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У житті кожної людини професійна діяльність посідає важливе місце. З пер-
ших кроків дитини батьки замислюються про її майбутнє, уважно стежать за
інтересами та схильностями, намагаючись визначити її професійну долю. Ви-
біркове ставлення до різних предметів допомагає виявити навчання в школі.
Деякі діти дуже рано проявляють інтерес до певних дисциплін, схильність до
окремих видів діяльності: образотворчої, музичної, конструкторської тощо.

У період отроцтва, на завершальному етапі навчання в школі, питання ви-
бору професії набуває особливої гостроти. Інколи вибір професійного на-
вчального закладу стає актуальним вже після закінчення дев'яти класів.
Частина школярів та їхніх батьків мають відповідь: «Я стану лікарем (вчителем,
інженером)»; «Наш син (наша дочка) буде навчатись у медичному інституті».
Але чи буде цей вибір виправданий у майбутньому?

Нерідко професійний навчальний заклад обирається випадково. Ча-
стина випускників шкіл одразу влаштовуються на роботу, не маючи спеці-
альної підготовки та значних професійних перспектив. Водночас пошук
свого місця у світі професій у ранній юності має особливе значення. Про-
блема «ким бути?»  поступається лише питанню «з ким бути?» – пошуку ко-
ханої людини. 

Навіть для молодих людей, які вступили до професійного навчального за-
кладу, проблема вибору професії остаточно не вирішена. Частина з них роз-
чаровуються в правильності свого вибору вже на першому році навчання, інші
– на початку самостійної професійної діяльності, хтось – після трьох-п’яти
років роботи за фахом. Інша частина випускників професійної школи (почат-
кової, середньої, вищої) не зможе знайти роботи за фахом і поповнить ряди
безробітних. Значить, питання вибору професії знову стане актуальним.

Отож, не маючи ані достатнього життєвого досвіду, ані досвіду в прийнятті
рішень, юнаки та дівчата повинні визначитись у важливому питанні – виборі
професії. Досить часто учні переживають серйозні труднощі, здійснюючи
такий вибір, однак вирішуючи цю проблему, вони отримують безцінний жит-
тєвий досвід та нові вміння. Аби здійснити правильний професійний вибір,
необхідно знати про світ професій, про вимоги, які професія висуває до лю-
дини, а також мати навички для дослідження власних можливостей. 

ПЕРЕДМОВА
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Слід враховувати, що сьогодні соціально-економічна ситуація розвивається
все динамічніше. Кардинально змінився ринок праці. Інтенсивний розвиток
економіки зумовив необхідність професійної мобільності та конкурентоспро-
можності працівників. З'явився новий вид бізнесу, орієнтований на пошук і
відбір висококваліфікованих фахівців. 

Запропоновані тренінгові заняття покликані допомогти юнакам та дівча-
там отримати необхідні знання про себе та про світ професій. Ці матеріали
розроблені в рамках проекту Українського фонду «Благополуччя дітей»
«Кар’єрне консультування. Фаза 2. Впровадження методики профорієнтації
для дітей старшого шкільного віку» за підтрики Міжнародної організації з міг-
рації (МОМ). 

Основана мета занять – допомогти в професійному самовизначенні у під-
літковому віці. Досягненню цієї мети сприяє вирішення наступних завдань:

- допомогти учасникам усвідомити власні життєві та професійні цілі;
- розробити план дій для досягнення власного благополуччя;
- спланувати власне майбутнє, у тому числі моделюючи кар’єрні пер-

спективи. 
Запропоновані на сторінках видання заняття та підходи можуть бути ви-

користані у профорієнтаційній роботі з учнями 8–9-х класів загальноосвітніх
навчальних закладів, а також будуть корисними під час виховних заходів для
дітей цієї вікової категорії, які виховуються у інтернатних закладах, живуть у
прийомних сім’ях або дитячих будинках сімейного типу.

У процесі виконання тренінгових вправ учні познайомляться зі світом про-
фесій, їх класифікацією та характеристиками, метою, умовами праці тощо.
Окрім того заняття передбачають певну роботу із самодослідження, форму-
вання власних життєвих цілей і перспектив. 

Для ефективного досягнення мети тренінгові заняття об’єднані у три блоки,
кожен із яких реалізує певну задачу, спрямовану на життєве та професійне са-
мовизначення учнів. Так, блок «Професія» присвячений питанням професій-
ного вибору та надає учасникам можливість опанувати навички самоаналізу.
Блок «Кар’єра» зосереджений на формуванні власних кар’єрних перспектив,
починаючи з питань важливості освіти, вибору навчального закладу і до ал-
горитму пошуку роботи та орієнтації на потреби в спеціалістах у тому чи ін-
шому регіоні. Блок «Успіх» акцентує увагу на створенні успішного середовища,
побудові образу благополучної успішної людини, якою може стати сьогод-
нішній учень, а також на інформації про те, як відкрити власну справу та ге-
нерувати бізнес-ідеї для майбутнього процвітання. 

Тренінгові заняття орієнтовно розраховані на 20 годин. В умовах досить
щільного графіка шкільного навчання цю роботу можна розпочинати в дру-
гому півріччі 8-го, а продовжувати першому півріччі 9-го класу. Однак заняття
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досить уніфіковані, тому їх можна легко адаптувати до умов та можливостей
конкретного навчального закладу.

На сторінках публікації читачі зможуть знайти інформацію не тільки прак-
тичного, але й теоретичного характеру. Зокрема тут ідеться про особливості
профконсультативної діяльності та власне кар’єрного консультування. Ці пи-
тання є доробком вітчизняних теоретиків та практиків у сфері профорієнта-
ційної роботи із учнями загальноосвітніх навчальних закладів.

Хочеться висловити подяку Міжнародній організації з міграції в особі
Тетяни Іванюк, представнику Українського фонду «Благополуччя дітей» у
АР Крим Любові Гур’євій, усім тим, хто брав участь у апробації матеріалів
під час навчальних семінарів для фахівців, які здійснюють профорієнта-
ційну роботу із учнями загальноосвітніх навчальних закладів у м. Сімфе-
рополі та м. Києві, чиї слушні рекомендації та побажання значною мірою
покращили публікацію.

Цілком зрозуміло, що запропоновані матеріали лише частково розкри-
вають окремі підходи до вирішення складної та багатогранної проблеми. Ваші
відгуки, зауваження, побажання та пропозиції просимо надсилати на адресу:
staff@ccf.kiev.ua.

Тетяна Цюман, редактор видання, 
кандидат педагогічних наук, доцент.
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Блок 1

ПРОФЕСІЯ
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Заняття 1. «Я»

Мета: сприяти усвідомленню учасниками унікальності кожної особистості.

Завдання:
· надати учасникам інформацію щодо сутності понять «індивід», «осо-

бистість», «індивідуальність», а також різних сторін особистості та
особливостей сприйняття;

· сприяти відпрацюванню навичок надання інформації та отримання
зворотного зв’язку щодо своєї особистості.

Ключові поняття: індивід, особистість, індивідуальність, унікальність.

Необхідні матеріали: фліп-чарт, великі аркуші паперу, маркери, аркуші
формату А-5 за кількістю учасників, журнали, газети, клей, ножиці,
маркери.

План заняття:

- Інформаційне повідомлення «Індивідуальність – що це?» (10 хв.)
- Вправа «Силует» (15 хв.)
- Вправа «Супер-сумка» (30 хв.)
- Підсумки (5 хв.)

 Інформаційне повідомлення «Індивідуальність – що це?»

Індивідуальність – це поєднання особливостей людини, що утворюють
її своєрідність, відмінність від інших людей.

Індивідуальність людини виявляється в рисах характеру, звичках, інтере-
сах, особливостях мислення, мові, фантазіях тощо. Особистість неповторна
у своїй індивідуальності. На Земній кулі немає двох людей з однаковим по-
єднанням індивідуальних особливостей. Індивідуальна кожна людина, але
індивідуальні сть одних проявляється яскраво, інших – малопомітно.

Індивідуальність людини може виразно проявлятися в інтелектуальній,
емоційній, вольовій сферах, а може  відразу в усіх.

Поняття «особистість» та «індивідуальність» не тотожні, але тісно пов’язані. 

Багато особливостей людини (пам’ять, мислення, звички) є якостями її
індивідуальності, а не характеристиками особистості, оскільки вони не важ-
ливі для тих груп, членом яких людина є. 

У системі стосунків з іншими людьми важливі не лише індивідуальні, але й
особистісні якості. Наприклад, сміливість і рішучість як риси індивідуальності
хлопця не будуть характеристиками його особистості доти, поки він не про-
явить їх, захищаючи слабшого чи здійснюючи інший сміливий вчинок.
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Завершуючи інформаційне повідомлення, ведучий звертає увагу на мету
заняття та анонсує його завдання. Ведучий наголошує на тому, що протя-
гом заняття учасники більше дізнаються про себе, а також про інших учас-
ників групи.

 Вправа «Силует»

Кожний учасник отримує аркуш паперу і за-
вдання: тільки за допомогою рук зробити з ар-
куша «людину» (силует хлопчика чи дівчинки). 

Потім кожен учасник пише на силуеті своє
ім’я, мрію (ідею, мету), улюблену справу, улюб-
лену книгу, улюблене місце відпочинку, улюб-
лену страву (як на малюнку).

Після цього учасникам слід піднятися зі своїх
місць, підходити один до одного і записувати на
відповідних місцях силуету імена людей, з
якими збігаються одна або декілька зафіксова-
них позицій.

Запитання для обговорення:

· У кого збіглися всі позиції?
· У кого декілька позицій?
· У кого жодної позиції не збіглося?
· Що вам дало виконання цієї вправи? 

На завершальному етапі учасники прикріплюють свої силуети на великий
аркуш паперу, утворюючи своєрідне коло друзів.

 Вправа «Супер-сумка»

Кожен учасник отримує журнали та аркуші паперу, з яких він має скон-
струювати собі паперову сумку. Використовуючи журнал, фломастери, клей,
ножиці, кожен учасник на зовнішню сторону сумки має прикріпити ті ма-
теріали (вирізки з журналів), які, на його думку, відображають те, що про
себе знає він і знають інші (А). 

У середину сумки слід покласти ті вирізки фотографій, слогани, малюнки,
які відображають його «таємну зону», про яку іншим не відомо (B). 

Після того як усі закінчили роботу, кожен презентує свою сумку, обов’яз-
ково говорячи про відкриту зону – зовнішню сторону сумки, а за бажання –
про таємну.
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Коли учасник розповів про свою сумку, інші можуть прокоментувати, на-
скільки сказане відповідає, на їх думку, дійсності, можливо, додати якості,
що є істотними, але про які учасник не сказав (це може стосуватися «сліпої
зони»). У коментарях учасники спираються на позитивні якості.

Запитання для обговорення:

· Що вам найбільше сподобалося у вправі?
· Чи дізналися ви щось нове про себе та інших?
· Де можна використати отриману інформацію?

 Підсумки 

Унікальність – це неповторність у своїй особливості. У житті кожного
є людина, яка вважає його особливим і неповторним. І вона має рацію,
оскільки кожний з нас – неповторний. І є два кричущі докази цієї непов-
торності.

Перший доказ – «Неповторний (-на), бо єдиний (-на)».

Подивіться на свої руки. Неможливо уявити собі більш універсальний ін-
струмент. Подумайте про складний механізм перетворення їжі на енергію.
Прислухайтесь до биття свого серця. Воно скорочується з частотою 70 ударів
на хвилину. Ваше серце за 15 років життя робить 550 мільйонів ударів без
жодної перерви!

Кожен з нас є дійсно складним, дивовижним, чудовим у своїй неповторності.

Другий доказ – «Кожна людина має особливу цінність!»

Кожна людина по-особливому мислить, відчуває, має унікальні думки,
уподобання, таланти та почуття. Кожна людина має своє призначення.
Кожна людина щодня робить вибір подальшого розвитку, життя.

Ось як сказав про унікальність український поет Василь Симоненко:

Ти знаєш, що ти — людина.
Ти знаєш про це чи ні?
Усмішка твоя — єдина,
Мука твоя — єдина,
Очі твої — одні.

Більше тебе не буде.
Завтра на цій землі
Інші ходитимуть люди,
Інші кохатимуть люди —
Добрі, ласкаві й злі.
Сьогодні усе для тебе —

Озера, гаї, степи.
І жити спішити треба,
Кохати спішити треба —
Гляди ж не проспи!

Бо ти на землі — людина,
І хочеш того чи ні —
Усмішка твоя — єдина,
Мука твоя — єдина,
Очі твої — одні.
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Заняття 2. «Мої цінності, здібності, нахили, таланти, вподобання»

Мета: сприяти усвідомленню учасниками власних цінностей, здібностей,
нахилів, талантів та вподобань.

Завдання:
· ознайомити учасників із розмаїттям людських цінностей, здібностей,

нахилів, талантів та вподобань;
· допомогти у визначенні індивідуальної ієрархії цінностей, сприяти

усвідомленню того, що вчинками керують власні цінності. 

Ключові поняття: особистість, життєвий вибір, цінність.

Необхідні матеріали: фліп-чарт, великі аркуші паперу, маркери, аркуші
формату А-5 за кількістю учасників; фліп-чарт, великі аркуші паперу, мар-
кери, аркуші паперу формату А-4 за кількістю учасників із зображеннями
десяти кружечків-«жетонів», аркуші паперу формату А-4 за кількістю учас-
ників із зображеннями герба, поділеного на сектори, скотч.

План заняття:

- Інформаційне повідомлення «Що впливає на вибір професії?» (5 хв.)
- Вправа «Герб» (25 хв.)
- Інформаційне повідомлення «Що таке цінність?» (5 хв.)
- Вправа «Аукціон цінностей» (25 хв.)

 Інформаційне повідомлення «Що впливає на вибір професії?»

На вибір людиною професії впливають її здібності, уподобання, нахили
й таланти. Розберемося, що означають ці поняття.

Здібності – це властивості особистості. Від здібностей залежить якість ді-
яльності, її успішність і рівень досягнень. Відомий психолог А. В. Петровський
образно порівнював здібності із зерном, на яке ще тільки чекає розвиток:
подібно до того, як кинуте в землю зерно є лише можливістю колоса, який
може вирости з цього зерна, але лише за умови, що структура і вологість
ґрунту, погода тощо будуть сприятливими, здібності людини є лише можли-
вістю для набуття знань і вмінь.

Уподобання спонукають до оволодіння новими знаннями, розширюють
кругозір, допомагають долати перепони. 

Уподобання розрізняються за змістом (наприклад, музичні, технічні та
інші), за широтою (різносторонні та вузькі), за глибиною (глибокі та повер-
хові), за тривалістю (стійкі та нестійкі). 
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Уподобання можуть переходити в нахили – прагнення займатися певною
діяльністю. Нахили, переважно, поєднують у собі стійку цікавість до тих чи
інших явищ дійсності та стійке бажання самому діяти в цьому напрямку. Між
інтересами та нахилами багато спільного, але й багато різного. Інтереси
можна визначити формулою «хочу знати», а нахили – «хочу діяти».

Талант – це вищий рівень здібностей людини до певної діяльності. Це
поєднання здібностей, які дають людині змогу успішно, самостійно й ори-
гінально виконати певну складну трудову діяльність.

Талант – це високий рівень розвитку спеціальних здібностей; сукупність
таких здібностей, що дають змогу одержати продукт діяльності, який виріз-
няється новизною, високим рівнем досконалості й суспільною значимістю. 

Уже в дитячому віці можуть виявитися перші ознаки таланту в музиці, ма-
тематиці, лінгвістиці, техніці, спорті тощо. Разом з тим талант може прояви-
тися й пізніше. Формування і розвиток таланту значною мірою залежить від
суспільно-історичних умов життя й діяльності людини. 

Талант може проявлятися в будь-якій сфері людської праці: в організа-
торській і педагогічній діяльності, в науці, техніці, в найрізноманітніших
видах виробництва. 

Для розвитку таланту велике значення мають працьовитість і наполегли-
вість. Для талановитих людей характерна потреба в занятті певним видом
діяльності, яка часом виявляється у пристрасті до обраної справи.

Поєднання здібностей, які є основою таланту, в кожному випадку буває
особливим, властивим тільки певній особистості. Про наявність таланту слід
робити висновок за результатами діяльності людини, які мають вирізнятися
принциповою новизною, оригінальністю підходу. Талант людини, як пра-
вило, обумовлений потребою у творчості.

 Вправа «Мій герб»

Ведучий пропонує учасникам поміркувати над власними здібностями, на-
хилами, талантами та вподобаннями. З цією метою він пропонує учасникам
протягом 15 хв. створити власний герб (додаток I - 1), який би складався з різ-
номанітних чеснот його господаря. 

Серед них: 
· ім’я; 
· життєве кредо;
· здібності;
· нахили;
· уподобання;
· таланти.
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Ведучий на ватмані презентує схему роз-
робки герба та наголошує на тому, що герб має
якнайповніше представити господаря. Лише сек-
тор «Думка друзів» заповнюватиметься згодом.

Після завершення роботи учасники влашто-
вують геральдичне зібрання, прикріплюючи
власні герби на дошку (та / або стіни) і перетво-
рюючись на знавців геральдики. Ведучий роздає
кожному учаснику по три клейкі листочки та по-
яснює суть наступного етапу вправи: «Ви зараз
маєте можливість ознайомитися з унікальними
експонатами – гербами ваших одногрупників,
однокласників. Детально розгляньте кожний з
них, проаналізуйте заявлені автором герба власні
чесноти. У разі, якщо автор щось важливе про
себе не зазначив, підкресліть / зазначте невка-
зану ним чесноту, записавши її (їх) на клейкому
листочку та прикріпивши у відповідному віко-
нечку «Думка друзів». 

На цю роботу групі відводиться 10 хв.

Після завершення ведучий просить учасників забрати з виставки свої
герби та переглянути, чи не додалося до них думок друзів. 

Запитання для обговорення:

· Що дало вам виконання цієї вправи?
· Який з етапів для вас був найскладніший і чому?
· Який з етапів був найцікавіший і чому?
· Чи буде герб, створений вами, постійним, чи

змінюватиметься протягом життя?
· Якщо герб змінюватиметься, то які сектори зазнають цих змін? 
· Чи легко було виступати у ролі знавців та робити дружні

нотатки? Чому?

 Інформаційне повідомлення «Що таке цінність?» 

Ведучий звертає увагу учасників на те, що на вибір професії впливають
також цінності. Він наголошує, що існує декілька визначень поняття «цін-
ність», а саме: 

· реальна вартість предмета в грошовому вираженні, тобто ціна, вартість;

· значимість предмета для задоволення потреб людини;
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· властивість чого-небудь задовольнити потреби людини.

На формування цінностей впливають родина, друзі, культурні традиції
сім’ї, суспільство в цілому, мета, до якої йде людина, її вибір.

Упродовж усього життя людина здійснює вибір. Це стосується як пересіч-
них справ, наприклад, який фільм переглянути, так і дуже важливих: чи ска-
зати рідній людині, що вона невиліковно хвора? Що ж впливає на наш вибір?
Чому в одних випадках ми легко наважуємося, а в інших дуже важко при-
ймаємо рішення? Що нами керує? 

Одним із важливих факторів, які впливають на наш вибір, є цінності. Саме
вони підказують, як вчинити, виправдовують та пояснюють, чому потрібно
вчинити так, а не інакше. Є такі цінності, якими людина не поступиться ні-
коли, а є такі, від яких може відмовитися. Цінності можуть бути матеріальні
(гроші, машина, будинок), суспільні (свобода, демократія), проте для кожної
людини важливі моральні цінності (любов, дружба, порядність). Для того, щоб
зберегти цінності, існують норми поведінки (поважай старших, будь чесним
тощо). Саме цінності й норми дозволяють жити в суспільстві. Вони визна-
чають, яка поведінка є доброю, а яка – поганою. Вони вказують людині шлях
у житті. Від того, які цінності обере людина, залежить, чи будуть її шанувати
інші. Цінності можуть сприяти успіху та благополуччю людини.

 Інтерактивна гра «Аукціон цінностей»

Ведучий роздає кожному учаснику аркуш формату А-4, на якому на-
мальовано десять жетонів.

Він вітає учасників і повідомляє, що усі вони наразі опинилися на незви-
чайному заході – аукціоні, де можна придбати важливі речі – цінності, які
допоможуть досягнути успіху в житті, забезпечать омріяне.

Він наголошує на тому, що впродовж гри жетони можна обмінювати на
той чи інший лот-цінність. Максимальна кількість лотів – десять, але у них
різна вартість, тобто будуть лоти, ціна яких більша, ніж один жетон. 

Якщо учасник використає всі жетони, то вже не зможе нічого придбати
на аукціоні. 

В одному лоті на продаж виставляються водночас дві цінності. Учасник
може вибрати лише одну з них або нічого не придбати. 

Назву тієї цінності, яку учасник готовий придбати, треба написати на
жетоні, перекресливши його як «використаний». Свій вибір потрібно ро-
бити швидко. Перехід до наступного лота означає, що попередній «знято
з торгів».
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Запитання для обговорення:

· Яка покупка подобається вам понад усе? Чому?
· Чи шкодуєте ви, що не зробили якоїсь покупки? Чому?
· Чи хотілося б вам поміняти якісь правила гри? Поясність

свою відповідь.
· Чого ви навчилися, виконуючи цю вправу?

Ведучий підбиває підсумок: наші духовні цінності впливають на те, як ми
витрачаємо власний час та ресурси. 

Правила гри можна змінити, але життя – це не гра. Не можна «пере-
грати» вже зроблений вибір чи скасувати прийняте у минулому рішення.
Не можна охопити абсолютно все чи скористатися кожною можливістю.
Не можна передбачити, які можливості залишаться відкритими для тебе
через тиждень або рік. 

№
лота

Цінність Вартість

1 2 3 4

1
Сучасний будинок із басейном та
кортом для тенісу

Новий спортивний автомобіль 1 жетон

2
Відпочинок у будь-якій точці
Земної кулі протягом одного
місяця з найкращим другом

Наступна сходинка в успішній
кар’єрі

2 жетони

3 Стрімка політична кар’єра
Можливість постійного
самовдосконалення

2 жетони

4 Хороша освіта
Виробництво, яке приносить
великий прибуток

2 жетони

5 Здорова сім’я Всесвітня слава 3 жетони

6 Чиста совість Успіх за будь-яку ціну 2 жетони

7 Матеріальне благополуччя
Повага і визнання колег та
послідовників

1 жетон

8 Керувати людьми Працювати у команді однодумців 2 жетони

9 Стрімка кар’єра завдяки випадку
Поступове сходження до успіху
шляхом постійного
самовдосконалення

2 жетони

10 Сім додаткових років життя
Безболісна смерть, коли 
прийде час

3 жетони
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Людині часто бракує часу, варіантів вибору, грошей, можливостей тощо.
Завжди варто пам’ятати, що життя – то найвища цінність. Життя – це не
шкільна чернетка, яку можна переписати. Тому, керуючись власними життє-
вими цінностями, талантами, вподобаннями, здібностями та нахилами, ми
обираємо свій життєвий і професійний шлях.

Заняття 3. «Світ професій»

Мета: проінформувати учасників про світ сучасних професій.

Завдання:
· надати учасникам інформацію щодо особливостей світу сучасних про-

фесій;
· сприяти відпрацюванню навичок створення професіограми май-

бутньої професії.

Ключові поняття: професія, професіограма, особистість, майбутнє.

Необхідні матеріали: фліп-чарт, великі аркуші паперу, маркери, бланки
«Професіограма майбутньої професії» за кількістю учасників.

План заняття:

- Вправа «Професії бувають…» (20 хв.) 
- Інформаційне повідомлення «Розмаїтий світ професій» (10 хв.)
- Вправа «Професіограма майбутньої професії» (25 хв.)
- Підсумки (5 хв.)

 Вправа «Професії бувають…»

Перед початком роботи ведучий говорить, що світ професій надзвичайно
динамічний та мінливий. Кожного року з’являється близько 500 нових про-
фесій. Разом з тим багато з професій сьогодні «живуть» лише 5–15 років, а
потім або «помирають», або ж змінюються настільки, що їх важко впізнати.
Особливістю сучасного світу професій є те, що на зміну монопрофесіона-
лізму приходить поліпрофесіоналізм. Це означає, що людині потрібно праг-
нути оволодіти не однією професією, а кількома суміжними. Разом із тим і
сама людина розвивається, і протягом життя може з’явитися бажання або
необхідність змінити професію або кваліфікацію.

Що ж стосується існування або відсутності здібностей до певної професії,
то за наявності інтересу та мотивації даний фактор не є вкрай важливим.
Видатний російський психолог Б. М. Теплов відзначав, що «ніхто не в силах
передбачити, до якої межі може розвиватися та чи інша здібність: принци-
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пово кажучи, вона може розвиватися безкінечно, обмежуючись лише часом
життя людини, методами виховання та навчання». В. Н. Дружинін підкре-
слював, що для кожної професії існує певний мінімально необхідний рівень
здібностей, нижче якого неможливо оптимально здійснювати професійну
діяльність, а далі трудова успішність визначається мотивацією, характеро-
логією, системою цінностей тощо.

Ведучий об’єднує учасників у 5 міні-груп. Кожна міні-група, в залежності
від номера, отримує роздрукований на окремих аркушах текст (додаток I - 2).
Відповідно до тексту необхідно в оригінальній формі придумати презентацію
основного змісту інформації, яка була б зрозумілою іншим учасникам групи.
Через 10 хв. міні-групи презентують свої напрацювання на загал.

Запитання для обговорення:

· Яку нову інформацію ви отримали, прослухавши презента-
ції представників міні-груп?

· Яка презентація, з вашої точки зору, була найоригіналь-
ніша?

· Чи вплинула інформація, яку ви почули, на ваше уявлення
про ті чи інші професії?

 Інформаційне повідомлення «Розмаїтий світ професій»

Орієнтуючись на презентації груп у попередній вправі, ведучий в якості
підсумка пропонує інформаційне повідомлення про типи професій. 

Усі професії поєднані у п’ять типів: «Людина–техніка», «Людина–природа»,
«Людина–людина», «Людина–знакова система», «Людина–художній образ».

Перша група професій типу «Людина–техніка» об’єднує професії,
спеціалісти яких мають справу з технікою. Наприклад, інженер, радіотехнік,
технолог, слюсар, оператор технічного устаткування, механізатор тварин -
ниць ких ферм, електромонтер тощо. Спеціалісти таких професій працюють
скрізь: у промисловості, сільському господарстві, в обслуговуванні, в науці
тощо. Такі фахівці повинні бути людьми, у яких переважає розвинений
невербальний інтелект, тобто ті, які вміють технічно мислити. Вони втілюють
на практиці конструктивні креслення, схеми. Важливу роль у їхній роботі
відіграє координація рухів, добре розвинений окомір. Вони повинні добре
розумітися на кресленнях, різних схемах, графіках, мати розвинену
просторову уяву. Багато у їх діяльності значить і сенсомоторна чутливість,
відповідна координація рухів.

Спеціалісти сфери «Людина–природа» мають справу з об’єктами живої
та неживої природи. Це професії геолога, астронома, еколога, мікробіолога,
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садівника, лісівника, зоотехніка, рибовода, бджоляра, фермера; сюди ж
відносять професії, пов’язані з переробкою харчових продуктів: кухар,
майстер сиророб, тістовод, кондитер тощо. Такі професії можуть
опановувати тільки ті люди, які люблять природу, можуть оберігати та
примножувати її. Їм притаманні такі властивості, як акуратність, чуйність,
спостережливість тощо. Такі фахівці можуть працювати у: харчовій,
переробній промисловості, сільському господарстві тощо.

До типу «Людина-людина» відносяться професії, обравши які ви будете
працювати з окремими людьми, групами людей. Перш за все, вони
вимагають від фахівців уміння спостерігати, аналізувати взаємини, події,
керувати, навчати, обслуговувати тощо. Це вчитель, продавець, лікар,
перукар, юрист, менеджер, екскурсовод, психолог, соціальний працівник та
інші. Такі професіонали працюють в освіті, науці, у сері обслуговування,
медицині тощо. Окрім уміння спілкуватися з людьми, поважати їх, вони
повинні бути витривалими, чемними, уважними, шляхетними, мати добре
розвинений вербальний інтелект, зорову пам’ять, культурну мову і таке інше. 

Професії типу «Людина–знакова система» вимагають від особистості
об’єктивної самооцінки. Якщо предметом праці є знаки, знакові системи,
літери, цифри, звуки, слова, інформація, то людині необхідні такі властивості,
як посидючість, уважність, відповідальність, зосередженість, добре розвинений
слух, зір, здібності аналізувати явища, факти, події. Для прийняття
обґрунтованого виваженого рішення щодо вибору професії бухгалтера,
оператора ЕОМ, економіста, банківського службовця, аудитора, кресляра,
лінгвіста тощо треба уважно зважити свої здібності. Такі спеціалісти потрібні
у будь-якій галузі: промисловості, сільському господарстві, обслуговуванні,
транспорті. Вони працюють в освіті, науці, зв’язку, адміністративних органах,
в управлінні підприємствами, установами і т. ін.

Тип професій «Людина–художній образ» вимагає від людини уміння
відтворювати художній образ, його елементи. До таких професій відносяться
не лише професії художника-декоратора, дизайнера, режисера, актора,
письменника тощо. Тут можна назвати і багато інших професій, наприклад
– живописець із розпису порцеляни, ювелір, перукар, озеленювач, майстер
з оздоблювальних робіт тощо. Такі талановиті фахівці працюють у різних
галузях господарства. Це промисловість і обслуговування, мистецтво і освіта,
культура і ще багато різних сфер діяльності. Працювати за такими
професіями можуть ті, хто має розвинений смак, художньо-образне
мислення, просторову уяву, точні рухи тощо. Але найголовніша їх
властивість – висока духовність. 

Окрім того, професії можуть класифікувати й за іншими ознаками.
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За умовами праці виділяють чотири групи професій1: 

Праця в умовах звичайного (побутового) мікроклімату (бухгалтер,
інженер, програміст, секретар-референт). 

Праця з перебуванням на відкритому повітрі з різкими перепадами
температури, вологості (будівельник, пожежник, рільник, агроном). 

Праця у незвичних умовах: під землею, під водою, на висоті, в повітрі, в
гарячих цехах, в цехах з неминучою виробничою шкодою (льотчик, шахтар,
водолаз, апаратник). 

Праця з підвищеною моральною відповідальністю за здоров’я, життя
людей, за великі суспільні, матеріальні цінності (вчитель, лікар, інженер з
техніки безпеки, аудитор). 

Залежно від засобів праці професії поділяють на чотири групи:

Професії, пов’язані з використанням ручної праці (столяр, монтажник
радіоапаратури, ювелір, музикант, хірург). 

Професії, пов’язані з використанням машин з ручним керуванням (токар,
водій, машиніст, оператор зв’язку). 

Професії, пов’язані з використанням напівавтоматів, автоматів,
автоматичних ліній, робототехнічних комплексів (сталевар, друкар,
апаратник, диспетчер енергосистеми). 

Професії, пов’язані з використанням функціональних засобів, знарядь
праці (викладач, актор, диригент, режисер, спортсмен). 

Залежно від мети праці можна виділити три класи професій:

Гностичні: розпізнати, розрізнити, оцінити, перевірити (санітарний
лікар, літературний критик, контролер, товарознавець, експерт, слідчий). 

Перетворюючі: обробити, перемістити, організувати, перетворити (водій,
живописець, викладач, паркетник, слюсар, кравець). 

Дослідницькі: винайти, вигадати, знайти новий варіант, сконструювати
(закрійник, розмітник, селекціонер, художник-оформлювач). 

Характеристика типів професій

1 Джерело: стаття Козловського О. В.: «Как правильно выбрать профессию: методики, тесты, рекомендации» -
Донецьк: ТОВ ПКФ «БАО»- 2006 - 800 с - с.25-30.

