
Мої сильні сторони та професії сучасного й майбутнього  

Пропонований зміст 
Як застосувати свої сильні сторони, інтереси й уподобання в професії  
Хобі, яке може стати професією  
Власна діяльність сьогодні для успішного майбутнього 

Проблемні питання 

 Як застосувати свої сильні сторони, інтереси й уподобання в професії? 

 Чи може хобі стати професією? У яких випадках? 

 Як організувати свою діяльність сьогодні для успішного майбутнього? 
 

Очікувані результати 
навчання для учасників 
заняття: 
 

Учень/Учениця: 

 аналізує власний навчальний розвиток, вказуючи на 
причини успіхів та невдач;    

 визначає свої потреби, бажання, інтереси та цілі;  

 визначає прагнення і потреби у сфері власного 
особистісного розвитку та навчання;    

 самостійно створює та реалізовує короткострокові плани 
щодо досягнення успіху, зокрема в навчанні, спорті, побуті;    

 моделює кроки задоволення власних потреб з 
урахуванням можливостей своїх та інших осіб;    

 виявляє зацікавлення до тривалої систематичної 
діяльності (хобі, спорт, мистецтво, навчання тощо) та 
наполегливість у досягненні мети; 

 розуміє перспективність своєї діяльності для успішного 
майбутнього; 

 бере участь у груповій роботі, враховуючи індивідуальні 
особливості і потреби.   

Ключові поняття та ідеї Сильні сторони, хобі / улюблена справа 

Підготовка до заняття  Необхідні матеріали: 
Підготовка столів та стільців для роботи в групах, маркери, 
клей, ножиці 
Технічні засоби навчання, девайси тощо (за потреби) 
Місце для проведення ранкової зустрічі (можливість сісти з 
учнями в коло) 
Роздаткові матеріали: 
Додаток 1. Шаблон «Новини класу / Щоденні новини» 
Додаток 2. Тексти про професії 
Додаток 3. Таблиця для заповнення 
Додаток 4. Риси людей різних професій 
Додаток 5. Створення «ланцюга сильних сторін» 
Додаток 6. Шаблон для створення власного висловлення 
Додаток 7. Форма для самооцінювання/оцінювання 

 
КРОК 1. Ранкова зустріч (якщо заняття інтегрованого курсу «Культура 

добросусідства» є в розкладі першим за порядком) / Вступна частина 



Мета: актуалізувати інтерес до теми, підвищити активність учасників, провести 
діагностування групи щодо наявного досвіду стосовно теми заняття 

Час: 12–15 хвилин 
Інструкція: 

1. Привітання. Учні та учитель/учителька стоять у колі. Учні по черзі вітаються з 
однокласником(-цею) справа, промовляючи, наприклад: «Привіт / Доброго ранку / Вітаю! 
Я люблю танцювати. А ти?» 

2. Групове заняття. Учні на стікерах записують назву хобі / улюбленої справи. Далі 
вони прикріплюють стікери на дошку/фліпчарт. 

3. Новини класу та оголошення / Щоденні новини. «Дитина тижня» (дня/місяця) або 
доброволець заповнює шаблон «Новини класу та оголошення / Щоденні новини» 
(додаток 1). Учитель/учителька анонсує учням, що вони робитимуть на занятті. 

4. Обмін інформацією. Учитель/учителька пропонує учням обговорити запитання: «Чи 
може хобі стати професією? В яких випадках?». Потім учні підходять до дошки/фліпчарту 
та окремо відбирають стікери, на яких зазначено назви хобі / улюбленої справи, що може 
в майбутньому стати професією. 

КРОК 2. Вправа «Читання з розумінням». Читання матеріалу про людей 
різних професій 

Мета: поглибити знання учнів про різні професій та людей, які їх представляють 
Час: 12–15 хвилин 
Інструкція: 

1. Учитель/учителька об’єднує учнів і учениць у 5 груп. 
2. Діти розподіляють ролі для роботи в групах. Вони домовляються про такі ролі:  
- Відповідальний(-а) за матеріали (отримує); 
- Секретар(-ка) (веде записи); 
- Дизайнер(-ка) (малює, вирізує, складає тощо); 
- Вартовий(-а) часу (стежить за часом); 
- Доповідач(-ка) (озвучує результати). 

