
Тема: «Ким бути? Типи професій»

(урок-презентація для учнів 9-10 класів)



Вступ…

• Світ професій великий і складний, і ознайомитись з усіма професіями у
вас немає можливості, а лише з невеликою їх частиною, тож найкраще
ознайомитись з представниками певних груп професій, утворених на
основі схожості між ними.

• Тому вибираючи професію людина спрямовує свої помисли перш за
все на те, з чим вона буде працювати тобто на предмет праці, потім
на те, що вона буде робити з ним, тобто на мету праці. Важливо також
знати, чим вона буде впливати на предмет, тобто знаряддя праці, і де
вона буде працювати, тобто умови праці.

• Виходячи з цього вчені й запропонували відповідно класифікувати
професії за такими ознаками: предметом, метою, знаряддями та
умовами праці. Цю класифікацію розробив професор, доктор
психологічних наук, академік Є.О. Клімов разом із своїми колегами.



На основі відмінностей у предметах праці всі 
професії поділено на п’ять типів: 

• «людина – природа»

• «людина – техніка»

• «людина – людина»

• «людина – знакова 
система» 

• «людина – художній 
образ»



« Людина – природа »

• Це професії, предметом праці яких є рослинні
організми, тваринні організми, мікроорганізми і
середовище їх існування. Але це не означає, що
спеціалісти цього типу професій не пов’язані з
технікою, для них вона виступає засобом, а не
основним предметом праці: мікробіолог,
ветеринарний фельдшер, тракторист-
механізатор, оператор інкубатора на
птахофабриці, садівник, агроном-агрохімік,
агроном із захисту рослин, агроном, зоотехнік,
лаборант-мікробіолог, ветеринарний лікар,
лісник тощо.

• При виборі професій цього типу важливо любити
природу



Вгадай  професію за фото...



« Людина – техніка »

• Головний об'єкт праці – технічні об'єкти і
їх властивості (машини, механізми,
матеріали, види енергії). Орієнтуватись у
професіях цього типу допоможуть
навчальні предмети такі, як фізика,
хімія, математика, креслення.

• Професії: електрослюсар, слюсар-
ремонтник, інженер-електрик, токар,
фрезерувальник, шахтар, металург,
водій транспортних засобів, машиніст
крану, повар, кіномеханік, швачка,
інженер-технолог, архітектор,
будівельник, технік-сантехнік тощо.



Вгадай  професію за фото...



« Людина – людина »

• Головний, провідний предмет праці – люди.

• Головний зміст – взаємодія між людьми.

• Орієнтуватись у професіях цього типу допоможуть 
такі навчальні предмети як історія, література та ті, 
які пов’язані з вивченням людей, суспільства. 

• Це професії пов’язані з навчанням, вихованням, 
побутовим, торговим, медичним обслуговуванням, 
інформуванням людей, а також із управлінням та 
керівництвом людей чи колективів (учитель, 
екскурсовод, продавець, офіціант, перукар, юрист, 
вихователь, лікар, сестра медична, акушерка тощо.)



Вгадай  професію за фото...



« Людина – знакова система » 

• Головний предмет праці – умовні знаки, цифри,
коди, природні та штучні мови

• Професії, пов'язані з оформленням документів,
діловодством, аналізом текстів чи їх
перетворенням, перекодуванням (перекладач,
кресляр, інженер, топограф, секретар-друкарка,
програміст тощо.)

• Щоб успішно працювати за професією, потрібні
особливі здібності подумки занурюватися у світ,
здавалося б, сухих позначень, відволікатися від
власне предметних властивостей довколишнього
світу і зосереджуватися на відомостях, які несуть
у собі ті чи інші знаки.



Вгадай  професію за фото...



«Людина – художній образ» 
• Головний, провідний предмет праці – художній образ,

способи його створення

• Професії цього включають: професії, пов'язані з
образотворчою діяльністю, музичною діяльністю,
літературно-художньою діяльністю, акторсько-
сценічною діяльністю (артист, художник, музикант,
дизайнер, різьбяр по каменю, літературний працівник
тощо.

• Одна з особливостей професій типу "Людина -
Художній образ" полягає в тому, що значна частина
трудових витрат залишається прихованою від
стороннього спостерігача. Більше того, нерідко
докладаються спеціальні зусилля для створення
ефекту легкості, невимушеності кінцевого результату
праці



Вгадай  професію за фото...



Як на вашу думку…

• Чи бувають професії змішаних 
типів?

• Назвіть професії, які поєднують у 
собі декілька типів…



Дякую за увагу!

• Якщо маєте запитання, або бажаєте 
отримати консультацію, пишіть на 
електронну пошту: 
kovtoniukroksana@gmail.com



Над презентацією працювала,
практичний психолог школи № 218
Ковтонюк О.О.
(Матеріали та малюнки з Інтернет-ресурсів)