Вид діяльності Предмет праці
Основні вимоги щодо

професії 
Приклади професій

1 2 3 4

Людина – людина

Виховання, навчання,
управління, медичне, 

Людина, групи людей,
колектив, військові  

Здатність встановлювати
стосунки з людьми,

Педагог, вихователь,
гід-перекладач, 
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1 2 3 4

побутове, правове,
інформаційне
обслуговування

підрозділи, шкільні
та навчальні класи,
групи дитячих садків

допомога в оволодінні основами
наук. Акуратність,
пунктуальність, доброта,
готовність прийти на допомогу
іншій людині, привітність,
доброзичливість,
самокритичність, самовладання,
спостережливість, емоційна
стійкість, розподіл уваги,
логічність мислення, високі
показники пам'яті

бібліотекар,
лікар, медсестра,
працівник міліції, суду,
прокуратури, юрист,
офіціант, стюардеса,
продавець,
адміністратор,
екскурсовод, тренер,
кореспондент тощо

Людина – техніка

Створення,
монтаж, складання,
експлуатація,
управління, ремонт

Машини, механізми,
агрегати, технічні
системи, об'єкти,
транспортні засоби

Значні вимоги до зорового
сприйняття, високий інтелект,
хороша координація рухів,
точність, технічне мислення,
стійкість нервової системи,
витримка, стійкість уваги,
здатність до її розподілу і
переключення, високі показники
оперативної, зорової
пам'яті, організованість,
цілеспрямованість, витривалість,
самоконтроль, врівноваженість

Електромонтажник,
інженер-електрик,
регулювальник
радіоелектронної
апаратури та приладів,
радіоінженер, слюсар,
токар, фрезерувальник,
шахтар, водій
транспортних засобів,
ткач, складальник
взуття, будівельник,
машиніст крана тощо

Людина – природа

Вивчення,
дослідження,
добування,
вирощування,
догляд,
профілактика
захворювань

Об'єкти живої та
неживої природи,
земля, атмосфера,
корисні копалини,
рослини, тварини,
біологічні процеси

Здатність виявляти причинно-
наслідкові зв'язки, аналітичне
мислення, вміння передбачати та
оцінювати мінливі природні
фактори, знання природної
системи, багата уява, оперативне
мислення, спостережливість,
наполегливість, відповідальність,
стійкість, розподіл та довільне
переключення уваги, наочно-
образна та зорова пам'ять

Гідромеліоратор,
геолог, агроном,
селекціонер, садівник,
рибалка, зоотехнік,
ветеринарний лікар,
фізіолог, біохімік,
лісник, фермер,
формувальник
ковбасних виробів,
технік-топограф,
океанолог тощо

Людина – знакова система

Обчислення,
підрахунки,
виконання
креслень, схем,
переклади текстів,
упорядкування,
збирання, аналіз та
зберігання
інформації,
ведення записів

Тексти, цифри,
формули, коди,
умовні позначення,
поняття, звукові
сигнали, креслення,
карти, схеми

Високі вимоги до точності
зорового сприймання та його
об'єму, концентрація уваги,
довготривала пам'ять, логічне
мислення, зорові уявлення,
вміння аналізувати та
узагальнювати інформацію,
емоційна стійкість, терпіння,
самовладання, точність рухів,
відповідальність, організованість

Оператор ЕОМ, радист,
телеграфіст, бухгалтер,
економіст, конструктор,
геодезист, бібліограф,
лінгвіст, перекладач,
історик, метролог,
математик, топограф,
програміст, філософ
тощо
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 Вправа «Професіограма майбутньої професії»

Перед початком роботи ведучий говорить, що 20–30 років тому все,
пов’язане з професіями, набагато більшою мірою, аніж зараз, описувалося
професіограмами — характеристиками видів професійної діяльності, ство-
реними за певною схемою. Виконання наступного завдання допомагає са-
мостійно створити власну професіограму. Для цього ведучий об’єднує
учасників у 4–5 міні-груп (в залежності від кількості учасників). Кожна міні-
група протягом 10 хв. на окремому аркуші формату А-1 повинна створити
професіограму за такою схемою:

1. Назва професії.

2. Близькі професії.

3. Основні обов’язки, які необхідно виконувати.

4. Якості, необхідні для цієї професії.

5. Переваги професії.

6. Недоліки професії.

7. Освіта (де необхідно навчатися, щоб опанувати професію)

До уваги ведучого!

Текст інформаційного повідомлення, поданий вище, є лише орі-
єнтиром для ведучого. Його можна подавати в тезах, у залежності
від рівня поінформованості групи та якості презентацій учасників
до вправи «Професії бувають». 

1 2 3 4

Людина – художній образ

Художнє
відображення
дійсності,
проектування,
моделювання,
відтворення,
створення образів,
виготовлення
художніх виробів,
копіювання

Художній образ,
музика, предмети
образотворчого
мистецтва,
скульптура,
літературні твори,
технічна та прикладна
естетика

Добре розвинений художній
смак, розвинене просторове
мислення, концентрація та
стійкість уваги,
спостережливість, творча
уява, образне мислення,
емоційність, наочно-образна
пам'ять, здатність до
перевтілення, яскравість
зорового сприймання,
точність сприймання
кольору та відтінків

Маляр, реставратор,
архітектор, дизайнер,
скульптор,
мистецтвознавець,
художник- модельєр,
паркетник, ювелір,
фотограф, письменник,
актор, журналіст,
перукар, хореограф,
балетмейстер,
кондитер, кінорежисер
тощо
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Виконання завдання завершується презентацією напрацювань міні-груп.

Запитання для обговорення:

• Що вам сподобалося у створених професіограмах?
• Чи виникли запитання під час презентацій? Які саме?
• Чи знайшли ви у себе якості, необхідні для професії? Якщо так, то які

саме?

На завершення заняття ведучий резюмує: існує багато цікавих, творчих,
необхідних професій, потрібно лише вибрати ту, яка до душі, яка зробить
людину щасливою і тут найголовніше – не схибити!!!

Заняття 4. «Вибір професії»

Мета: сприяти усвідомленню учасниками важливості та необхідності зва-
женого вибору майбутньої професії та професійного шляху.

Завдання:
• надати учасникам інформацію про алгоритм вибору професії;
• сприяти відпрацюванню навичок застосування алгоритму вибору

професії.

Ключові поняття: професія, посада, спеціальність, алгоритм вибору
професії.

Необхідні матеріали: фліп-чарт, великі аркуші паперу, маркери, малюнок
на аркуші А-1 (листок фліп-чарту) «Схема «Хочу-Можу-Треба», роздаваль-
ний матеріал «Алгоритм вибору професії», роздавальний матеріал «По-
милки при виборі професії».

План заняття:

- Інформаційне повідомлення «Хочу! Можу! Треба!» (10 хв.)
- Вправа «Алгоритм вибору професії» (25 хв.)

До уваги ведучого!

Учасники на власний розсуд обирають професії, для яких вони бу-
дуть створювати професіограми. Однак для полегшення вико-
нання завдання та для розширення переліку професій, ведучий
може запропонувати міні-групам скористатися назвами професій,
які були представлені в інформаційному повідомленні «Розмаїтий
світ професій».

Book_ICF_Tanya_book_health  07.07.2013  19:20  Page 22



БЛОК «Професія»

23

- Вправа «Помилки при виборі професії» (20 хв.)
- Підсумки (5 хв.)

 Інформаційне повідомлення «Хочу! Можу! Треба!»

Кожна людина хоча б раз в житті обирала собі професію. Для прийняття
правильного рішення при виборі професії необхідно враховувати ряд фак-
торів – власні побажання, психологічні особливості та можливості, не слід
забувати про потреби ринку праці. Для цього існує так звана «формула ви-
бору професії», яка в загальному вигляді показує первинний алгоритм при-
йняття оптимального рішення в поєднанні наступних компонентів: «хочу»
– «можу» – «треба»2. 

Ведучий пропонує учасникам звернути увагу на малюнок із зображенням
схеми «Хочу-Можу-Треба». 

I. «Хочу» – намагання особистості, тобто інтереси, нахили, мотиви,
плани, професійні наміри. Це те заняття, яке людина робить з інтересом, з
бажанням, за власною ініціативою (як у школі, так і в позаурочний час).
Якщо вибрана справа подобається, то людина буде працювати, підвищувати
свою кваліфікацію, користуватися авторитетом і в результаті більше зароб-
лятиме.

2 За матеріалами: Алгоритм вибору професії [Електронний ресурс]. – Режим доступу 
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II. «Можу» – можливості особистості, тобто стан здоров’я, наявний досвід
(знання, вміння, навички), психофізіологічні якості, здібності до різних
видів діяльності. Наприклад, в якихось справах людина відчуває себе більш
успішною, довго може займатися цією справою, не втомлюючись, а в інших
– навпаки, швидко починає нервувати, сердитись, у неї нічого не виходить.

III. «Треба» – потреби суспільства, тобто уявлення про обов’язок, мо-
ральні установки, ціннісні орієнтації, знання про світ професій, про пер-
спективні спеціальностей, які користуються попитом на ринку праці, і
вірогідність працевлаштування за обраним фахом. Слід врахувати, що отри-
мання статусу безробітного – невиграшний початок трудової кар’єри. Тому
обираючи професію, потрібно узгодити свій вибір з потребами суспільства
в кадрах, кон’юнктурою ринку праці.

На схематичному малюнку сектори «Хочу», «Можу» і «Треба» позначені ко-
лами, що взаємно перетинаються. Неважко побачити, що оптимальний ва-
ріант – це взаємний перетин усіх трьох областей: «Хочу», «Можу» і «Треба»
(зона D). Це ідеал, про який можна лише мріяти, але до якого все ж таки не-
обхідно прагнути. Інші три випадки перетину (зони А, В і С) – це варіанти,
які певною мірою обмежують вибір. 

Ведучий пропонує учасникам звернути увагу на те, що3:

• Перетин тільки «Можу» і «Треба» (зона С) – це типовий випадок мож-
ливості працевлаштування (наявність вакансій) і можливості людини
займатися цією діяльністю, але відсутності у неї з яких-небудь причин
бажання погоджуватися на таку роботу. Це людина, яка обрала по-
трібну професію і має здібності до неї, проте працювати їй нудно і не-
цікаво. Чи буде така людина щасливою в професійному плані?

• Перетин лише «Хочу» і «Треба» (зона В) – випадок, коли бажання зай-
матися якою-небудь діяльністю збігається з наявністю вакансій на
ринку праці, проте для її виконання, на жаль, не вистачає здібностей,
професійної підготовки або накладає свої обмеження стан здоров'я.
Які наслідки такого вибору? Чи зможе людина стати спеціалістом в
своїй галузі?

• Перетин секторів «Хочу» і «Можу» (зона А) – один з найтрагічніших
варіантів: людина хотіла б займатися певною діяльністю, її здібності,
професіоналізм і здоров'я дозволяють їй це робити, але регіональному
ринку праці в даний момент такі професії не потрібні. Які труднощі
будуть у людини в цьому випадку?

Таким чином, необхідно, щоб при виборі професії людина знайшла ва-
ріант, при якому узгоджені всі три зазначених фактори.

3 За матеріалами: Професія. Кар’ра. Успіх: Метод. посіб. Автори-упорядники: Лях Т. Л., Малієнко Ю. М., Тро-
ценко Н. Є., Шеламкова А. М.; За заг. Ред. Цюман Т. П.– Л.: Основа-Принт, С. 65.
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 Вправа «Алгоритм вибору професії»

Ведучий пропонує учасникам протягом 10 хв. індивідуально ознайоми-
тись із алгоритмом вибору професії (додаток I - 3). Після завершення відве-
деного часу ведучий за допомогою запитань, які заздалегідь написані на
аркуші формату А-1, розпочинає керовану дискусію.

Запитання для керованої дискусії:

• Охарактеризуйте загальне враження від запропонованого
вам алгоритму вибору професії.

• Які із запропонованих кроків ви вже використовували, коли
замислилися над вибором професії?

• Які із запропонованих кроків видаються вам складними?
Чому?

• Які із запропонованих кроків викликають у вас запитання
щодо доцільності їх використання в майбутньому? Чому?

• Яким чином ви будете використовувати даний алгоритм?

 Вправа «Помилки при виборі професії»

Ведучий звертає увагу учасників на те, що для того, аби зробити правиль-
ний вибір і зорієнтуватися у великому та складному світі професій, не-
обхідно навчитися розрізняти поняття «професія», «спеціальність», «посада».

Отже, професія – це конкретна діяльність, ремесло, комплекс функцій,
рід роботи, який виконується індивідом і є складовою частиною будь-якої
трудової діяльності (токар, учитель, лікар тощо). Але не має просто токаря,
є токар-розточувальник, токар-універсал; є вчитель початкових класів, вчи-
тель трудового навчання, вчитель математики, а не просто вчитель тощо.

Отже, професія включає в себе спеціальність, що визначається як вид за-
няття, комплекс знань, вмінь і навичок, необхідних для визначеного роду
діяльності в межах однієї професії. Наприклад, лікар – професія, а хірург –
спеціальність; вчитель – професія, а вчитель-математик – спеціальність; слю-
сар – професія, а слюсар-складальник – спеціальність. 

Не всі розрізняють поняття «професія» та «посада», хоча вони мають від-
мінності.

Посада – це службове місце (становище) в якомусь державному чи громадсь-
кому закладі, на підприємстві, пов’язане з виконанням організаційно-розпо-
рядницьких або адміністративно-господарських та фінансових обов’яз ків
(наприклад: міністр, директор, ректор, декан, бригадир тощо). Тож, при виборі
професії варто розрізняти поняття професія, спеціальність, посада.
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Однак, це не всі помилки, яких можна припуститися при виборі професії.

Для наступного етапу роботи ведучий об’єднує учасників у 4–5 міні-груп,
пропонує їм протягом 5 хв. ознайомитися із матеріалом «Помилки при ви-
борі професії» (додаток I - 4) та протягом наступних 10 хв. розробити реко-
мендації щодо уникнення помилок при виборі професії.

Виконання завдання завершується презентацією напрацювань міні-груп.

Запитання для обговорення:

• Які пункти помилок ви вважаєте найсуттєвішими?
• Яким чином дотримуватися розроблених вами рекомендацій?

На завершення заняття ведучий підсумовує: вибір професії, початок са-
мостійного трудового життя іноді недаремно називають другим народжен-
ням. Адже від того, наскільки правильно зроблено вибір, залежить суспільна
цінність людини, її місце серед людей, задоволеність професійною діяльні-
стю, фізичне і психологічне здоров'я і, нарешті, радість і щастя. З цього при-
воду відомий український педагог і психолог К. Д. Ушинський писав: «Якщо
ви вдало виберете працю і вкладете в неї свою душу, то щастя саме вас
знайде». Займатися ж «не своєю» справою важко. Втрачається інтерес, лю-
дина перевтомлюється, перенапружується, рахує кожну хвилину, коли закін-
читься робочий день. У працівника виникає незадоволеність професійною
діяльністю, знижується продуктивність і якість праці. Таким чином, помилка,
допущена при виборі професії, це не тільки особиста невдача людини, але
й невдача суспільства.

Заняття 5. «Я обираю професію»

Мета: допомогти учасникам визначити власні інтереси, як необхідну
умову зваженого вибору майбутньої професії.

Завдання:
• надати учасникам інформацію про особливості зваженого рішення

щодо вибору професії;
• сприяти відпрацюванню навичок самодослідження.

Ключові поняття: інтереси, зважене рішення.

Необхідні матеріали: фліп-чарт, великі аркуші паперу, маркери, розда-
вальний матеріал «Сім кроків зваженого рішення», роздавальний матеріал
«Карта інтересів».
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План заняття:

- Інформаційне повідомлення «Сім кроків зваженого рішення» (10 хв.)
- Вправа-дослідження «Карта інтересів» (45 хв.)
- Підсумки (5 хв.)

 Інформаційне повідомлення «Сім кроків зваженого рішення»

Ведучий говорить, що рішення про вибір професії повинно бути свідо-
мим, вільним і прийматися самостійно. Але це не означає, що в процесі ви-
бору професії не потрібно зважати на поради старших і більш досвідчених
людей (учителя, класного керівника, батьків). Адже вибір професії набагато
складніший за будь-яке навчальне завдання, тому що необхідно враховувати
багато складових, про які молода людина навіть не здогадується. У вирішенні
цієї проблеми ніде «підглянути», як це можна зробити при виконанні на-
вчальної задачі. У правильності вибору професії переконуються через місяці,
іноді роки, а це дуже дорога ціна за поспішне рішення.

Усі ці фактори свідчать про те, що для свідомого й самостійного вибору
професії необхідні знання та наявність великої кількості варіантів, уявлення
про те, яких особистісних якостей, здібностей вимагає та чи інша професія,
які можливості вони забезпечують людині для професійної кар'єри і чи є
попит на спеціалістів того чи іншого фаху на ринку праці.

Отже, справді вільний і правильний вибір професії буде ліпшим тоді,
коли рішення приймається зі знанням усіх «за» і «проти». Іноді учні до сво-
боди вибору підходять за принципом «вільному – воля» або «хочеш – виби-
рай будь-яку». Але це дуже хибний підхід. Справді вільний вибір професії
відбудеться лише в тому випадку, якщо рішення приймається «зі знанням
справи».

Щоб дійти зваженого рішення, слід зробити декілька кроків. Ведучий зна-
йомить учасників із роздавальним матеріалом «Сім кроків зваженого рі-
шення» (додаток I - 5).

 Вправа-дослідження «Карта інтересів»

Ведучий говорить, що кожна професія пред'являє до фахівця певний
набір важливих вимог. Наприклад, для водія важлива увага, для дизайнера –
образне мислення тощо. Необхідно вивчати свої інтереси, здібності та по-
рівнювати їх з професійно важливими якостями. Важливо працювати над
собою, пізнавати себе. Це дозволить побачити власне місце в світі професій,
слабкі сторони своєї особистості, зорієнтуватись в тому, що потрібно роз-
вивати і тренувати. Варто пам'ятати, що здібності, інтереси або риси харак-
теру – гнучкі якості, і вони можуть змінюватися. 
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Для виконання наступного завдання ведучий дає учасникам інструкцію:
«Для визначення своїх інтересів вам пропонується перелік запитань (додаток
I - 6). Поміркуйте над кожним запитанням і дайте щонайточнішу відповідь.
Якщо ви неодноразово переконалися, що вам дуже подобається те, про що за-
питується, то в списку відповідей під тим самим номером поставте два плюси,
якщо просто подобається – один плюс, якщо не знаєте, сумніваєтесь – нуль,
якщо не подобається – один мінус, а якщо дуже не подобається – два мінуси.
Відповідайте на запитання, не пропускаючи жодного з них». На виконання
завдання учасникам відводиться 30 хвилин.

Після обробки результатів ведучий проводить обговорення. 

Запитання для обговорення

• Чи складно було працювати?
• Наскільки отриманий результат став для вас несподіваним

або навпаки – очікуваним?
• Які думки у вас виникли після дослідження та обробки ре-

зультатів?

До уваги ведучого!

При проведенні цієї вправи слід уважно стежити за процесом ви-
конання, за необхідності надавати коментарі та допомогу, як інди-
відуально, так і групі в цілому.

До уваги ведучого!

У поданій нижче таблиці наводиться орієнтовний перелік тестів,
які можна використовувати під час даного заняття, в залежності
від потреб учасників. Одбираючи діагностичні методики, варто
враховувати загальну логіку та мету заняття.

1. Диференцiйно-дiагностичний
опитувальник.

2. Професiйно-дiагностичний
опитувальник.

3. Тест Дж. Голланда для визначення
професійних типів особистості.

4. Методика вивчення мотивів вибору
професії.

5. Методика «Карта інтересів».

Тести для визначення професійного
спрямування особистості 
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1. Методика вивчення темпераменту Г.
Айзенка.

2. Методика вивчення
характерологічних рис особистості.

3. Методика визначення професійно
важливих рис характеру особистості.

Тести для визначення здатності до
певних професій

1. Методика визначення загальних
творчих здібностей людини.

2. Методика дослідження спеціальних
здібностей людини.

3. Методика дослідження вольової
організації особистості.

Тести для визначення здібностей до
професій
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ДОДАТКИ до блоку «Професія»
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Роздавальний матеріал до вправи «Мій герб» додаток I - 1
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Роздавальний матеріал до вправи «Професії бувають…»

Текст для групи 1

Більшість професій «Людина–природа» пов'язана:

• з рослинними і тваринними організмами; 
• мікроорганізмами й умовами їхнього існування.

Психологічні вимоги до людини професій типу «Людина–природа»:

• розвинута уява, наочно-образне мислення, гарна зорова пам'ять;
• спостережливість, здатність передбачати й оцінювати мінливі при-

родні фактори;
• оскільки результати діяльності виявляються після досить тривалого

часу, фахівець повинен мати терпіння, наполегливість, бути готовим
працювати поза колективами, іноді у важких погодних умовах, бруді
тощо.

Текст для групи 2

Більшість професій «Людина–техніка» пов'язана:

• зі створенням, монтажем, збиранням технічних пристроїв (фахівці
проектують, конструюють технічні системи, пристрої, розробляють
процеси їхнього виготовлення; з окремих вузлів, деталей збирають
машини, механізми, прилади, регулюють і налагоджують їх);

• з експлуатацією технічних пристроїв (фахівці працюють на верстатах,
керують транспортом, автоматичними системами);

• з ремонтом технічних пристроїв (фахівці виявляють, розпізнають не-
справності технічних систем, приладів, механізмів, ремонтують, регу-
люють, налагоджують їх).

Один і той самий технічний пристрій може бути предметом праці для
різних фахівців.

Психологічні вимоги до людини професій «Людина–техніка»:

• гарна координація рухів;
• точне зорове, слухове, вібраційне і кінестетичне сприйняття;
• розвинуте технічне й творче мислення й уява;
• уміння переключати й концентрувати увагу;
• спостережливість.

додаток I - 2
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Текст для групи 3

Більшість професій типу «Людина–знакова система» пов'язана з перероб-
кою інформації та розрізняється за особливостями предмету праці.

Це можуть бути:

• тексти рідною або іноземною мовою (редактор, коректор, друкарка,
діловод, телеграфіст, складач);

• цифри, формули, таблиці (програміст, оператор ЕОМ, економіст, бух-
галтер, статистик);

• креслення, схеми, карти (конструктор, інженер-технолог, кресляр, ко-
піювальник, штурман, геодезист);

• звукові сигнали (радист, стенографіст, телефоніст, звукооператор).

Психологічні вимоги до людини професій «Людина–знакова система»:

• гарна оперативна і механічна пам'ять;
• здатність до тривалої концентрації уваги на знаковому матеріалі;
• гарний розподіл і переключення уваги;
• точність сприйняття, уміння бачити те, що ховається за умовними зна-

ками;
• посидючість, терпіння;
• логічне мислення.

Текст для групи 4

«Людина–художній образ». Більшість професій цього типу пов'язана:

• зі створенням, проектуванням художніх творів (письменник, художник,
композитор, модельєр, архітектор, скульптор, журналіст, хореограф);

• з відтворенням, виготовленням різних виробів за зразком (ювелір, ре-
ставратор, гравер, музикант, актор, червонодеревець);

• з розмноженням художніх творів у масовому виробництві (майстер з роз-
пису порцеляни, шліфувальник по каменю чи кришталю, маляр, друкар).

Психологічні вимоги до людини професій цього типу:

• художні здібності;
• розвинуте зорове сприйняття;
• спостережливість, зорова пам'ять;
• наочно-образне мислення;
• творча уява;
• знання психологічних законів емоційного впливу на людей.
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Текст для групи 5

«Людина–людина» . Більшість професій цього типу пов'язана:

• з вихованням, навчанням людей (вихователь, учитель, спортивний
тренер);

• з медичним обслуговуванням (лікар, фельдшер, медсестра, нянька);
• з побутовим обслуговуванням (продавець, перукар, офіціант, вахтер);
• з інформаційним обслуговуванням (бібліотекар, екскурсовод, лектор);
• із захистом суспільства і держави (юрист, міліціонер, інспектор, вій-

ськовослужбовець).

Багато посад (директор, бригадир, начальник цеху) пов'язані з роботою
з людьми, тому до всіх керівників висуваються ті самі вимоги, що і до фахів-
ців професій типу «Людина–людина».

Психологічні вимоги до людини професій цього типу:

• прагнення до спілкування;
• уміння легко вступати в контакт із незнайомими людьми;
• стійке гарне самопочуття при роботі з людьми;
• доброзичливість, чуйність;
• витримка, уміння стримувати емоції;
• здатність аналізувати поводження оточення і своє власне, розуміти на-

міри й настрій інших людей, здатність розбиратися у взаєминах,
уміння залагоджувати розбіжності між ними, організовувати їхню
взаємодію;

• здатність ставити себе на місце іншої людини, уміння слухати, врахо-
вувати думку іншої людини;

• здатність володіти мовою, мімікою, жестами;
• розвинута мова, здатність знаходити спільну мову з різними людьми;
• уміння переконувати людей; 
• акуратність, пунктуальність, зібраність;
• знання психології людей.
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Роздавальний матеріал до вправи 
«Алгоритм вибору професії»

Крок 1

Подумай, що тебе цікавить у житті, чого ти прагнеш, чим тобі подобається
займатися, що б ти хотів робити, які професії тобі подобаються, які умови
праці тебе приваблюють, що ти хотів би отримувати від своєї майбутньої
професії? Давши відповідь на ці запитання, ти зробиш перший крок до пра-
вильного, свідомого вибору професії.

Крок 2

Якщо ти не можеш визначити професії, які тобі подобаються, тоді уважно
вивчи класифікацію професій за предметом, метою, знаряддями і умовами
праці. Щоб звузити поле пошуку «своєї» професії, зупинись на одному з п’яти
типів і трьох класів професій і запиши формули «своїх» професій. Звернися
до спеціаліста з профорієнтації (профконсультанта чи профорієнтолога
служби зайнятості) за розшифровкою твоїх формул і запиши назви профе-
сій, які зашифровані в них, та ознайомся з ними.

Крок 3

Визнач свій професійний тип і відповідне професійне середовище, яке
тобі підходить найкраще, та узгодь його з професіями, які ти визначив для
себе на попередньому етапі.

Крок 4

Вивчи свої професійні інтереси й нахили, мотиви вибору професії й порів-
няй їх із професіями, які тобою були визначені в попередніх кроках. Якщо там
були професії, які не збігаються із твоїми інтересами і нахилами, то викресли
їх зі свого списку, залишивши тільки ті, які потрібно поглиблено вивчити.

Крок 5

Детально вивчи описи відібраних професій; поговори з представниками
цих професій та з’ясуй, в чому зміст їхньої праці, чим вона їм подобається.
Ознайомся з характером і умовами їх праці, поцікався, де вони отримали цю
професію і які реальні можливості працевлаштування. За можливості випро-
буй себе в цих професіях, хоча б в змодельованих професійних ситуаціях.

Крок 6

Склади перелік вимог, які висувають визначені тобою професії до лю-
дини, до її психофізіологічних і фізичних якостей, та запиши їх. Визнач, на-
скільки всі записані тобою вимоги важливі – можливо, є менш важливі
вимоги, які, за великим рахунком, можна і не враховувати.

додаток I - 3
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Крок 7

Вивчи самого себе якомога глибше, тобто визнач свої задатки, здібності,
темперамент, риси характеру, вольові якості, трудові навички (за результа-
тами вивчення шкільних предметів та занять у гуртках, секціях, спецшколах
тощо); визнач свій фізичний розвиток і стан здоров’я (звернися до лікарів).

Крок 8

Дізнайся в міському (районному) та обласному центах зайнятості про
професії та спеціальності, які потрібні на ринку праці сьогодні, та про пра-
цевлаштування за спеціальностями, які ти визначив для себе, і з’ясуй бажа-
ний рівень необхідної професійної підготовки.

Крок 9

Оціни свою відповідність вимогам кожної з професій, які ти визначив і
проаналізував: чи розвинені у тебе професійні якості, чи відповідають твої
здібності, психологічні особливості, стан здоров’я вимогам професій, які ти
хотів би обрати. Визнач, яка професія зі всього списку найбільше тобі підхо-
дить за всіма пунктами вимог. Якщо вони в основному збігаються або є мож-
ливість руху в цьому напрямку, тоді ти на правильному шляху. Якщо вони
частково не збігаються, з’ясуй, у чому причина, та розроби план самовихо-
вання і саморозвитку необхідних для цієї професії якостей. Якщо вони, на твій
погляд, повністю не збігаються, тоді необхідно порадитися зі спеціалістом-
психологом або професійним консультантом. Враховуючи його поради, від-
коригуй подальший план дій.

Крок 10

Визнач, які труднощі, перешкоди, помилки, протидія тих чи інших людей
можуть виникнути при досягненні твоєї професійної мети.

Крок 11

Визнач основні практичні кроки до успіху: у якому навчальному закладі
ти можеш отримати професійну освіту, як розвивати у собі професійно важ-
ливі якості (звернись до профконсультанта, педагогів), як можна отримати
практичний досвід роботи за «своєю» спеціальністю (займатись у відповід-
них гуртках, секціях, МАН тощо), як підвищити свою професійну майстер-
ність та конкурентоспроможність на ринку праці.

Крок 12

Перш ніж прийняти остаточне рішення, не забудь порадитися з батьками,
рідними, друзями, вчителями, психологом, профконсультантом, шкільним
лікарем та іншими дорослими, які добре знають тебе.

Зробивши остаточний вибір, розроби план самопідготовки до зустрічі з
майбутньою професією, включаючи вибір навчального закладу. Не відступай
перед труднощами, будь наполегливий у досягненні поставленої мети.

Book_ICF_Tanya_book_health  07.07.2013  19:20  Page 36



БЛОК «Професія»

37

Роздавальний матеріал до вправи
«Помилки при виборі професії»

1. Невміння / небажання розібратися у своїх особистих якостях (нахи-
лах, здібностях, мотивах). Розібратися у собі вам допоможуть проф-
консультанти, батьки, вчителі, друзі, психологічні тести, статті та
публікації на тему популярної психології. Але необхідно мати на увазі,
що серед них багато непрофесійних, так що ставтеся критично як до
результатів тестів, так і до написаного у психологічних книгах.

2. Незнання / недооцінка фізичних особливостей, суттєвих при виборі
професії. Існують професії, які вам протипоказані, оскільки можуть
погіршити стан вашого здоров’я.

3. Захоплення тільки зовнішньою чи будь-якою окремою стороною про-
фесії. За легкістю, з якою актор створює на сцені образ, стоїть напо-
леглива щоденна праця. А журналісти не завжди виступають у
телепередачах. Частіше вони опрацьовують велику кількість інфор-
мації, архівів, розмовляють з десятками людей, перш ніж підготувати
десятихвилинне повідомлення, яке до того ж озвучить хтось інший
(диктор на телебаченні).

4. Ототожнення шкільного навчального предмету з професією чи по-
гане розрізнення цих понять. При виборі професії потрібно врахо-
вувати, які реальні заняття і професії за цим шкільним предметом
стоять. Професій існує набагато більше, ніж предметів. 

5. Перенесення ставлення до людини, представника тієї чи іншої про-
фесії, на саму професію. Не слід вибирати професію тільки тому, що
подобається чи не подобається людина, яка займається даним видом
діяльності. Особливо небезпечне захоплення викладачем. Часто ста-
ється помилка, коли намагаються отримати професію кумира –
спортсмена, політика, журналіста, артиста.

6. Застаріле уявлення про зміст і характер праці у сфері матеріального
виробництва. У всі професії, найперше у робітничі, впроваджується
складна та цікава техніка, нові технології, підвищується культура
праці. Комп’ютер впроваджується у всі сфери діяльності.

7. Вибір професії під впливом друзів (за компанію). Професію ми виби-
раємо на свій «смак» і «розмір» так само, як одяг і взуття. Порівнюйте
себе з друзями, а не повторюйте сліпо. Намагайтеся помітити, чим ви
відрізняєтеся від них і в чому ваша схожість. Це допоможе зрозуміти, що
якщо хтось хоче бути пожежником (а він людина, яка любить ризику-
вати), вам ця професія може не підійти (ви дуже обережні, розсудливі).

додаток I - 4
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8. Стереотипи про престижність професії. Деякі важливі для суспільства
професії вважають негідними, непрестижними (наприклад, сміттяр).
Економіст чи психолог не більш корисний для суспільства, ніж хімік
чи слюсар. Престижність професії має враховуватися, але після вра-
хування ваших інтересів, нахилів і здібностей. Інакше ви опануєте
«модну» спеціальність, яка не приносить задоволення, чи виявитеся
непридатним до виконання основних функцій.

9. Відсутність знань про вимоги, які висуває професія до особистості.

10. Орієнтація на професії вищої кваліфікації (вчений, космонавт, дип-
ломат, пілот, військовий стратег тощо) і нехтування деякими важли-
вими для народного господарства професіями.

11. Фатальність вибору. У будь-якій сфері діяльності людина, здобуваючи
досвід і кваліфікацію, змінює заняття і посади. При цьому найбіль-
шого успіху досягає той, хто добре пройшов початкові ступені. Про-
аналізуйте ситуацію на ринку праці. З кожним роком з’являються нові
професії. Доведеться регулярно підвищувати кваліфікацію, опанову-
вати суміжні спеціальності. Не бійтеся, що вибір професії ЗАРАЗ фа-
тальним чином визначить вашу долю. Зміна вибору, освоєння нової
спеціальності зробить вас цінним спеціалістом, незамінним у міждис-
циплінарних галузях діяльності. Перша професія, навіть якщо ви
потім передумаєте і знайдете щось більш привабливе, знадобиться у
непередбачуваних ситуаціях.

12. Незнання основних кроків, дій та їх послідовності при вирішенні, об-
міркуванні вибору професії. Розробіть для себе власний план-список
необхідних для вибору професії дій. До нього можуть бути включені
аналіз пропозицій на ринку освіти, аналіз попиту на ринку праці,
об’єктивна оцінка своїх здібностей, нахилів, знань тощо. Визначте,
що необхідно знати, порівняти, зважити, обираючи професію.
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Роздавальний матеріал до інформаційного повідомлення
«Сім кроків до зваженого рішення»

1. Скласти список «підходящих» професій. Складіть список професій, які
вам подобаються, цікаві, за якими ви хотіли б працювати, які вам під-
ходять.

