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СПЕЦВИПУСК

З 23січня– 22 лютого— МІСЯЧНИК ПРОФОРІЄНТАЦІЇ

Якщо Ви вдало оберете професію
і докладете до неї душу, то щастя саме знайде вас.
Ч. Дарвін
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Що таке
профорієнтація?
Профорієнтація - це науково обґрунтована система соціально-економічних, яка допомагає людині обрати свою майбутню професію з урахуванням всіх її здібностей, потреб і бажань, психолого-педагогічних, медико - біологічних і виробничо-технічних заходів по на-

данню молоді особово-орієнтованої допомоги у виявленні і розвитку здібностей і схильностей, професійних і пізнавальних інтересів у виборі професії, а також формування потреби
і готовності до праці в умовах ринку, багатоукладності форм власності і підприємництва. Також професійна орієнтація містить технологію розвитку у людини позитивного ставлення до праці.
Вона реалізується через навчально-виховний процес, позаурочну і позашкільну роботу з учнями.
Професійна орієнтація - це багатоаспектна система, що включає освіту, виховання, вивчення психофізіологічних особливостей, проведення психодіагностики, організація елективних курсів, а також,
що особливо важливо, занять по психології.

Дуже часто схильність до певних предметів у школі визначає нашу майбутню професію. Яким предметам віддаєш перевагу ти, і яка професія зацікавить тебе у майбутньому? Цей тест для визначення інтересів допомагає учням самовизначитись.
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Поради психологів щодо вибору
професії

В наш час одним з найбільш поширених питань звучить так: «як стати щасливим?». Однією з відповідей може стати правильно обрана професія, яка буде приносити задоволення.

Щоб зробити правильний вибір майбутньої професії слід відповісти собі на питання:
Що я хочу? Що я можу?
Тільки сукупність «хочу», «можу», з уявленням про те, що потрібно зробити для оволодіння професією, допоможе встати на правильну дорогу.
Однак, остерігайтеся частих помилок:
Орієнтація тільки на престижність тієї чи іншої професії. Не варто орієнтуватися на престижну
професію, забуваючи про власні бажання і можливості. Це загрожує отриманням модною, але нелюбимої роботи
Відношення до вибору професії як до незмінного.Всі ми маємо право на помилку, і, отримавши
професію, можемо зрозуміти, що це не те, що нам потрібно. Але це не повинно зупиняти вас у пошуку саме тієї професії, до якої лежить душа.
Тому що туди пішли друзі. Сліпо слідуючи за друзями, Ви ризикуєте вибрати невідповідну професію: адже ви забуваєте про власні «хочу» і «можу»
Перенесення ставлення до людини, представника тієї чи іншої професії, на саму професію.
Якщо Вам подобається людина - представник професії, то це хороша можливість дізнатися про його діяльність з різних сторін. Однак не варто вибирати професію тільки з симпатії до людини, так
як сама робота може не підходити вам.
У професії є багато сторін.
Часто ми бачимо тільки позитивні сторони професії, забуваючи про «темній стороні медалі». Варто дізнатися про професію якомога більше, щоб розглянути і плюси і мінуси.
Ототожнення шкільного навчального предмета з професією або погане розрізнення цих понять. Дуже рідко професія збігається з тим предметом, який вам цікавий. Крім того, улюблені предмети рідко пов'язані тільки з однією професією, і можуть знадобитися в різних сферах діяльності.
Застарілі уявлення про характер праці у сфері матеріального виробництва. Не забувайте, що цікава, складна техніка, а так само комп'ютери зараз застосовуються у всіх сферах праці.
Невміння / небажання розбиратися у своїх особистісних
якостях (схильностях, здібностях). Не знаючи своїх здібностей, ти ризикуєш вибрати невідповідну професію, яка
не буде в тебе виходити, не буде приносити задоволення.
Не бійся звернутися за допомогою до профконсультанта. Тобі допоможуть, підкажуть у якому напрямку краще
рухатися, проте вибір робити тобі.
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Незнання / недооцінювання своїх фізичних
особливостей, недоліків, істотних при виборі
професії. Можуть існувати професії, протипоказані тобі за фізичними показниками. Варто
викреслити їх, адже робота на межі здібностей
на шкоду здоров'ю не призводить до успішності.
Незнання основних дій, операцій і їх порядку при рішенні, обмірковуванні завдання
при виборі професії. Коли Ви вирішуєте задачу з математики, то виконуєте певні дії в певній послідовності. Було б розумно поступити
також і при виборі професії.