Учитель/учителька обов’язково нагадує учням/ученицям, що, незважаючи на 
відповідну роль, усі учасники групи активно беруть участь в обговоренні.  

3. Учні/учениці в групах читають тексти про професії (додаток 2). Далі вони 
заповнюють таблицю (додаток 3). 

4. Наступний крок – доповідачі озвучують результати роботи кожної групи.  
КРОК 3. Вправа «Художник» 
Мета: виокремити риси людей різних професій 
Час: 15 хвилин 
Інструкція: 

1. Учні продовжують працювати в групах, які були сформовані під час попередньої 
вправи. Завдання  – обговорити та записати особистісні риси людини відповідної 
професії (мова йде про професію, описану в тексті додатка 2)  

2. Наступний крок – учасники груп на аркуші фліпчарту малюють фігуру людини 
відповідної професії, додаючи до різних частин тіла назви рис особистості. Приклад 
виконання завдання представлено у додатку 4.   

КРОК 4. Створення «ланцюга сильних сторін» 
Мета: відрефлексувати про власні сильні сторони, які можуть допомогти в 

майбутній професії 
Час: до 20 хвилин 



Необхідні матеріали: ножиці та клейка стрічка / клей. 
Інструкція: 

1. Попередньо учитель/учителька готує стільки наборів роздаткового матеріалу 
(додаток 5), скільки планує утворити груп під час роботи над цим завданням. 
Рекомендуємо роздруковувати кожен аркуш набору на папері різного кольору. 

2. Учитель/учителька об’єднує учнів у 4–5 груп.  
3. У групах учні з кожної групи «сильних сторін» вирізають по одному твердженню. У 

результаті кожен учень матиме сім кольорових стрічок із твердженням.  
4. Далі за допомогою клейкої стрічки / клею створюють власний «ланцюг сильних 

сторін». Відеоінструкція до виконання завдання – за покликанням https://cutt.ly/sQrZyLA . 
5. Далі учні по колу розповідають, ким вони хочуть стати за професією у майбутньому 

та як їм допоможуть їхні сильні сторони із «ланцюга».  
КРОК 5. Написання власного висловлення про роль сильних сторін у 

майбутній професії 
Мета: узагальнити думки про роль сильних сторін у майбутній професії 
Час: 15 хвилин на уроці, учні дописують висловлення вдома 
Інструкція: 

1. Учні/учениці отримують роздатковий матеріал для написання власного 
висловлення (додаток 6). 

2. Учитель/учителька пояснює учням структуру майбутнього тексту. 
3. Учні/учениці отримують завдання додому – дописати власне висловлення та 

провести самооцінку за рубриками (додаток 7) 
 
 
ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА: 

 J.G. (Джей Джи). Розповідь про професії [Електронний ресурс] / J. G. (Джей Джи) // 
Dovidka.biz.ua – Режим доступу до ресурсу: https://dovidka.biz.ua/rozpovid-pro-
profesiyi/. 

 Morin A. Strengths chain: Hands-on activity to help kids identify their strengths 
[Електронний ресурс] / Amanda Morin // Understood – Режим доступу до ресурсу: 
https://www.understood.org/articles/en/strengths-chain-for-kids  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://cutt.ly/sQrZyLA
https://dovidka.biz.ua/rozpovid-pro-profesiyi/
https://dovidka.biz.ua/rozpovid-pro-profesiyi/
https://www.understood.org/articles/en/strengths-chain-for-kids


Додаток 1 

 
 
 

Ілюстрація M. Maggs із сайту Pixabay 



 
Додаток 2 

 

ПІЛОТ 
Пілот – дуже смілива професія. Є пілоти/пілотки, які літають на 

пасажирських літаках, є ті, які літають на вантажних. А ще є пілоти/пілотки, які 
керують маленькими літаками та гелікоптерами. Вони гасять пожежі, перевозять 
хворих, розсипають добрива тощо. Пілот/пілотка має підняти літак в повітря і в 
кінці польоту посадити його на землю. Керувати літаком допомагають прилади. 
Вони показують, з якою швидкістю летить літак, яка погода за бортом, вони ж 
попереджають про негаразди. У кабіні з пілотом/пілоткою може бути 
штурман/штурманка, на борту – стюард/стюардеса, а на землі – 
авіадиспетчер/авіадиспетчерка. 