2. Скласти перелік вимог до професії, що обирається. Складіть перелік
своїх вимог:

• професія, що обирається, і майбутній рід занять;
• професія, що обирається, і життєві цінності;
• професія, що обирається, і життєві цілі;
• професія, що обирається, і сьогоденні гострі проблеми;
• професія, що обирається, і реальне працевлаштування за фахом;
• бажаний рівень професійної підготовки;
• професія, що обирається, і мої схильності й здібності;
• бажані зміст, характер та умови роботи.

3. Визначити значимість кожної вимоги. Визначите, наскільки всі пере-
раховані вимоги значимі. Можливо, менш важливі вимоги варто  не
враховувати.

4. Оцінити свою відповідність вимогам кожної з підходящих професій.
Крім тих вимог, які є у вас до професії, існують і вимоги самої професії.
Проаналізуйте, чи розвинені у вас професійні якості, чи відповідають
ваші інтелектуальні здібності, психологічні особливості, стан здоров'я
вимогам професії.

5. Підрахувати й проаналізувати результати. Проаналізуйте, яка професія
з усього списку більше інших підходить вам за всіма пунктами.

6. Перевірити результати. Щоб переконатися в правильності ваших мір-
кувань, обговоріть своє рішення з друзями, батьками, вчителями, пси-
хологом, профконсультантом.

7. Визначити основні практичні кроки до успіху. Отже, ви прийняли рі-
шення, тепер важливо визначити: у якому навчальному закладі ви змо-
жете одержати професійну освіту, як розвивати в собі професійно
важливі якості, як можна отримати практичний досвід роботи з даної
спеціальності, як підвищити свою конкурентоздатність на ринку праці.

додаток I - 5
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Роздавальний матеріал до вправи-дослідження 
«Карта інтересів»

Методика «Карта інтересів»

Для проведення дослідження потрібна карта інтересів — опитувальник із
174 питань, що відбивають спрямованість інтересів у 29 сферах діяльності,
і листок відповідей — матриця із шести рядків і двадцяти дев'яти колонок.
Кожна колонка відповідає одній зі сфер інтересів:

1. Біологія. 2. Географія. 3. Геологія. 4. Медицина. 5. Легка і харчова про-
мисловість. 6. Фізика. 7. Хімія. 8. Техніка. 9. Електро- і радіотехніка. 10. Мета-
лообробка. 11. Деревообробка. 12. Будівництво. 13. Транспорт. 14. Авіація,
морська справа. 15. Військові фахи. 16. Історія. 17. Література. 18. Журналі-
стика. 19. Суспільна діяльність. 20. Педагогіка. 21. Право, юриспруденція. 22.
Сфера обслуговування, торгівля. 23. Математика. 24. Економіка. 25. Іноземні
мови. 26. Образотворче мистецтво. 27. Сценічне мистецтво. 28. Музика. 29.
Фізкультура і спорт.

Інструкція: 

Для визначення ваших провідних інтересів пропонуємо перелік запитань.
Поміркуйте перед відповіддю на кожне з них і постарайтеся дати якомога
точнішу відповідь. Якщо ви переконалися неодноразово, що вам дуже подо-
бається те, про що ідеться в запитанні, то в листі відповідей у клітині під
тим самим номером поставте два плюси, якщо просто подобається — один
плюс, якщо не знаєте, сумніваєтеся — нуль, якщо не подобається — один
мінус, а якщо дуже не подобається — два мінуси. 

Відповідайте на запитання, не пропускаючи жодного з них. Час запов-
нення листа не обмежується.

ЧИ ЛЮБИТЕ ВИ? ЧИ ПОДОБАЄТЬСЯ ВАМ? ХОТІЛИ Б ВИ?

1. Знайомитися з життям рослин і тварин.

2. Уроки з географії, читання підручника географії.

3. Читати художню або науково-популярну літературу про геологічні
експедиції.

4. Уроки й підручник з анатомії та фізіології людини.

5. Уроки домоведення або домашні завдання з домоведення.

6. Читати науково-популярну літературу про фізичні відкриття, про
життя і діяльність видатних фізиків.
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7. Читати про відкриття в хімії або про життя і діяльність видатних
хіміків.

8. Читати науково-популярні журнали про розвиток техніки.

9. Читати статті в науково-популярних часописах про досягнення в
галузі електроніки та радіотехніки.

10. Знайомитися з різними металами та їхніми властивостями.

11. Довідуватися про різні породи дерев і про їхнє практичне
застосування.

12. Довідуватися про досягнення в галузі будівництва.

13. Читати книги, дивитися фільми про водіїв різноманітних видів
транспорту (автомобільного, залізничного тощо).

14. Читати книги, дивитися фільми про льотчиків і космонавтів.

15. Знайомитися з військовою технікою.

16. Читати книги про історичні події та історичних діячів.

17. Читати класиків української та зарубіжної літератури.

18. Читати й обговорювати газетні чи журнальні статті й нариси.

19. Обговорювати поточні справи і події в класі та школі.

20. Читати книги про життя школи (про роботу вихователя, учителя).

21. Читати книги, дивитися фільми про роботу міліції.

22. Піклуватися про порядок, гарний вигляд приміщень, в яких
навчаєтеся, живете, працюєте.

23. Читати книги типу «Цікава математика», «Математичне дозвілля».

24. Вивчати економічну географію.

25. Заняття іноземною мовою.

26. Знайомитися з життям видатних художників, з історією розвитку
образотворчого мистецтва.

27. Знайомитися з життям видатних майстрів сцени і кіно, зустрічатися
з артистами, колекціонувати їхні фотографії.

28. Знайомитися з життям і творчістю видатних музикантів, із
питаннями теорії музичного мистецтва.

29. Читати спортивні часописи, газети, книги про спорт, про видатних
спортсменів.

30. Вивчати біологію, ботаніку, зоологію.
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31. Знайомитися з різноманітними країнами за описами.

32. Читати про життя і діяльність знаменитих геологів.

33. Читати про те, як люди навчилися боротися з хворобами, про ліка-
рів і досягнення в галузі медицини.

34. Відвідувати з пізнавальною метою підприємства легкої промислово-
сті.

35. Читати книги типу «Цікава фізика», «Фізики жартують».

36. Проводити хімічні досліди, стежити за ходом хімічних реакцій.

37. Знайомитися з новітніми досягненнями сучасної техніки (слухати і
дивитися радіо- і телепередачі, читати статті в газетах).

38. Відвідувати радіотехнічні гуртки або знайомитися з роботою елек-
трика.

39. Знайомитися з різноманітними вимірювальними інструментами
для металообробки і працювати з ними.

40. Спостерігати за виготовленням виробів із дерева, роздивлятися
нові зразки меблів.

41. Зустрічатися з будівельниками, спостерігати за їхньою роботою.

42. Читати популярну літературу про засоби пересування.

43. Читати книги, дивитися фільми про річковиків, моряків.

44. Читати книги, дивитися фільми на військові теми, знайомитися з
історією війн.

45. Обговорювати минулі та сучасні політичні події.

46. Читати літературно-критичні статті.

47. Слухати радіо і дивитися телевізійні новини й тематичні телепере-
дачі.

48. Довідуватися про події, що відбуваються в місті, країні.

49. Давати пояснення товаришам, як виконати навчальне завдання,
якщо вони не можуть зробити його самі.

50. Дати справедливу оцінку вчинку друга, знайомого або літератур-
ного героя.

51. Організовувати харчування під час походу.

52. Читати науково-популярну літературу про відкриття в математиці,
про життя і діяльність видатних математиків.
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53. Цікавитися станом економічних перетворень.

54. Читати художню літературу іноземною мовою.

55. Займатися художнім оформленням стендів і газет.

56. Відвідувати театри, філармонії, концерти.

57. Слухати оперну або симфонічну музику.

58. Відвідувати спортивні змагання, слухати і дивитися спортивні
радіо- і телепередачі.

59. Відвідувати біологічний гурток. 

60. Займатися в географічному гуртку.

61. Складати і збирати описи і зображення геологічних об'єктів землі,
мінералів.

62. Вивчати функції організму людини, причини виникнення хвороб і
шляхи їх лікування.

63. Відвідувати гурток кулінарів, готувати вдома обід.

64. Проводити фізичні досліди.

65. Готувати розчини, зважувати реактиви.

66. Розбирати і ремонтувати різноманітні механізми (наприклад, го-
динники, праски).

67. Користуватися точними вимірювальними приладами (осцилогра-
фом, вольтметром, амперметром); здійснювати різноманітні роз-
рахунки.

68. Майструвати різноманітні предмети і деталі з металу.

69. Майструвати різноманітні предмети і деталі з дерева або художньо
обробляти дерево (випилювати, випалювати, вирізати).

70. Робити будівельні ескізи або виконувати креслення різноманітних
будівель.

71. Відвідувати гурток юних автолюбителів.

72. Брати участь у секції парашутистів і в гуртку авіамоделістів або в
роботі авіаційних клубів.

73. Займатися в стрілецькій секції.

74. Вивчати історію виникнення різноманітних народів і держав.

75. Писати класні й домашні твори з літератури.

76. Спостерігати за вчинками і поведінкою людей.
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77. Виконувати суспільну роботу, організовувати та згуртовувати друзів
на різні справи.

78. Проводити час із маленькими дітьми, читати їм книги, що-небудь
їм розповідати, допомагати в будь-чому.

79. Верховодити серед ровесників і молодших.

80. Спостерігати за роботою продавця, кухаря, офіціанта.

81. Займатися в математичному гуртку.

82. Цікавитися питаннями розвитку промисловості, довідуватися про
нові досягнення в галузі планування й обліку на підприємствах.

83. Працювати з іноземними словниками, розбиратися в мовних
зворотах малознайомої мови. 

84. Відвідувати музеї мистецтва, художні виставки.

85. Виступати на сцені перед глядачами.

86. Грати на музичному інструменті.

87. Грати в спортивні ігри.

88. Спостерігати за ростом і розвитком тварин, рослин, вести записи
спостережень.

89. Самостійно складати географічні карти, збирати різноманітні
географічні матеріали.

90. Збирати колекції мінералів, експонати для геологічного музею.

91. Знайомитися з роботою лікаря, медсестри, фармацевта.

92. Відвідувати гурток з крою та шиття, шити собі та членам родини.

93. Займатися у фізичному гуртку або відвідувати факультативні
заняття з фізики.

94. Займатися в хімічному гуртку або відвідувати факультативні заняття
з хімії.

95. Займатися в одному з технічних гуртків (моделювати літаки,
кораблі тощо).

96. Знайомитися з будовою електроприладів, електричних машин;
збирати, контролювати радіоприлади, приймачі, програвачі тощо.

97. Займатися на уроках праці в шкільних майстернях.

98. Брати участь у столярному гуртку.

99. Бувати на будівництві, спостерігати за ходом будівництва, за
оздоблювальними роботами.

Book_ICF_Tanya_book_health  07.07.2013  19:20  Page 44



БЛОК «Професія»

45

100. Цікавитися правилами дорожнього руху.

101. Брати участь у секції веслярів, яхтсменів, аквалангістів, у бригаді
порятунку на воді.

102. Брати участь у воєнізованих іграх.

103. Відвідувати історичні музеї, знайомитися з пам'ятниками культури.

104. Займатися в літературному гуртку, відвідувати факультативні
заняття з літератури.

105. Вести особистий щоденник.

106. Виступати в класі з повідомленнями про міжнародне становище.

107. Бути вихователем.

108. З'ясовувати причини поведінки і вчинків людей, які вони хочуть
приховати.

109. Допомагати покупцеві вибрати в магазині потрібну йому покупку.

110. Розв'язувати складні математичні задачі.

111. Облікувати свої грошові витрати і прибутки.

112. Займатися в гуртку іноземної мови або відвідувати факультативні
заняття.

113. Займатися в художньому гуртку.

114. Брати участь в огляді художньої самодіяльності.

115. Співати в хорі або відвідувати музичний гурток.

116. Займатися в спортивній секції.

117. Брати участь у біологічних олімпіадах або готувати виставки
рослин чи тварин.

118. Брати участь у географічній експедиції.

119. Брати участь у геологічній експедиції.

120. Спостерігати і доглядати за хворими, надавати їм допомогу.

121. Брати участь у виставках кулінарних чи кондитерських робіт або
відвідувати їх.

122. Брати участь у фізичних олімпіадах.

123. Вирішувати складні задачі з хімії, брати участь у хімічних
олімпіадах.

124. Розбиратися в технічних кресленнях і схемах, самому виконувати
креслення.
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125. Розбиратися в складних радіосхемах.

126. Відвідувати з пізнавальною метою промислові підприємства,
знайомитися з новими типами верстатів, спостерігати за роботою
на них або за їх ремонтом.

127. Майструвати що-небудь із дерева.

128. Допомагати в будівельних роботах.

129. Брати участь в обслуговуванні і ремонті автомобілів.

130. Управляти надшвидкісними літаками.

131. Строго виконувати розпорядок дня.

132. Займатися в історичному гуртку, збирати матеріали, виступати з
доповідями на історичні теми.

133. Працювати з літературними джерелами, вести щоденник вражень
про прочитане.

134. Брати участь у диспутах і читацьких конференціях.

135. Готувати і проводити збори.

136. Шефствувати над важкими підлітками, обговорювати будь із ким
питання виховання дітей і підлітків.

137. Допомагати працівникам міліції.

138. Постійно спілкуватися з різноманітними людьми.

139. Брати участь у математичних олімпіадах.

140. Цікавитися вартістю товарів, намагатися зрозуміти питання
ціноутворення, заробітної плати, організації праці.

141. Розмовляти з друзями іноземною мовою.

142. Брати участь у виставках образотворчого мистецтва.

143. Відвідувати театральний гурток.

144. Брати участь у музичних оглядах-конкурсах.

145. Брати участь у спортивних змаганнях.

146. Вирощувати в саду або на городі рослини, виховувати тварин,
доглядати за ними.

147. Проводити топографічні зйомки місцевості.

148. Здійснювати тривалі важкі походи, під час яких доводиться
напружено працювати за заданою програмою.

Book_ICF_Tanya_book_health  07.07.2013  19:20  Page 46



БЛОК «Професія»

47

149. Працювати в лікарні, поліклініці або аптеці.

150. Працювати фахівцем на підприємстві харчової або легкої
промисловості (швачкою, закрійницею, кондитером тощо).

151. Вирішувати складні задачі з фізики.

152. Працювати на хімічному виробництві.

153. Брати участь у виставках технічної творчості.

154. Працювати в галузі електроенергетики або радіоелектроніки.

155. Працювати токарем, виготовляти різноманітні деталі та вироби.

156. Виконувати столярні роботи.

157. Працювати в будівельній бригаді.

158. Возити пасажирів або вантажі.

159. Працювати в штормову погоду на великій ріці або у морі.

160. Бути військовим інженером або командиром.

161. Ходити в походи історичними місцями рідного краю.

162. Писати розповіді, складати вірші, байки тощо.

163. Писати нотатки або нариси в стінгазету або періодичну пресу.

164. Керувати бригадою під час трудового десанту.

165. Організовувати ігри або свята для дітей.

166. Працювати в юридичному закладі (у суді, прокуратурі, адвокатурі,
юридичній консультації).

167. Надавати людям різноманітні послуги.

168. Виконувати роботу, що постійно вимагає застосування
математичних знань.

169. Працювати в області планування, фінансування, економіки
підприємств народного господарства.

170. Брати участь в олімпіадах, конкурсах, конференціях іноземною
мовою.

171. Брати участь у виставках образотворчого мистецтва.

172. Грати на сцені або зніматися в кіно.

173. Бути музикантом, музичним режисером або викладачем музики.

174. Працювати викладачем фізкультури або тренером.

Book_ICF_Tanya_book_health  07.07.2013  19:20  Page 47



Професія. Кар’єра. Успіх:

48

Обробка результатів.

У заповненому листі відповідей у кожній колонці підраховується кількість
позитивних відповідей.

Аналізуючи отримані дані, виділіть ті сфери, що містять найбільшу кіль-
кість позитивних відповідей. Якщо з-поміж них виявиться кілька сфер з од-
наковим числом позитивних відповідей, то слід вважати, що більш
вираженим інтересам відповідають ті з них, що містять найменшу кількість
негативних відповідей. Оцінка ступеня виразності інтересів має п'ять града-
цій: вищий ступінь заперечування – від -12 до - 6, інтерес заперечується –
від -5 до -1, інтерес виражений слабко – від +1 до +4, виражений інтерес –
від +5 до +7, яскраво виражений інтерес – від +8 до +12.
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Заняття 6. «Освіта»

Мета: розширити обізнаність учасників щодо поняття «вища освіта»,
«середня спеціальна освіта» та «освітньо-кваліфікаційні рівні».

Завдання:
· надати інформацію про поняття «вища освіта», «середня спеціальна

освіта»;
· узагальнити уявлення щодо освітньо-кваліфікаційних рівнів.

Ключові слова: вища освіта, середня спеціальна освіта, освітньо-
кваліфікаційні рівні, університет, академія, інститут, консерваторія /
музична академія, коледж, технікум/училище, молодший спеціаліст,
бакалавр, спеціаліст, магістр.

Необхідні матеріали та обладнання: папір формату А-1, А-4; фліпчарт,
кольорові фломастери, маркери, інформаційні матеріали.

План заняття:

- Вправа «Визначення» (25 хв.)
- Інформаційне повідомлення «Освітньо-кваліфікаційні рівні» (10 хв.)
- Вправа «Рівні освіти» (20 хв.)
- Підсумки (5 хв.)

 Вправа «Визначення»

«Проблема освіти у нашій держави є надзвичайно актуальною, і, в першу
чергу, вона є актуальною для вас – майбутніх випускників. Яку професію
обрати – це запитання, яке виникає в першу чергу, і, відповідно, на нього ми
в першу чергу шукаємо відповідь. Але є й інше, не менш важливе питання:
«Куди піти вчитися?» Саме вибір вищого навчального закладу чи професійно-
технічного навчального закладу може кардинально змінити долю». 

Ведучий пропонує кожному учаснику самостійно на аркуші паперу
формату А-4 записати власне визначення понять «вища освіта» та «середня
спеціальна освіта». Через 5 хвилин ведучий об’єднує учасників у 4–5 міні-
груп і пропонує кожній групі, врахувавши індивідуальні визначення,
створити спільне для групи визначення понять «вища освіта» та «середня
спеціальна освіта». Через 10 хвилин один представник з міні-групи виходить
до дошки і записує своє визначення. Далі із написаних визначень робиться
одне загальне. 

Наприкінці ведучий зачитує визначення, підготовленні заздалегідь
(додаток II- 1).
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Запитання для обговорення:

· Що нового ви дізналися з даної вправи?
· Для чого ми почали наше заняття саме із цієї вправи? 
· Яку інформацію ви хотіли б ще почути?

 Інформаційне повідомлення «Освітньо-кваліфікаційні рівні» 

Освітній рівень вищої освіти – характеристика вищої освіти за ознаками
ступеня сформованості інтелектуальних якостей особи, достатніх для
здобуття кваліфікації, яка відповідає певному освітньо-кваліфікаційному
рівню // Закон України про вищу освіту // Відомості Верховної Ради України.
– 2002. – № 20. – С.134.

Освітньо-кваліфікаційні рівні освіти – це характеристика професійної
освіти за ознаками ступеня сформованості знань, умінь та навичок особи, що
забезпечують її здатність виконувати завдання та обов’язки (роботи) певного
рівня професійної діяльності – характеристики професійної діяльності за
ознаками певної сукупності професійних робіт, які виконує фахівець // Ен-
циклопедія освіти / гол. ред. В. Г. Кремень. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – С.622.

Рівень професійної діяльності – характеристика професійної діяльності
за ознаками певної сукупності професійних завдань та обов’язків (робіт),
які виконує фахівець // Закон України про вищу освіту // Відомості Верхов-
ної Ради України. – 2002. – № 20. – С.134.

Професійна підготовка – здобуття кваліфікації за відповідним напрямом
підготовки або спеціальністю // Закон України про вищу освіту // Відомості
Верховної Ради України. – 2002. – № 20. – С.134.

 Вправа «Рівні освіти» 

Ведучий об’єднує учасників у шість міні-груп за допомогою прийому
«Дні тижня». Кожній міні-групі ведучий видає картку, на який написано
назву одного з навчальних закладів (університет, академія, інститут, кон-
серваторія/музична академія, коледж, технікум/училище) та його визна-
чення (додаток II - 2). Також кожна міні-група отримує картку з переліком
освітньо-кваліфікаційних рівнів та їх визначення (додаток II - 3). Завдання
для кожної міні-групи: встановити, які з цих освітньо-кваліфікаційних рів-
нів готують у зазначеному закладі.

Після закінчення роботи кожна група презентує свої напрацювання. Ве-
дучий у ході презентацій, за необхідності, робить коментарі та уточнення.
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Запитання для обговорення:

· Чому саме ці освітньо-кваліфікаційні рівні ви віднесли до
цього навчального закладу?

· Що було найскладніше при виконанні цієї вправи? Чому?
· Які ще навчальні заклади ми не назвали?

 Підсумки 

Запитання для обговорення:

· Що нового ви дізналися сьогодні? 
· Як ви зможете використати отримані знання у подальшому

житті? 

Заняття 7. «Навчальні заклади та професія»

Мета: проінформувати учасників щодо специфіки отримання освіти для
оволодіння тією чи іншою професією.

Завдання:
· ознайомити учасників з різними типами навчальних закладів,

сприяти формуванню вміння здійснювати самостійний пошук
навчального закладу;

· надати учасникам інформацію щодо специфіки підготовки фахівців
у ВНЗ.

Ключові слова: університет, академія, інститут, консерваторія /музична
академія, коледж, технікум / училище, курси, професія.

Необхідні матеріали: папір формату А-1, А-4; дошка/фліп-чарт, кольорові
фломастери/маркери, аркуші паперу з назвами навчальних закладів (7 шт.),
свисток, стрічки з назвою професії за кількістю учасників, мішечок чи
коробочка.

План заняття:

- Вправа «Навчальні заклади». (25 хв.)
- Інформаційне повідомлення «Шляхи отримання освіти» (10 хв.).
- Вправа «Експерти з професій» (20 хв.)
- Підсумки (5 хв.)
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 Вправа «Навчальні заклади»

«Сьогодні ми більш докладно розглянемо, у якому закладі яку освіту
можна отримати та яких фахівців вони готують. Кожен з вас спробує
визначитися, який тип закладу потрібно вибрати, щоб здобути освіту
відповідно до обраної професії».

У семи різних частинах приміщення, де проводиться заняття,
розміщуються великі таблички з назвами навчальних закладів (університет,
академія, інститут, консерваторія/музична академія, коледж, технікум/
училище та курси).

Ведучий інструктує учасників: «Зараз ми пограємо у гру. Правила її прості:
кожен з вас отримає табличку з назвою професії. Ви будете вільно
пересуватися кімнатою. За моїм сигналом (наприклад, свисток) ви повинні
якомога швидше стати біля таблички, на якій позначено заклад, у якому
готують фахівця цього рівня».

Ведучий тримає у руках мішечок/коробочку, у якому складено аркуші з
цупкого паперу (аркуші формату А-4, розрізані вздовж), на кожному з яких
написано назву певної професії (додаток II - 4). Кількість цих аркушів
відповідає кількості учасників чи трохи більша. Назви професій можуть
повторюватися. Кожен учасник витягує по табличці. Починається гра. Вона
може повторитися 3–5 разів. Після кожного повторення учасники здають
таблички з назвою професії та витягають нові.

Після закінчення вправи відбувається обговорення.

Запитання до обговорення:

· Чи складно виконувати дану вправу?
· Чому саме ці заклади ви обирали? 
· Чи можна для однієї й тієї ж професії обрати більше одного

закладу? У яких випадках? 

 Інформаційне повідомлення «Шляхи отримання освіти» 

Навчання у вищих навчальних закладах здійснюється за такими формами:
· денна (стаціонарна);
· вечірня;
· заочна; 
· дистанційна;
· екстернатна.

Форми навчання можуть бути поєднані. Нормативний термін навчання
– термін навчання за денною (очною) формою, необхідний для засвоєння
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особою нормативної та вибіркової частин змісту навчання і встановлений
стандартом вищої освіти. Терміни навчання за відповідними формами
визначаються можливостями виконання освітньо-професійних програм
підготовки фахівців певного освітньо-кваліфікаційного рівня4.

1. Денна форма навчання.

Денна форма навчання є основною формою здобуття певного рівня
освіти з відривом від виробництва, при якій надання освітніх послуг
здійснюється шляхом організації безпосередньої взаємодії викладачів зі
студентами в умовах денної і вечірньої форм навчання. Денна форма
навчання будується за класичною загальноприйнятою схемою проведення
аудиторних занять, які проходять у формі лекцій, семінарів, звичайних і
комбінованих уроків у закладах освіти. Організація навчального процесу на
денній (стаціонарній) формі навчання здійснюється вищим навчальним
закладом згідно з державними стандартами освіти.

2. Екстернат.

Екстернатна форма навчання — особлива форма навчання осіб, які
мають відповідний освітній (кваліфікаційний) рівень для здобуття ними
певного рівня освіти шляхом самостійного вивчення навчальних дисциплін,
складання у вищому навчальному закладі заліків, екзаменів та проходження
інших форм підсумкового контролю, передбачених індивідуальним
навчальним планом. Здобуття освіти за екстернатною формою не
обмежується віком.

Перелік напрямків підготовки (спеціальностей) і вищих навчальних за-
кладів, де організується екстернат, визначається Міністерством освіти і науки
України за поданням вищих навчальних закладів або міністерств і відомств,
які мають у своєму підпорядкуванні вищі навчальні заклади. Організація на-
вчального процесу в екстернаті здійснюється вищим навчальним закладом
згідно з державними стандартами освіти у терміни, передбачені графіком
навчального процесу для денної (стаціонарної), вечірньої і заочної (дистан-
ційної) форм навчання. Особи, які виявили бажання навчатись в екстернаті,
подають заяву та документ про освіту (кваліфікацію) до відповідного вищого
навчального закладу.

Екстерн – особа, яка самостійно опановує програмний матеріал і якій на-
дається можливість проходження річного оцінювання навчальних досяг-
нень та державної підсумкової атестації (далі – атестація) на базі освітніх
навчальних закладів.

Зарахування до екстернату проводиться згідно з Положенням про орга-
нізацію екстернату у вищих навчальних закладах України, затвердженим на-
казом Міністерства освіти від 08.12.95 № 340, зареєстрованим у Міністерстві
юстиції 03.01.96 за № 1/1026.

4 За матеріалами: Форми навчання у вищих навчальних закладах [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://uk.wikipedia.org/wiki/Вищий_навчальний_заклад.
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3. Заочна форма навчання.

Заочна форма навчання є однією з форм здобуття певного рівня вищої
освіти особами, які мають відповідний освітній, освітньо-кваліфікаційний
рівень. Здобувати освіту за заочною формою навчання мають право
громадяни України незалежно від роду й характеру їх занять та віку. Заочна
форма – це форма здобуття певного рівня освіти без відриву від
виробництва і передбачає, як правило, дві лабораторно-екзаменаційні сесії
на рік, тривалість яких регламентована Законом України «Про відпустки»
терміном 30–40 календарних днів. Організація навчального процесу в
міжсесійний період регламентується індивідуальними можливостями та
здатністю студента самостійно опрацьовувати індивідуальний план. Така
форма навчання розрахована насамперед на тих, хто працює за напрямком
майбутньої спеціальності. Організація навчального процесу в міжсесійний
період спрямовується на самостійну роботу студентів з метою опанування
змісту навчального плану. 

Заочна форма навчання з певної спеціальності може бути відкрита, якщо:

· спеціальність акредитована за відповідним рівнем;
· є денна форма навчання з цієї спеціальності (за винятком

спеціальностей специфічних категорій);
· є необхідне навчально-методичне, інформаційне та матеріально-

технічне забезпечення цієї форми навчання5.

4. Вечірня форма навчання.

Вечірня форма навчання є формою здобуття певного рівня освіти або
кваліфікації без відриву від виробництва та надає можливість поєднувати
навчання з професійною діяльністю, професійний досвід підтверджувати
теоретичними знаннями. Організація навчального процесу на вечірній
формі навчання здійснюється вищим навчальним закладом згідно з держав-
ними стандартами освіти з урахуванням передбачених чинним законодав-
ством пільг для осіб, які поєднують роботу з навчанням.

5. Дистанційна форма навчання.

Дистанційне навчання – це варіант реалізації заочної форми навчання,
який ґрунтується на використанні специфічних освітніх технологій із
сучасними методиками навчання, технічними засобами зв’язку та передачі
інформації. Нормативна база, яка при цьому використовується, – це
нормативна база заочної форми навчання. Дистанційне навчання – це
гнучка форма навчання, у якій робиться наголос на індивідуальній роботі
студентів з добре структурованим навчальним матеріалом, з різним
ступенем спілкування з експертами, викладачами й студентами6. 

5 За матеріалами: Особливості заочної форми навчання [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
http://izn.nau.edu.ua.
6 За матеріалами: Дистанційна освіта [Електронний ресурс]. – Режим доступу http://www.osvita.org.ua/distance.
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Це процес одержання освіти дистанційним шляхом, який базується на
використанні широкого спектру традиційних і нових інформаційних
технологій і технічних засобів для доставки навчального і методичного
матеріалу особам, які навчаються у ВНЗ (студентам), для самостійного його
опрацювання, здійснення поточного і підсумкового контролю знань.

6. Освіта за кордоном.

У більшості західних країн навчання розглядається як обмежений у часі
процес. Освіта рано чи пізно закінчується, і треба буде повертатися додому.
Тому й дозвіл на перебування учням видається тимчасовий, зазвичай на
строк до декількох років, або щорічний, з необхідністю його продовження. 

Тут також працює принцип поступовості. Якщо ви закінчили школу за
кордоном, то ви можете отримати вищу освіту. Після закінчення ВНЗ можна
продовжити займатися науковою роботою. І так багато років поспіль, поки
навчання не закінчиться, або поки ви не отримаєте громадянство. Адже
більшість країн надають можливість іноземним громадянам, які легально
знаходяться на їх території протягом тривалого терміну, отримати посвідку
на проживання. Якщо стільки років вчитися ви не плануєте, але бажаєте
залишитися в країні після здобуття освіти, то доведеться задуматися про «зміну
статусу» або підстави для перебування в країні. Оскільки студентський дозвіл
на перебування чи короткостроковий вид на проживання не дозволяють, як
правило, залишатися в країні після закінчення навчання, то необхідно буде
отримати нові документи. Які ж для цього існують можливості? Найпростіша
– взяти участь в імміграційній програмі (варіанти Австралії, Канади, Нової
Зеландії), де місцева освіта дає додаткові переваги. Інша можливість – це
знайти роботу в цій країні і отримати відповідний дозвіл, що дає право на
проживання. Слід пам’ятати, що пошук роботи та отримання дозволу
займають досить тривалий термін – від декількох місяців до року – протягом
яких потрібно залишатися в країні, і бажано на законних підставах, а ще
краще – мати можливість легально підробляти. На жаль, таку можливість
надають не всі країни. Тому при виборі країни для навчання, особливо якщо
ви плануєте там залишитися жити і працювати після отримання освіти, дуже
уважно поставтеся до вивчення міграційних законів і правил та визначте, які
легальні можливості там існують, а саме:

· термін, після якого ви отримуєте право клопотати про громадянство;
· наявність імміграційних програм;
· термін, протягом якого ви маєте можливість перебувати в країні після

закінчення навчання для пошуку роботи;
· чи існує можливість спрощеної процедури отримання дозволу на

роботу після навчання7.

7 За матеріалами: Освіта за кордоном – шлях до імміграції? [Електронний ресурс]. – Режим доступу
http://www.fivt-kpi.kiev.ua/osvita-za-kordonom.
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 Вправа «Експерти з професій»

Ведучий об’єднує учасників у дві міні-групи за допомогою прийому
«Розрахунок на перший-другий». Перша міні-група – це майбутні абітурієнти,
друга – експерти.

Інструкція ведучого: «Зараз ми пограємо у гру, яка має назву «Експерти
з професій». Завдання для членів першої міні-групи «Майбутні
абітурієнти»: згорнувши аркуш паперу формату А-4 навпіл, на зовнішній
стороні аркушу зафіксувати свої улюблені та найбільш успішні шкільні
предмети, хобі, гуртки, секції, сфери життя та науки, якими цікавитеся. На
внутрішній стороні аркуша потрібно написати професію, яку б хотіли
отримати. Потім кожен учасник міні-групи виставляє цей аркуш перед
собою так, щоб експертам було видно інформацію на зовнішній стороні.
Експерти ходять, читають та знайомляться із записами на аркушах. На
основі даної інформації фіксують, який тип професії («людина —
людина», «людина — техніка», «людина — природа», «людина — знакова
система» та «людина — художній образ») кожному «Майбутньому
абітурієнту» варто обрати і в якому з типів закладів її можна отримати.
Кожен експерт повинен дати рекомендації стосовно вибору професії
кожному майбутньому абітурієнту».

