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Сценарій «Світ професій» 

Ведучий 

Добрий день шановні телеглядачі! В ефірі програма « Людина і професія», і 

ми, її ведучі Дмитро   та Олександра . 

Ведучий 

Тему нашої телепередачі підказали випускних класів, для який питання 

вибору професії дуже актуальне. Як же правильно вибрати ту єдину, свою 

професію, яка б відповідала інтересам, темпераменту, характеру, щоб 

приносила задоволення людині і користь суспільству? 

Ведучий 

«Ким ви працюєте?» - це чи найперше запитання, яке ставлять під час 

знайомства будь-якій дорослій людині. 

Ведучий 

«Ким працюють твої мама й тато?» - цікавляться навіть діти. І це не 

випадково, адже професія – одна з найважливіших характеристик людини. 

Ведучий 

А яка ж професія найважливіша? Увага на екран. 

Презентація професій 

Ведучий 

Сім кольорів веселка має, 

І музику сім нот складає 

Живе у горах сім вітрів, 

І в світі сім існує див. 

Сьогодні ж в цей врочистий час 

Професій сім прийшли до нас. 
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Ведучий 

І нам вони добре знайомі, 

Бо з давнини усім відомі. 

Без них не зможе існувати 

Ні богатир, ні ніжна мати. 

Вони зробили нас людьми 

Їх опановуємо ми. 

Ведучий 

У світі тисячі професій! Як зорієнтуватись у такій їх кількості? Як обрати 

серед них ту, з якої розпочнеться ваш трудовий шлях, а може і залишиться на 

все життя? Це хвилює кожного із вас… Відомий український філософ 

Григорій Сковорода радив іти за покликом серця й обирати „сродну” працю, 

бо тільки вона може зробити „потрібне неважким, а важке не потрібним”. 

Вибір професії – складний відповідальний крок у житті кожної людини. Він 

має бути свідомим і самостійним. 

Ведучий 

Зробити правильний вибір – значить, знайти своє місце в житті. За роки 

навчання в школі ви маєте змогу ознайомитися з окремими професіями на 

класних годинах, уроках трудового навчання, в ході екскурсій на 

виробництво, відвідуючи гуртки, в центрі зайнятості, в колі сім’ї і друзів. 

Ведучий 

А ми хочемо запросити до нашої студії першу професію. Зустрічайте 

Пісня з презентацією «Доярки» 

Ведучий 

Життя постійно ставить нас перед вибором. У дитинстві з багатьох іграшок 

вибираємо найулюбленішу, в школі віддаємо перевагу найцікавішим, на наш 

погляд, предметам… Обираємо товаришів, друзів, коханих. І в основі вибору 

кожного з нас свої критерії, своє уявлення про добро і зло, честь і безчестя, 

правду і кривду. 

Ведучий  

Вибір професії – чи не найголовніший чинник того, як складеться твоє 

подальше життя та як ти в ньому будеш себе почувати. Адже всім хочеться 

не лише заробляти гроші, але й реалізувати свій потенціал та отримувати 

справжнє задоволення від своєї діяльності. 
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Ведучий 

Час настав запросити до студії наступну професію. Зустрічайте. 

Пісня «Бібліотекар»  

Ведучий 

Я вважаю, що без професії людині прожити не можна, людині, яка поважає 

себе. Бо в усі часи славилися хороші майстри своєї справи. 

Ведучий 

Я теж думаю, що не можна, бо улюблена праця звеличує людину. 

Ведучий 

Якщо так, то поринаймо у світ робітничих професій. 

Вірші 

Будівельники.  

Не кочегари, ми не столяри, 

А будівельники прості. 

Ми побудуєм вам висоточку, 

А хочете котеджики. 

Ремонтик зробимо на славу ми 

І без халтури – все путьом, 

Ми вам дизайнера покличемо 

І буде все супер топ-топ! 

З’являється столяр 

Столяр.  

Здравствуйте,шановні друзі! 

Я звичайний майстровий, 

Столярую потихеньку  

На замовлення усім. 

Кому двері, кому вікна –  

На любий каприз і смак. 
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Все – ручна робота в мене, 

І готівочка в карман. 

З’являється сантехнік 

Сантехнік. 

Вікна, двері – то неважно, 

От сантехніка – це так! 

Фінська, італьянська, наша, 

Все встановим – вищий клас! 

Можем сауну, джакузі, 

Унітаз – потрібна річ. 

Не вагайтесь і звертайтесь, 

Я й візиточку приніс. 

Сантехнік роздає візитки, приговорюючи до інших 

Сантехнік.  

Зроблю все в кращих традиціях, 

Скидочка, гарантія, дизайнерський підхід. 

Електрик.  

Без електрики шановні  

Ви не проживете й дня. 

Телевізор, холодильник,  

Праска, чайник, чудо-піч, 

Міксер, бойлер і комп’ютер – 

Це потрібно нам усім. 

То при свічках повечерять - 

Романтично раз чи два. 

А як кожен день прийдеться – 

Будете мене ви звать. 
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Ведучий 

Розподіл професій на погані й хороші, цікаві та не цікаві, легкі й важкі – 

помилковий. Значення професії у житті людини залежить не від характеру 

роботи, а як до неї ставиться сама людина. 