------------------------------------------------------------------------------------ 

ЛІКАР 
Професія лікаря дуже важка і відповідальна. Лікар/лікарка має багато знати 

про будову людського тіла і роботу його внутрішніх органів, вміти розбиратися в 
симптомах (ознаках хвороби), але ж хвороб на світі дуже багато. Тому є лікарі-
терапевти, лікарі-педіатри, лікарі-хірурги та інші. Звичайно, у лікарів є помічники – 
медичні брати/сестри та спеціальні інструменти і прилади, наприклад рентген 
(його винайшли фізики). Він потрібен, щоб ставити діагноз. Прилади ці дуже 
складні, і лікар/лікарка має вміти з ними працювати. А головне, справжній(-я) 
лікар/лікарка має бути фахівцем/фахівчинею своєї справи, добрим(-ою), 
співчутливим(-ою) і дуже-дуже старатися допомагати одужати хворим. 

------------------------------------------------------------------------------------ 

МЕТАЛУРГ 
Ще в давнину люди робили з металу різні речі: зброю, посуд, прикраси, а 

в наші дні без заліза просто не обійтися. Роблять його люди, яких називають 
металургами, із залізної руди, яку розплавляють у величезних печах. Це дуже 
важка і небезпечна робота, адже біля печей дуже спекотно й рідкий метал може 
завдати великої шкоди, якщо не знати, як  його приборкати. Окрім того, 
металурги мають чудово знати різні хімічні сполуки і закони фізики, щоб 
виробляти якісну сталь, чавун тощо. Здобутий метал металурги розливають у 
спеціальні форми, у яких він застигає у злитки. З них роблять металеві вироби – 
деталі машин та навіть гачки для одягу.   

 

------------------------------------------------------------------------------------ 

 



ВОДІЙ 
Водій/водійка керує легковими і вантажними автомобілями та 

автобусами, під час роботи на автобусах контролює дотримання пасажирами 
правил виходу і посадки, усуває дрібні неприємності, що виникли в дорозі. 
Професія водія дуже цікава, проте дуже відповідальна. Проста вона тільки на 
перший погляд. По-перше, водій/водійка має добре знати правила дорожнього 
руху, щоб їх не порушувати, і бути дуже уважним(-ою), щоб контролювати 
ситуацію на дорозі. По-друге, він/вона має знати будову машини і роботу її 
механізмів, щоб уміти полагодити її, якщо технічної допомоги не буде поруч. 
По-третє, водій/водійка має вміти спілкуватися з пасажирами і знати, як надати 
першу домедичну допомогу тим, хто її потребує. 

 

------------------------------------------------------------------------------------ 

ІНЖЕНЕР 
Інженер/інженерка допомагає людям, створюючи нові апарати, верстати, 

двигуни, насоси та іншу корисну техніку. Інженер/інженерка знає про техніку все: 
як вона має працювати, як її вдосконалити або відремонтувати, якщо вона вийшла 
з ладу. Інженери працюють спільно з винахідниками та конструкторами. Тобто 
винахідник/винахідниця має певну ідею щодо нових машин, деталей, механізмів 
тощо. Він/вона малює це на папері або в комп’ютері, а інженер/інженерка має з 
цього малюнка або креслення все розрахувати і зробити проєкт того, як ідею 
винахідника/винахідниці втілити в життя. Потім за цим проєктом робітники зберуть 
потрібну машину по деталях. Випробувачі цю машину випробують і 
доповідатимуть інженеру/інженерці, що в ній добре, а що погано, і він/вона ці 
недоліки усуне. 