На наступному етапі майбутні абітурієнти порівнюють, чи збіглися
рекомендації експертів щодо типу професії із тією професією, яку вони
зафіксували на внутрішній стороні аркуша. 

Запитання для обговорення:

· Як ви почувалися в ролі експертів?

· Як ви почувалися у ролі майбутніх абітурієнтів?

· Чому саме такі типи професій відповідно до записаних
характеристик вказували експерти?

· Чи можуть одні й ті самі характеристики сприяти
отриманню професій різного типу? Чому?

· Чому саме такі навчальні заклади до названих типів
професій вказували експерти?

До уваги ведучого!

Якщо є час – гру можна повторити, помінявши учасників ролями.
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 Підсумки 

Запитання для обговорення:

· Що нового ви дізналися сьогодні? 
· Якої інформації не вистачає? 
· Як ви зможете використати отримані сьогодні знання у

подальшому житті? 

Заняття 8. «Вибір навчального закладу»

Мета: проінформувати учасників щодо особливостей вибору навчального
закладу.

Завдання:
• ознайомити учасників зі специфікою вибору навчального закладу;
• надати учасникам інформацію про критерії вибору.

Ключові слова: вибір ВНЗ, критерії вибору ВНЗ.

Необхідні матеріали: папір формату А-1, А-4; дошка /фліп-чарт, роздаваль-
ний матеріал до вправи «Критерії вибору вищого навчального закладу».

План заняття:

- Інформаційне повідомлення «Як обрати вищий навчальний заклад»
(15 хв.).

- Вправа «Критерії вибору ВНЗ» (35 хв.)
- Підсумки (10 хв.)

 Інформаційне повідомлення «Як обрати вищий навчальний заклад» 

Зараз зорієнтуватися в різноманітті ВНЗ, форм навчання, пропонованих
програм важко не тільки старшокласникам та їх батькам, але навіть фахів-
цям. Проблема вибору актуальна для багатьох. Не розгубитися в ситуації до-
поможе сайт Osvita.com.ua.

До вибору ВНЗ потрібно підходити з відповідальністю і серйозністю. По-
ходження отриманого диплому, безсумнівно, буде відігравати суттєву роль
у вашій майбутній кар'єрі.

Перше, над чим варто замислитися, – над вибором професії. На по-
передніх заняттях ми говорили про специфіку самодослідження (визна-
чення власних нахилів, здібностей, інтересів), розмаїтий світ професій та
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особливості вибору професії. Тому необхідно все ретельно зважити і вирі-
шити, ким бути і чому присвятити все своє життя. Можна попросити поради
у родичів, друзів, шкільного психолога або профконсультанта, а ще краще –
уважно вивчити всі професії і зробити власний вибір. 

Пошук ВНЗ

Після того як зроблено вибір професії, можна приступати до пошуку ВНЗ.
Якщо є бажання стати хірургом, педагогом або археологом – буде простіше,
«асортимент» ВНЗ невеликий. Але якщо ви бачите себе в якості економіста,
юриста, інженера, менеджера – готуйтеся до стомливої, але необхідної про-
цедури пошуку саме «вашого» ВНЗ серед десятків, а то і сотень подібних. На
сайті Osvita.com.ua є чудовий каталог ВНЗ України. Пошук можна вести як
за напрямками навчання, так і за регіонами розміщення, а також перетинати
обидві ці умови.

На що ще потрібно звернути увагу при виборі ВНЗ?

Якщо ви з іншого міста – дізнайтеся, чи є при навчальному закладі гурто-
житок і які умови проживання в ньому. Для тих, хто збирається продовжити
навчання на вечірньому або заочному відділенні, особливо актуальне зна-
чення матиме наявність у ВНЗ добре укомплектованої бібліотеки. Якщо її
немає, будьте готові до того, що більшість книг і підручників доведеться купу-
вати за свій рахунок. Для хлопців однією з умов вибору може стати існування
військової кафедри. 

Найважливіше, на що потрібно звернути увагу при виборі вищого на-
вчального закладу – це якість навчання. Зберіть інформацію про репутацію
ВНЗ, професійний рівень викладачів, технічне оснащення тощо. Таку інфор-
мацію можна отримати на сайті Osvita.com.ua (в описі багатьох ВНЗ вже є
відгуки), у друзів або знайомих, у багатьох книжкових магазинах можна при-
дбати книги, в яких розміщена інформація про той чи інший навчальний
заклад, або просто з'їздити в обраний ВНЗ на день відкритих дверей. 

Таким чином, необхідно поставитися до вибору навчального закладу
серйозно. І не забувайте ще одну просту істину: диплом лише дає пропуск у
цей світ, а чого ви в ньому доб'єтесь, залежить тільки від вас. 

Бажаємо вдало вам зробити вибір ВНЗ і нехай ваша робота радує вас!

 Вправа «Критерії вибору ВНЗ»

Ведучий об’єднує учасників у 4–5 міні-груп та пропонує кожній групі про-
тягом 10 хвилин, користуючись попереднім інформаційним повідомленням
та інформацією з роздавального матеріалу (додаток II - 5) до вправи, розро-
бити не менше 10 критеріїв вибору вищого навчального закладу та заноту-
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вати їх на окремих листках фліп-чарту. Після завершення роботи кожна міні-
група по черзі презентує свої напрацювання усім учасникам.

Запитання для обговорення

• Які з критеріїв, на вашу думку, є найбільш оптимальними
для використання в майбутньому?

• Що, на вашу думку, необхідно додати до перерахованих
критеріїв?

• Яким чином ви будете використовувати інформацію, отри-
ману в цій вправі?

 Підсумки

Більшість абітурієнтів, визначившись із майбутньою професією, сти-
кається з не менш гострою проблемою – вибором вищого навчального за-
кладу. На сьогодні в Україні існує близько тисячі ВНЗ. Навіть використовуючи
найновішу та найбільш повну довідникову інформацію, абітурієнту досить
складно визначити переваги та недоліки певного закладу.

Правильний вибір можна зробити лише на основі власних вражень під
час відвідування дня відкритих дверей у навчальному закладі, на основі кіль-
кох незалежних рейтингів кращих ВНЗ країни та під час безпосереднього
спілкування зі студентами цього закладу на форумах сайтів ВНЗ.

Заняття 9. «Можливості»

Мета: сприяти усвідомленню учасниками власних можливостей побудови
кар’єри, аналізувати власні внутрішні та зовнішні ресурси.

Завдання:
• сформувати уміння приймати рішення; 
• сприяти розумінню та усвідомленню особистої відповідальності за

прийняте рішення; 
• навчити учасників визначати власні зовнішні та внутрішні ресурси.

Ключові поняття: можливість, професійний вибір, ресурс, рішення, мож-
ливість кар’єрного росту.

Необхідні матеріали: фліп-чарт, великі аркуші паперу, маркери, аркуші
паперу формату А-4 за кількістю учасників, скотч, чотири паперових па-
кети розміром 30х20 см – пакети пронумеровані і закриті степлером, в
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пакеті №1 лежить банан і гірчиця, в пакеті №2 – півлітрова пляшка, за-
повнена водою з-під крана, в пакеті №3 – цибулина, в пакеті №4 – 1
гривня; плакат «Схема прийняття рішень», степлер.

План заняття:

- Вправа «Прийняття рішення» (30 хв.)
- Інформаційне повідомлення «Схема прийняття рішення» (25 хв.)
- Підсумки (5 хв.)

 Вправа «Прийняття рішення»8

Ведучий наголошує на тому, що: рішення – це те, що людина вирішила
зробити після обміркування ситуації. Рішення можуть бути прийняті як в ре-
зультаті аналізу, так і спонтанно.

Ведучий акцентує увагу учасників на тому, що кожного дня ми приймаємо
відносно прості рішення. Однак, якщо справа стосується складних, відпові-
дальних рішень, то дуже корисно володіти інформацією про правильний
спосіб їх прийняття.

Далі він кладе чотири пакети на стіл і просить трьох бажаючих підійти й
кожному вибрати один з них, ставши за своїм пакетом (один пакет зали-
шиться без господаря). 

Після цього учасникам пропонується змінити своє рішення. Для цього ве-
дучий запитує учасників: чи хотіли б вони поміняти пакети? 

Після того, як зроблено остаточний вибір, ведучий запитує добровольців,
яким чином відбувався вибір. Відповіді можуть бути такі: «Мені подобається
номер пакета», «Це моє улюблене число», «Пакет був найближче до мене»,
«Вони сказали мені взяти цей пакет» тощо.

Ведучий підкреслює, що в учасників не було жодної інформації про те, що
в кожному пакеті. Без інформації дуже складно прийняти правильне рішення.

На наступному етапі ведучий пропонує учасникам взяти свої пакети за
один куточок і підняти їх над столом не вище ніж на 10 см, а потім покласти
на місце. Потім він запитує, чи не бажають учасники помінятися пакетами
або взяти замість свого той пакет, що залишився нічиїм. 

Якщо хтось із учасників змінив пакет, ведучий запитує, чому він це зро-
бив. Якщо два добровольці хочуть обрати один і той самий пакет, їм слід по-
яснити, що можна вибрати лише з тих пакетів, що залишилися. 

Ведучий пропонує учасникам взяти пакети в руки. Цього разу вони мо-
жуть їх дослідити детальніше, але їх не можна відкривати. Після цього їм
пропонується зробити остаточний вибір.

8 За матеріалами: Зимівець Н. В. Як приймати рішення // «Культура життєвого самовизначення». Частина ІІ. Се-
редня школа. Методичний посібник / Наукове керівництво та редакція І. Д. Звєрєвої. – К., 2004.- С.253-263.
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Потім ведучий запитує, чи хоче хтось з групи взяти четвертий пакет, який
залишився. 

Наприкінці всім добровольцям пропонується відкрити пакети, ознайо-
митися з їхнім вмістом самим і показати групі, що в них знаходиться.

Далі ведучий ставить ряд запитань до учасників, які взяли пакети:

1. Як ви почувалися, коли приймали рішення, і як сприйняли наслідки?
2. Як ви почувалися, коли група чинила на вас тиск при виборі пакета? 
3. Чи була у вас можливість відмовитись від вже обраного пакета?

Ведучий акцентує увагу учасників на тому, що:

Пакет №1 виглядав привабливо тому, що лежав на боку (через банан у
ньому). Люди часто щось роблять із цікавості. У пакеті був банан, тобто те,
що можна з'їсти, і це позитивний наслідок прийнятого рішення. А якщо ве-
дучий попросить намазати банан гірчицею і з'їсти? Тобто, іноді ми не
знаємо, якими будуть наслідки прийнятого рішення: щонайменше, це може
викликати розгубленість.

У пакеті №2 пляшка з водою, але, на жаль, це не  солодка газована і не мі-
неральна вода, а просто вода з крана. Здогадки були помилковими. Не по-
дивившись, що в пакеті, не можна точно визначити, що в пляшці. На основі
неповної інформації ми намагаємося прийняти правильне рішення, але ре-
зультат може бути зовсім не тим, якого ми очікуємо.

Пакет №3 схожий на пакет з яблуком. Тільки якщо відчути запах цибулі,
можна визначити, що це не яблуко, а цибуля. Іноді ми приймаємо рішення
дуже швидко і втрачаємо частину важливої та необхідної інформації. У
цьому випадку наслідки не позитивні, оскільки цибуля – не яблуко, її не з'їси.
Але й не зовсім негативні – адже ведучий не казав, що необхідно з'їсти те,
що в пакеті!

Вміст пакета №4 не можна було визначити. Більше того, здавалося, що
там нічого немає. На дотик можна було встановити лише наявність чогось
паперового усередині. Але який папір, при закритому пакеті визначити не-
можливо. Тому при виборі цього пакета є ризик. У даному випадку він неве-
ликий і виправданий, але буває, що ризик – справа небезпечна.

Запитання для обговорення:

• Що важливо у процесі прийняття рішення? (Відповідь: до-
стовірна інформація, наслідки, можлива небезпека). 

• Коли вибір вже зроблено, хто безпосередньо стикається з
наслідками? 

• Хто несе відповідальність за прийняття рішення?

Book_ICF_Tanya_book_health  07.07.2013  19:20  Page 62



БЛОК «Кар’єра»

63

 Інформаційне повідомлення «Схема прийняття рішення»9

Ведучий звертає увагу учасників на те, що рішення з приводу вибору па-
кета у попередній вправі, як і наслідки цього рішення, є лише грою, в якій
моделювалася ситуація, що потребувала прийняття рішення.

Прийняття рішення в життєвих ситуаціях – річ дуже складна й відпові-
дальна. Життя щоденно ставить перед нами все нові й нові задачі, для
розв’язання яких потрібно приймати рішення і нести відповідальність за
їхні наслідки. Від цього значною мірою залежатиме наше майбутнє: здо-
ров’я, щастя, вибір професії, побудова кар’єри, життєвий успіх в цілому.

Ведучий пропонує учасникам ознайомитись зі «Схемою прийняття рішень»
і на прикладі вправи з конвертами коментує кожен етап цього алгоритму. 

Перший етап: виникла ситуація, що потребує прийняття рішення «брати
чи ні запропоновані пакети, які саме?» (пропозиція ведучого взяти пакет);

Другий етап: пошук та аналіз отриманої інформації (добровольці роз-
глядали пакети);

Третій етап: продумування варіантів рішення (наприклад: взяти, не
взяти, запитати ведучого, що в пакетах); 

9 В якості домашнього завдання слід самостійно заповнити схему прийняття рішення (наприклад, щодо
здобуття освіти).
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Четвертий етап: аналіз можливих наслідків прийнятого рішення (на-
слідки, якщо пакет взяти, або якщо не взяти);

П’ятий етап: вибір; особиста відповідальність за прийняте рішення.

 Підсумки

Ведучий нагадує учасникам, що складна, на перший погляд, процедура
навчання правильного прийняття рішень виправдана. Крім того, навичка
приймати рішення, сформована одного разу, надалі зберігається, і людина
отримує багато життєвих переваг. 

Так, вміння приймати рішення подібне до вміння писати: для його опа-
нування слід витратити багато часу і зусиль, а згодом людина навіть не буде
замислюватися над цією процедурою, автоматично використовуючи засвоє-
ний в дитинстві алгоритм.

Необхідно звернути увагу учасників на те, що:

• знання послідовності прийняття відповідального рішення надає мож-
ливість бути більш впевненим в ситуаціях вибору;

• зважування на можливі наслідки того чи іншого рішення саме для свого
життя дає можливість приймати більш відповідальні й безпечні рішення;

• навичка прийняття рішень допомагає у побудові кар’єри.

Заняття 10. «Кар’єра та професія»

Мета: сприяти усвідомленню учасниками власних можливостей побудови
кар’єри як основи самореалізації та успіху.

Завдання:
• ознайомити учасників із поняттям кар’єра, кар’єрне зростання;
• сприяти розумінню та усвідомленню особистої орієнтації щодо влас-

ного кар’єрного зростання. 

Ключові поняття: кар’єра, кар’єрне зростання.

Необхідні матеріали: фліп-чарт, великі аркуші паперу, маркери.

План заняття:

- Інформаційне повідомлення «Що таке кар’єра?» (10 хв.)
- Вправа-дослідження «Чи орієнтовані ви на кар’єру» (40 хв.)
- Підсумки (10 хв.)
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 Інформаційне повідомлення «Що таке кар’єра?»

Кар’єра – це успішне просування в галузі суспільної, службової, наукової
чи іншої діяльності. Вона є невід’ємною частиною життєвого устрою тієї лю-
дини, яка хоче досягнути успіху в житті. Кар’єрне зростання відбувається за
рахунок тих самих методів і дій, які людина застосовує для досягнення будь-
яких поставлених цілей.

Щоб правильно організувати кар’єрне зростання, передбачити всі пастки
на шляху, потрібно навчитися розподіляти свої сили і час, уміти вибирати
потрібні цілі, ставити перед собою завдання і багато іншого.

З організаційної точки зору кар'єра розглядається як сукупність взаємо-
пов'язаних рішень особи про вибір того чи іншого варіанта майбутньої ді-
яльності, виходячи з можливостей, які перед нею відкриваються, подолання
розбіжностей між реальним і бажаним її посадовим становищем. Оскільки
ці рішення приймаються в умовах браку інформації, суб'єктивної оцінки
себе та обставин, нестачі часу або емоційної нестабільності, вони далеко не
завжди бувають послідовними, раціональними, цілеспрямованими та й вза-
галі виправданими.

Кар'єра може бути динамічною, пов'язаною зі зміною робочих місць, і
статичною, яка здійснюється на одному місці та на одній посаді шляхом
професійного зростання. Вона буває вертикальною, яка передбачає поса-
дове зростання, і горизонтальною, яка проходить в межах одного рівня
управління, однак зі зміною занять, інколи професії. Поєднання цих підходів
дає східцеву кар'єру.

Іншими словами, успіх у кар'єрі можна розглядати як з точки зору просу-
вання від однієї посади до іншої, більш високої, так і з точки зору ступеня
оволодіння певною професією, навичками та знаннями, які її складають.

XXІ століття поставило поняття «кар'єра» на якісно новий рівень. Побу-
дова кар'єри в сучасному світі стає обов'язковою умовою самореалізації в
професійній діяльності. Сьогодні важко уявити успішну й стабільну компа-
нію, яка б не анонсувала можливості кар'єрного росту. Ще складніше уявити
собі фахівця, який би не мріяв про позицію керівника відділу, департаменту,
компанії, холдингу. Досить тривалий час у нашому суспільстві поняття
«кар’єра» мало дещо негативний відтінок, оскільки для багатьох воно було
пов’язане із доволі неприйнятним у суспільстві поняттям «кар’єризму», тобто
холоднокровного та не завжди чесного просування службовою драбиною.
Кар’єрист у свідомості людей закріпився як людина, яка не обмежує себе мо-
ральними нормами, досягаючи мети. Навіть з’явилася ідіома «йти по голо-
вах». Таке ставлення до поняття «кар’єра» поступово залишилось у минулому,
оскільки з часом стає цілком зрозуміло, що у самій ідеї кар’єрного зростання
немає нічого поганого. Сьогодні кар’єрою все частіше називають профе-
сійне зростання, становлення людини як спеціаліста у своїй справі.
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У сучасному світі важливо бути не просто гарним фахівцем, важливо
бути кращим.

Прагнення розвиватися – це природне прагнення людини. При цьому
різні люди можуть розуміти під розвитком різні речі, а тому й кар’єри можуть
бути різними. 

Професійна кар’єра спрямована на розвиток досягнень за спеціальністю.
Головним у професійній кар’єрі є ріст професійного авторитету спеціаліста,
навіть якщо таке визнання не має яскраво виражених форм (розряди,
звання, посади). Людина відчуває повагу колег, керівництва. Разом з тим по-
мітно розширюються можливості у виборі роботи й прийнятті рішень.

Адміністративна кар’єра здійснюється завдяки вмінню організовувати
роботу. Чим більше людей задіяно у процесі трудової діяльності, тим склад-
ніше здійснювати процес управління, основним завданням якого є узгод-
ження роботи. Керівник повинен мати уявлення про діяльність різних
спеціалістів, їх можливості, ефективність, рівень кваліфікації. Окрім того,
саме адміністратор здійснює взаємодію з різними людьми, а тому йому важ-
ливо вміти налагоджувати з ними контакт.

Стабільна кар’єра важлива там, де головне в роботі – досягнення стабіль-
них результатів щодня. Така людина знає специфіку роботи, до неї прислу-
хаються і колеги, і керівництво, до неї спрямовують молодих спеціалістів на
стажування. Далекоглядні керівники намагаються підтримувати та заохочу-
вати таких фахівців саме за їхню стабільність.

Безумовно, аспектів побудови кар'єри чимало, і всі вони відіграють важ-
ливу роль у кар'єрному зростанні молодих фахівців, а сходження кар’єрними
щаблями ніколи не було справою простою, а особливо в сучасних умовах
постійного росту компаній. Ринок праці в Україні поступово наближається
до світових стандартів, засвоюючи нові закони в галузі працевлаштування
й керування персоналом, тому успіх у професії – це насамперед успіх осо-
бистості, професійна й особиста самореалізація.

 Вправа-дослідження «Чи орієнтовані ви на кар’єру?»

Ведучий пропонує кожному учаснику роздавальний матеріал до вправи
(додаток II - 6) та просить самостійно протягом 20 хвилин дати відповіді на
запитання тесту. Після завершення тестування ведучий пропонує учасникам
обговорити результати.

Запитання для обговорення:

• Яким чином ви оцінюєте результати, отримані в процесі те-
стування?
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• Які думки у вас виникли з приводу проведеного тестування?
• Яким чином ви в майбутньому зможете використати отри-

ману інформацію?

 Підсумки

Кар'єру – траєкторію свого розвитку, руху – людина будує сама відповідно
до власних цілей, цінностей, нахилів, уподобань, талантів, здібностей, ба-
жань і установок.

Коли люди говорять про своє життя, про кар'єру, то часто мова заходить
про те, де вони працюють, скільки отримують грошей за свою працю, яку
посаду обіймають. 

Однак кар'єра – це не те, де, скільки і як ви заробляє гроші. Кар'єра – це
те, якою людиною ви стаєте, коли обираєте справу, якій присвятите час або
ціле життя. 

Заняття 11. «Як будувати кар’єру?»

Мета: допомогти учасникам засвоїти основні складові побудови успішної
кар’єри.

Завдання:
• ознайомити учасників із передумовами для побудови успішної

кар’єри;
• сприяти розумінню та усвідомленню особистої відповідальності за

власне кар’єрне зростання; 
• навчити учасників використовувати принципи управління та плану-

вання кар'єрної стратегії.

Ключові поняття: кар’єра, стратегії успішної кар’єри, принципи управ-
ління і планування кар’єрної стратегії, кар'єрна тактика, можливість
кар’єрного росту.

Необхідні матеріали: фліп-чарт, великі аркуші паперу, маркери.

До уваги ведучого!

Якщо при виконання вправи-дослідження «Чи орієнтовані ви на
кар’єру?» ведучий не має можливості забезпечити роздавальним
матеріалом кожного учасника,  він може зачитувати кожне тверд-
ження, а учасники на окремих аркушах занотовують відповіді.
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План заняття:

- Вправа «Основні складові успішної кар’єри» (25 хв.)
- Вправа «Принципи управління й планування кар'єрної стратегії» (25 хв.)
- Підсумки (10 хв.)

 Вправа «Основні складові успішної кар’єри»

Ведучий об’єднує учасників у міні-групи по 4–5 осіб та пропонує кожній
групі протягом 15 хв., використовуючи роздавальний матеріал до вправи
(додаток II - 7), створити карту інформації, яка б у символічній формі відоб-
ражала основний зміст інформаційного матеріалу. Після завершення роботи
міні-групи по черзі презентують свої напрацювання, а наприкінці вправи
ведучий проводить обговорення в загальному колі.

Запитання для обговорення:

• Яка карта інформації, на вашу думку, найкраще відображає
основний зміст роздавального матеріалу?

• Які труднощі виникали під час складання карти інформації?
• Яким чином ви будете використовувати цю інформацію у

майбутньому?

 Вправа «Принципи управління й планування кар'єрної стратегії»

Ведучий залишає учасників у складі тих самих міні-груп, що працювали
над попередньою вправою, та пропонує їм, використовуючи роздавальний
матеріал (додаток II - 8), протягом 15 хв. розробити та представити широкому
загалу алгоритм планування кар’єри. Після завершення роботи груп відбу-
вається презентація та обговорення в загальному колі.

Запитання для обговорення:

• Чи складно було працювати над створенням алгоритму пла-
нування кар’єри?

• Яким чином ви будете використовувати цю інформацію у
майбутньому?

До уваги ведучого!

«Карта інформації» – коротка схема, в якій за допомогою ключо-
вих слів відображена інформація, що її необхідно повідомити
іншим зрозуміло та  максимально стисло.
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 Підсумки

Про свою кар'єру ми починаємо замислюватися ще в ранньому дитинстві.
Але в цьому віці ми обираємо те, що нам просто подобається. Минають роки,
і дитячі мрії про велич змінюються вибором професії, яка забезпечує еле-
ментарне виживання.

А де ж захоплені очі? Де впевнене прагнення стати космонавтом? Чому
потенційний космонавт продає одяг на базарі або «протирає штани» в офісі,
втілюючи в життя чужу мрію?

Ніхто нас так і не навчив, як прийти до своєї дитячої мрії. Наші батьки,
наші любі мами й тата, не в змозі пояснити нам, як вибрати справу свого
життя і взагалі, для чого вона, ця справа, потрібна. І в школі або ВНЗ немає
такого предмета – КАР'ЄРА. У кращому випадку, ідеться про те, що треба пра-
цювати, про конкуренцію, про те, що людина людині вовк.

Це правда, якщо всі йдуть одним шляхом. Тіснява, плутанина, шум, в
якому так просто не почути голос своєї душі, який з роками стає все слабкі-
шим.

Якщо ви не живете в середовищі успішних людей, то, швидше за все, ніхто
не зможе пояснити вам, як побудувати своє життя, вибрати улюблену справу,
заробити мільйон.

Тому вихід у вас один – ВЧИТИСЯ! Самому вибудовувати своє життя, з азів.
Згадати свої дитячі мрії та, використовуючи сучасні технології розвитку, пе-
ретворити їх на реальність.

Слід навчитися приймати відповідальні рішення, які вплинуть на життя.
Рішення дозволять розробити стратегію побудови успішного життя, кар'єри,
яка розвиватиме вас і буде приносити моральне, емоційне та матеріальне
задоволення.

Кар'єра – це головна справа всього вашого життя.

Вирішуйте! Справжнє життя – це не просто дитячі мрії. Це ваш вибір, ре-
альні дії та гідні результати, це ваше рішення!

До уваги ведучого!

За потреби варто пояснити, що алгоритм – це конкретні кроки для
реалізації чого-небудь, а в цьому випадку ідеться про планування
кар’єри.
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Заняття 12. «Пошук роботи» 

Мета: сформувати в учасників навички ефективного пошуку роботи.

Завдання:
• розширити знання про різні джерела пошуку роботи;
• сприяти формуванню навичок активної позиції щодо пошуку роботи

та вміння презентувати себе.

Ключові слова: інформація, професія, роботодавець, резюме, оголо-
шення.

Необхідні матеріали: картки з назвами професій (за кількістю учасників),
фліп-чарт, папір формату А-2, А-4, стікери (відповідно до кількості учас-
ників), маркери / фломастери, інформаційні матеріали для ведучого. 

План заняття:

- Інформаційне повідомлення «Як шукати роботу?» (10 хв.)
- Вправа «Джерела пошуку роботи» (20 хв.)
- Вправа «Резюме» (25 хв.)
- Підсумки (5 хв.)

 Інформаційне повідомлення «Як шукати роботу?» 

До основних джерел пошуку роботи належать: 1) особисті контакти: друзі,
родичі, знайомі, колеги по роботі та навчанню; 2) газети, журнали, радіо та
телебачення; 3) державні служби зайнятості; 4) міська біржа праці; 5) теле-
фон; 6) інтернет.

1) Особисті контакти: друзі, родичі, знайомі, колеги по роботі та на1) Особисті контакти: друзі, родичі, знайомі, колеги по роботі та на--
вчанню.вчанню.

Це цілком гідний і ефективний спосіб працевлаштування. Багатьом по-
дібний спосіб здається справою простою, але, як показують спостереження,
рідко хто вміє грамотно і справді ефективно його використовувати. Пошук
роботи через знайомих і родичів доцільно застосовувати у будь-яких випад-
ках, але він стає першочерговим для молодих фахівців без досвіду, для тих,
хто був змушений змінити кваліфікацію, для людей з «обтяжливими» обста-
винами (вік, стать, родинний стан, часта зміна роботи тощо); для тих, хто
працює не в містах-мільйонерах (чим менше місто, тим більше значення
мають особисті зв’язки). Коло осіб, що можуть допомогти, дуже часто значно
ширше, ніж здається на перший погляд. Крім найближчих родичів і друзів,
це можуть бути далекі родичі, старі та нові товариші, а також ті, з ким ти
коли-небудь разом вчився або зустрічався. 
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Пошук роботи через знайомих і родичів буває двох видів – рекомендації
та «блат». У першому випадку тебе просто рекомендують HR-менеджеру як
хорошого фахівця і далі все відбувається за традиційною схемою – надси-
лання резюме, співбесіди. Єдина різниця – перевага перед іншими претен-
дентами, яку створює рекомендація знайомого. Другий вид передбачає
пряме влаштування на роботу, тому що попросили / наказали / «підмазали».
Потрібно тобі це чи ні – вирішуй сам. Хтось буде невимовно радий влашту-
ватися «під теплим крильцем» родича і отримувати зарплату, а когось буде
пригнічувати сама думка про те, що доведеться просидіти певну кількість
років і так нічого й не навчитися. 

Мистецтво шукати роботу через знайомих і родичів полягає в тому, щоб
ненав’язливо і неодноразово нагадувати про себе. Також від знайомих ти
можеш одержати інформацію про рівень заробітної плати на підприємстві,
куди тебе рекомендують. Це допоможе на співбесіді, якщо тебе запитають
про винагороду, на яку ти розраховуєш.

2) Вакансії, що рекламуються в газетах, журналах, на радіо та2) Вакансії, що рекламуються в газетах, журналах, на радіо та
телебаченні.телебаченні.

На ринку існує досить багато спеціалізованих видань, такі як «Пропоную
роботу», «Работа и Учеба», «Нова робота», «Авізо» тощо. Особливо популяр-
ний цей шлях для робочих спеціальностей, працівників роздрібної торгівлі,
водіїв, бухгалтерів, секретарів. У кожному обласному центрі мінімум 3–4 ви-
дання публікують оголошення про вакансії, так що вибір досить великий. У
деяких виданнях є рубрика, куди можна подати своє резюме. Зазвичай ця
послуга безкоштовна. У кожному номері газети публікується кілька тисяч
оголошень про робочі місця, тому сміливо можна сказати: з їх допомогою
можна знайти підходящу роботу. 

У газетах можна не тільки подивитися оголошення про вакансії, але й роз-
містити своє міні-резюме, знайти інформацію про підвищення кваліфікації
або перенавчання, прочитати статті-консультації кваліфікованих експертів з
питань пошуку роботи, отримати різноманітну довідкову інформацію.

Перевагою цього методу пошуку роботи є його простота – зазвичай по-
дібна преса коштує дешево, а пропозицій там багато. Головний недолік – ве-
лика частина вакансій, надрукованих в газетах та журналах, це або
пропозиція участі в мережевому маркетингу, або просто обдурювання. Деякі
вакансії на момент виходу газет неактуальні, оскільки газети виходять через
три дні після подачі оголошень. 

3) Державні служби зайнятості.3) Державні служби зайнятості.

Якщо ти звернешся до державної служби зайнятості, матимеш вільний
доступ до інформації про ринок праці, професії, професійні навчальні за-
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клади, підприємства, вільні робочі місця та вакансії тощо. Тут ти отримаєш
безкоштовно послуги з вибору професії з урахуванням потреб регіональ-
ного ринку праці, для тебе будуть проведені профорієнтаційні консультації
із застосуванням тестових методик. Центри зайнятості з метою швидкого та
якісного працевлаштування регулярно проводять масові заходи: ярмарки
вакансій, дні кар’єри, ярмарки професій. 

4) Міська біржа праці. 4) Міська біржа праці. 

Біржі праці можуть мати різні форми: бюро, контори тощо. Залежно від
форм власності виділяють такі види: приватні, що функціонують на комер-
ційній основі, філантропічні, громадські й державні. Біржі праці, окрім пра-
цевлаштування безробітних, звичайно надають послуги особам, які бажають
змінити місце роботи, вивчають попит і пропозицію робочої сили, зби-
рають і розповсюджують інформацію про рівень зайнятості в розрізі про-
фесій та територій. До компетенції бірж праці входить також професійна
орієнтація молоді, направлення молодих людей на курси для придбання
професії. До речі, в якості першої роботи багато хто (якщо на перший час
розмір окладу некритичний) вибирають саме такі структури. Також на біржі
праці достатньо багато вакансій на сезонну або короткочасну роботу. 

5) Пошук роботи за допомогою телефону.5) Пошук роботи за допомогою телефону.

Пошук роботи за допомогою телефону – один з найефективніших засо-
бів отримання запрошення на співбесіду. Переваги такого пошуку: швидкий
спосіб, тому маєш швидко відреагувати на рекламне повідомлення; можна
використовувати для опрацювання вакансій, а також для зв’язку з тими
людьми, які можуть забезпечити інформацію про джерела вакансій; негайно
отримуєш інформацію; розмова має гнучкий характер: навіть якщо місце
роботи вже зайняте, ти можеш запитати про майбутні потенційні вакансії
чи будь-які можливості працевлаштування; маєш можливість розповісти про
свої якості, навички. Недоліки: вакансії, що рекламуються, через короткий
проміжок часу можуть бути вже зайнятими.

6) Пошук роботи за допомогою інтернету.6) Пошук роботи за допомогою інтернету.

