
 2 

Чому я хочу бути залізничником? 
Епіграф:  

Багато чого не зробиш, поки не вивчишся. 

Але багато треба зробити, щоб вивчитись. 

(Народна мудрість) 

Мета заходу:  

Навчальна: формувати пізнавальну спрямованість студентів; формувати у 

студентів позитивне ставлення до обраної професії; виявити здібності студентів 

до обраних професій; виявити знання студентів з економічних дисциплін. 

Розвивальна: розвивати творчі здібності студентів та пізнавальні інтереси. 

Виховна: виховувати інтерес до професії залізничника. 

Міждисциплінарні зв’язки: українська мова і література, філософія, 

історія, географія, залізнична колія. 

Обладнання: плакати з висловами про працю, її значення, людей праці; 

столи, стільці, мультимедійний проектор, комп’ютер. 

Хід виховного заходу: 

1. Оргмомент. Привітання. Вступне слово кураторів. 

1.1 Вітальне слово куратора групи 21-КГ Замфір Т.В. 

Доброго дня, шановні студенти та 

викладачі нашого коледжу! 

Ми раді вітати вас на нашому 

заході, який проводиться в рамках 

Декади комісії загальнопрофесійного 

циклу відділення «Колійне 

господарство». Цю виховну годину на 

тему «Чому я хочу бути 

залізничником?» ми вирішили провести у вигляді круглого столу між студентами 

груп 21-22-КГ. 

У дитинстві багато з нас мріють стати космонавтами, кінозірками або 

пожежниками, але, насправді, на більшість чекає значна кількість інших професій. 
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Вибір професії – справа, безумовно, відповідальна. Обираючи професію, 

людина не просто вибирає ту діяльність, яку їй доведеться виконувати увесь 

робочий час (що вже немало). Вона вибирає спосіб життя, увесь його устрій. 

Вибір професії і навчального закладу – мабуть, перша серйозна перевірка на 

дорослість. 

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

серед них ту, з якої розпочнеться ваш трудовий шлях? Відомий український 

філософ Григорій Сковорода радив іти за покликом серця й обирати працю 

близьку до душі, бо тільки вона може зробити «потрібне неважким, а важке 

непотрібним». Зробити правильний вибір – значить, знайти своє місце в житті. 

Професій поганих не буває. І яку б ви не обрали, глибоку вдячність і 

пошану викликає той, хто чесно працює. Як говорить народна мудрість, яка є 

епіграфом нашого заходу, «Багато чого не зробиш, поки не вивчишся. Але багато 

треба зробити, щоб вивчитись». 

1.2 Слово куратора групи 22-КГ Злотник С.М. 

Кожна молода людина стає перед вибором - яку професію обрати? Цей вибір 

визначає усе подальше життя людини: це чотири роки навчання обраному фаху в 

навчальному закладі; робота за обраною професією усе подальше трудове життя. 

А щоб праця була в радість, щоб вдало складалася кар'єра і людина стала 

професіоналом, якого цінують колеги та керівництво, мала за свою працю гідне 

матеріальне заохочення - потрібно захоплюватися і любити свою справу, 

підвищувати рівень свого фаху усе трудове життя.  

Запам'ятайте: здібності формуються під час діяльності! 

Ви обрали свою професію, в майбутньому ви керівники середньої ланки. 

Проте ви повинні пам'ятати, що від вас буде залежати життя ваших підлеглих та 

пасажирів. Тому забезпечення безпеки на залізниці ваш обов'язок! 

 

2. Круглий стіл. 

2.1 Що ви знаєте про професію залізничника?  
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2.1.1 Фронтальна бесіда. (Всі відповідають по черзі). 

 

Кравець Р.: Професія 

відповідальна 

Бузила О: забезпечує безпеку руху 

на залізничному транспорті 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2 Доповідь студента 22-ої групи Кравця Романа (із супроводом 

презентації) «Професія залізничника».  
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2.1.3 Презентація студента 22-ої групи Фельдмана Дмитра «Черговий по 

переїзду». 

Залізничні переїзди це об'єкти 

підвищеної безпеки тому професія 

чергового по переїзду відповідальна. 
 

Від роботи чергового по переїзду 

залежить забезпечення прослідування як 

автотранспорту так і залізничного транспорту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Черговий по переїзду зобов'язаний оглядати залізничну колію по 50м 

в обидва боки від переїзду, а також обладнання та пристроїв 

2. Своєчасно відкривати та закривати залізничний переїзд та подавати 

встановлені сигнали, наглядати за станом рухомого складу, для виявлення 

несправностей та повідомляти про несправність. 

3. Утримувати всю площу переїзду в чистоті, прочищати жолоба для 

вільного проходження реборд коліс, а також настил і частину прилягаючої 

автодороги та пішохідний перехід. 