УВАГА!!!
http://zosh9-nizhyn.at.ua/
– адреса шкільного сайту!

Тут можна дізнатися не лише про останні шкільні новини, але й почерпнути безліч корисної
та цікавої інформації!
ВАМ ВАРТО ЦЕ ЗНАТИ!!!
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8 факторів вибору професії

Вибір професії—це друге народження
людини.
Є. Клімов
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Типи професій

Типи професій:
1. Людина – жива природа (агроном,зоотехнік)
2. Людина - техніка і нежива природа
(слюсар, інженер – механік)
3. Людина – людина
(лікар, учитель, продавець)
4. Людина – знакова система
(програміст, мовознавець, математик)
5. Людина- художній образ
(актор, співак, балерина)
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Поради батькам щодо
профорієнтації

1.Інформацію про професійні плани дитини можна отримати тільки в ході відвертої бесіди з ним, ні в
якому разі не на бігу. Найкраще завести розмову як би «до слова». При цьому намагайтеся проявляти
терпіння, такт і щиру зацікавленість.
2. Якщо старшокласник не може чітко сформулювати свої плани, треба спробувати зрозуміти, з чим це
пов'язано.
3. Корисно запропонувати дитині попрацювати на осінніх або зимових канікулах, вибравши якесь конкретне заняття.
4. Якщо Вас засмучує професійний вибір дитину, не відмовляв його і не забороняйте йому щось категорично. Постарайтеся з'ясувати, на чому заснований його вибір.
5. Якщо старшокласник тільки мріє, а нічого не робить, треба допомогти йому скласти конкретний
пла н,
об говори вш и,
ск і льк и
ча су
у
нього
є
і
що
не об х ідно
вст игнути.
6. Допоможіть своїй дитині підготувати «запасний варіант» на випадок невдачі на обраному шляху.
Немає проблем у тих мам і тат, чиї діти з ранніх років мріють про кар'єру лікаря, космонавта або юриста
і з завзятістю студіюють підручники, готуючись до вступу до вузу. Втім, за запевненнями фахівців, таких дітей меншість, набагато більше тих, у кого вибір професії викликає серйозні сумніви і труднощі.
Що робити батькам у такій ситуації? Розгортати серйозну профорієнтаційну роботу! Причому питання
про те, куди піти вчитися, краще починати вирішувати ще в 8 -9-му класі.
Разом, але не замість
Головне для батьків - віддавати собі звіт в тому, що вони лише допомагають дитині визначитися, а зовсім не визначаються замість нього. Допомагають - тому що більшість дітей в 14-16 років ще психологічно не готові зробити вибір самостійно, більше того, значна частина їх відчуває страх перед необхідністю
прийняття рішення. За довгі роки навчання в школі ім пропонувалися в основному готові рішення, все
було відомо наперед і визначено розкладами та навчальними планами. І розгубленість підлітка, коли
йому раптом пропонують визначитися в такому архіважливій питанні, цілком зрозуміла. Так що навряд чи батькам варто так вже розраховувати на повну самостійність дитини у виборі професії: ваш подорослішав малюк підсвідомо чекає ради від старших, навіть якщо прямо він про це не говорить. З іншого боку, не можна повністю знімати з нього відповідальність за який чинять вибір. Важливо, щоб у
нього склалося відчуття, що це він так вирішив. Адже якщо підлітку здається, що професію він вибрав
не сам, то і вчиться він не для себе, сприймаючи навчання як нудну і обтяжливу обов'язок.
Але, зрозуміло, дієва профорієнтаційна робота можлива тільки в тих сім'ях, де налагоджена довірча атмосфера. Якщо ж діалогу не виходить і обговорення будь-якого питання закінчується відкритою конфронтацією, значить, спочатку треба відновлювати «погоду в домі» (і краще за допомогою психолога), а
вже потім займатися плануванням майбутнього.