------------------------------------------------------------------------------------ 

ТЕСЛЯР 
Багато хто вважає, що тесля – це те саме, що й столяр, однак не варто 

плутати ці дві різні професії. Єдине, що їх об’єднує, то це те, що вони працюють з 
деревом. Столяр виготовляє меблі та інші вироби з дерев’яних дощок та інших 
матеріалів, а також прикрашає їх різьбленням по дереву. А звідки він бере всі ці 
матеріали – дерев’яні дошки, панелі і т. д.? Всі ці речі виготовляє тесля. 
Матеріалом для них править здебільшого деревина хвойних порід, з якої, після її 
обробки, тесля робить колоди, бруси, дошки, пластини, фанерні листи, дерев’яні 
плити та інші стандартні дерев’яні конструкції, з яких потім столяр і буде 
виготовляти різні вироби, наприклад меблі. 

 
 
 
 
 



Додаток 3 
 

ГРУПА __ 

Назва професії  

З якими професіями 
пов’язаний(-а)? 

 

 

 

Матеріали/люди, з якими 
працює 

 

 

 

Результат його/її роботи 

 

 

 

 
------------------------------------------------------------------------------------ 

ГРУПА __ 

Назва професії  

З якими професіями 
пов’язаний(-а)? 

 

 

 

Матеріали/люди, з якими 
працює 

 

 

 

Результат його/її роботи 

 

 

 
 

 



 

 

Додаток 4 
 

ПІЛОТ/ПІЛОТКА 



 

 
Додаток 5 

 

Сильні сторони  
Який у мене ХАРАКТЕР? 

Розумний/ 
розумна 

С
тр

ес
о

ст
ій

ки
й

/ 
ст

р
ес

о
ст

ій
ка

 



 

Я чесний/чесна та надійний/надійна. 

Я турботливий/турботлива і добрий/добра. 

Я допомагаю вдома та виконую свої обов’язки. 

Я допомагаю тим, хто потребує моєї допомоги. 

Я вірний/вірна. 

Я витривалий/витривала та вмію докладати зусиль. 

Я енергійний/енергійна. 

Я допитливий/допитлива. 

 

Сильні сторони  
Який/яка я ДРУГ/ПОДРУГА? 

 

Я вмію ділитися, дотримуватися черги та домовлятися. 

Я гарний/гарна слухач/слухачка і майже не перебиваю. 

Я вмію знаходити друзів та дружити. 

Я розумію та приймаю особливості характеру моїх друзів. 

Я вмію попросити про допомогу. 

Я вмію відмовити друзям, коли вони пропонують щось неприпустиме. 

Я відповідальний(-а) за власні дії. 

Я маю гарне почуття гумору. 

 

 
 

Сильні сторони 
  

Який/яка я СПІВРОЗМОВНИК/СПІВРОЗМОВНИЦЯ? 



 

Я вмію сказати про те, чого я хочу та що мені потрібно. 

Я люблю спілкуватися з людьми. 

Я беру активну участь у розмовах удома, у школі та з друзями. 

Я вмію змінювати інтонацію, коли розповідаю історію або запитую про 
щось. 

Я розповідаю історії, які мають початок, основну частину та завершення. 

Я розмовляю правильно. 

Я люблю вивчати та дізнаватися про значення нових слів. 

Я люблю слухати історії. 

 

Сильні сторони 
Який/яка я ЧИТАЧ/ЧИТАЧКА? 

 

Я люблю читати комікси або журнали. 

Я можу прочитати слова, значення яких мені невідоме. 

Я читаю повільно, чітко, я розумію, про що я читаю. 

Я вмію читати як актор/акторка. 

Я можу передбачити, про що буде розповідатися в історії. 

Я можу побачити, чим розповідь схожа на реальне життя. 

Мені подобається ходити в бібліотеку. 

У мене гарна уява, і я люблю розповідати історії. 

 

 

Сильні сторони 
  

Які мої сильні сторони в МАТЕМАТИЦІ? 



 

Я вмію лічити предмети в групі. 

Я вмію «читати» числа. 

Я вмію групувати предмети за розміром, кольором та формою. 

Я вмію обчислювати мовчки. 