На відповідних сайтах досить часто розміщується інформація про по-
требу в працівниках. Користуйся нею, пропонуй свої послуги, направляй ре-
зюме (бажано через інтернет), веди переговори щодо працевлаштування.
Тут ти можеш розмістити своє резюме або оголошення про пошук роботи.
У мережі є ряд популярних сайтів, які публікують вакансії й резюме. Усе
більше фахівців знаходять собі роботу саме за допомогою інтернету. Багато
в чому цей спосіб схожий на роботу з виданнями, тільки обсяг доступної ін-
формації значно більший. До того ж існують різні способи пошуку роботи,
що заощаджує час і полегшує цей процес, а інформація оновлюється ще
швидше, ніж у газетах. 

Book_ICF_Tanya_book_health  07.07.2013  19:20  Page 72



БЛОК «Кар’єра»

73

Існують і свої перешкоди. Необхідно мати комп’ютер і модем, програмне
забезпечення і вихід у мережу, а ще час роботи в інтернеті платний. Крім
того, потрібно вміти в ньому працювати. Однак ці проблеми можуть бути
розв’язані: існують спеціальні заклади, що дають можливість за невелику
плату попрацювати в мережі, ну а навчитися спілкуватися з інтернетом –
справа бажання. Перевага цього методу пошуку роботи – його доступність.
Недолік – половина вакансій з мережі не відповідають дійсності.

Запитання для обговорення:

• Яку нову інформацію ви отримали?
• Якої інформації не вистачає? 
• Як ви будете використовувати цю інформацію під час по-

шуку роботи?

 Вправа «Джерела пошуку роботи»

Учасники об’єднуються у чотири міні-групи за допомогою карток «Назви
професій». Кожен витягає картку, на зворотній стороні якої написано назву
певної професії, наприклад, вчитель, лікар, будівельник, інженер (Див. зразок
картки до вправи «Джерела пошуку роботи» у кінці вправи). Потім учасники
із однаковими написами об’єднуються у підгрупи. 

Ведучий проводить інструктаж: «Зараз кожна підгрупа отримає аркуш па-
перу. На ньому потрібно написати якомога більше можливих джерел, за до-
помогою яких можна знайти роботу, і подумати, які переваги й недоліки має
кожне джерело». 

Коли записи зроблені, всі сідають у спільне коло. Кожна підгрупа презен-
тує свої напрацювання.

Після закінчення презентацій учасники разом з ведучим виділяють
спільні переваги та недоліки для кожного джерела пошуку роботи. 

Запитання для обговорення:

• Які висновки ви зробили для себе та яким чином вони до-
поможуть вам у майбутньому?

• Якої інформації з цієї теми вам не вистачає?

До уваги ведучого!

Після інформаційного повідомлення варто провести обговорення,
оскільки інформація є важливою та потребує адекватного розу-
міння й усвідомлення учасниками.
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Зразок картки до вправи «Джерела пошуку роботи»

 Вправа «Резюме»

Кожен учасник отримує аркуш паперу формату А-4, стікери та
маркери/фломастери.

Ведучий проводить інструктаж: «Ми вже обговорили, які є варіанти пошуку
пропозицій роботи. Але потрібно також уміти заявити про себе роботодавцям.
Це можна зробити за допомогою резюме. Вдало складене резюме – перша
умова успіху. Текст повинен бути таким, щоб роботодавець зацікавився вами,
щоб він зрозумів, що саме ви й ніхто інший потрібен йому. Ваша мета – дове-
сти роботодавцю, що зустріч з вами має сенс. При складанні резюме треба
постійно пам'ятати про те, що воно – та «одежинка», за якою вас зустрічають. 

Необхідно враховувати й те, що за це місце з вами бореться певна кількість
бажаючих. Усі вони є вашими конкурентами. Відповідальний за підбір кадрів,
переглядаючи резюме, що надійшло, може не встигнути або не захотіти вник-
нути в усі деталі. Швидше за все, він буде керуватися першим, часто поверхо-
вим, враженням. Ваша задача – скласти резюме так, щоб навіть попри
швидкий перегляд воно виглядало добротно, справляло сприятливе враження.
Пам'ятайте, жодна деталь, що підсилює сприятливе враження, не повинна бути
упущена. Це стосується і змісту резюме, і якості шрифту, і навіть кольору па-
перу. Шанси на сприятливе враження при неохайному за зовнішнім виглядом
або за змістом резюме – мінімальні. Отже, у резюме (у вашій саморекламі) по-
винні бути особливо підкреслені тільки ті ваші якості, що привернуть до вас
підвищену увагу як до професіонала й людини» (додаток II - 9).

Після закінчення роботи бажаючі представляють свої резюме.

Запитання для обговорення:

• Чому саме такий текст для резюме ви обрали?
• Якої інформації бракувало для виконання цієї вправи?
• Чи допоможе ця вправа у складанні вашого резюме?

 Підсумки 

Запитання для обговорення:

• Що нового ви дізналися сьогодні? 
• Яким чином ви використаєте отримані знання у своєму по-

дальшому житті? 

лікар вчитель будівельник інженер
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Заняття 13. «Правовий аспект працевлаштування» 

Мета: надати інформацію щодо правової бази з питань працевлашту-
вання та можливих ризиків при влаштуванні на роботу.

Завдання:
• надати інформацію щодо правової бази з питань працевлаштування;
• ознайомити учасників з можливими ризиками при влаштуванні на

роботу.

Ключові слова: інформація, праця, законодавство, роботодавець, трудові
відносини, ризик.

Необхідні матеріали: фліп-чарт, папір формату А-1, маркери / флома-
стери, інформаційні матеріали; шматочки паперу чотирьох кольорів (3х3
см) відповідно до кількості учасників.

План заняття:

- Вправа «Мозаїка» (30 хв.)
- Вправа «Ризики» (25 хв.)
- Підсумки (5 хв.)

 Вправа «Мозаїка»

Ведучий об’єднує учасників у три міні-групи за допомогою рухливої гри
«Молекули»: усі вільно пересуваються по кабінету. Через 10–15 сек. ведучий
називає число від двох до десяти. Учасники повинні, взявшись за руки, об’єд-
натися у підгрупи за кількістю осіб, яка відповідає числу, що назвав ведучий.
Гра повторюється двічі-тричі, потім ведучий називає те число, яке відповідає
кількості учасників, поділеній на три (щоб утворилося три підгрупи). 

Після об’єднання учасників ведучий пропонує їм наступну інструкцію: «На
сучасному ринку праці важливою умовою успіху і шукача роботи, і пра-
цюючого, і роботодавця є знання законодавчої бази. Саме вивченням цього
питання ми зараз і займемося. Кожна міні-група отримає картки з теоретичним
матеріалом. Він не буде абсолютно новим – його вивчали на уроках право-
знавства. Зараз перед вами стоїть завдання: перечитати отриману інформацію
і на окремих аркушах коротко (тезово, чи у вигляді таблиці, схеми тощо) скла-
сти конспект, виділивши основне. Для роботи ви маєте 15 хв.». Кожна міні-
група отримує один із пакетів інформації: «Трудові відносини в Україні», «Право
на працю» та «Права неповнолітніх на працю» (додаток II - 10).

Після завершення роботи кожна міні-група презентує свої конспекти. Ар-
куші вивішуються на дошку, щоб можна було побачити опрацьовану інфор-
мацію у загальному вигляді. 
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Запитання для обговорення:

• Які складнощі виникли при опрацюванні наданої інформації? 
• Чи була новою для вас ця інформація?
• Як ви вважаєте, чи достатньо цієї інформації?
• Яким чином ви будете використовувати дану інформацію,

шукаючи роботу та працюючи?

Після завершення обговорення ведучий роздає кожному учаснику «Пам’ятку
про права та обов’язки громадян України» (додаток II - 11) та Інформаційну
пам’ятку «Що необхідно знати при працевлаштуванні» (додаток II - 12).

Вправа «Ризики»

Ведучий пропонує учасникам відповісти на запитання «Що таке ризик?»,
ретельно занотовуючи всі відповіді на аркуші формату А-1. Підсумовуючи
відповіді, ведучий знайомить учасників із заздалегідь записаним на окре-
мому аркуші визначенням поняття ризик, а саме: ризик – ситуативна харак-
теристика діяльності, яка полягає в невизначеності її результатів і можливих
негативних наслідків у разі невдачі. Таким чином, ризики існують практично
в усіх видах діяльності, в тому числі й при влаштуванні на роботу. На наступ-
ному етапі ведучий об’єднує учасників у 4–5 міні-груп та пропонує кожній
групі визначити та занотувати не менше п’яти ризиків, які можуть виникнути
при працевлаштуванні, та не менше п’яти шляхів їх подолання. На вико-
нання завдання групам відводиться 15 хв. Кожна група презентує свої на-
працювання. 

Запитання для обговорення:

• Чому ви вважаєте, що це є ризиком?
• Чому саме ці ризики ви вказали?
• Яким чином можна уникнути цих ризиків?

На завершення ведучий пропонує учасникам роздавальний матеріал до
вправи «Ризики» (додатки II - 13, II - 14), за потреби коментуючи коротко його
зміст. 

 Підсумки 

Запитання для обговорення:

• Що нового ви дізналися сьогодні? 
• Як ви зможете використати отримані сьогодні знання у

подальшому житті? 
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Заняття 14. «Алгоритм пошуку роботи» 

Мета: сформувати в учасників навички для проходження співбесіди при
прийомі на роботу та систематизувати знання щодо алгоритму дій при
пошуку роботи.

Завдання:
• визначити особливості співбесіди при прийомі на роботу;
• охарактеризувати та розробити алгоритм дій при пошуку роботи.

Ключові слова: інформація, роботодавець, співбесіда, резюме, алгоритм.

Необхідні матеріали: папір формату А-3, А-2, маркери/фломастери,
картки з написами «РОБОТОДАВЕЦЬ» та «ШУКАЮ РОБОТУ», інформа-
ційні матеріали.

План заняття:

- Вправа «Співбесіда» (25 хв.)
- Інформаційне повідомлення «Види співбесід» (10 хв.)
- Вправа «Алгоритм пошуку роботу» (10 хв.)
- Інформаційне повідомлення «Алгоритм пошуку роботи» (10 хв.)
- Підсумки (5 хв.)

 Вправа «Співбесіда»

Ведучий пропонує учасникам об’єднатися у дві підгрупи, взявши для цього
по одній картці (кількість карток відповідає кількості учасників, на одній по-
ловині карток написане слово «РОБОТОДАВЕЦЬ», а на іншій – «ШУКАЮ РО-
БОТУ»). Ці картки перемішані між собою і лежать на столі написами вниз.
Учасники знаходять інших із такими самими написами, утворюючи підгрупи. 

Ведучий дає інструкцію: «Отже, ми маємо дві підгрупи: роботодавців та
шукачів роботи. Зараз завданням для підгрупи роботодавців буде ви-
значити для трьох різних варіантів роботи (наприклад, секретар, лікар-те-
рапевт та маляр (назву професій визначає ведучий)) перелік запитань,
завдань тощо, які б вони хотіли поставити потенційному працівнику на
співбесіді. Врахуйте, що тривалість вашої співбесіди не повинна переви-
щувати 5 хв. (хоча насправді співбесіди мають різну тривалість, і найча-
стіше вона перевершує п’ять хвилин, буває, що її потрібно провести у
максимально короткий термін). Завданням для другої підгрупи буде ви-
значитися, як потрібно вести себе на співбесіді до кожної з названих спе-
ціальностей: як коротко себе представити, розповісти, що вмієш, чого
бажаєш, з’ясувати, чого від тебе вимагають».

Book_ICF_Tanya_book_health  07.07.2013  19:20  Page 77



Професія. Кар’єра. Успіх:

78

Після завершення підготовки підгрупа роботодавців об’єднується у три
підгрупи (прийомна комісія), які будуть зображати роботодавців для кожної
із професій, а підгрупа шукачів роботи – тих, хто буде найматися на роботу.
По черзі розігруються співбесіди для кожної з вакансій. 

Запитання для обговорення:

Для групи «роботодавців»:

• Як ви почувалися в ролі роботодавця?
• Що було найскладніше? Що найлегше? Чому?
• Чому саме такі запитання ви ставили потенційним працівникам?
• Чи вистачило вам п’яти хвилин, щоб визначитися, чи при-

ймете ви на роботу людину, з якою проводили співбесіду?
Чому?

Запитання для групи «шукачів»:

• Як ви почувалися в ролі особи, яка наймається на роботу?
• Що було найскладніше? Що найлегше? Чому?
• Чому саме такі відповіді ви давали? 
• Чому, презентуючи себе, вказали саме ці якості?
• Що ви не встигли запитати чи розповісти? Чому?
• Якби ви мали можливість пройти співбесіду вдруге, чи змі-

нили б ви тактику?
• Як ви вважаєте, чи вдалося вам справити враження на робо-

тодавця? Чому? Що, на вашу думку, потрібно робити, щоб
сподобатися роботодавцю (і чи потрібно це робити)?

 Інформаційне повідомлення «Види співбесіди»

Співбесіда з працедавцем є основним методом оцінки та відбору канди-
датів при влаштуванні на роботу. Твій успіх чи неуспіх залежать як від твоїх
професійних якостей (освіта, досвід, кваліфікація тощо), так і від того, як ти
зарекомендуєш себе на співбесіді. 

Розрізняють такі види співбесіди:

Попередня співбесіда – спілкування з працедавцем по телефону. Її мета –
дізнатися, чи відповідаєш ти вимогам вакансії.

Перша та друга співбесіди. Перша співбесіда проходить з представником
відділу кадрів, її мета така сама, як і в попередньої співбесіди, але прово-
диться вона на базі організації. Друга співбесіда проводиться безпосередньо
з тим, хто приймає остаточне рішення щодо працевлаштування, тобто, з
працедавцем.
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Співбесіда з представниками кадрових агентств. Саме кадрове агентство
пропонує замовникові список кандидатів на співбесіду з працедавцем.

Співбесіда, що проводиться комісією. Цей вид співбесід використовується
корпораціями, державними органами влади.

Групова співбесіда. Цей вид співбесіди практикують деякі організації для
відбору одного або декількох працівників з групи претендентів. Розмова від-
бувається в присутності всіх претендентів на посаду, а обирають кращого
працівника. Це – професійна конкуренція.

Наприкінці інформаційного повідомлення ведучий пропонує учасникам
роздавальний матеріал «Вісім кроків, які допоможуть впевнено триматися
під час співбесіди» (додаток II - 15).

 Вправа «Алгоритм пошуку роботу»

Ведучий об’єднує учасників у чотири міні-групи, розрахувавшись на пер-
ший-четвертий. Кожна група отримує аркуш паперу формату А-3 (або А-2),
кольорові маркери / фломастери / олівці. Ведучий інструктує: «Зараз уявимо
себе великими винахідниками, які створили робота для пошуку роботи.
Кожен робот діє, керуючись спеціальною програмою. А програма, як ви
знаєте з уроків інформатики, створюється на основі алгоритму. Тому основ-
ним завданням кожної підгрупи є створити для свого робота алгоритм, за
яким здійснюється пошук роботи, і зобразити його на папері. Тобто, пропи-
шіть дії чи кроки, які допоможуть в пошуках роботи. З чого потрібно почати
і в якій послідовності, що необхідно врахувати при створенні алгоритму по-
шуку роботи».

Кожна група презентує свої напрацювання.

Запитання для обговорення:

• Що було складно виконати у даній вправі?
• Чому дії вказані саме в такій послідовності?
• Чи варто ще щось додати?

 Інформаційне повідомлення «Алгоритм пошуку роботи» 

Визначення конкретної цілі. Необхідно отримати досконалу «інформацію
про себе». Перш за все, дайте відповідь на питання: «Чи знаю я конкретно,
що шукаю? Чи є в мене визначена професійна ціль?» Якщо ви здатні одно-
значно відповісти на ці питання, то етап «самооцінка та планування кар’єри»
можна вважати здоланим. 

Пошук вакансій, вивчення ринку праці. Якщо ви вже вирішили, в якій
сфері хотіли б працювати, можна переходити до вивчення ринку праці й
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пошуку підходящих вакансій. Основні канали розповсюдження інформації:
періодичні друковані видання, робочі та корпоративні веб-сайти, кадрові
агентства та агентства з працевлаштування, дні кар’єри, ярмарки вакансій,
виставки, пряме звернення до роботодавця, рідні та знайомі. 

Резюме – візитна картка та спосіб самореклами на ринку праці. Резюме
є одним із найефективніших інструментів пошуку роботи. Це короткий вик-
лад найважливіших для працедавця фактів вашої біографії, пов’язаних із
вашою роботою, навичками та знаннями. 

Телефонна розмова. Пошук роботи по телефону – один із способів потра-
пити на співбесіду. Телефонна розмова має викликати у працедавця бажання
зустрітися з вами. Готуючись до неї, слід продумати всі запитання, які б ви хо-
тіли поставити наймачеві, покласти біля телефону своє резюме і вибрати
сприятливий час для дзвінка. Понеділок і вівторок можуть виявитися досить
невдалими днями для телефонних розмов – люди лише втягуються в роботу.
Контактний настрій переважає у середу та четвер. Важливим є не тільки день,
а й час дзвінка. Найкраще телефонувати об одинадцятій годині ранку, або з
чотирнадцятої до п’ятнадцятої години. Домовившись про зустріч, занотуйте
дату, час, місце зустрічі та ім’я людини, з якою необхідно зустрітись. 

Супровідний лист. Лист до роботодавця виступає ефективним способом
змусити потенційного працедавця звернути увагу на ваше резюме. Супро-
відний лист повинен відображати вашу зацікавленість в отриманні роботи
саме в цій компанії, і, відповідно, ви повинні продемонструвати знання
сфери діяльності. 

Співбесіда. Зустріч з роботодавцем можна сприймати як запрошення на
переговори про укладення угоди. Ви пропонуєте скористатися товаром, який
у вас є, тобто продати свої знання й уміння за відповідну винагороду, а ро-
ботодавець вправі купити їх у вас чи одного з ваших конкурентів, якщо ваші
докази будуть недостатньо переконливими. Намагайтеся подати справу так,
щоб ваш співрозмовник перейнявся переконаністю, що ви — саме те, чого
він так довго шукав. І не слід забувати, що пошук роботи – це теж робота, і
всі ваші зусилля та дбайливе ставлення до процесу пошуку роботи будуть
повною мірою віддячені здобуттям найкращої посади10.  

Підсумки 

Запитання для обговорення:

• Що нового ви дізналися сьогодні? 
• Як ви зможете використати отримані сьогодні знання у по-

дальшому житті? Про що ще ви хотіли б дізнатися?

10 За матеріалами: Кардаш О. Мистецтво пошуку роботи [Електронний ресурс] / Кардаш О. – Режим доступу:
http://facmen.org.ua/news/mistectvo_poshuku_roboti.
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Роздавальний матеріал до вправи «Визначення»

Вища освіта — це рівень знань, що набуваються у вищих навчальних за-
кладах на базі повної загальної середньої освіти, необхідний фахівцям
вищої кваліфікації в різних галузях народного господарства, науки і куль-
тури // Вікіпедія [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://uk.wikipedia.

Середня спеціальна освіта – середні спеціальні школи, навчальні уста-
нови, які підготовляють фахівців середньої кваліфікації для різних галузей
народного господарства, а також державного управління, освіти, культури,
охорони здоров'я тощо // Вікіпедія [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://uk.wikipedia.

додаток II - 1
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Роздавальний матеріал до вправи « «Рівні освіти»

Типи вищих навчальних закладів

Університет – багатопрофільний вищий навчальний заклад четвертого
рівня акредитації, який провадить освітню діяльність, пов'язану зі здобуттям
певної вищої освіти та кваліфікації широкого спектра природничих, гумані-
тарних, технічних, економічних та інших напрямів науки, техніки, культури і
мистецтв, проводить фундаментальні та прикладні наукові дослідження, є про-
відним науково-методичним центром, має розвинуту інфраструктуру навчаль-
них, наукових і науково-виробничих підрозділів, відповідний рівень
кадрового і матеріально-технічного забезпечення, сприяє поширенню нау-
кових знань та здійснює культурно-просвітницьку діяльність.

Можуть створюватися класичні та профільні (технічні, технологічні, еко-
номічні, педагогічні, медичні, аграрні, мистецькі, культурологічні тощо) уні-
верситети.

Академія – вищий навчальний заклад четвертого рівня акредитації, який
провадить освітню діяльність, пов'язану зі здобуттям певної вищої освіти та
кваліфікації у певній галузі науки, виробництва, освіти, культури і мистецтва,
проводить фундаментальні та прикладні наукові дослідження, є провідним
науково-методичним центром у сфері своєї діяльності і має відповідний рі-
вень кадрового та матеріально-технічного забезпечення.

Інститут – вищий навчальний заклад третього або четвертого рівня
акредитації або структурний підрозділ університету, академії, який прова-
дить освітню діяльність, пов'язану зі здобуттям певної вищої освіти та ква-
ліфікації у певній галузі науки, виробництва, освіти, культури і мистецтва,
проводить наукову, науково-методичну та науково-виробничу діяльність і
має відповідний рівень кадрового та матеріально-технічного забезпечення;

Консерваторія (музична академія) – вищий навчальний заклад третього
або четвертого рівня акредитації, який провадить освітню діяльність,
пов'язану зі здобуттям певної вищої освіти та кваліфікації у галузі культури
і мистецтва – музичних виконавців, композиторів, музикознавців, виклада-
чів музичних дисциплін, проводить наукові дослідження, є провідним цент-
ром у сфері своєї діяльності та має відповідний рівень кадрового й
матеріально-технічного забезпечення.

Коледж – вищий навчальний заклад другого рівня акредитації або струк-
турний підрозділ вищого навчального закладу третього чи четвертого рівня
акредитації, який провадить освітню діяльність, пов'язану зі здобуттям пев-

додаток II - 2
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ної вищої освіти та кваліфікації за спорідненими напрямками підготовки
(якщо є структурним підрозділом вищого навчального закладу третього або
четвертого рівня акредитації або входить до навчального чи навчально-нау-
ково-виробничого комплексу) або за кількома спорідненими спеціально-
стями і має відповідний рівень кадрового та матеріально-технічного
забезпечення.

Технікум (училище) – вищий навчальний заклад першого рівня акреди-
тації або структурний підрозділ вищого навчального закладу третього або
четвертого рівня акредитації, який провадить освітню діяльність, пов'язану
зі здобуттям певної вищої освіти та кваліфікації за кількома спорідненими
спеціальностями і має відповідний рівень кадрового та матеріально-техніч-
ного забезпечення11.

11 Енциклопедія освіти / гол. ред. В. Г. Кремень. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – С. 101.
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Роздавальний матеріал до вправи «Рівні освіти»

Освітньо-кваліфікаційні рівні вищої освіти

Молодший спеціаліст – освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти
особи, яка на основі повної загальної середньої освіти здобула неповну вищу
освіту, спеціальні уміння та знання, достатні для здійснення виробничих
функцій певного рівня професійної діяльності, що передбачені для первин-
них посад у певному виді економічної діяльності.

Бакалавр – освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти особи, яка на
основі повної загальної середньої освіти здобула базову вищу освіту, фунда-
ментальні та спеціальні уміння й знання щодо узагальненого об'єкта праці
(діяльності), достатні для виконання завдань та обов'язків (робіт) певного
рівня професійної діяльності, що передбачені для первинних посад у пев-
ному виді економічної діяльності.

Спеціаліст – освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти особи, яка на
основі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра здобула повну вищу
освіту, спеціальні уміння та знання, достатні для виконання завдань та
обов'язків (робіт) певного рівня професійної діяльності, що передбачені для
первинних посад у певному виді економічної діяльності.

Магістр – освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти особи, яка на
основі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра здобула повну вищу
освіту, спеціальні уміння та знання, достатні для виконання професійних за-
вдань та обов'язків (робіт) інноваційного характеру певного рівня профе-
сійної діяльності, що передбачені для первинних посад у певному виді
економічної діяльності12.

12 Освітньо-кваліфікаційні рівні вищої освіти та типи вищих навчальних закладів України [Електронний ресурс] .
– Режим доступу: http://www.osvita.org.ua
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Роздавальний матеріал до вправи «Навчальні заклади»

Список професій 

1. Автомеханік (слюсар з
ремонту автомобілів) 

2. Журналіст 3. Аудитор 

4. Агент комерційний 5. Закрійник 6. Лаборант-еколог

7. Актуарій 8. Інкасатор 9. Брокер 

10. Банкір 11. Kopектор 12. Ліпник

13. Артист театру й кіно 14. Фінансист 15. Лісничий

16. Бармен 17. Страховий агент 18. Касир

19. Бетоняр 20. Контролер ВТК 21. Кошторисник 

22. Бухгалтер 23. Кондитер 24. Постачальник 

25. Експедитор 26. Комерсант 27. Маляр

28. Контролер ощадного банку
29. Спеціаліст зі зв'язків з
громадськістю (Зв'язки з
громадськістю)

30. Ендокринолог (фахівець
з гормонів)

31. Ветеринарний фельдшер 32. Килимарниця 33. Тренд-вотчер 

34. Вірусолог 35. Клубний працівник 36. Трейдер 

37. Муляр-монтажник 38. Кінотехнік 39. Економіст 

40. Водій автомобіля (категорії
«В», «С»)

41. Виробник хлібобулочних
виробів 

42. Машиніст автомобільного
крана

43. Іхтіолог 44. Каменяр 45. Машиніст бульдозера

46. Виробник виробів з хутра 47. Андролог 48. Акушер 

49. Вірусолог 50. Венеролог 51. Анестезіолог 

52. Лікар-реаніматолог 53. Товарознавець 54. Вихователь

55. Онколог 56. Окуліст 57. Мануаліст 

58. Логопед 59. Косметолог 60. Кардіохірург 

61. Кардіолог 62. Інфекціоніст 63. Дерматолог 

64. Гінеколог 65. Гематолог 66. Гастроентеролог 

67. Нейрохірург 68. Неонатолог 69. Нефролог

70. Невропатолог 71. Медична сестра 72. Масажист 

73. Лікар швидкої допомоги 74. Фтизіатр 75. Фельдшер 
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76. Ортопед 77. Фармацевт 78. Токсиколог 

79. Педіатр 80. Уролог 81. Травматолог 

82. Психіатр 83. Хірург 84. Терапевт 

85. Проктолог 86. Полірувальник 87. Стоматолог

88. Патологоанатом 89. Інженер 90. Сексолог 

91. Оториноларинголог (ЛОР) 92. Реаніматолог 93. Менеджер

94. Гігієніст-епідеміолог 95. Інспектор 96. Пульмонолог 

97. Кореспондент 98. Психоневролог 99. Діловод

100. Красильник 101. Покрівельник
102. Лицювальник-
плиточник

103. Лаборант 104. Дієтолог 105. Дизайнер

106. Винахідник 107. Біолог 108. Астроном 

109. Ентомолог 110. Біохімік 111. Хімік 

112. Теолог 113. Філософ 114. Фізик

115. Релігієзнавець 116. Соціолог 117. Палеонтолог 

118. Орнітолог 119. Метеоролог 120. Мікробіолог 

121. Математик 122. Лінгвіст 123. Культуролог 

124. Іхтіолог 125. Історик 126. Зоолог 

127. Єгиптолог 128. Гідролог 129. Геолог 

130. Географ 131. Генетик 132. Ботанік (професія)

133. Офіціант 134. Сходознавець 135. Паркетник

136. Перукар 137. Паяльщик 138. Пекар

139. Перекладач 140. Палітурник 141. Друкар

142. Архіваріус 143. Портьє 144. Археолог 

145. Пілот 146. Пілот цивільної авіації 147. Програміст 

148. Тесляр 149. Кухар 150. Кухар-кондитер

151. Технолог громадського
харчування

152. Виробник художніх
виробів з дерева

153. Помічник машиніста
локомотива, тепловоза,
електровоза

154. Кравець 155. Листоноша 156. Викладач

157. Конструктор 158. Провізор
159. Провідник
пасажирського вагона
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160. Продавець 161. Птахівник 162. Секретар-референт

163. Психолог 164. Слюсар-ремонтник 165. Соціальний працівник

166. Учений 167. Сантехнік 168. Соціальний педагог

169. Ткач 170. Штукатур 171. Фотограф

172. Штурман 173. Радіомеханік 174. Фрезерувальник

175. Розточувальник 176. Юрист
177. Художник розпису по
дереву

178. Кодер 179. Веб-інтегратор 180. Веб-програміст 

181. Диктор 182. Перекладач 183. Тестувальник

184. Телефоніст 185. Телеграфіст
186. Системний
адміністратор 

187. Робототехніка 188. Радист 189. Еколог

190. Монтажник зв'язку 191. Друкарка 192. Бондар 

193. Бульдозерист 194. Гірник 195. Драпірувальник

196. Інженер 197. Інженер-системотехнік 198.Інженер-механік 

199. Інженер-конструктор 200. Інженер 201. Кранівник 

202. Машиніст 203. Металург 204. Маркшейдер 

205. Монтажник радіоелект -
рон ної апаратури та приладів 

206. Токар 207. Монтажник 

208. Шахтар 209. Холодильщик 210. Столяр-червонодеревник

211. Моторист 212. Лекальщик 213. Ливарник 

214. Електрик 215. Шліфувальник 216. Фрезерувальник 

217. Технолог 218. Будівельник 219. Слюсар

220. Столяр 221. Сталевар 222. Інженер-лаборант 

223. Зварювальник 224. Рихтовщик 225. Інженер-хімік 

226. Метранпаж 227. Хімік-технолог 228. Хімік-аналітик 

229. Верстальник 230. Видавець 231. Коректор

232. Фальцовщик 233. Редактор 234. Друкар 

235. Палітурник 236. Таксист 237. Експедитор 

238. Боцман 239. Повітроплавець 240. Донкерман 

241. Капітан судна 242. Кок 243. Космонавт 
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244. Льотчик 245. Лоцман 246. Матрос 

247. Моряк 248. Рибак 249. Стюардеса 

250. Судновий механік 251. Судновий електромеханік 252. Тралмейстер 

253. Штурман 254. Авіадиспетчер 255. Бортмеханік  

256. Актор 257. Артист цирку 258. Архітектор 

259. Балетмейстер 260. Балерина 261. Брейдер 

262. Гітарист 263. Діджей 264. Дизайнер 

265. Диригент 266. Композитор 267. Іміджмейкер 

268. Звукорежисер 269. Ілюстратор 270. Манекенниця 

271. Модель 272. Музикант 273. Поет 

274. Письменник 275. Парфумер 276. Режисер 

277. Реставратор 278. Скульптор 279. Татуювальник 

280. Фотограф 281. Фотомодель 282. Хореограф 

283. Художник 284. Ювелір 285. Сценарист

286. Дизайнер реклами 287. Каскадер 288. Кінодраматург 

289. Підприємець 290. Кіномеханік 291. Кінорежисер 

292. Кінооператор 
293. Оператор кіно і
телебачення 

294. Постановник трюків 

295. Продюсер 296. Критик 297. Бармен 

298. Бібліотекар 299. Покоївка 300. Вантажник 

301. Комірник 302. Круп'є 303. Ліфтер 

304. Метрдотель 305. Офіціант 306. Швейцар 

307. Флорист (дизайнер) 308. Пакувальник 309. Телемайстер 

310. Прибиральниця 311. Булочник 312. Мельник 

313. Пивовар 314. Кухар 315. Сировар 

316. Пекар 317. Агроном 318. Ветеринар

319. Пастух 320. Тваринник 321. Комбайнер

322. Оператор машинного
доїння 

323. Фермер 324. Адвокат 

325. Військовослужбовець 326. Нотаріус 327. Охоронець

328. Пожежний 329. Прокурор 330. Суддя 
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331. Юрисконсульт 332. Слідчий 333. Юрист 

334. Двірник 335. Клінер 336. Садівник 

337. Автогонщик 338. Дипломат 339. Організатор весіль 

340. Священнослужитель 341. Спортсмен 342. Міліціонер
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Роздавальний матеріал до вправи 
«Критерії вибору вищого навчального закладу»

Критерії вибору ВНЗ

Платне або безкоштовне навчання

Дехто думає, що ідучи до платного ВНЗ, можна отримати диплом про
освіту, не навчаючись. Однак викладачі стверджують: навіть якщо ви не
пройшли на безкоштовне відділення у державний ВНЗ, сміливо ідіть на
платне, це забезпечить і престиж, і якість освіти. Не слід думати, що на бюд-
жет вступити неможливо. Необхідно принаймні спробувати, а можливість
платної освіти завжди залишається за вами.

Державний або приватний

У державному ВНЗ є можливість вступити на бюджетне відділення. Крім
того, диплом державного ВНЗ більше цінується сьогоднішніми роботодав-
цями. Можливо, це пов'язано зі стереотипом, що «за гроші можна не вчи-
тися». Можливо, з тим, що більшість недержавних ВНЗ виникли не так давно
і ще не встигли, що називається, напрацювати свою програму. Тому, незва-
жаючи на те, що деякі комерційні вищі навчальні заклади пропонують ви-
сококласну освіту, на ринку праці продовжує існувати певна дискримінація
їх випускників. 