7

7 КРОКІВ ДО ВИРІШЕННЯ
Завдання батьків - не нав'язувати підлітку вже готове рішення, а допомогти йому визначитися
самому. Як це зробити?
КРОК 1. Складіть таблицю професійних уподобань. Вибираючи професію, людина вибирає не
тільки спосіб добування грошей, а й соціальне середовище, спосіб життя. Запропонуйте дитині
подумати над тим, яким вимогам, на його думку, повинна відповідати його майбутня робота.
Складіть максимально докладний список таких вимог (рівень заробітної плати, характер та умови праці, престижність, зайнятість, реальне працевлаштування і т. Д.). Впишіть ці пункти в стовпці, а в рядки - назви професій, що здаються чомусь дитині найбільш привабливими. Заповнюючи таблицю, зіставляйте вимога і професію: якщо вони збігаються, ставте в цій клітці плюс,
якщо ні - мінус. Проаналізуйте, яка професія набрала плюсів найбільше. Можливо, біля цієї спеціальності дитині і варто шукати своє покликання.
Зрозуміло, такий спосіб профорієнтації - не самий точний. Але його перевага в тому, що він пропонує школяреві самостійно поміркувати (і може бути, вперше!) Над особистою системою цінностей, над тим, яким він бачить своє майбутнє.
КРОК 2 Розширюйте знання про професійному світі. Щоб вибирати, потрібно знати, з чого вибирати. Між тим очевидно, що життєвий досвід підлітка обмежений, його уявлення про трудову
діяльність уривчасті, а підчас і нереалістичні. Наприклад, багато старшокласників стверджують,
що збираються стати менеджерами, але на питання про те, що це за робота, виразно відповісти
не можуть. Інші змішують поняття «професія» і «посаду», наприклад заявляють: «Хочу бути начальником!» Хтось каже, що любить грати в комп'ютерні ігри, отримувати інформацію з Інтернету, тому хоче стати програмістом. А адже програміст - аж ніяк не просто користувач комп'ютера. Завдання батьків - виступити експертом, поділитися тією інформацією, якою він володіє: розповісти, що являє собою та чи інша професія, які обмеження вона накладає.
До профорієнтаційної роботи можна залучити друзів і знайомих. Наприклад, якщо ваше чадо
подумує, чи не стати йому юристом - і серед ваших знайомих якраз такі є, - варто попросити їх
поспілкуватися з вашою дитиною, навіть зводити його до них на роботу. Досвід подібного спілкування може змусити підлітка задуматися про те, наскільки його уявлення про обраної спеціальності відповідають дійсності.
КРОК 3 Більше інформації! Активно (і разом з дитиною!) Збирайте інформацію про ринок праці, про нових і перспективних спеціальностях. У цьому можуть допомогти щорічно випускаються довідники, професійні журнали, а також інтернет-сайти Іноді в подібних виданнях дитина
знаходить професію, про існування якої він не здогадувався (і навіть не здогадувалися його батьки!).
КРОК 4. Від слів - до діла. Але не варто обмежуватися тільки розповідями і розмовами. Всі ми
знаємо, що підлітки досить скептично ставляться до думки дорослих, особливо батьків. Набагато
важливіше безпосередній досвід. Якщо дитину зацікавила якась професія, запропонуйте йому
«порепетировать» її в профільному гуртку, секції, класі. Наприклад, в Московському міському
палаці дитячої творчості на Воробйових горах працюють навчальні групи акторів, астрономів,
автомеханіків, підприємців, продюсерів, кінооператорів, десантників і багато-багато інших, загальним числом більше 1200!(Зверніть увагу: заняття в більшості з них безкоштовні.) Інший цікавий варіант - школи юних при НГУ (юного хіміка, фізика, психолога, перекладача, журналіста,