Я використовувати математику в різних ситуаціях. 

Я вмію порівнювати предмети. 

Я вмію розв’язувати задачі. 

Я вмію грати в такі ігри, як шахи, MineCraft тощо. 

 
Сильні сторони 

  
Який/яка я УЧЕНЬ/УЧЕНИЦЯ? 

 

Я вмію ставити мету та планувати наперед. 

Я вмію виконувати поставлене завдання. 

Я вмію виконати завдання кількома шляхами. 

Я вмію організовувати власні речі, наприклад у портфелі. 

Я стежу за часом під час виконання завдання. 

Я вмію контролювати власні емоції та реагувати на емоції інших. 

Я вмію робити паузи під час виконання завдання. 

Я вмію навчатися на власних та чужих помилках. 

 

 

Сильні сторони 
  

Інші СИЛЬНІ СТОРОНИ І ТАЛАНТИ 



 

Я творчий/творча. 

Мені подобається малювати. 

Я вмію танцювати, співати або грати на музичному інструменті. 

Я займаюся спортом. 

Мені подобається розв’язувати загадки в комп’ютерних іграх. 

Я беру участь у волонтерських проєктах громади/школи/класу. 

Я вмію поводитися з тваринами та молодшими від мене дітьми. 

Я _________________________________________. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 6 

 



На мою думку, мої 

сильні сторони _______ 

________________________________________ 

________________________________________ 

допоможуть мені в 

майбутньому стати _____________ 

_______________________________________ . 

3 основні причини, чому я 

так думаю є: 

1-ша причина ______________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

. 

2-га причина ______________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

. 

3-тя причина ______________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

. 

Люди, які мене оточують, 

думають, що я ________ 

_______________________________________ , і це мені 

допоможе в майбутньому. 

Тому я дуже сподіваюся 

____________________  



_______________________________________ , 

щоб у майбутньому _________________________ 

. 

 

 

 



 Додаток 7 

Власне висловлення 

Форма самооцінювання (рубрики) 

 

 
4  

високий 

3  

достатні

й 

2  

середній 

1  потребує 

удосконале

ння 

Правильніст

ь 

(граматична і 

лексична) 

У тексті 

мінімальна 

кількість 

або відсутні 

граматичні, 

лексичні, 

механічні 

помилки. 

У тексті є 3-4 

граматични

х, 

лексичних, 

механічних 

помилки, 

але вони не 

впливають 

на 

розуміння 

написаного

. 

У тексті є 

декілька 

граматични

х, 

лексичних, 

механічних 

помилок. 

У тексті є багато 

граматичних, 

лексичних, 

механічних 

помилок 

Організація 

тексту 

(початок, 

У тексті є 

початок, 

основна 

частина, 

завершення

У тексті є 

початок, 

основна 

частина, 

завершення

У тексті є 

початок, 

основна 

частина, 

завершення

У тексті немає 

усіх 

структурних 

частин. Також 

немає 



основна 

частина, 

завершення) 

, які логічно 

пов’язані 

між собою. 

Також 

автор/авто

рка 

висловлює 

власну 

думку, яка 

зрозуміла 

читачам. 

, які 

частково 

пов’язані 

між собою. 

Також 

автор/авто

рка 

висловлює 

власну 

думку, яка 

зрозуміла 

читачам. 

, які 

частково 

пов’язані 

між собою. 

Також 

автор/авто

рка 

висловлює 

власну 

думку, 

однак вона 

не повністю 

зрозуміла 

читачам. 

висловлення 

власної думки 

автора/авторки. 

Висловлення 

власної 

думки 

автора/авто

рки 

У тексті 

зазначені 

три 

причини, які 

підтвердже

ні фактами. 

У тексті 

зазначені 

три 

причини, 

однак немає 

фактів, які 

підтверджу

ють 

висловлену 

думку. 

У тексті 

зазначені 

дві причини, 

які слабко 

підтвердже

ні фактами. 

Аргументи в 

тексті слабкі або 

відсутні. Менш ніж 

2 причини 

зазначено у 

тексті. Немає 

підтверджуваль

них фактів. 

 

 