4. зустрічати поїзди та подавати сигнали машиністу рухомого складу. 

Слідкувати за пропуском великогабаритних вантажівок. 
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Замфір Т.В.: 

Студенти нашого відділення мають багато талантів, деякі з них у вільний від 

занять час пишуть вірші, займаються танцями, співають пісні. А зараз для вас 

вірш «Залізниця» у виконанні студента 21-ої групи Сазанова Андрія. 

ЗАЛІЗНИЦЯ 

І не думав я, що дорога –  

Нескінченна сталева нить –  

Увійде в життя, як тривога,  

Що пече мені і болить. 

Залізниця – нічні підйоми, 

Довгі моторошні гудки, 

Дужі руки, сумні від втоми,  

Нерви, зведені, мов курки. 

Штурмові снігові аврали  

Під кульгавий ритм колісниць, 

Мов стотонні бетонні шпали, -  

Суще лихо для колійниць. 

Не подумай, що все облити 

Чорнотою перо спішить,  

Просто в сповіді я відкритий,  

Просто в мене душа болить. 

Просто бачу твою відсталість 

І спішу помогти в біді,  

Бо в твою я не вірю старість –  

Вірю в нові дні молоді. 

Вірю в тебе, моя неповторна, 

В долю вписана, як рідня. 

І смачна мені житня чорна 

Скибка хліба твого щодня. 

2.2 Цікаві факти про залізницю.  

2.2.1 Презентація студентки 21-ої групи Бузили Оксани.  
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Усне опитування «Які ще цікаві факти ви знаєте?». 

2.3 Які спеціальності ви отримаєте по закінченню коледжу і що ви про них 

знаєте? 

2.3.1 Виступ студента 22-ої групи Гуза Святослава (із демонстрацією 

відео).  

По закінченні коледжу студенти отримують такі спеціальності як: 

«Технік-колійник» - з правом працювати на керівних посадах майстрів, 

бригадирів, техніків по експлуатації і ремонту колії. 

«Технік-механік рухомого складу» - з правом працювати на керівних посадах 

майстрів, бригадирів вагонного депо, станцій, вокзалів, начальниками потяга, 

техніками вагонного господарства по експлуатації та ремонту вагонів. 

«Технік-механік з ремонту автомобілів» - з правом працювати на керівних 

посадах майстрів, бригадирів ремонтних цехів, цехів експлуатації у всіх 

структурних підрозділах автотранспортних підприємств. 

«Технік-організатор перевезень» - з правом працювати на керівних посадах 

техніків, організаторів вантажних, пасажирських і міжнародних перевезень у всіх 

структурних підрозділах автотранспортних підприємств. 

2.3.2 Студентка 21-ої групи Граб Марія із віршем про коледж. 

Наш коледж – це не точка на карті земній, 

А це світло зірок мерехтливих, 

Світ любові й добра, сподівань і надій, 

Храм наук для розумних й кмітливих. 

Тут працюють викладачі за новими формами, 

Нові методи в навчанні всі використовують. 

Тут і мозкова атака, й різні «каруселі» 

Тільки б студенти на заняттях були навчені й веселі. 

Таланти і здібності наші розвивають, 

На конкурсах різних їх представляють. 

Професіоналів серед них багато. 

Вони – майстри своєї справи, 

На роботу йдуть, як на свято, 
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Шанують студенти їх талант і славу. 

І всі свої знання, свої вміння 

Вони все нам, студентам, віддають, 

Щоб ми змогли знання опанувати 

Й великими професіоналами своєї справи стати. 

3. Заключне слово кураторів. 

Замфір Т.В. 

Отже, підіб’ємо підсумки. Щоб у майбутньому виконувати улюблену 

роботу, здобути професію, то що необхідно робити сьогодні? 

Вчитись і зрозуміти, що для тебе найцікавіше. Знайти в собі талант і 

здібності. Виробляти волю і характер, доводити почату справу до кінця. 

Братись за будь-яку справу, пробувати себе в усьому, щоб зрозуміти, що тобі 

цікаво. 

Проаналізуйте отриману сьогодні інформацію разом із друзями, 

батьками і родичами. І завжди пам’ятайте: остаточний вибір тільки за Вами, 

оскільки вибираючи професію, Ви вибираєте майбутнє. Професія повинна 

приносити задоволення Вам і забезпечувати максимальну реалізацію Ваших 

можливостей. 

Злотник С.М. 

Обравши професію необхідно віднестись до навчання з великою 

відповідальністю, адже від цього залежить Ваше майбутнє. Цілком зрозуміле 

бажання на просто заробляти гроші обраною професією, а ще й отримувати від 

неї задоволення. Це запорука бути щасливим і задоволеним своїм життям. Навіть 

один із античних філософів сказав: «Люби те, що робиш, і роби те, що любиш». 