геолога тощо. Д.). Завдання таких шкіл не стільки в підготовці до вступу до вузу, скільки в придбанні початкового професійного досвіду, в оцінці спеціальності «зсередини». Заняття в деяких з
таких шкіл також безкоштовні.
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КРОК 5. Запропонуйте дитині пройти профорієнтаційне тестування. Щоб вибрати професію,
необхідно не тільки розбиратися в світі існуючих професій, але перш за все пізнати себе - свої
особистісні якості, здібності, прагнення. Адже
очевидно, що кар'єрних висот людина скоріше
доб'ється в тій справі, яке, з одного боку, йому
цікаво, а з іншого - відповідає його здібностям.
Наприклад, дизайнеру важливо мати зорову
логіку та образне мислення, журналісту - вміння помічати деталі і зв'язно викладати думки,
інструктору з фітнесу - фізичну підготовку та
організаторські здібності і т. Д. В Інтернеті є багато тямущих тестів (наприклад, на сайтах
www.proforientator.
ru;
www.reccons.ru;
www.kop.ru), які дозволяють «намацати» професійні інтереси, особистісні особливості, здібності
старшокласника і співвіднести ці параметри один з одним. Однак треба мати на увазі, що мета
таких тестів - не видати на гора готову відповідь на запитання «ким бути», а «запустити» процес
самопізнання, допомогти дитині розібратися в тому, який він за складом характеру, до чого у нього є схильності, а до чого ні. І ні в якому разі не можна вважати отримані результати і висновки
однозначно вірними.
КРОК 6. В інститут - на екскурсію. Непогано зводити дитину на «день відкритих дверей» в вуз - і
бажано не в один. Не надавайте таким походам надмірне значення - адже зовсім не обов'язково,
що саме тут ваш отрок захоче провести свої студентські роки. Ідіть до вузу просто як в музей - подивитися, поспілкуватися, відчути «моє - не моє».
КРОК 7. Обговорюйте альтернативи. Говорячи з дитиною про майбутню професію, не зациклюйтеся на одному варіанті. Як правило, сам підліток про запасний аеродром не замислюється,
тому для батьків важливо поставити перед ним питання: що він робитиме, якщо йому не вдасться реалізувати намічене? Наявність альтернативи дозволяє знизити у дитини напругу і тривогу.
Можна запитати прямо: «А чим ти збираєшся займатися, якщо у тебе не вийде стати економістом?» А можна обговорювати цю проблему стосовно до третіх осіб: «Уявляєш, Андрій все життя
мріяв стати футболістом, готувався до спортивній кар'єрі, але отримав травму, і йому довелося
піти. Тепер він думає, ким бути ».
Помилка - теж досвід
Вибір професії - справа, без сумніву, важлива і відповідальна, але не варто ставитися до нього як
до процесу необоротного. Той вибір, який роблять наші діти сьогодні, відображає лише їхні нинішні інтереси і потреби. Чудово, якщо обрана спеціальність завжди буде їм цікава, ну а якщо їх
уподобання зміняться - в цьому немає ніякої трагедії. Фахівці відзначають, що вибір професії
один раз і на все життя йде в минуле. Ми живемо в світі, який стрімко змінюється. Неможливо
передбачити, якою буде ситуація на ринку праці, скажімо, років через десять.
Не виключено, що спеціальності, які в даний час затребувані і високо оплачуються, зовсім будуть
такими і навпаки. Але в будь-якому випадку у кожного залишається можливість щось переграти
або почати заново.

