозування ринку праці Луганської області щорічна
потреба в найближчі роки в 13,5 тисяч працівників за 314 професіями.
Найбільша потреба – майже дві тисячі працівників – визначена в машиністах.
До переліку «дефіцитних» професій також ввійшли: водій автотранспортних
засобів, електрогазозварник, лікар, кухар, слюсар-ремонтник [6]. Три з цих
професій є в нашому навчальному закладі – Щастинському відділенні ВП
«РЦПО ЛНУ імені Тараса Шевченка».
А зараз ми пропонуємо Вам три етапи знайомства з професіями. Для
виконання необхідно об’єднатися в три команди. Кожна команда на певному
етапі завдань буде виконувати та презентувати конкретну професію. Після
виконання вправ пропонуємо поділитися враженнями від знайомства з
професіями та набутим досвідом.
Руханка «Світлофор» (3 хв.)
Здобувачі освіти рухаються, а ведучий надає команди, називаючи кольори
світлофору. Якщо тренер каже: «Червоний!», то здобувачі освіти мають швидко
присісти; якщо «Зелений!» — учасники продовжують іти й плескають у долоні;
якщо вони чують «Жовтий!», то мають зупинитися й підняти руки вгору.
Вправа виконується швидко.
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