У державних ВНЗ «збереглися» викладачі, які вчили ще ваших батьків. У
них достатньо досвіду, щоб його передати, а у приватних велику частину
викладачів складає молодь, яка тільки закінчила магістратуру.

Гуманітарний або технічний

Технічні ВНЗ вважають досить складними як для вступу, так і для на-
вчання. Але статистика свідчить, що студенти цих ВНЗ швидше за інших
«вживаються» у комерційні структури. 

Що стосується гуманітарних закладів, то тут ви будете більше читати й
вивчати безліч предметів на зразок «Література», «Релігієзнавство», «Філосо-
фія», «Екологія», «Історія». Фахівці, які закінчили гуманітарний ВНЗ, най-
більше придатні до творчої праці.

Престижність ВНЗ

Звичайно, завжди краще вчитися в ліпшому ВНЗ країни, але це не завжди
можливо. Отже, наступним обирайте ВНЗ, який має статус державного, а не
приватного, коли ж і туди не вступили – рушайте до приватного. Щоправда,
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зараз є нові спеціальності, які найкраще опановувати у молодих фахівців,
наприклад, ПР-менеджмент. Це професія з'явилася не так давно, і найкраще
про неї можуть розповісти й передати знання та досвід тільки молоді фа-
хівці, ті, хто вже встиг спробувати себе в цій сфері.

Денне або інше

Найцікавіше навчатися на денному відділенні. Там ви завжди в курсі
останніх подій, постійно берете участь у різних заходах. Але якщо ви надаєте
перевагу тому, щоб заробляти, а не провести п'ять років в студентському ко-
лективі, то краще обрати заочну форму - це і час вільний, і повністю відкрите
поле для можливостей. 

Є ще один вид навчання – дистанційний. Він ще не надто освоєний, але
деякі ВНЗ в майбутньому планують повністю перейти до такої форми. Його
суть полягає в тому, що студент може не тільки працювати, але й одержувати
освіту, сидячи за своїм комп'ютером. Щоб отримати залік в такому ВНЗ, по-
трібно вислати на електронну скриньку викладачеві лист з відповідями на
надіслані запитання. Якщо ви зробите добре, то здасте, якщо ні – то пере-
робляти можна, скільки душі завгодно.
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Роздавальний матеріал до вправи 
«Чи орієнтовані ви на кар’єру?»

Тест «Чи орієнтовані ви на кар’єру?»

Інструкція: Із запропонованих в кожному пункті тверджень необхідно об-
рати одне, що найбільш точно підходить Вам, та на окремому аркуші поряд
з номером запитання записати відповідну букву (A, B, C, D, E). Довго не заду-
муйтеся над відповіддю!

1. А. Я люблю організовувати себе та інших, щоб досягнути успіху.

С. Я люблю займатися своїми справами в організації.

2. D. Повинен бути баланс між роботою, відпочинком та розвитком
стосунків.

А. Я повинен пригнічувати свої особисті потреби для того, щоб про-
суватися по роботі.

3. В. Я хотів би працювати в організації, котра винагороджує напружену
роботу, лояльність і відданість.

С. Мені подобається визначати свої особисті цілі й досягати їх особи-
стим шляхом, у своєму темпі та по-своєму.

4. А. Я енергійний і в мене гарні аналітичні й організаторські здібності.

D. Я здатен зберігати гарний баланс між роботою і сім`єю.

5. С. Я хочу працювати незалежно.

В. Мені подобається відчувати свою належність до організації.

6. Е. Мені приносить задоволення робота в якості консультанта чи роз-
робника, участь в якому-небудь захоплюючому проекті.

А. Мені подобається працювати в ситуації, коли я – лідер і відповідаю
за досягнення певних цілей.

7. D. Мої близькі не так важливі для мене, як моя кар’єра.

Е. Мої близькі відходять на другий план, коли я захоплений певним
проектом.

8. Самим важливим для мене є:

С. Свобода.

D. Збереження роботи / життєві перспективи.

9. В. Я компетентний, лояльний, вартий довіри, працелюбний.

А. Я маю навики політика, є хорошим лідером і гарним адміністратором.
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10. Про мене можна сказати:

С. Впевнений у собі.

D. Врівноважений.

11. Про мене можна сказати:

Е. Спалахую від захоплюючих проектів.

D. Сам собі господар.

12. Про мене можна сказати:

D. Раціональний.

Е. Захоплений.

13. Про мене можна сказати:

С. Самостійний.

Е. Вразливий.

14. Про мене можна сказати:

В. Стабільний, посидючий.

С. Незалежний, цілеспрямований.

15. Про мене можна сказати:

А. Уміє чудово планувати та організовувати.

Е. Вміє аналізувати ситуацію й розробляти нові творчі рішення.

16. Про мене можна сказати:

Е. Експерт у своїй галузі.

В. Зразковий громадянин.

17. Про мене можна сказати:

В. Здатен видозмінювати власні цілі, адаптуючись до цілей організації
та лідерів.

D. Прагну знаходити шляхи узгодження цілей організації та своїх
власних цілей.

18. Моя особиста ціль:

С. Контролювати власну долю.

D. Не дозволяти роботі втручатися в моє особисте життя.

19. Важливо:

В. Мати роботу, яка дає безпеку та відчуття приналежності.
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D. Мати можливість присвячувати час сім`ї та іншій особистій діяль-
ності.

20. Я вважаю за краще:

А. Кар’єру з можливістю просування.

Е. Можливість відповідати на виклик, який створюють проблеми та задачі.

21. Я вважаю за краще:

Е. Виділятися у своїй галузі.

В. Вважатися надійним та лояльним.

22. А. На мій погляд, знання потрібних людей і правильний вибір зна-
йомств важливі для просування по службі.

С. На мій погляд, можливість розвивати свою кар'єру в рамках своїх
інтересів є вкрай істотним чинником.

23. D. Для мене головне – це досягнення балансу між роботою та особи-
стим життям.

В. Для мене головне – це стабільність, висока оцінка й гарантоване,
надійне місце в організації.

24. Е. Професійний розвиток і постійне вдосконалення важливі самі собою.

С. Професійний розвиток важливий як засіб становлення мене в яко-
сті експерта й досягнення більшої гнучкості та незалежності.

25. В. Для мене основне – це стабільність, висока оцінка та надійне місце
в організації.

А. Для мене основне – це досягнення, розвиток, просування моєї ор-
ганізації.

26. А. На мій погляд, фінансовий успіх, укріплення влади та престиж –
важливі складники успіху в кар’єрі.

D. Я уявляю успішність в кар’єрі як оптимальний розподіл часу між
роботою, сім`єю та саморозвитком.

27. А. Я люблю бути в центрі уваги. Мені подобається бути впливовою лю-
диною.

В. Для мене важливо мати довгострокову зайнятість, бути прийнятим,
оціненим в моїй організації.

28. В. Робота в команді на довгостроковій та стійкій основі.

Е. Робота в спецгрупі особливого призначення або в проектній групі
на короткостроковій основі.
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29. С. Посада з максимальнім самоконтролем та автономністю.

А. Посада в колі наближених.

30. D. Для мене головне – знайти рівновагу між особистим та професій-
ним життям.

Е. Для мене головне в роботі – натхнення і заохочення, що стимулює ріст.

Обробка результатів

Підрахуйте, скільки разів ви вказали літеру А. Потім те саме зробіть з ін-
шими літерами, позначаючи їхню кількість. Максимальне значення вия-
виться для вас пріоритетним при побудові кар'єри.

А – просування, В – безпека, С – незалежність, D – рівновага, Е – профе-
сійний розвиток.

Опис стратегій в області кар’єри

Просування (А) – це динамічна, мобільна стратегія, часто асоціюється з
просуванням службовими сходинками, з посиленням впливу. Престиж і фі-
нансова винагорода пов’язуються з кожним наступним підвищенням. Люди,
що дотримуються даної стратегії, звичайно зустрічаються у великих органі-
заціях: виконавчі директори, професіонали, що цінують статус.

Безпека в роботі (В) – це пошук довгострокової зайнятості, постійності
місця, доходів, визнання та високої оцінки зі сторони начальника у відповідь
на віддану, складну службу. Ці люди часто шукають просування, підвищення
як символу їх цінності, забезпеченості.

Незалежність, свобода (С) – це прагнення до особистої автономії, осо-
бистого простору, мінімального контролю, відповідальності за результати
замість того, щоби бути пов’язаним нормами та правилами. Такі люди готові
працювати дуже багато для того, щоб забезпечити більшу незалежність та
особистий контроль. Цікава та захоплююча робота дуже важлива для них,
проте індивідуальна свобода є необхідною умовою.

Рівновага (D) – це прагнення досягнути балансу між роботою, стосунками
та саморозвитком. До такої гармонії прагне багато людей, але рідко вона є
основною кар’єрною стратегією. Для тих, у кого стратегія рівноваги є пріо-
ритетною, робота – це тільки один із важливих вимірів життя, такі люди на-
магаються відділити себе від своєї роботи.

Професійний розвиток (Е) – це потреба в захоплюючому процесі роботи.
При такій стратегії в області кар’єри людина шукає дії, пригоди, творчість.
Люди з подібною стратегією (технологи, підприємці, люди мистецтва та
творчості) дуже важко відділяють себе від своєї роботи. Для них інтерес та
захопленість – найважливіші фактори.
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Роздавальний матеріал до вправи 
«Основні складові успішної кар’єри»

«Основні складові успішної кар’єри»13 

Існує низка факторів, що впливають на розвиток того чи іншого типу
кар'єрної орієнтації. Це психологічний тип особистості, пізнавальні інте-
реси, нахили, професійна спрямованість, професійна мотивація. Кожна лю-
дина має набір особистісних характеристик, концепцію, мотиви, цінності,
які визначають вибір кар'єри. У серії кар'єрних рішень людини втілюється
її професійна «Я-концепція». Часто відбувається неусвідомлена реалізація
людиною своїх кар'єрних орієнтацій.

Важко не погодитись, що кар'єрна орієнтація допомагає людині реалізу-
вати себе чи самоактуалізуватися у професійному плані. Це стає можливим,
якщо професія обирається відповідно до власних інтересів і здібностей. У
протилежному випадку, коли професійний вибір визначається випадковим
фактором чи умовами ситуації (близькість роботи до місця проживання,
мода на професію, можливість отримати місце за допомогою знайомства
тощо), людині важко реалізувати власний професійний потенціал. Профе-
сійне самовизначення і самоактуалізація індивіда – це тривалий процес роз-
витку його ставлення до своєї майбутньої професії та до самого себе як
професіонала. Успіх тут визначається активністю самого суб'єкта професій-
ної діяльності на шляху його особистісного розвитку. Він сам обирає про-
фесію, сам проходить період професійного навчання, сам активно будує
власну професійну кар'єру і реалізує власний особистісний та інтелектуаль-
ний потенціал. Обидва плани розвитку здійснюються впродовж усього про-
фесійного і життєвого шляху людини.

Кар'єрні досягнення людини багато в чому залежать від рівня її особи-
стісного професійного розвитку. Тут мають значення такі аспекти: 1) квалі-
фікація – рівень підготовленості до певного виду праці; 2) мотивація – і як
елемент керівництва до дії з боку начальства, і як самомотивація, безпосе-
редньо пов'язана з головними цінностями людини, що не завжди стосується
реалій підприємства; 3) соціалізація – стосується, в першу чергу, неформаль-
ної культури підприємства (неписані правила і ритуали), що може стати пе-
решкодою для розвитку особистості. Існує ризик отримати негативну оцінку
з боку керівництва чи колег за прояв ініціативи, яка може становити загрозу
для становища представників організації; 4) реалізація – безпосередньо
пов'язана з аспектом соціалізації. Задуми, що передбачають зміни, часто не
зустрічають належної підтримки. Таким чином, підприємство визначає межі
дії своїх співробітників і створює проблеми для їхнього кар'єрного росту.

13 http://www.info-works.com.ua/referats/ekonomika_praci/3144.html

додаток II - 7
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План кар'єри можна визначити як план індивідуальної роботи праців-
ника, який передбачає досягнення особистої мети у своїй сфері діяльності.
Керівник може поцікавитися у працівника, на яку посаду він розраховує при
досягненні пенсійного віку, і надати йому допомогу в підготовці плану для
досягнення мети. Керівник не може здійснити цю роботу за працівника. Ви-
значення мети, особистих і сімейних потреб є справою самого працівника.
Він повинен самостійно визначити першочергові завдання, оскільки все,
навіть невдача, вимагає певних зусиль. Ніщо не дається дарма, і в цьому кон-
тексті витрати, пов'язані з невдалою спробою, можуть також розцінюватися
як успіх або необхідний урок.

Існує таке поняття, як управління кар'єрою. Згідно з Е. Мейо, це процес,
завдяки якому кар'єра окремих співробітників планується з метою задо-
волення комерційних інтересів організації, а також переваг та інтересів
кожного окремого співробітника. В управління кар'єрою Е. Мейо включає:
а) процеси планування індивідуальної кар'єри (професійні консультації,
робочі групи щодо планування кар'єрного розвитку, плани саморозвитку
співробітника, виявлення кар'єрного ресурсу); б) процеси спільного пла-
нування кар'єри (аналіз оцінок і рівня розвитку, центри оцінки потен-
ціалу, центри розвитку, спільне планування кар'єри); в) організаційні
процеси (процес призначення, системи кар'єра/ступінь, планування на-
ступності, безперервності кар’єри, реклама шляхів можливого розвитку,
планування потреби у робочій силі, спеціальні схеми швидкого просу-
вання для перспективних співробітників).

Планування кар'єри дозволяє забезпечити:

1. Виконання побажань працівника з точки зору розвитку його потен-
ціалу та професійного зростання.

2. Постійний приплив кваліфікованих спеціалістів, які стають резервом.
3. Найбільш ефективне використання можливостей працівника тепер і

в майбутньому.
4. Впевненість працівника у власних силах.
5. Створення резерву на підвищення посади в межах фірми.
6. Уважне ставлення керівництва фірми до своїх працівників.

Успішне планування кар'єри вимагає участі трьох зацікавлених сторін:

• Фірма/організація несе відповідальність за створення обстановки, що
сприяє індивідуальному зростанню, навчанню та підготовці працівників в ро-
бочий та в позаурочний час. Це дозволяє працівникам набути необхідної про-
фесійної майстерності, отримати інформацію про можливості просування по
службі в інших галузях і використати ці можливості. Більшість щойно при-
йнятих працівників повинні починати трудову діяльність з найнижчих посад.
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• Керівник виконує функції каталізатора, який стимулює здійснення об-
ґрунтованого планування на перспективу. Крім того, керівник, знаючи схему
організації роботи, може вказати працівникові правильний напрям діяль-
ності з врахуванням потреб фірми. Також керівник знає можливості своїх
працівників і враховує їхні прагнення. Нарешті, керівник постійно контактує
з підлеглими та інформує їх про зміну потреб фірми і вплив цих змін на про-
фесійне зростання. Він стимулює своїх підлеглих, оцінює належним чином
їхню працю і надає консультативну допомогу.

• Працівникові належить найважливіша роль. Він повинен оцінити свої
сильні та слабкі сторони, а також уміти визначити, як і чому він досяг тепе-
рішнього стану. Нарешті, працівник повинен визначити наступний щабель
у розвитку своєї кар'єри, способи оцінки досягнутих результатів і скласти
план можливих дій.

В основу планування кар'єри можуть бути покладені такі методики:

1. Методика уточнення цінностей. Ця методика дозволяє визначити най-
важливіші життєві й трудові інтереси. Такі чинники, як престижність, розта-
шування фірми, різноманітність роботи, стресові ситуації, стимулювання
інтелектуальної діяльності, влада, розглядаються і класифікуються з точки
зору значущості для людини.

2. Методика виявлення рівня задоволення роботою. Ця методика розра-
хована на надання працівником інформації про кілька видів діяльності, що
приносять йому задоволення. Працівник також відповідає на запитання,
мета яких – з’ясувати, чому той чи інший вид діяльності приносить йому за-
доволення. Мета опитування – визначення виду діяльності, якому конкрет-
ний співробітник надає перевагу.

3. Персональний розвиток і значущість роботи. Це серія методик, які лю-
дина може використати для оцінки важливості окремих елементів роботи.
При цьому враховуються такі чинники, як професійне зростання, виникнення
нових проблем, нові можливості, відчуття причетності до важливої справи.

Керівники повинні розуміти, що окремих підлеглих цілком задовольняє
теперішня посада та вид виконуваної роботи. Таких людей ніколи не слід
орієнтувати на професійне зростання й на кар'єру. Водночас керівник по-
винен поінформувати їх про додаткові можливості, що їх можна отримати.

На практиці не всі працівники проходять класичні етапи кар'єри: по-
передній, становлення, просування, збереження та підтримування досяг-
нутого, завершення, вихід на пенсію. В управлінні кар'єрою відома
концепція, названа «плато кар'єри». Плато – це точка в кар'єрі, коли імо-
вірність подальшого просування вгору дуже мала. Цією точкою закінчу-
ється її вихідна частина.
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Основні характеристики чотирьох категорій, що працюють на «плато
кар'єри»:

• «ґрунтовні люди» – працівники високого рівня, «плато кар'єри» яких має
солідну висоту, однак просування, скоріше всього, не передбачається;

• «застиглі» – співробітники з обмеженим потенціалом для просування,
працюють з віддачею меншою, ніж передбачалося;

• «зірки» – працівники високого рівня з можливостями для просування,
що відбувається постійно;

• «прибульці» – працівники з високим потенціалом для просування,
сформованого «плато» немає.

Кар'єра не визначає тільки успіхи або невдачі, вона включає внутрішню
позицію і поведінку, поступову зміну навичок, здібностей і професійних
можливостей, пов'язаних з діяльністю.
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Роздавальний матеріал до вправи 
«Принципи управління і планування кар'єрної стратегії»

Принципи управління і планування кар'єрної стратегії 14

За своєю сутністю кар'єра має стратегічний характер, тому що вона спря-
мована на просування працівника у перспективі.

Байдужих до кар'єри людей немає. Будь-яке життя проходить у безперерв-
них змінах, у пристосуванні людини до подій, у вдосконаленні способу ді-
яльності, у прагненні досягти більш високого статусу. Але для одних це життя
є важким тягарем боротьби за фізичне самозбереження, для інших — сти-
хійним процесом життєустрою, треті шукають свій життєвий шлях і реалі-
зують його методом проб та помилок і, як правило, ціною суттєвих втрат.

Сутність кар'єрної стратегії полягає в організації кар'єри таким чином,
щоб сам спосіб просування забезпечував оптимальне використання рушій-
них механізмів і послаблював дію будь-яких факторів стримування та опору.

Головною ціллю кар'єрної стратегії є забезпечення стійкості кар'єрного
процесу, а не встановлення конкретного соціального або посадового статусу
в стратегічному періоді. Стратегічний задум будь-якої людини, яка починає
розвивати кар'єру, повинен проходити поетапно, тому що відносно чітко
можна визначити тільки близькі цілі. Неможливо передбачити події, які мо-
жуть трапитися на кар'єрному шляху і впливати на його успішність.

Кар'єрна стратегія є мистецтвом послаблення або усунення дії гальмую-
чих факторів для досягнення поетапних цілей соціального або посадового
статусу людини у стратегічному періоді.

Ціллю кар'єрної стратегії є забезпечення стійкості кар’єрного процесу.
При здійсненні індивідуального просування використовуються такі прин-
ципи: безперервності, осмислення, швидкості, маневреності, економічності,
примітності.

Названі принципи кар'єрної стратегії є одночасно і принципами кар'єр-
ної тактики.

Кар'єрна тактика — це мистецтво реалізації кар'єрної стратегії.

Планування кар'єри є однією з функцій відділу роботи з персоналом ор-
ганізації. Це визначення майбутнього розвитку працівника, етапів досяг-
нення визначених цілей та просування по службі.

При плануванні кар'єри порівнюються потенційні можливості, здібності,
цілі працівника з вимогами організації, її стратегіями та планами розвитку.

У результаті планування розробляється програма (план) професійного
та посадового зростання кожного працівника організації. Складається про-

додаток II - 8

14 http://www.info-works.com.ua/referats/ekonomika_praci/3144.html 
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фесіограма, в якій фіксується перелік позицій поступового розвитку праців-
ника і шлях (з термінами), який він повинен пройти, для того щоб одержати
необхідні знання, досвід, оволодіти потрібними навичками не тільки для
ефективної роботи на певній посаді, а й для підготовки до просування на
вишу посаду.

Плануванням кар'єри працівника займаються:

• сам працівник;
• менеджер з персоналу;
• лінійний менеджер.

Кожен з них передбачає для конкретного працівника заходи з плану-
вання його кар'єри.

Сам працівник передбачає наступні заходи:

1) первинне орієнтування в організації;
2) вибір структурного підрозділу і майбутньої посади;
3) виконання роботи на призначеній посаді;
4) оцінка перспектив і проектування зростання;
5) реалізація заходів зростання.

Таким чином, планування кар'єри в організаціях здійснюється шляхом
порівняння особистих бажань щодо своєї кар'єри з можливостями їх задо-
волення доступними заходами.

В еволюції індивідуальної «внутрішньої» кар'єри виділяють дев'ять етапів
(з досвіду роботи у львівських компаніях).

Перший етап полягає в обмірковуванні майбутнього роду занять під час
пошуку роботи. Уявлення про кар'єру обмежене професійними стереоти-
пами, а критерії успіху ще розмиті. На цій стадії особистість тільки готується
розпочати необхідний для професії процес навчання.

Другий етап – це період утворення і тренування, що сильно варіюється
в залежності від вимог конкретної професії.

На третьому етапі відбувається входження особистості у світ роботи.
Для більшості людей, незалежно від підготовки, виникає момент «шоку від
реальності». Головна психологічна проблема зараз – це проблема адаптації
після того, як людина довідається про реалії роботи і свої реакцій на неї. Ос-
новне особистісне навчання розпочинається саме тут.

Наступний період характеризується значною питомою вагою професій-
ного навчання, а його тривалість залежить як від професії, так і від органі-
зації, складності роботи тощо.
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П'ятий етап може бути названий «досягнення членства» в організації.
Людина створює значимий образ себе як члена організації, як професіонала.
З'ясовано мотиви й особисті цінності, оскільки вони відбивають власні ре-
акції на різні ситуації. Виникає відчуття таланту, усвідомлення своїх сильних
і слабких сторін.

Наступний важливий момент у побудові кар'єри – рішення, що приймає
організація про термін перебування працівника на посаді. Зазвичай це від-
бувається в перші 5–10 років кар'єри. Працівникові стає відомо, чи може він
розраховувати на тривале майбутнє в даній організації, або лише на «пер-
манентне членство».

Подальший етап, що належить до середини кар'єри, характеризується
кризою. Більшість людей проходять через важкий період переоцінки себе,
при тому, що зовні їхня кар'єру складається досить добре. Постають питання
про правильність первісного вибору, про рівень досягнень, оцінюється мас-
штаб досягнутого і ступінь витрачених зусиль, виникають питання про май-
бутній шлях розвитку, оцінюються перспективи продовження або зміни
роду діяльності й стратегія дій на період професійного життя, що залишився.

У віці 50–60 років у діловій кар 'єрі настає етап зрілості, коли люди можуть
зосередитися на передачі своїх знань, досвіду, майстерності молоді.

Нарешті, завершальним етапом кар'єри, який наступає після 60 років, є
підготовка до виходу на пенсію. Це питання суто індивідуальне. Для однієї
категорії осіб його бажано здійснювати якомога раніше, з моменту виник-
нення відповідного юридичного права, для інших, повних фізичних і духов-
них сил, якомога пізніше. Так, в Японії вважається за норму, що вищі (але
тільки вищі) керівники мають вік, який наближається до 80 років.

У більшості західних фірм обов'язковим є планування ділової кар'єри
співробітників. Цей процес починається з вивчення себе, власних потреб і
бажань (посади, рівня доходів тощо). Потім з урахуванням перспектив ор-
ганізації, галузі, в якій вона функціонує, об'єктивних особистих даних фор-
мулюється основна мета. Далі самостійно чи за допомогою керівника
складаються альтернативні варіанти просування по службі як у власній
фірмі, так і за її межами.

Ступінь особистої успішності визначається тим, чи досягнула людина
того рівня, якого прагнула спочатку. Без знання цього рівня прагнення не-
можливо оцінити суб'єктивне відчуття кар'єрного успіху. Водночас оцінка
успіху пов'язана із зовнішніми критеріями – з тим, як суспільство оцінює
успіх (розмір зарплати, престиж організації тощо).

Іще одна важлива умова успіху полягає в тому, що робота повинна випро-
бувати можливості людини, висувати вимоги до її таланту, кидати їй виклик.
В іншому випадку діяльність набридає і знецінюється.
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Роздавальний матеріал до вправи «Резюме»

Основні вимоги до написання резюме.

1. Викладай інформацію лаконічно, конкретно, правдиво.

2. Описуй у резюме тільки позитивні якості.

3. Вказуй тільки ту інформацію, яку можеш повністю підтвердити.

4. Виправ орфографічні, граматичні та друкарські помилки.

5. Уникай використання будь-яких скорочень слів, термінів.

6. Зроби резюме привабливим за формою, легким для сприйняття.

Поради для написання резюме.

- чітко сформулюйте в резюме, яку посаду ви хочете отримати, оскільки
роботодавець може рекламувати не одне робоче місце, а декілька;

- спочатку пишіть про свої найважливіші досягнення, що стосуються ба-
жаної роботи. Таким чином роботодавець помітить ваші переваги пер-
шими, що надасть вам більше шансів потрапити на інтерв’ю. Студенти
та випускники повинні спочатку надати інформацію про навчальний
заклад та дисципліни, що стосуються обраної ними вакансії;

- обов’язково вказуйте нагороди/відзнаки, які ви отримали під час на-
вчання чи на попередньому місці роботи;

- завжди надавайте достовірну інформацію про себе, оскільки робото-
давці часто використовують резюме під час співбесіди. Висвітлюйте
інформацію таким чином, щоб співбесіда набула позитивного харак-
теру, а не навпаки;

- уникайте дрібного чи надміру великого шрифту під час написання ре-
зюме, маленький шрифт читати незручно, а надміру великий може на-
дати вигляду непрофесійності;

- переглядайте вакансії та вимоги до них. Ви повинні знати, чого хоче
роботодавець. Якщо ці вимоги збігаються з вашими вміннями, сфор-
мулюйте це у резюме, щоб роботодавці бачили, що ви маєте саме те,
що їм потрібно;

- не використовуйте художню мову, резюме повинно бути написано у
діловому стилі15.

додаток II - 9

15 За матеріалами: Закінчив навчання – мрієш про роботу / за участю Державної служби зайнятості Міністерства
праці та соціальної політики України. – К. : [б в.], 2005. – С. 26–27.
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Структура резюме.

1. Прізвище, ім’я, по батькові.

2. Основні особисті дані (адреса, телефон, дата та місце народження,
сімейний стан).

3. Мета пошуку роботи (із формулювання мети повинно бути чітко
видно, яку роботу ви можете та хотіли б робити).

4. Освіта (чим більше минуло часу після закінчення навчання, тим
менше місця це повинно займати у резюме. Випускникам та студентам ра-
димо приділяти цьому пункту більше уваги, оскільки досвід роботи, якщо він
і був, – менш значущий).

5. Досвід роботи (описується у зворотному хронологічному порядку з
наведенням дати, місця роботи, посади, основних функцій та досягнень).

6. Додаткова інформація (потрібно включати інформацію щодо воло-
діння іноземними мовами, про навички роботи на комп’ютері, у разі не-
обхідності, про наявність прав водія. У цей пункт включається вся
інформація, що підвищує вашу цінність в очах роботодавця).

У разі потреби резюме може включати:

- стислий опис кваліфікації;
- відомості про громадську діяльність;
- повідомлення про військову службу;
- інформацію про готовність до відряджень;
- інформацію про готовність до роботи із ненормованим робочим

днем.
На завершення можна надати коротку характеристику ваших особистих

якостей16.  

Типи резюме.

У складанні резюме є загальновизнана традиція. Вона стосується як його
форми, так і його змісту. Незважаючи на величезну кількість різних профе-
сій і посад, використовуються всього кілька типів резюме, кожний з яких
має певні переваги та недоліки.

Основний (базовий) тип резюме. 1. Прізвище, ім'я, по батькові. 2. Коорди-
нати, за якими з вами можна зв'язатися (адреса та номер телефону). 3. Освіта.
Укажіть найменування всіх навчальних закладів, дати вступу та закінчення.
Якщо ви закінчили навчальний заклад у числі кращих, відзначте цей факт.
Укажіть, які нагороди були отримані вами. Необхідно також указати набуту

16 За матеріалами: В помощь поступающим на работу / Симферопольский город ской Центр занятости. – Сим-
ферополь : [б. и.], 2002. – С. 20–21.
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кваліфікацію та тему дипломної роботи. 4. Список місць роботи (трудовий
досвід). Необхідно включити навіть тимчасову роботу, що виконувалися в пе-
ріод навчання. 5. Список публікацій (якщо є). 6. Патенти (якщо є). 7. Ваша
кваліфікація та професійні можливості. Усе, що ви виклали до цього місця в
резюме, готувало роботодавця до думки про «достатність» вашої кваліфікації
для виконання конкретної роботи. У цьому місці резюме настав час сказати
про це прямо, спираючись уже на конкретні факти вашої діяльності чи вашої
освіти. 8. Громадська діяльність. У цьому пункті вказується характер громадсь-
кої діяльності, членство у громадських організаціях і рухах. 9. Позапрофе-
сійні навички професійного рівня. Ваші захоплення можуть послужити гарну
службу, коли виникне необхідність вибору з великої кількості претендентів
зі схожими професійними біографіями. 10. Особисті дані.

Переваги основного резюме: легкість сприйняття інформації навіть не
дуже кваліфікованим читачем через просту структуру резюме та зв'язаність
окремих розділів. Недоліки: може вийти так, що ви «варті більшого», ніж це
можна зрозуміти з резюме.

Хронологічне резюме. Відносно проста та ясна структура хронологічного
резюме дає можливість підкреслити солідний «послужний список» претен-
дента на посаду та динаміку його просування як керівника. Список робочих
місць необхідно давати у зворотному порядку, тобто почати з останнього
місця роботи та перелічити всі місця аж до початку робочої кар'єри: 1. Прі-
звище, ім'я, по батькові. 2. Координати, за якими з вами можна зв'язатися
(адреса, номер телефону). 3. Ваші прагнення у кар'єрі – посада, на яку ви
претендуєте. 4. Освіта. Укажіть найменування всіх навчальних закладів, дати
вступу та закінчення. Якщо ви закінчили навчальний заклад у числі кращих,
відзначте цей факт. Укажіть, які нагороди ви отримали. 5. Список місць ро-
боти (трудовий досвід). Для кожного місця вказуйте, чим ви займались, опи-
шіть коло ваших обов'язків. Для кожної роботи наведіть адресу, дати початку
та кінця роботи. Якщо ваш послужний список дуже великий, має сенс ча-
стину робочих місць, які ви займали на початку кар'єри, перелічити без де-
талізації. 6. Публікації. 7. Патенти. 8. Ваша кваліфікація. 9. Громадська
діяльність. 10. Позапрофесійні навички професійного рівня. Фахівець із ве-
ликим стажем роботи використовує цей розділ для того, щоби звернути
увагу роботодавця на те коло професій, якими він володіє. Додатково треба
вказати захоплення та корисні навички. 11. Особисті дані.

Переваги хронологічного резюме: воно дозволяє роботодавцю оцінити
динаміку росту кваліфікації претендента й тим самим визначити для себе
його реальні можливості. Недоліки: «за кадром» можуть залишитись ті мож-
ливості автора резюме, що не могли бути реалізовані на всіх попередніх міс-
цях роботи.
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Функціональне резюме. Його задача – висвітлити рівень досвіду у визначе-
ному виді діяльності. Порядок його написання такий: 1. Прізвище, ім'я, по
батькові, адреса, телефон. 2. Сфера діяльності. 3. Професійні досягнення. 4.
Список робочих місць у зворотному хронологічному порядку. Оскільки в
цьому типі резюме список робочих місць відіграє другорядну роль, він може
бути стислим. Інші пункти – як у попередніх типах резюме.

Переваги функціонального резюме: роботодавець одержує найбільш
повну інформацію про найсильніші сторони претендента та його праг-
нення. Недоліки: можлива об'єктивно неправильна оцінка автором резюме
своїх сильних сторін. Не чітко проглядаються зв'язки між тими чи іншими
досягненнями та конкретними місцями роботи.

Оповідальне резюме. Є творчою автобіографією і, на відміну від інших
типів резюме, не має формального розподілу на пункти. Його задача – по-
казати уміння охопити проблему в цілому, провести глибокий аналіз ситуації
та знайти необхідні рішення. Усе це має бути проілюстроване прикладами
вирішення конкретних проблем.