Топ-10 професій в України на 2017
рік
Питання про те, які фахівці будуть затребувані на ринку
праці в 2017 році, турбує багатьох. Перш за все, випускників – адже попереду пошук першої “справжньої” роботи.
Але не тільки їх. Люди, які планують перекваліфікуватися
і підлаштуватися під потреби мінливого світу, теж воліють
тримати руку на пульсі подій. Цей матеріал буде корисний
і тим, і іншим – всім, хто зацікавлений бути затребуваним,
хоче знайти цікаву і прибуткову роботу, радимо читати
далі.
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Інженери. Зведення великих підприємств вимагає висококласних експертів. Однак вони потрібні
і для співпраці на міжнародному рівні, якщо мова йде про бізнес, пов’язаний з промисловістю.
“Мода” на економічні та юридичні спеціальності призвела до дефіциту фахівців технічних
напрямків, причому такі співробітники потрібні не тільки на інженерні та технічні посади –
менеджерів середньої ланки також шукають серед людей з профільною освітою.
Фахівці в сфері IT. Потреба в такому продукті постійно зростає – все більше галузей нашого життя стають комп’ютеризованими. В IT йдуть не тільки за затребуваністю, а й за високими зар-

платами. Праця айтішників практично не вимагає фінансових вкладень – грубо кажучи, потрібні тільки комп’ютер і інтелект фахівця. А це, у свою чергу, відкриває широкі можливості
для співпраці з іноземними компаніями. Фахівець на outsource може отримувати високу зарплату, живучи в невеликому містечку і витрачаючи набагато менше, ніж у столиці.
Фахівці з нанотехнологій. Як і будь-яка наукомістка галузь, вона дуже перспективна. Надмалі
частинки використовуються в самих різних областях промисловості, машинобудуванні, медицині і т.п. Провідники і напівпровідники, новітні матеріали для імплантації та протезування,

перев’язувальні і лікарські препарати – в їх виробництві використовуються наночастинки.
Крім того, нанотехнологи працюють в аграрному секторі над селекцією нових видів рослин.
Маркетологи. Торгівля – одна з галузей економіки, яка найбільш динамічно розвивається. Продавати більше, краще, завойовувати нові ринки і їхні сегменти – конкуренція вимагає професійних рішень, і в сучасному бізнесі з продажу без маркетолога обійтися вже не можна. Значить,
їх потрібно буде все більше.
Працівники сфери обслуговування. Індустрія послуг розвивається так само стрімко, як і торгів-

ля, а тому – постійно потребує припливу нових кадрів. Найбільш затребуваними є співробітники індустрії краси та розваг, в числі останніх – ресторанний і туристичний сегменти.
Логісти. Великий обсяг товару, який необхідно продати, потребує складування та ефективного розподілу. Грамотно
управляти цими процесами можуть тільки люди зі спеціальними знаннями й уміннями. Тому вчитися логістиці –
хороше вкладення часу і грошей. Освіта швидко окупиться і буде актуальною ще не одне десятиліття.
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Фахівці з екології. Утилізація відходів, забруднення ґрунтів та водойм, захист зелених насаджень і
т.п. – всі ці питання стоять дуже гостро не тільки у нас, а по всьому світі. Різниця лише в тому,
що на Заході багато що вже вдалося або вирішити, або зрушити з мертвої точки. Але у нас
“зелений” рух тільки розгортається.
Хіміки. Їм належить насамперед зайнятися розробкою альтернативних джерел енергії. І, хоча це
завдання міждисциплінарне (над нею трудяться і фізики, і екологи, і інженери), найбільша відповідальність лежатиме саме на хіміках. Факультети технічних вузів, які довго пустували, скоро
знову заповняться студентами. Це привід встигнути вступити туди, поки конкурс невеликий –
попит на таких фахівців однозначно зростатиме.
Медики. Особливо геронтологи і фахівці, що займаються питаннями продовження життя. Ця – одна з важливих загальносвітових тенденцій. До тієї ж галузі можна віднести і естетичну медицину
– адже вона, в принципі, значною мірою спрямована на те, щоб продовжити і життя, і молодість
– нехай навіть тільки зовні.
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Рейтинг вищих навчальних закладів
«ТОП –10 Україна»
Цього року рейтинг «Топ- 200 Україна» відзначає свій перший ювілей він виходить в десятий раз. Стартувавши в 2006 році, проект «Топ-200
Україна» став першим і залишається на сьогодні єдиним акредитованим Міжнародною Експертною
Групою щодо ранжування (IREG)
IREG академічним рейтингом в Україні, відмінною рисою якого є
спроба порівняти між собою університети різних типів на основі застосування до них універсальної системи критеріїв.
У 2016 році одноосібним лідером
рейтингу «ТОП-200 Україна» став Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», який з істотним відривом від інших вузів України вийшов вперед за критерієм
«Інноваційна діяльність університетів». За словами керівника проекту «ТОП 200 Україна» Олесі Линовицької, за останній рік в інноваційній екосистемі КПІ "Sikorsky Challenge» було створено понад
40 стартапів, 29 з них отримали інвестиції від приватних венчурних фондів і високотехнологічних
компаній загальним обсягом 573 млн грн.
Друге місце в рейтингу посів Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Олеся
Линовицька зазначає, що команда «ТОП-200 Україна» не змогла отримати дані про інвестування
його стартапів приватними венчурними фондами або високотехнологічними компаніями, але Університет Шевченка має найбільше бюджетне фінансування науки - близько 85 млн грн, його випускники широко затребувані органами державної влади, університет входить до 500 кращих внз світу
за рейтингом QS і має найвищий рейтинг вЅсориѕ серед університетів України.
Третє і четверте місця зайняли харківські вузи, Національний університет ім. В. Н. Каразіна та Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»відповідно. На п'яте місце
вийшов Національний університет «Львівська політехніка».
Рейтинг вищих закладів « ТОП –200 України»
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№