Ведучий 

Професію не слід обирати за компанію. Такий вибір тільки випадково буває 

вдалим. 

Ведучий 

Інколи за зовнішньою привабливістю професії приховані її труднощі. Так, 

професію шофера інколи цінують за можливість мандрувати і споглядати 

світ. Але ж насправді… Дивимося. 

Пісня «Шофер» 

Ведучий 

Життя лікаря-хірурга – це безперервне фізичне й душевне напруження, це 

гоєння людських ран і виразок. Це будні прийому стражденних і, буває, 

роздратованих хворих, це виснажливі нічні чергування. І знову – втома, 

втома, втома. Нерідко – це й найтяжчий моральний обов’язок сказати рідним, 

що врятувати хворого, попри всі зусилля, не вдалося… 

Ведучий 

Справді, благородна професія лікаря. Люди в білих халатах рятують нам 

життя, часто не зважаючи на своє здоров’я.  

Пісня «Лікарі» 

Ведучий.  

У народі кажуть «Людина живе не для того, щоб їсти, а їсть для того, щоб 

жити». А щоб життя було цікавим, змістовним, а люди - здоровими, 

розумними, енергійними, працездатними, треба подумати про повноцінний 

раціон харчування. Про це успішно дбають кухарі.  

Ведучий  

Добре годувати людей не менш важливо, ніж будувати машини, лікувати 

хворих, навчати дітей. Від якості їжі залежить настрій, працездатність людей 

усіх професій. Кулінарія - це ціла наука, яку треба глибоко вивчати для того, 

щоб дарувати людям радість життя. 

Ведучий  

А далі в нашому ефірі запальний танок. 
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Танок «Пекарі» 

Ведучий 

Є професії, які говорять самі за себе, а є професії які для нас невідомі і навіть 

дивні або як зараз модно говорити, креативні.  

Ведучий 

Пропонуємо вам переглянути деякі з них. 

Перевертач пінгвінів. Пінгвіни, які мешкають поблизу полярних станцій, 

жваво реагують на вертольоти, що пролітають повз них. Тварини задирають 

голову і відхиляються назад, а оскільки шия у них коротка, а тулуб - 

неповороткий, вони нерідко так і завалюються на спину. Перевернутися і 

встати самостійно пінгвіни не можуть, тому після кожного прильоту або 

відльоту до них на допомогу приходить фахівець. Інакше тварини загинуть. 

Ведучий 

Фахівець з розправлення подушок. Ці співробітники потрібні дорогим 

меблевих магазинах, які торгують спальними гарнітурами. Протягом 

робочого дня фахівець має ходити по торговому залу і розправляти зморшки 

і складки на подушках і покривалах. 

Ведучий  

Нюхач яєць. Рідкісна професія, затребувана в елітних кондитерських і 

ресторанах. Ця людина стежить за тим, щоб у їжу не потрапили зіпсовані 

яйця. 

Ведучий 

Гід по туалетах. Є держслужбовцем в Японії, допомагає кожному 

бажаючому знайти в місті найближчий туалет. Послуги гіда коштують 

близько 4 центів. 

Ведучий  

Нюхач пахв. Працює на компанії, які виробляють дезодоранти і 

антиперспіранти. Завдання такого співробітника - нанести 

експериментальний продукт на пахви тестової групи, а потім нюхати їх, 

фіксуючи, як змінюється запах протягом дня. 

Ведучий  

Виймач мозку. Ця екстравагантна професія аж ніяк не пов'язана з 

психіатрією. Виймач мозку працює на бойні і стежить за тим, щоб мозок 

вбитої тварини акуратно виймався з черепної коробки і транспортувався в 

ресторани з мінімальними пошкодженнями. 
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Ведучий 

А на сцену ми запрошуємо наступного артиста з презентацією ще однієї 

професії. 

Пісня «Артисти» 

Ведучий 

Праця завжди була і буде основою життя кожної людини, від того, як людина 

працює, залежить не тільки добробут її родини, але й достаток держави, 

майбутнє країни, і не побоюсь цього сказати, цілого народу. Свідчення цього 

є притча. 

Ведучий 

Якось один народ вів нелегку боротьбу проти загарбників. І коли всім стало 

ясно, що вони програють битву, вояки вже не вірили своєму воєначальнику, 

пішла паніка. Тоді люди звернулися до Господа і попросили: «О, Господи, 

допоможи нам, покажи, де та людина, яка поверне військо і надихне його на 

перемогу над ворогом!». Господь змилувався й показав дім, де жила така 

людина. Це був дім шевця. Отже, людина, яка могла бути генералом, шила не 

дуже гарне взуття, а бездарний генерал вів військо до поразки. 

Ведучий 

Вибір професії – це справа не одного дня. Сьогодні ми зробили початок, а 

вдалий вибір залежить від вас. 

Ведучий 

Я думаю, що сьогодні ви зрозуміли, що всі професії важливі. І успіху ви 

досягнете тоді, коли з любов’ю будете ставитися до своєї праці, з повагою – 

до праці інших. Наш ефір я пропоную закінчити словами Езопа: «Справжній 

скарб для людей — уміння трудитися». 

 Пісня «Всі професії важливі»                    

 