Цей тип резюме вимагає, як мінімум, доброго володіння мовою, хоро-
шого стилю письма та дуже високого професійного рівня в тій сфері, в якій
ведеться пошук роботи. Якщо це резюме написане якісно, воно може спра-
вити хороше  враження на роботодавця.

Типові помилки при складанні резюме.

Освіта: якщо ви пройшли підготовку на великій кількості курсів, варто
навести цей список у скороченому вигляді. Можна обмежитися пере-
рахуванням отриманих спеціальностей.

Ваш досвід і кваліфікація: потрібно показати себе як працівника з різ-
нобічними можливостями, але «товсте» резюме перешкоджає цьому.
Краще залишити в ньому найважливішу інформацію й опустити не-
суттєві деталі.

Зарплата: включати інформацію про вашу зарплату має сенс тільки в
тому випадку, якщо ви «варті» більшого і це ясно випливає з інформа-
ції, що наведена в резюме.

Референти: уникайте вказування в резюме адрес, телефонів та імен
ваших референтів, як би привабливо не звучали їхні титули.
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Роздавальний матеріал до вправи «Мозаїка»

Завдання для міні-групи №1

Трудові відносини в Україні

Трудові відносини – це відносини, в які вступають працівники з власни-
ками підприємств або уповноваженими ними органами чи окремими фі-
зичними особами з приводу праці. З працею пов’язано багато інших
суспільних відносин – цивільних, сімейних, адміністративних тощо.

З трудовими правовідносинами пов’язані також інші групи відносин, зо-
крема: з приводу працевлаштування; між профспілковими органами та дер-
жавними чи господарськими органами або власником чи уповноваженим
ним органом; з нагляду та контролю за охороною праці та дотриманням тру-
дового законодавства; з приводу відшкодування матеріальної шкоди, запо-
діяної працівником власникові; з приводу трудових спорів тощо.

Суб’єкт трудових відносин: працівник, з одного боку, та власник або
уповноважений ним орган – з іншого.

Працівник – особа, що досягла 16-річного віку, в окремих випадках – 15-
річного віку, учні –14-річного віку.

Власник: будь-який власник підприємства, а також фізична особа, яка
бере на роботу працівника.

Для виникнення трудових правовідносин необхідні двосторонні акти –
заява працівника та наказ власника або уповноваженого ним органу, що є
погодженим волевиявленням працівника, який бажає отримати роботу, з од-
ного боку, і готовністю власника надати таку роботу – з другого.

Матеріальний аспект трудових відносин обумовлений договором праці,
що виконується працівником; отримання заробітної плати; оплата праці та
забезпечення належних її умов власником.

Юридичний аспект трудових відносин обумовлений правами й обов’яз-
ками сторін. Трудові правовідносини закріплені у трудовому законодавстві,
основним джерелом якого є Кодекс законів про працю України (КЗпПУ).

додаток II - 10
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Завдання для міні-групи №2

Право на працю

Згідно зі ст. 43 Конституції України:

- кожен має право на працю;

- держава гарантує рівні можливості у виборі професії та роду трудової
діяльності;

- кожен має право на належні, безпечні й здорові умови праці, на заро-
бітну плату, не нижчу від визначеної законом;

- право на своєчасне одержання винагороди за працю;

- забороняється використання примусової праці. Не вважається приму-
совою працею військова або альтернативна (невійськова) служба, а
також робота чи служба, яка виконується особою за рішенням суду або
відповідно до законів про воєнний або надзвичайний стан; 

- забороняється використання праці жінок і неповнолітніх на небез-
печних для їхнього життя і здоров’я роботах.

Згідно зі ст. 2 КЗпПУ, працівники мають право на: працю шляхом
укладення трудового договору про роботу на підприємстві, в установі, орга-
нізації або з фізичною особою; відпочинок; здорові й безпечні умови праці;
об’єднання у професійні спілки; вирішення колективних трудових конфлік-
тів (спорів); участь в управлінні підприємством, установою, організацією;
матеріальну допомогу в разі безробіття тощо.

Держава забезпечує рівність трудових прав, незалежно від походження,
соціального й майнового стану, расової та національної належності, статі,
мови, політичних поглядів, релігійних переконань тощо (ст. 2-1 КЗпПУ).

Громадяни, які постійно проживають на території України, мають право
на: вільний вибір виду діяльності; безплатне сприяння у працевлаштуванні;
компенсацію матеріальних витрат у зв’язку з направленням на роботу в іншу
місцевість; правовий захист від необґрунтованої відмови у прийнятті на ро-
боту і незаконного звільнення тощо (ст. 5-1 КЗпПУ).
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Завдання для міні-групи №3

Права неповнолітніх на працю

По відношенню до неповнолітніх (осіб до 18 років) обов’язкове дотри-
мання пільг і гарантій: скорочений робочий час, відпустка 31 календарний
день у літній період, а також певні заборони:

- не можна залучати неповнолітніх до: роботи у шкідливих або небез-
печних умовах; підземних робіт; робіт з підіймання і пересування
надто важких речей; неурочної праці й роботи у вихідні дні; заробітна
плата працівників молодше 18 років при скороченій тривалості що-
денної роботи виплачується у такому ж розмірі, як і працівникам при
повній тривалості робочого тижня; для всіх підприємств і організацій
встановлюється броня щодо прийняття на роботу для професійного
навчання на виробництві молоді, яка закінчила загальноосвітню
школу, професійні навчально-виховні заклади, а також для інших осіб
віком до 18 років; відмова в цих випадках забороняється (оскарження
подається до народного суду);

- визначається перше робоче місце: після закінчення шкіл, ПТУ, вищих
навчальних закладів, а також військові строкової служби – не менше
двох років; молодшим спеціалістам – випускникам державних на-
вчальних закладів, потреба в яких раніше була заявлена підприєм-
ствами, три роки17. 

Однією з характеристик законодавчого забезпечення соціально-право-
вого захисту підростаючого покоління є закріплення у положеннях норма-
тивних документів прав щодо працевлаштування, а саме:

з 14-ти років: мати тимчасову роботу на вихідних або шкільних каніку-
лах з дозволу батьків; самостійно розпоряджатися своїм заробітком, стипен-
дією чи іншими доходами; самостійно здійснювати права на результати
інтелектуальної, творчої діяльності, що охороняються законом; самостійно
укладати договір банківського вкладу та розпоряджатися вкладом, внесеним
нею на своє ім'я; розпоряджатися грошовими коштами, що внесені іншими
особами на її ім'я за згодою батьків (піклувальників) – стаття 32 ЦК;

з 15-ти років: працювати за згодою батьків (піклувальників) з відповідними
умовами праці, які визначені трудовим законодавством України – стаття 188 Ко-
дексу законів про працю України, 21 Закону України «Про охорону дитинства»;

з 16-ти років: працювати з відповідними умовами праці, які визначені тру-
довим законодавством України – статті 188 Кодексу законів про працю
України, 21 Закону України «Про охорону дитинства»; займатися підприєм-
ницькою діяльністю – стаття 22 Закону України «Про охорону дитинства»18. 

17 Чорна К. І. Основи гуманістичної моралі: метод. посіб. / Чорна К. І. – Черкаси : Видавництво ЧОІПОПП, 2008. –
С.133-135.
18 Петрочко Ж. В. Основи соціально-правового захисту особистості: навч. посіб. для студентів спеціальності
6.010105 «Соціальна педагогіка» денної та заочної форми навчання / Петрочко Ж. В. – К. : КМПУ імені Б. Д. Грін-
ченка, 2009. – С.54–56.
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Роздавальний матеріал до вправи « «Мозаїка»

Пам’ятка про права та обов’язки громадян України19

Права та свободи громадян визнані Конституцією України від 28 червня
1996 р. найвищою цінністю, а їх реалізація є головним напрямом і змістом ді-
яльності демократичної держави. Відповідно до ст. 43 Конституції України,
кожен має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя
працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується. У п. 2 ст. 43 Кон-
ституції України наголошено на тому, що держава створює умови для повного
здійснення громадянами права на працю, гарантує рівні можливості у виборі
професії та роду трудової діяльності, реалізовує програми професійно-тех-
нічного навчання, підготовки і перепідготовки кадрів відповідно до суспіль-
них потреб. В Україні заборонено будь-яку дискримінацію у сфері праці,
зокрема порушення принципу рівності прав і можливостей. Відповідно до ст.
24 Конституції України, громадяни мають рівні конституційні права і свободи
та є рівними перед законом.

Усі перелічені гарантії повною мірою стосуються молоді, що створює для
неї реальну можливість користуватися всією сукупністю трудових прав. Що
ж до прав у галузі охорони праці, робочого часу, відпусток та деяких інших
умов праці, то молодь користується додатковими пільгами.

Отже, згідно зі ст. 43 Конституції України:

- кожен має право на працю;

- держава гарантує рівні можливості у виборі професії та роду трудової
діяльності;

- кожен має право на належні, безпечні і здорові умови праці, на заро-
бітну плату, не нижчу від визначеної законом;

- право на своєчасне одержання винагороди за працю;

- забороняється використання примусової праці. Не вважається приму-
совою працею військова або альтернативна (невійськова) служба, а
також робота чи служба, яка виконується особою за рішенням суду або
відповідно до законів про військовий або надзвичайний стан;

- забороняється використання праці жінок і неповнолітніх на небез-
печних для їхнього життя і здоров’я роботах.

Згідно зі ст. 2 КЗпПУ, працівники мають право на:

- працю шляхом укладення трудового договору про роботу на підпри-
ємстві, в установі, організації або з фізичною особою;

- відпочинок;

19 CLIFFORD CHANCE Державні соціальні пільги при навчанні та працевлаштуванні : юридична консультація //
Права дітей. – 2010. – № 2. (10). – С. 21–22.
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- здорові й безпечні умови праці;

- об’єднання у професійні спілки;

- вирішення колективних трудових конфліктів (спорів);

- участь в управлінні підприємством, установою;

- матеріальну допомогу в разі безробіття.

Держава забезпечує рівність трудових прав, незалежно від походження,
соціального й майнового стану, расової та національної належності, статі,
мови, політичних поглядів, релігійних переконань (ст. 2-1 КЗпПУ).

Громадяни, які постійно проживають на території України, мають право
на: вільний вибір виду діяльності; безоплатне сприяння у працевлаштуванні;
компенсацію матеріальних витрат у зв’язку з направленням на роботу в
іншу місцевість; правовий захист від необґрунтованої відмови у прийнятті
на роботу і незаконного звільнення (ст. 5-1 КЗпПУ).

Дія всіх законів поширюється на всі підприємства, організації та установи
в Україні, незалежно від того, державні вони чи приватні, а також на приват-
них підприємців (ст. 3 КЗпПУ). 

Якщо працедавець відмовиться надати тобі пільги, мотивуючи це тим, що
закони, мовляв, не стосуються приватних підприємств (приватних підпри-
ємців), то знай, що тебе просто обдурюють, користуючись неосвіченістю у
правових питаннях. 

У разі недотримання норм законодавства щодо пільг працюючої молоді,
працедавців можуть примусити сплатити штраф або навіть притягнути до
кримінальної відповідальності. За допомогою у забезпеченні твоїх законних
прав можна звертатися до працівників служби зайнятості, інспекторів з
праці, активістів профспілок та громадських організацій, до центру соціаль-
них служб для сім’ї, дітей та молоді, правоохоронних органів.
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Інформаційна пам’ятка «Що необхідно знати при працевлаштуванні»

Кожна молода людина повинна знати, що при працевлаштуванні держава
гарантує:

1. Рівне з іншими громадянами право на працю.
2. Надання першого робочого місця після закінчення або припинення

навчання у середніх загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих
навчальних закладах, а також після звільнення з дійсної строкової вій-
ськової або альтернативної служби.

3. Сприяння державною службою зайнятості у підборі підходящої ро-
боти, у т. ч. завдяки створенню додаткових робочих місць шляхом на-
дання дотації роботодавцю.

4. Навчання нових професій, перепідготовку та підвищення кваліфікації
згідно з потребами ринку праці.

5. Бронювання на підприємствах, в організаціях, установах робочих
місць для тих, хто закінчив загальноосвітню школу, професійно-тех-
нічний навчальний заклад, і не отримав направлення на роботу.

6. Участь в оплачуваних громадських роботах.
7. Сприяння державною службою зайнятості у започаткуванні власної

справи шляхом надання одноразової виплати допомоги по безробіттю.

Відповідно до чинного законодавства, держава забезпечує надання до-
даткових гарантій щодо працевлаштування працездатним громадянам у пра-
цездатному віці, які потребують соціального захисту і не здатні на рівних
конкурувати на ринку праці, зокрема молоді, яка закінчила або припинила
навчання у середніх загальноосвітніх школах, професійно-технічних закла-
дах освіти, звільнилася зі строкової військової або альтернативної (невій-
ськової) служби і якій надається перше робоче місце, дітям-сиротам, які
залишилися без піклування батьків, особам, яким виповнилося 15 років і які
за згодою одного із батьків або особи, яка їх замінює, можуть, як виняток,
прийматися на роботу.

Для працевлаштування таких осіб місцеві державні адміністрації, вико-
навчі органи відповідних рад за поданням центрів зайнятості встановлюють
квоту для бронювання на підприємствах, в установах і організаціях, неза-
лежно від форм власності, з чисельністю понад 20 чоловік до 5% загальної
кількості робочих місць за робітничими професіями20.  

додаток II - 12

20 За матеріалами: Закінчив навчання – мрієш про роботу / за участю Державної служби зайнятості Міністерства
праці та соціальної політики України. – К. : [б в.], 2005. – С.12.
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Ризики з боку працедавця: 

Зараз люди, що втратили роботу, готові використовувати будь-який шанс.
А у «нехороших» працедавців є цілком логічне обґрунтування для того, щоб
наймати працівників за «усним договором», без оформлення трудових кни-
жок  і без офіційних нарахувань: «Навіщо платити податки? Ти попрацюй, а
я краще тобі готівкою заплачу». Тут, як зрозуміло всім, виникають ризики
попрацювати на благо працедавця «за так». Тому без перевірки надійності
до такого працедавця краще не іти. Як це робиться? Запитаєте у співробіт-
ників цієї компанії, краще в неофіційній обстановці. Поцікавтеся у колишніх
співробітників. 

Ризики з боку рекрутингових агентств і агентств із працевлаштування:

Вони готові взяти гроші з претендента одразу, не за працевлаштування,
а за консультації по працевлаштуванню, за складання резюме, за надання
інформації про вакансії. Найпоширеніша і найдешевша послуга таких
агентств – масова розсилка резюме претендента по актуальних пропозиціях.
Тобто, за помірну плату, ваше резюме повинне бути розіслане по всіх вакан-
сіях, що відповідають вашим очікуванням. На практиці ж розсилка резюме
відбувається не вибірково, а на всі вакансії підряд. Тобто, якщо ви претен-
дуєте на посаду бухгалтера, то ваше резюме буде відправлене на вакансію
секретаря, юриста, менеджера з продажу та будь-які інші, доступні в інтер-
неті. Така «послуга» не тільки не допомагає претендентові, але й шкодить
його репутації. 

Досить часто претендентів просять оплатити наступні послуги: оформ-
лення документів, проходження психологічного тестування, яке нібито є
обов’язковою умовою прийому на роботу, навчання за рахунок претендента,
проходження додаткових тренінгів тощо. Деякі агентства по працевлашту-
ванню за гроші надають інформацію про відкриті вакансії. Такі вакансії за-
звичай виглядають дуже привабливо, але при перевірці їх або не існує
взагалі, або вони вже давно закриті. У разі пред’явлення претензій, в агент-
стві вказують на пункти договору: ми обіцяли надати інформацію про мож-
ливості працевлаштування, а не забезпечити прийом на роботу.

Ризики з боку сайтів працевлаштування: 

Звичайно, інтернет дозволяє швидко і в повному об’ємі відсортувати всі
активні вакансії. Проте кількість таких вакансій катастрофічно мала. Окрім
того, сайти йдуть на легкий обман – активують вакансії, що давно вийшли з

додаток II - 13
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вживання. Шкода начебто незначна – поштові скриньки працедавця зава-
лені резюме, яких ніхто не читає, а претендент дивується, що його не кли-
чуть на співбесіду. З’явилася й нова «фішка» – платне розміщення резюме на
«топовій позиції» сайту21.  

Ризик щодо роботи за кордоном: 

Нелегальне працевлаштування за кордоном є правопорушенням, яке ка-
рається законом i тягне за собою адміністративну, а часом і кримінальну від-
повідальність, з подальшою депортацією та забороною в’їзду в державу на
певний термін. Іноземці, якi не отримали дозвiл на роботу у встановленому
законодавством країни перебування порядку, вважаються нелегальними мiг-
рантами. 

Всім, хто планує працевлаштовуватися за кордоном за допомогою тієї чи
іншої фірми, передусім слід вимагати ліцензію Міністерства соціальної по-
літики України на те, що вона має право на таку діяльність. Потрібно обов’яз-
ково занотовувати номер ліцензії та дату її видачі, а також офіційну назву,
адресу і телефон агенції. Після того зателефонувати в міністерство, аби пе-
ревірити, чи ліцензія ще дійсна. Фірма має пред’явити також дозвіл Держав-
ного центру зайнятості України на посередництво у працевлаштуванні саме
в обраній країні. 

На сьогодні Україна уклала двосторонні угоди у сфері працевлаштування
з Азербайджаном, Білоруссю, Вірменією, В’єтнамом, Латвією, Литвою, Лі-
вією, Молдовою, Польщею, Росією та Словаччиною. Крім того, наша держава
є учасницею Угоди про співробітництво в галузі трудової міграції та соці-
ального захисту трудящих-мігрантів країн-учасниць СНД. 

Підписуючи трудовий договір, слід бути дуже уважним. У ньому мусять
бути вказані номер, дата, місце укладення, повна назва й місце розташування
посередника, номер і дата видачі ліцензії на посередництво, відомості про
клієнта, визначення предмета договору (надання послуг із посередництва у
працевлаштуванні за кордоном), права, обов’язки та відповідальність сторін,
умови зміни, анулювання і розірвання, а також термін дії договору22.  

21 За матеріалами: Працевлаштування з ризиком для гаманця [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://pro-
storabota.com.ua/inshe/pracevlashtuvannya-z-ryzykom-dlya-gamancya.
22 За матеріалами: Вановська Н. Робота за кордоном? Тільки легальна! [Електронний ресурс] / Вановська Н. //
Вільне життя. – 26 жовтня. – 2009. Режим доступу http://vilne.org.ua/index..
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Працевлаштування за кордоном: як уникнути можливих ризиків

Поїздка за кордон може бути і цікавою, і корисною, але для цього необхідно
дотримуватися деяких правил, що допоможуть зробити поїздку та працевлаш-
тування максимально ефективним і безпечним. Зневажливе ставлення до влас-
ної безпеки може мати негативні наслідки – від обмеженого права на
подальший виїзд за кордон до ризику для здоров’я і навіть загрози життю.

Отже, що потрібно знати.

Оцінити всі переваги та недоліки працевлаштування за кордоном.

Замість того, щоб сліпо довіряти привабливим картинкам, які малюють
посередники чи знайомі, реалістично оцініть перспективи потенційної ро-
боти за кордоном. Підрахуйте, скільки ви готові витратити на підготовку до
виїзду за кордон: затрати на оформлення документів для поїздки, оплата ві-
зових та консульських зборів, оплата послуг посередників щодо пошуку ро-
ботодавця та допомога в оформленні документів, вартість
проїзду/перельоту, придбання медичної страховки та інші витрати. 

Переконайтеся, що робота, яку вам пропонують, легальна.

Не вірте всьому написаному в оголошеннях компаній, які пропонують
працевлаштування за кордоном. Деякі з них розміщуються шарлатанами і
рясніють неправдоподібними обіцянками. У світі й в Україні діють злочинні
угрупування, які займаються торгівлею людьми під прикриттям обіцянок ле-
гального працевлаштування. Заманюючи в тенета, частіше за все пропо-
нують високу заробітну платню, оформлення візи, оплату проїзду,
забезпечення житлом та харчуванням за рахунок роботодавця.

Не вірте, якщо вам обіцяють швидке та безпроблемне працевлашту-
вання за кордоном.

Будьте готові до того, що процес легального працевлаштування може за-
брати у вас багато часу та зусиль. Легальне працевлаштування за кордоном
потребує дотримання багатьох процедур, передбачених законодавством тієї
країни, де ви збираєтесь знайти роботу. Так, отримання дозволу на роботу
може зайняти від трьох місяців до року.

Перш за все, зберіть інформацію про агентство, яке пропонує послуги з
працевлаштування, та дізнайтеся, чи має ця компанія-посередник ліцензію
Міністерства соціальної політики України на ведення діяльності щодо посе-
редництва в працевлаштуванні за кордоном. Цю інформацію можна отри-
мати, зателефонувавши до Міністерства соціальної політики чи
Міжнародного жіночого правозахисного центру «Ла Страда-Україна». 

додаток II - 14
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Обов’язково з’ясуйте, на які країни розповсюджується ліцензія посе-
редника.

Знайте, що законодавство України (п. 7.1. Наказ Державного комітету
України з питань регуляторної політики та підприємництва №155/534 від
19.12.2001 року) гарантує вам право не платити посереднику до моменту
отримання послуг у повному об’ємі (тобто, до підписання угоди з іноземним
роботодавцем). Підпишіть угоду з посередником про надання послуг щодо
працевлаштування за кордоном, перед цим уважно ознайомившись із усіма
її пунктами.

Не залишайте країну, поки не отримаєте вичерпної інформації про місце
працевлаштування та проживання. Обов’язково залишіть всю контактну ін-
формацію рідним та близьким.
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Роздавальний матеріал до інформаційного повідомлення
«Види співбесіди»

Вісім кроків, які допоможуть впевнено триматися під час співбесіди

Крок 1. Забезпеч себе інформацією про підприємство, організацію,
куди тебе запросили на співбесіду.

Крок 2. Підготуй копії всіх необхідних документів.

Крок 3. Заздалегідь дізнайся прізвища й телефони людей, які можуть
тебе порекомендувати, і не забудь узгодити це з ними.

Крок 4. Дотримуйся ділового стилю в одязі.

Крок 5. Визнач місце знаходження підприємства, організації та марш-
рут, щоб прийти на зустріч вчасно.

Крок 6. Склади приблизний перелік очікуваних запитань, які може по-
ставити працедавець, і дай на них відповіді.

Крок 7. Підготуй запитання, які ти хочеш поставити роботодавцю. 

Пам’ятай, що запитання повинні бути коректні, стосуватись твоєї
роботи. 
Змістом своїх запитань ти можеш продемонструвати власний профе-
сіоналізм та досконале знання справи.

Крок 8. Налаштуйся на співбесіду позитивно. Навіть якщо тебе не візь-
муть на роботу, ти – переможець, тому що пройшов непросте випро-
бування і здобув досвід проходження співбесіди.23

23 За матеріалами: Моя перша робота: порадник для молоді : [метод. посіб.]/ упоряд.: С. М. Артеменко, Л. Л. Го-
робчук, Н. Є. Троценко, Т. П. Поліщук ; за ред. Н. Є. Троценко. – Бердичів : Приватна друкарня Синельникова,
2011. – С. 47-48.

додаток II - 15
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Заняття 15. «Цілепокладання»

Мета: сприяти усвідомленню учасниками залежності майбутнього від
уміння визначати та досягати мети.

Завдання:
• ознайомити учасників із алгоритмом постановки та планування до-

сягнення мети;
• формувати уміння планувати кроки для досягнення поставленої мети.

Ключові поняття: мета.

Необхідні матеріали: плакати та роздавальні матеріали до вправ «Алго-
ритм постановки цілей», «Як досягти мети?», «План досягнення мети», ар-
куші для фліп-чарту, маркери.

План заняття:

- Інформаційне повідомлення «Алгоритм постановки цілей» (5 хв.)
- Вправа «Як досягти мети?» (25 хв.)
- Вправа « План досягнення мети» (30 хв.)

 Інформаційне повідомлення «Алгоритм постановки цілей»

Ведучий звертає увагу на те, що головна ознака входження в доросле
життя – сформовані цінності, свідоме прийняття рішень та наявність цілей
у житті людини. Цілі визначають і стратегію, і тактику поведінки. Часом
важко сформулювати довгострокові цілі, звернені на себе. Тоді варто при-
слухатися до того, що говорять дорослі.

«Дорослі, батьки, вчителі ставлять за свої цілі виховати вас активними,
самостійними громадянами; освіченими, інтелігентними, культурними
людьми; турботливими членами родини; професіоналами, майстрами своєї
справи. Але це їхні цілі, допоки ви не зробите їх своїми чи самі не поставите
власні, особисті цілі». 

Для того, щоб оволодіти мистецтвом постановки цілей, слід дотримува-
тися певного алгоритму. 

Далі ведучий представляє учасникам алгоритм постановки цілей (додаток
III - 1):

1) аналізувати свій минулий досвід;
2) оцінити власні ресурси й резерви;
3) переглянути життєві плани, складені у попередні роки;
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4) скоригувати їх і скласти нові плани;
5) використовувати методи і форми досягнення визначених цілей, що

виправдали себе в минулому;
6) шукати можливості застосування нових засобів реалізації життєвих

цілей.

 Вправа «Як досягти мети?»

Ведучий презентує учасникам чотири важливі кроки для досягнення мети
(додаток III - 2). 

Роблячи перший крок, слід подумати й обрати мету, якої хочеться досягти
в найближчому майбутньому. Наприклад, виправити погану оцінку, навчи-
тися кататися на роликових ковзанах, здобути високооплачувану професію,
грати на гітарі, розмовляти англійською мовою.

Треба пам'ятати про те, що обрана мета повинна бути:

1) цікавою та привабливою, адже якщо обрана мета подобається, ти
охочіше будеш просуватися до результату, вдосконалювати свої
знання, прагнути досягнень;

2) доступною й посильною, оскільки вона має відповідати твоїм можли-
востям (стану здоров'я, рівню знань та умінь, здібностям тощо);

3) потрібною. Тому слід визначити, кому, крім тебе, буде добре від досяг-
нутої мети; чи підсилиш свій авторитет серед оточуючих; хто з них
буде помічником на шляху досягнення мети. 

На другому кроці оціни свої можливості й виріши, чи зможеш ти здій-
снити задумане. Слід пам'ятати про те, що треба ставити перед собою тільки
таку мету, досягнення якої під силу сьогодні.

Третій крок передбачає розподіл шляху досягнення мети на окремі від-
різки — справи. Наприклад, для виправлення низької оцінки з математики
необхідно перше, друге, третє, четверте. . .

А от беручись до четвертого кроку, необхідно визначити, за якими саме
ознаками ти судитимеш про успіх.

На наступному етапі ведучий пропонує учасникам випробувати презенто-
вану схему. Для цього він роздає кожному схему з роздавального матеріалу до
вправи «Як досягти мети?» (додаток III - 3), пропонує індивідуально визначити
мету і розписати важливі кроки для її здійснення. На виконання завдання від-
водиться 15 хв. Учасники за бажання презентують свої напрацювання.

Наприкінці вправи ведучий наголошує на тому, що вдома учасники мо-
жуть потренуватися робити кроки за наведеною схемою. Можна порекомен-
дувати слідувати такій логіці:
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1. Мета, якої я хочу досягти.
2. Кроки для досягнення мети на день.
3. Кроки для досягнення мети на тиждень.
4. Кроки для досягнення мети на місяць.
5. Кроки для досягнення мети на рік.

 Вправа «План досягнення мети» 

Ведучий пропонує учасникам індивідуально виконати завдання, яке до-
поможе спланувати кроки до досягнення мети. Для цього він роздає кожному
учаснику аркуш формату А-4 (додаток III - 4).

Ведучий пропонує учасникам визначитися з метою, якої вони найближ-
чим часом хочуть досягти для здійснення своєї мрії, та зафіксувати її на даху
зображеного будинку. 

На стіні учасники фіксуватимуть завдання, вирішивши які можна досягти
поставленої мети, на стежці – способи вирішення завдань, праворуч від
стежки – перешкоди, що заважають досягти вказаної мети, а на промінчиках
сонечка – ресурси, які допомагають. 

На виконання завдання відводиться 15 хв. Учасники презентують свої на-
працювання за бажанням.

Запитання для обговорення:

• Що дало вам виконання цієї вправи?
• Що давалося легко, а що важко? Чому?

Заняття 16. «Як долати перешкоди та проблеми на шляху до успіху»

Мета: сприяти усвідомленню учасниками залежності майбутнього від
уміння аналізувати та вирішувати життєві проблеми.

Завдання:
• проаналізувати проблеми, які можуть виникнути в процесі здобуття

омріяної професії;
• набути навичок для вирішення проблем, які можуть виникнути в про-

цесі здобуття омріяної професії.

Ключові поняття: проблема, причини.

Необхідні матеріали: плакати «Мета-план», роздавальний матеріал до
вправи, аркуші для фліп-чарту, маркери.
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План заняття:

- Вправа «Мета-план» (55 хв.)
- Притча для натхнення (5 хв.)

 Вправа «Мета-план»

Ведучий звертає увагу учасників на те, що ми живемо в причинно-наслід-
ковому світі: все має свої причини та наслідки. Так, одне й те саме явище
може в одному випадку бути наслідком, а в іншому – причиною проблеми,
або навіть самою проблемою. Для того, щоб вирішити проблему, потрібно
усунути причини або, якщо це не завжди можливо, хоча б мінімізувати їхній
вплив у конкретній ситуації.

Саме це вміння та відповідні навички допоможуть людині у повсякден-
ному житті, а особливо тоді, коли вона стикається з несправедливістю. При-
гадаємо життєву історію дівчини з інвалідністю Ірини, яка спромоглася
досягти своєї мети – стала юристом. Свого часу, зіткнувшись із несправед-
ливістю, вона віднайшла у собі сили критично поглянути на проблему, ви-
значити її причини та знайти альтернативні шляхи її розв'язання. Саме така
поведінка дівчини – асертивна та розважлива – допомогла їй успішно по-
долати проблему.

Наразі ми спробуємо здобути навички аналізу проблеми за допомогою
методики «Мета-план».

Ведучий об'єднує учасників у чотири групи. Кожна група має запропонувати
проблему, яка може виникнути у процесі здобуття омріяної професії, і розгля-
нути її згідно з пунктами, вказаними на аркуші мета-плану (додаток III - 4). На
виконання цього завдання групам відводиться 20 хв., після чого учасники пре-
зентують результати своєї роботи.

Запитання для обговорення:

• Що найважливіше в процесі аналізу проблеми? 
• Який етап роботи видався вам найлегшим / найважчим?

Чому?
• Що дає людині такий спосіб аналізу проблеми?
• Де у повсякденному житті ми можемо застосовувати мета-план?

Притча для натхнення

Коли я був молодим, я планував змінити весь світ. Коли я став старшим, я
зрозумів, що це – самовпевнено, тому я вирішив змінити державу. З часом я
зрозумів, що і це – самовпевнене рішення. Я вирішив змінити рідне місто.
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Коли я зрозумів, що я не зможу зробити і цього, я спробував змінити сім’ю.

Тепер я – людина у віці. Я зрозумів одне – зміни треба починати з себе.
Можливо, якби я почав зміни з себе, мені би вдалося змінити на краще свою
сім’ю, місто, державу, і хто знає, можливо, навіть світ! 

Заняття 17. «Тайм-менеджмент» 

Мета: відпрацювати навички керування часом для досягнення успіхів.

Завдання:
• ознайомити учасників із особливостями управління часом;
• відпрацювати навички управління часом.

Ключові поняття: час, управління.

Необхідні матеріали: аркуші для фліп-чарту, маркери.

План заняття:

- Інформаційне повідомлення «Як керувати часом?» (15 хв.)
- Індивідуальна робота «Я керую своїм часом!» (40 хв.)
- Підсумки (5 хв.)

 Інформаційне повідомлення «Як керувати часом?»

Своїм часом керують всі. Питання тільки в тому, наскільки ефективно їм
це вдається робити. Адже проблема управління часом куди ширша, ніж ба-
нальне складання графіка або схеми виконання певного проекту. 

Слід ранжувати цілі й завдання, які ви ставите перед собою, за ознакою
«важливість-терміновість» для того, щоб якомога швидше й ефективніше до-
сягати поставленої мети. Ви повинні навчитися планувати загальний час
(ресурс, який відводиться на досягнення конкретної мети) і вибирати за-
вдання, які доцільно делегувати іншим (якщо ви працюєте у команді). 

До речі, делегування повноважень – один з головних способів економії
часу керівника. Якщо ви опинилися в його ролі, то маєте знати, що єдиний
шанс для керівника розвантажити себе і мотивувати людей – це передати
відповідальність. Але для цього необхідно чітко поставити цілі, визначити
критерії їх досягнення – інакше неможливо буде ні оцінити хід процесу, ані
визначити, чи досягнутий результат.

Якщо ефективна система управління відсутня, то для людини кожен день
– прем'єра, а епізоди / дії можуть розвиватися за непередбачуваним сцена-
рієм. Це дуже цікаво, але не дуже продуктивно. Ваше завдання для успішного
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розвитку полягає в тому, щоб активно просуватися до мети, а значить, ста-
вити завдання й передбачати хід подій. 