Навчальний заклад

Оцінка якості науковопедагогічного потенціалу

Оцінка якості навчання

Оцінка міжнародного
визнання

Оцінка інтегральног
о показника діяльності ВНЗ

1

Національний технічний
університет України
"Київський політехнічний інститут"

37,1584719

24,2733571

24,38991

85,8217352

2

Київський національний
університет імені Тараса
Шевченка

37,69866054

20,8091084

23,19028

81,6980532

3

Харківський національний університет імені
В.Н. Каразіна

19,72389684

14,6311752

15,05826

49,4133336

4

Національний технічний
університет "Харківський
політехнічний інститут"

18,19243329

9,44538221

18,11854

45,7563526

5

Національний університет "Львівська політехніка"

10,07411838

15,5719037

20,00258

45,6486064

6

Національний гірничий
університет

20,23740583

9,55270568

14,88076

44,6708729

7

Національний медичний
університет імені О.О.
Богомольця

28,01541416

7,3430677

9,247945

44,606427

8

Національний університет "Києво-Могилянська
академія"

13,03020291

17,3656142

14,1555

44,551315

9

Львівський національний університет імені
Івана Франка

10,47689444

14,6627164

18,25808

43,3976934

10

Національний університет біоресурсів і природокористування України

16,31640102

14,8704249

11,00018

42,1870072

Пропаганда робітничих професій
У часи постіндустріального суспільства стрімко розвиваються не
лише інформаційні технології й банківські системи, а й будівництво та промисловість. Дослідження фахівців вказують на те, що
ринок праці вже кілька років як перенасичений юристами, економістами, соціальними працівниками. Натомість популярності
набувають робітничі професії. Це слюсарі, токарі, теслярі, зварювальники, муляри, кранівники, кухарі, водії тощо.
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Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування

Одна з найперспективніших професій на сьогоднішній день—це професія електромонтера.
Вона підходить для тих, хто хоче реалізувати мрію про справжню чоловічу роботу, кого цікавить творчий характер праці. « Так буде світло!»- ці слова, якщо вірити Старому Завіту, першим сказав Бог. Саме тому електромонтери, жартома, називають свою професію першою на
Землі. Всі великі люди розуміли важливість і необхідність електрики. Сучасна молодь що без
«світла» не обійтися—розуміє відмінно. Чи включаємо ми телевізор, чи запалюємо електричну
лампочку або просто натискаємо кнопку дзвінка перед дверима— скрізь нас супроводжує електричний струм. Щоб займатися цією цікавою, але не легкою справою, потрібна кмітливість,
фізична витривалість, спритність рук, хороший зір, розвинене відчуття рівноваги.
Із шкільних предметів необхідними для оволодіння професією електромонтера є: фізика, математика, навички креслення, праця. Успіх в діяльності здебільшого визначається схильністю
людини до роботи з електротехнікою.
Електромонтер повинен уміти: прокладати проводки різних видів, зовнішні та внутрішні освітлювальні мережі, заряджати і встановлювати світильники, складати ескізи трубопроводів і трубних розводок для прокладання дротів, ліквідовувати несправності у схемах і пристроях електрообладнання підстанцій, приладів автоматики та телемеханіки, налагоджувати, регулювати,
ремонтувати технологічного обладнання, а також автоматичних ліній, апаратів і приладів управління на агрегатах з програмним управлінням.
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Електрогазозварник

Зварювання—надійний та економічний спосіб нероз`ємного
з`єднання деталей машин, конструкцій та споруд. Суть його—в
утворенні міцних зв`язків між атомами в молекулами з`єднуваних
тіл завдяки місцевому зчепленню під тиском чи особливому виду
деформацій. Неможливо уявити сучасне оточуюче середовище,
без застосування такого міцного і доступного способу з`єднання,
як зварювання.
Наприкінці ХІХ століття французький хімік Ле-Шательє винайшов ацетиленокисневе полум`я, а на початку ХХ французькі інженери Пінар і Фуше застосували його для зварювального пальника.
Так розпочалося промислове освоєння газового зварювання. До
того ж часу відноситься розробка спеціальної апаратури та вивчення способів газового і кисневого різання.
Міцність сучасних машин і споруд у значній мірі залежить від зварника, його уміння і майстерності,
своїми руками зварник творить диво.
За класифікацією Клімова Є.О., професія електрогазозварника відноситься до типу «людина– техніка» і
пов`язана з виробництвом і обробкою металу. Зварникам доводиться працювати в найрізноманітніших
місцях: у виробничому цеху, в полі, на висоті, під землею.
Професія ставить підвищені вимоги до фізичної сили і витривалості спеціаліста, його гостроти зору і
кольоросприйняття, гучності і рухливості рук, ніг і усього тіла, вестибулярного апарата. Електрогазозварник повинен уміти тривалий час сконцентрувати увагу, володіти хорошою зорово-моторною координацією, розвиненою просторовою уявою і технічним мисленням, бути акуратним і врівноваженим.
Електрогазозварник повинен мати хорошу підготовку у сфері хімії та фізики (розділи електрика, електротехніка), математики, металознавства. Він

17

Слюсар з ремонту автомобілів

Професія «автослюсар» зароджувалась в міру розвитку
автомобільного транспорту. Виробництво й експлуатація
автомобілів підсилювали потребу в людях, здатних підтримувати їх у справному стані і ремонтувати їх у випадку
поломки. З винаходом конвеєра Генрі Фордом (30 - і роки
ХХ століття) кількість автомобілів різко зросла. Це створило необхідність у збільшенні кількості людей, що вміють
підтримувати автомобіль у справному стані.
Ускладнення конструкції автомобіля і поява складного
діагностичного устаткування (50-і роки ХХ століття) приводить до поділу спеціальностей автослюсаря:


Моторист;



Авто електрик ;



Маляр;



Вулканізаторщик і т.д.

На сьогоднішній день ця професія залишається затребуваною, оскільки кількість автомобілів, що випускаються, неухильно росте, а прогрес
не стоїть на місці. Автомобіль—найпоширеніше в сучасному світі механічний транспортний засіб. В даний час відбувається інтенсивне вдосконалення конструкцій транспортних засобів, підвищення їх надійності та продуктивності, зниження експлуатаційних витрат, підвищення
всіх видів безпеки.
Випускають велику кількість нових моделей автомобілів з більш високими споживчими якостями,
що відповідають сучасним вимогам. Автомобільний парк змінюється в нашій країні на очах. Все це
викликає високу затребуваність автослюсарів. Сьогодні професія слюсаря з ремонту автомобілів б`є
всі рекорди за популярністю.
Праця слюсаря вимагає значних фізичних зусиль і напруги. Підвищена небезпека при використанні піднімально– транспортних засобів і різноманітних механізмів. Автослюсарі працюють в бригаді,
або індивідуально. Професію автослюсаря можна поєднувати з іншими професіями ( наприклад,
слюсаря механоскладальних робіт), за цією професію можна працювати в інших галузях народного
господарства (зокрема, у машинобудуванні). Для оволодіння професією слюсаря з ремонту автомобілів необхідні знання загальноосвітніх предметів: фізики, математики, креслення, трудового навчання тощо.
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Столяр будівельний

Предметом праці столяра є деревина. Він займається обробкою деревини, виготовленням виробів з неї, при необхідності їх монтажем на будівельних об`єктах. Столяр—
багатопрофільна професія. Столяр виготовляє меблі (
м`яку, корпусну, офісну), бере участь у будівництві: виготовленні і монтажі дверей, вікон, меблів, що вбудовуються,
монтажі перегородок, врізанні замків, ручок, облицюванні
стін дерев`яними панелями, а також виготовленні будьяких виробів з дерева: вішалок, карнизів тощо.
Столяр у своїй роботі працюють не тільки з деревом і з матеріалами, які заміняють дерево, з різними способами кріплення і монтажу, шурупами, скобками, цвяхами, клеями,
матеріалами, необхідними для облицювання, обтягування,
обробки дерев`яних виробів ( фарбами, тканинами, плівкою). Умови праці столяра можуть бути різноманітні в залежності від виду виконуваних робіт. Якщо столяр бере участь у виготовленні виробу, то як правило, він працює в приміщенні—в майстерні чи в цеху.
Робоче місце столяра—найчастіше верстат чи сучасні його модифікації. Столяр закріплює дерев`яні заготівлі, робить розмітку й обробку виробу по наявному кресленню. Способи обробки
деревини: пиляння, обробка, збірка. Кожна з цих операцій може виконуватись як вручну і за допомогою інструментів( пилки, рубанка, свердла та інші), так і на спеціальних верстатах. У випадку
якщо роботою столяра є монтаж виробів, (вбудованих меблів, вікон, дверей і ін.), робочим місцем
столяра є ті об`єкти, на яких виконується монтаж. Отже, весь необхідний для монтажу інструмент
повинний бути в столяра із собою.
Якщо ви маєте схильність до ручної праці, моделювання і конструювання , полюбляєте працювати
з деревом, професія столяра може стати справою Вашого життя. Професія потребує чіткої координації рухів рук, доброго окоміру, обережності та акуратності під час виконання роботи.
Професію столяра набувають: у відповідних професійно– технічних навчальних закладах, безпосередньо на виробництві. Професія досить перспективна, під час роботи столяр оволодіває такими
суміжними професіями, як тесляр, різальник по дереву, скляр, паркетник, верстатник тощо і може
стати спеціалістом широко профілю.
Столяр—одна з найбільш поширеніших професій. Потреба у столярах на ринку праці постійна.
Велике значення мають досвід роботи, кваліфікація, ділові якості працівника. На великому будівництві та в будівельних бригадах, на меблевих фабриках та на маленьких меблевих приватних
підприємствах працюють робітники—столяри. Це одна з небагатьох робітничих професій, яку
постійно потребують підприємства України.
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Муляр

Муляр, це дуже потрібна для нашого суспільства професія.

Муляр—одне з найдавніших ремесел, адже в кам`яних спорудах люди жили ще з первісних часів. В
даний час основний вид діяльності муляра включає в себе мурування з цегли, шлакоблоків, піноблоків, які на відміну від інших будівельних операцій потребує ручної праці.
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На Україні більшість будівель зводять із кам`яних матеріалів—цегли, керамічних та бетонних блоків, великогабаритних блоків, з бетону і природного каменю. Цю роботу виконують муляри—
робітники найстародавнішої та почесної професії.
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Продавець
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Швачка
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За даними Міністерства соціальної політики, а також обласних центрів зайнятості, у найближчі
кілька років буде особливо відчутним попит на трактористів, кухарів, електрогазозварників,
токарів, слюсарів з ремонту автомобілів, водіїв та продавців.
Слід додати, що, відповідно до статистики, лише кожен п’ятий українець працює за обраною
спеціальністю. А це значить, що нерідко абітурієнти обирають „модні” чи „престижні” професії,
слухаючи поради друзів, батьків чи просто наслухавшись реклами. В ідеалі, працювати потрібно за фахом, який не лише якнайкраще відповідає характеру і людини, а й приносить моральне задоволення.
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