Необхідно відзначити, що управління часом – дуже складна й індивіду-
альна річ. Фахівці вважають, що вкрай неефективно нав'язувати людині кон-
кретну технологію управління часом. Осягаючи тайм-менеджмент, людина
повинна вивчати не стільки якусь певну технологію організації часу, скільки
методи вироблення індивідуальної схеми, найбільш придатної для  особи-
стого складу характеру й роду занять.

Саме цьому й буде присвячене наше заняття.

Ведучий пропонує до уваги учасників базові принципи класичної системи
управління часом, ідею створення якої приписують Бенджаміну Франкліну.
Він зазначає: ці принципи передбачають, що будь-яка велика задача, яка
стоїть перед людиною, дробиться на підзадачі, а ті, у свою чергу, на ще дріб-
ніші підзадачі. 

Візуально це можна зобразити у вигляді багатоступеневої піраміди, а
застосування системи порівняти з процесом зведення цієї піраміди (до-
даток III - 5).

Схема Бенджаміна Франкліна
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Спочатку створюється масивна основа піраміди, що служить опорою для
всіх інших поверхів, – людина визначає свої життєві цінності (іншими сло-
вами, те, чого вона хоче від життя). Для одних це матеріальний достаток і
впевненість у завтрашньому дні. Для других – благополучна сім'я, любляча
дружина й щасливі діти. Для третіх – слава й високий соціальний статус. Для
четвертих – влада. Для п'ятих – пізнання. Для шостих – служіння в ім'я люд-
ства. . . Список можна продовжувати до безкінечності, тим більше, що в кож-
ної людини є безліч життєвих цінностей. 

Етап визначення життєвих цінностей – найбільш важливий при побудові
піраміди: якщо на цьому етапі припуститися помилки (наприклад, обрані
«пізнання» і «служіння людям», хоча насправді важливіші «популярність» і
«високий соціальний статус»), то згодом людину неминуче спіткає розчару-
вання. Отже, насамперед треба скласти список життєвих цінностей, причому
не треба боятися витратити на це багато часу – важливо добре обміркувати
список. Необхідно також переконатися, що вибрані цінності не суперечать
одна одній.

Наступний етап – побудова другого поверху піраміди. Виходячи зі скла-
деного списку цінностей, людина повинна вирішити, чого вона хоче доби-
тися. Наприклад, якщо хтось вважає, що для нього найбільш важливі
«популярність», «влада» і «високий соціальний статус», то можна вирішити
стати президентом України. Треба поставити перед собою високу мету. Важ-
ливо переконатися, що обрана мета дійсно відповідає всім життєвим цінно-
стям зі складеного на попередньому етапі списку.

Третій поверх піраміди спирається на другий. Складається генеральний
план – що необхідно зробити, аби досягти поставленої мети. Наприклад, для
того щоб стати президентом України, треба спочатку стати мером одного з ве-
ликих міст країни, мати солідну партійну та фінансову підтримку й незапля-
мовану репутацію, бути відомим, блискучим оратором, благополучним
одруженим чоловіком (заміжньою жінкою), отримати вищу освіту в престиж-
ному навчальному закладі тощо.

Четвертий поверх піраміди – довгостроковий (на декілька років) проміж-
ний план із зазначенням конкретних цілей і термінів. Дуже важливо вказати,
виконанню якого саме пункту генерального плану сприяє досягнення кон-
кретної мети. Ще важливіше позначити конкретний термін – якщо людина
говорить собі: «Коли-небудь я обов'язково куплю машину (напишу книгу,
піду вчитися до університету. . .)», вона може так і не досягти мети, але якщо
вона призначає конкретний термін, то значно збільшує свої шанси. 

Наприклад, якщо людина планує стати президентом і знає, що для цього
потрібно мати вищу освіту, вона може включити до свого п'ятирічного плану
наступний пункт: «До кінця 2020 року закінчити з відзнакою Київський уні-
верситет імені Бориса Грінченка за фахом «соціологія та політологія». Це, по-
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перше, дасть мені престижну вищу освіту, і, по-друге, я зможу познайомитися
з важливими для мене людьми». Отже, слід скласти план на найближчі 4–5
років, поставивши собі запитання: «Що я можу зробити в ці роки для досяг-
нення позначених в генеральному плані цілей?» У плані важливо вказати кон-
кретні цілі та конкретні терміни з точністю до декількох місяців, а також
зазначити, яким пунктам генерального плану відповідає досягнення цієї мети.

П'ятий поверх – короткостроковий (на термін від декількох тижнів до де-
кількох місяців) план. Оцінюючи довгостроковий план, людина запитує себе:
«Що я можу зробити в найближчі тижні або місяці, щоб досягти тієї чи іншої
мети?» Таким чином пункти довгострокового плану розбиваються на більш
конкретні завдання. Наприклад, якщо в довгостроковому плані стоїть пункт:
«Закінчити університет», то в короткостроковий план увійдуть такі пункти, як
«Подати документи для вступу», «Пройти курси підготовки до іспитів» тощо.
Слід скласти план на період від 2–3 тижнів до 2–3 місяців і, як на поперед-
ньому етапі, вказати конкретні терміни з точністю до декількох днів.

Нарешті, шостий поверх піраміди – план на день. Складається він, як не-
важко здогадатися, на основі короткострокового плану – малі завдання ви-
рішуються за один день, більші розбиваються на підзадачі. Наприклад,
завдання «Подати документи в університет» розбивається на підзадачі «З'ясу-
вати, які документи і кому треба подати», «Оформити необхідні документи»,
«Відіслати документи» і «Переконатися, що документи отримані», кожну з
яких можна призначити на якийсь певний день. 

Зазвичай план на день не просто складається за день до того, а комплек-
тується зі списку різних справ, які були призначені на цей день протягом де-
кількох попередніх тижнів, часто в нього вносяться корективи протягом дня.
Складаючи план на день, бажано вказати час виконання кожного завдання.

Усі ці плани жодним чином не є постійними і непорушними, навпаки, їх
рекомендується регулярно переглядати: план на день, швидше за все, змі-
ниться кілька разів протягом дня. Короткострокові плани рекомендується
переглядати кожні один-два тижні. Довгострокові плани повинні перевіря-
тися (а за необхідності – коригуватися) не рідше одного разу на 4–6 місяців. 

Генеральний план слід переглядати раз на рік. Тоді ж варто критично пе-
реглянути поставлену високу мету (Чи приваблює вона вас, як і раніше? Чи
не хочете ви внести якісь корективи?) і навіть спробувати переосмислити
зафіксовані життєві цінності.

 Індивідуальна робота «Я керую своїм часом!» 

Ведучий пропонує кожному учаснику створити план управління влас-
ним часом, використовуючи Схему Бенджаміна Франкліна (додаток III - 6).
Для успішного виконання завдання учасники мають можливість скориста-
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тися роздавальними матеріалами «Як визначати пріоритети й вести що-
денник?»(додаток III - 7) та «Пожирачі часу» (додаток III - 8). На виконання
завдання відводиться 40 хвилин.

 Підсумки

Наприкінці заняття ведучий пропонує учасникам уважно переглянути
свої напрацювання та за потреби відкоригувати розроблену схему через пев-
ний проміжок часу, наприклад, за тиждень.

Заняття 18. «Благополуччя та успіх» 

Мета: сприяти усвідомленню учасниками власної активної позиції для
досягнення життєвого добробуту та успіху.

Завдання:
• розробити конкретні кроки, які людина повинна здійснити задля до-

сягнення благополуччя та успіху.

Ключові поняття: життя, благополуччя, успіх, принципи успішної людини.

Необхідні матеріали: фліп-чарт, великі аркуші паперу, фломастери, мар-
кери, плакат з намальованим «Колесом життя», аркуші формату А-4,
картки із записаними сферами життєдіяльності (психологічна, фізична,
інтелектуальна, емоційна, духовна, соціальна, екологічна, професійна).

План заняття:

- Вправа «Моє благополуччя» (20 хв.)
- Інформаційне повідомлення «Що таке успіх?» (15 хв.)
- Вправа «Принципи успішних людей» (20 хв.)
- Підсумки (5 хв.)

 Вправа «Моє благополуччя» 

Ведучий об’єднує учасників у вісім підгруп. Кожна підгрупа отримує
картку з назвою сфери життєдіяльності (психологічна, фізична, інтелекту-
альна, емоційна, духовна, соціальна, екологічна, професійна). Протягом 5
хв. учасники записують на аркушах конкретні кроки, які повинна зробити
людина задля власного благополуччя у даній сфері.

Поки групи виконують завдання, ведучий кладе в центрі кімнати плакат
«Колесо життя»:
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Після виконання завдання підгрупи розміщують аркуші із занотованим
переліком дій біля відповідних спиць колеса життя, утворюючи промені. Усі
учасники підгруп стають біля «своїх» променів.

Підгрупи пересуваються по колу за годинниковою стрілкою до сусідньої
сфери. Завдання для всіх підгруп полягає у тому, щоб протягом двох хвилин
доповнити напрацювання попередньої підгрупи. Далі підгрупи знову пересу-
ваються по колу до сусідньої сфери і доповнюють список. І так, доки учасники
не повернуться до променя, з якого вони починали роботу. Після цього кожна
підгрупа узагальнює результати спільної роботи та готується до презентації.

Підгрупи по черзі презентують список.

Запитання для обговорення:

• Які труднощі виникали при визначенні конкретних дій
задля власного благополуччя?

• Чи завжди люди роблять все можливе для досягнення влас-
ного благополуччя? Від чого це залежить?

 Інформаційне повідомлення «Що таке успіх?»

Успіх описують за допомогою багатьох слів – свій бізнес, статок, гроші,
любов, сім’я, щастя, повага, популярність, вплив, влада. . . Що таке успіх,
кожен визначає для себе сам.

Скільки людей, стільки й способів досягти успіху. Проте успіх завжди є
результатом тривалої, напруженої роботи. Якщо поспостерігати за успіш-
ними людьми, то стане видно, що вони займаються улюбленою справою,
тим, що приносить їм задоволення. «Займаюся тим, що подобається. Хоча
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й не всі справи роблю залюбки», – типове висловлювання успішного біз-
несмена.

Успішна людина:

1. Має мету.
2. Знає шлях до мети.
3. Працює багато і наполегливо.
4. Використовує свої сильні якості.
5. Здебільшого робить те, що подобається.
6. Не боїться помилок і вчиться на них.
7. Схильна до пізнання нового.
8. Займається своїм розвитком.
9. За необхідності діє рішучо, швидко приймає рішення.
10. Приділяє час роздумам та аналізу.
11. Розвиває зв’язки, активно взаємодіє з іншими.
12. Уміє вирішувати конфлікти, знаходити взаємовигідні рішення.
13. Заслуговує на довіру.
14. Створює цінності.

Як досягти успіху?

По-перше, треба зрозуміти, якими талантами й схильностями ти воло-
дієш. Що ти любиш робити, які види діяльності приносять задоволення? Якщо
необхідно вдосконалюватися, то знайди спосіб навчатися саме за найбільш
цікавим напрямком. Пам’ятай, що більше знань дають більше можливостей.

Далі варто зайнятись улюбленою справою. Те, що вона приносить задо-
волення, допоможе працювати багато й наполегливо.

Особливу увагу слід приділяти розвиткові. Усебічний розвиток дозволяє
відкривати в собі нові джерела натхнення, нові здібності. Треба розкривати
себе, розвивати свої таланти, знаходити нові способи самовираження.

Розвиток в одному напрямку опосередковано може сприяти розвиткові
в іншому напрямку. Наприклад, духовний розвиток, бажання дійти суті
речей, жити згідно з вічними цінностями розвиває вміння сприймати ото-
чення, відчувати людей, а отже, сприяє розвиткові емоційного інтелекту,
про який зараз так багато говорять. І взагалі, добрі думки й наміри сприяють
гарним подіям і удачі.

Треба виділити декілька найважливіших аспектів свого життя і приді-
ляти їм постійну увагу. Не можна жертвувати важливим заради чогось ін-
шого. Виваженість, позитивність, рішучість, нова інформація, нові люди –
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активна цілеспрямована діяльність згодом обов’язково принесе плоди. А з
ними прийде й успіх.

Справа, яку робиш з любов’ю і натхненням, уже несе цінність. Григорій Ско-
ворода вважав, що щаслива та людина, яка займається улюбленою справою.

 Вправа «Принципи успішних людей»

Ведучий пропонує учасникам протягом 10 хвилин ознайомитись із роз-
давальним матеріалом «Принципи успішних людей», «10 навичок, необхід-
них успішній людині» (додаток III - 9), а на завершення – відповісти на
запитання у загальному колі.

Запитання для обговорення

• Яких принципів успішних людей ви дотримуєтесь у влас-
ному житті?

• Які принципи ви можете додати, керуючись власним досвідом?
• Що, на вашу думку, потрібно людині, аби вона відчувала

себе успішною?
• Яким чином у майбутньому ви зможете використати інфор-

мацію, що отримали сьогодні?

 Підсумки

Сучасне професійне життя — це жорстка конкуренція, витримати яку зда-
тен тільки професіонал. Для будь-якої людини бажання досягти успіху в своїх
починаннях і дійти до верхівки кар’єрних сходів природне. Але бажання — це
лише перший, хоча й важливий, крок на довгому й тернистому шляху. 

Кожен з нас іде своєю дорогою. Й уявлення про успішність у всіх теж
різне. Для когось успіх — це багатомільйонний статок або управління вели-
кою компанією, а для когось — популярність у колі знайомих.

Заняття 19. «Як відкрити власну справу»

Мета: сприяти розширенню професійного світогляду учасників.

Завдання: 
• показати відмінність між роботою за наймом та роботою в рамках

власної справи;
• надати інформацію про необхідні кроки для відкриття власної справи. 

Ключові поняття: наймана праця, власний бізнес, бізнес-ідеї.
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Необхідні матеріали: аркуші для фліп-чарту, аркуші А-4, приладдя для
письма та малювання, маркери, роздавальний матеріал.

План заняття:

- Вправа «Що таке власна справа» (20 хв.)
- Вправа «Бізнес-ідеї» (25 хв.)
- Підсумки (5 хв.)

 Вправа «Що таке власна справа?» 

Припустимо, що ви умієте й любите займатися якоюсь справою: програ-
мувати, вишивати хрестиком, розводити кіз, продавати тощо. Доцільно й ло-
гічно зробити цю діяльність своєю професією, особливо якщо її результати
комусь корисні й за них готові платити гроші. 

Знайти роботу легко. Проте чи тільки роботою за наймом обмежується
форма зайнятості? Це може бути робота з вільним графіком чи надомна ро-
бота, фріланс чи підприємницька діяльність. Насправді немає однозначної
відповіді, яка форма зайнятості найкраща. Для різних людей і в різних ситуа-
ціях оптимальним може бути то одне, то інше. Важливо розуміти різницю й
робити свідомий вибір, а не наслідувати звичний спосіб мислення чи модні
тенденції. 

Ведучий об’єднує учасників у міні-групи по 3-4 особи та пропонує від-
найти відмінності між роботою за наймом і роботою у рамках власної
справи за умови виконання однакових завдань:

І група: Ролі. Оплата. Прибуток.

ІІ група: Ріст прибутку. Графік роботи. Вибір діяльності.

ІІІ група: Методи роботи. Ресурси. Відповідальність. Власність.

Після закінчення роботи групи презентують свої напрацювання у вели-
кому колі. На завершення ведучий пропонує учасникам роздавальний мате-
ріал до вправи «Що таке власна справа?» (додаток III - 10).

Запитання для обговорення:

• У чому полягають переваги роботи в рамках власної справи?
• Чи варто чекати труднощів або несподіванок?
• Які висновки ви для себе зробили?

 Вправа «Бізнес-ідеї» 

Вправа проводиться у два етапи. На першому ведучий пропонує учасникам
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по колу відповісти на запитання: «Які якості, знання, навички та дії необхідні
для того, аби досягти успіху у власній справі?» Для візуалізації відповідей варто
їх занотувати на окремому аркуші фліп-чарту. На завершення ведучий пропо-
нує учасникам ознайомитися з інформацією, яка розміщена у роздавальному
матеріалі до вправи «Сім навичок високоефективних людей» (додаток III - 11).

На другому етапі ведучий об’єднує учасників у групи по 3–5 осіб та про-
понує занотувати якомога більше ідей, які в майбутньому можуть стати по-
чатком власної справи, що мала б попит у регіоні проживання учасників.

Після завершення роботи групи презентують свої напрацювання на ши-
рокий загал.

Запитання для обговорення:

• Які, на ваш погляд, ідеї можуть бути найбільш ефективними?
• Що необхідно здійснити для того, аби реалізувати ці бізнес-

ідеї?

 Підсумки 

Запитання для обговорення:

• Який матеріал був для вас найбільш корисним?
• Що нового ви дізналися про себе?
• Які висновки для себе ви зробили?

Заняття 20 «Попит на професії: специфіка регіону»

Мета: допомогти учасникам зорієнтуватися в попиті на професії та спе-
ціальності в залежності від специфіки регіону проживання. 

Завдання: 
• ознайомити учасників із тенденціями, які існують на ринку праці та

вакансій;
• сформувати навички аналізу інформації щодо потреб ринку праці та

вакансій фахівців.

Ключові поняття: попит на професії, вакансії, ринок праці.

Необхідні матеріали: аркуші для фліп-чарту, маркери, місцеві газети з ого-
лошеннями про пошук роботи та попит на працівників, аркуші А-4.

План заняття:

- Інформаційне повідомлення «Професії майбутнього» (10 хв.)
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- Вправа «Професійний попит: специфіка регіону» (45 хв.)
- Підсумки (5 хв.)

 Інформаційне повідомлення «Професії майбутнього» 

Ведучий пропонує учасникам висловитися щодо того, які професії, на
їхню думку, мають попит сьогодні та які будуть набувати популярності в май-
бутньому. На завершення дискусії ведучий знайомить учасників із основ-
ними тенденціями щодо професій майбутнього, які визначили науковці та
практики сьогодення.

Найпопулярнішою професійною сферою українці вважають юриспру-
денцію. Такий висновок можна зробити з кількості бажаючих вступити на
юридичний факультет, а також з різного роду експертних оцінок. На другому
місці — професія лікаря, далі йдуть менеджери та банкіри. Професія в сучас-
ному світі — це не тільки стан душі та спроба знайти справу за внутрішнім
покликанням.

Які тенденції розвитку професій та прогнози щодо попиту на працівників
різних професій спостерігаються в Україні та у світі?

Часто тенденції дуже схожі й продиктовані розвитком науки. Хоча сьо-
годні деякі тенденції в Японії чи США здаються дивними (чимало професій,
які там зароджуються, звучать по-чудернацькому), проте варто зважати, що
світ активно розвивається. Країни, які виступають генераторами науково-
технічного розвитку, великою мірою є дороговказами шляху, яким за кілька
років так чи інакше доведеться пройти Україні.

Учені говорять про те, що інформаційна революція змінила відчуття про-
стору та часу, зблизила людей різних країн між собою, інтегрувала та зру-
шила з осі комунікативні канали. Серед іншого, інформаційна революція
спричинила виникнення чималої кількості нових професій та спеціально-
стей. Нині вони народжуються вже не впродовж століття, а за кілька років
чи навіть місяців. Центральний інститут охорони праці в Польщі провів до-
слідження, результатом якого став список професій, що мають позитивну
динаміку розвитку, тобто таких, на які приймається на роботу щораз більше
працівників. 

Список очолили такі спеціальності: адміністратор баз даних, адміністра-
тор мережі, аналітик комп'ютерних систем, інвестиційний радник, податко-
вий радник, економіст, торговий інформатор, оператор комп'ютерного
обладнання, організатор туристичного обслуговування, організатор готель-
них послуг, екскурсовод, програміст, проектант комп'ютерних систем, спе-
ціаліст з аналізу ринку, спеціаліст з банкінгу та кредитів, спеціаліст з
фінансів. 
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Цікаво, що серед цих професій немає найпопулярніших, які обирають
нині абітурієнти українських вищих навчальних закладів. Ані юристи, ані
лікарі, ані менеджери — наймодніші в Україні, не б'ють рекордів за «потріб-
ністю». Чи може це свідчити про те, що ринок праці нашого західного сусіда
розвивається цілковито іншим шляхом, чи все-таки варто припустити, що,
визначаючи престижність професії, ми все ще керуємося стереотипами, а
не прогнозами та діагностикою розвитку тенденцій ринку праці? 

Варто зауважити, що помилятися з професійною потрібністю — справа
звична. Інакше як пояснити, що на сьогодні в Євросоюзі не вистачає спеціа-
лістів у галузі ІТ і електронного бізнесу, а аналітики Microsoft прогнозують,
що такий дефіцит не скоро буде задоволений. У Європі набирають популяр-
ності фірми-посередники, які спеціалізуються на пошуку та «експорті» тала-
новитих людей на замовлення гігантів галузі інформатики. 

Звісно, важко уявити собі, щоб у машинобудуванні, сільському госпо-
дарстві, легкій промисловості чи будівництві людей повністю замінили ро-
боти чи комп'ютери, проте роль людини у цих процесах концептуально
зміниться. 

Новою галуззю, яка перевернула світ, став інтернет. Професіями, які ко-
ристуються найбільшою популярністю в інформатиці, є адміністратор
комп'ютерних систем, спеціаліст комп'ютерних мереж, програміст,
комп'ютерний дизайнер, аналітик системи, радник комп'ютерних систем. 

Потреба у спеціалістах цих галузей викликає нові процеси та явища, які
з'являються в інформатиці, телефонії, інтернеті та комп'ютерних техноло-
гіях. Сюди відносять інформатизацію виробничих процесів та послуг,
комп'ютеризацію публічних послуг, домашніх господарств, розвиток мо-
більного зв'язку. 

Наступною галуззю, з якою експерти пов'язують розвиток ринку праці, є
біотехнології. Саме вони дають шанс на покращення якості життя мільйонів
людей у світі. Йдеться, наприклад, про клонування життєво необхідних органів,
таких як нирки чи печінка, які на сьогодні намагаються замінити штучними
та не до кінця зручними імплантатами. Про те, що біотехнології — це галузь,
яка розвивається надзвичайно динамічно, свідчить не тільки зайнятість понад
150 тис. людей у цій сфері в цілому світі, але й різнорідність новоутворених
професій. Так, щораз популярнішими стають професії біотехнолога, генетич-
ного біоінженера, інженера біопроцесів, біоінженера клітин і тканин.

У сфері біотехнологій також прогнозують популярність професій біотех-
нолога ліпідів, біотехнолога білка, біотехнолога фармацевтики. 

І це ще не все. Хоча триває дискусія з приводу етичності клонування, і чи-
мало урядів намагаються заборонити його, все частіше йдеться про таку про-
фесію, як спеціаліст із клонування.
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З'явилися не тільки нові професії, але й нові сфери діяльності, пов'язані
з охороною навколишнього середовища. До останніх належать зокрема ви-
робництво обладнання та матеріалів, які слугуватимуть охороні навко-
лишнього середовища, а також протидіятимуть подальшій його деградації.
Не менш популярними будуть освіта, просвітницька робота, інформування
та міжнародна співпраця в сфері охорони довкілля. З часом формуються
також цілком нові, зовсім незнані чи мало популярні до цього часу професії:
інспектор з охорони довкілля, охоронець навколишнього середовища, спе-
ціаліст з екологічного навчання, експерт з питань охорони навколишнього
середовища, екологічний радник, інженер навколишнього середовища, опе-
ратор навколишнього середовища, архітектор навколишнього середовища,
опікун дерев тощо. 

Уже незабаром у світі очікується зростання попиту на спеціалістів професії
«технолог морських ресурсів». Без сумніву, виникнуть нові напрямки меди-
цини, пов'язані з довготривалим активним перебуванням персоналу в екстре-
мальних для людського організму умовах (високий тиск, брак природного
освітлення, необхідність дихання за допомоги повітряного балона тощо).

Набувають популярності спеціальності у сфері фінансових операцій,
електронного банкінгу та електронної торгівлі, а саме: працівник центру ін-
терактивного обслуговування клієнтів у торгівлі, працівник центру елек-
тронного обслуговування клієнтів, працівник центру централізованих
розрахункових систем, працівник з обслуговування інтегрованих фінансо-
вих продуктів, працівник з обслуговування електронних каналів просування
фінансових послуг, працівник охорони електронних каналів дистрибуції фі-
нансових продуктів (антихакер), спеціаліст з телебанкінгу, банківський рад-
ник органів регіонального самоврядування, спеціаліст з оцінки нерухомості,
спеціаліст з оцінки реальної вартості іпотеки та оцінки ризику діяльності
фірм, спеціаліст з оцінки клієнтів у торгівлі. 

Наступна сфера, де, безперечно, виникатимуть нові професії, а також на-
биратимуть щораз більшої популярності старі, — це медицина. Серед най-
популярніших професій на наступне десятиліття прогнозуються: алерголог,
домашній лікар, спеціаліст із практичного оздоровлення, спеціаліст з управ-
ління лікарнею, медичний технік, фізіотерапевт, психотерапевт, радіолог. 

Протягом останнього десятиліття особливою популярністю в усьому світі
користуються різноманітні фітнес-зали, салони краси, спортзали тощо. Да-
леко не у всіх цих закладах працюють люди з відповідною кваліфікацією.
Можливо, це не надто великий ринок праці, проте спеціалісти з прогнозу-
вання не оминають своєю увагою цієї ділянки. Разом зі зростанням еконо-
мічного добробуту в Україні зростатиме і потреба у спеціалістах галузі. 

Ще однією сферою, яка, на думку аналітиків, особливо активно розвива-
тиметься, є сфера інформування, поп-культури та розваг: менеджер мульти-
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медійних програм, видавець фільмів та відео, спеціаліст з архівування елек-
тронних документів, інформаційний брокер, спеціаліст з мережевого марке-
тингу, менеджер мережі, спеціаліст з культури, менеджер мультикультурності,
спеціаліст з суспільного маркетингу, аніматор у розважальних парках. 

Запитання для обговорення:

• На вашу думку, які професії будуть втрачати популярність і з
часом відійдуть у минуле?

• Яких вакансій, на ваш погляд, найбільше в нашому регіоні?

 Вправа «Професійний попит: специфіка регіону» 

Ведучий об’єднує учасників у дві групи. Перша отримує добірку місцевих
газет з об’явами про пошук роботи, друга – з об’явами про відкриті вакансії.
Перша має визначити, представники якої професії найбільше потребують
роботи, інша — визначити перелік найбільш популярних вакансій. 

На наступному етапі учасникам необхідно порівняти отримані результати
та зробити висновок про професію, яка є найбільш популярною для даного
регіону, а яка не користується попитом (додаток III - 12). 

Запитання для обговорення:

• Яким чином можна використати цю інформацію при пла-
нуванні своїх життєвих та професійних перспектив?

До уваги ведучого!

Бажано зазначити, що попит на професії безпосередньо залежить
від спрямованості регіону (промисловий, сільськогосподарський),
місця проживання (велике місто, місто районного значення, село),
інфраструктури (існування чи відсутність закладів, установ, фаб-
рик, заводів тощо), наявності навчальних закладів, які випускають
спеціалістів певної спеціальності (наплив спеціалістів), а також
економічного розвитку місця проживання.
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ДОДАТКИ до блоку «Успіх»
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Роздавальний матеріал «Алгоритм постановки цілей» додаток III - 1
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Роздавальний матеріал до вправи
«Як досягти мети?»

додаток III - 2
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Роздавальний матеріал до вправи 
«План досягнення мети»

додаток III - 3
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Роздавальний матеріал до вправи «Мета-план»додаток III - 4
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Роздавальний матеріал для індивідуальної роботи 
«Я керую своїм часом!»

додаток III - 5
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Роздавальний матеріал для індивідуальної роботи 
«Я керую своїм часом!»

Як визначати пріоритети й вести щоденник?

У межах одного дня використовується інший спосіб управління часом.
Усі завдання діляться на три категорії: першочергові, другорядні й мало-
значущі. Як зрозуміло з назви, першочерговими є завдання, що не терплять
зволікання. Другорядні – завдання, які також бажано вирішити якомога
швидше, хоча у крайньому випадку їхнє рішення можна відкласти на день-
два (втім, якщо надто зволікати з вирішенням другорядного завдання, воно
може перейти в розряд першочергових). Нарешті, малозначущими вва-
жаються завдання, які треба вирішити коли-небудь (добре б, звичайно, сьо-
годні, але терміни не «піджимають»). Якщо сьогодні часу не вистачає, можна
відкласти їх на завтра, на післязавтра або на початок наступного місяця.

Людина, яка вдумливо планує свій день, встигає, як правило, виконати всі
першочергові завдання, часто вистачає часу й на те, щоб розібратися з дру-
горядними, а за сприятливих обставин упорається з малозначущими. Коли
ж людина не вміє визначити пріоритети, якщо протягом дня береться то за
одне, то за інше, – часу катастрофічно не вистачає, і нерідко найважливіша
справа залишається незавершеною.

Визначення пріоритетів можливе кількома способами. Зокрема, принцип
Ейзенхауера, широко застосовуваний на практиці, передбачає розподіл за-
вдань на чотири групи. Перша – термінові / важливі, які необхідно викону-
вати особисто й негайно. Друга – термінові / неважливі, які необхідно
делегувати підлеглим, якщо їхнє виконання не вимагає спеціальних знань і
навичок. Саме в цьому випадку виникає небезпека потрапити під «тиранію»
термінових справ, що часто спостерігається на практиці. Здається, що не-
можливо протистояти терміновій привабливості цих завдань, у результаті
чого вони поглинають нашу енергію. Третя група – нетермінові / важливі
завдання. Їх необхідно виконувати самому, в жодному разі не допускаючи,
щоб вони ставали терміновими. Четверта група – нетермінові / неважливі.
Від завдань цієї групи слід відмовитися взагалі.

Якщо задача не вирішена протягом дня, вона переноситься в план на-
ступного дня. Якщо ж справа «кочує» з однієї сторінки щоденника на іншу,
так і залишаючись незакінченою, – гарно подумайте, чи потрібно взагалі
нею займатися. Чи впевнені ви, що правильно визначили її пріоритетність?

Американці використовують спеціальні щоденники, які полегшують вико-
ристання описаної в розділі системи Франкліна. Перші сторінки щоденника
відведені під список життєвих цінностей (1-й поверх піраміди), опис глобаль-
ної мети (2-й поверх) і таблицю для запису генерального плану (3-й поверх). 
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На початку щоденника кілька відповідним чином розмічених сторінок
відведені для списку цілей на рік (фактично, довгостроковий план, 4-й по-
верх піраміди). 

На початку кожного місяця й кожного тижня одна сторінка виділена для
таблиці завдань на цей період (короткостроковий план – 5-й поверх). 

Нарешті, для кожного дня відводиться своя сторінка з таблицею для
списку завдань на день (6-й поверх), причому в таблиці передбачені стовпці
для позначення пріоритету завдань. Їх слід заповнювати в ході роботи й
обов'язково перевіряти наприкінці дня. 

Завершені справи рекомендують позначати буквою «V». Скасовані – бук-
вою «X» (бажано також вписати причину, з якої завдання скасовано). Відкла-
дені справи вносяться в план іншого дня (найчастіше – наступного), а в графі
«Статус» за поточний день малюється стрілка і вписується дата, на яку перене-
сено виконання цього завдання.

За системою Франкліна планування перестає бути просто складанням пе-
реліку поточних справ. Ця система передбачає постановку довго- і коротко-
строкових цілей і деталізацію дій для їх досягнення з урахуванням
тимчасового чинника. При цьому конкретні короткострокові цілі обов'яз-
ково узгоджуються з довгостроковими. Така система дозволяє користувачам
в будь-який момент точно знати, куди вони рухаються і якої конкретної мети
їм необхідно досягти.

Але для того, щоб система управління часом ефективно працювала, не-
обхідно дотримуватися ряду правил:

1) планування часу має бути регулярним, системним і послідовним; 

2) не варто впадати в крайнощі надмірного планування, слід планувати
лише той обсяг завдань, з яким справді можна впоратися (основне
правило планування свідчить, що складати план краще лише на певну
частину свого робочого часу, наприклад на 60%; приблизно 20% можна
відкласти на випадок непередбаченої активності і 20% – на так званий
спонтанний час (управлінська діяльність, творчість));

3) необхідними умовами ефективного планування є складання планів у
письмовій формі, перенесення невирішеного питання й фіксація ре-
зультатів, а не будь-яких дій, а також установлення часових рамок.
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Роздавальний матеріал для індивідуальної роботи

Пожирачі часу

Крім самого планування часу, однією з важливих функцій тайм-менедж-
менту є боротьба з так званими «пожирачами часу». Фахівці виділяють
близько двадцяти видів таких пожирачів, але ми зупинимося лише на п'яти
найбільш небезпечних.

1. Спроби домогтися занадто високого результату. Це постановка не-
досяжних цілей і перфекціонізм. Дуже часто буває, що люди витра-
чають на вирішення досить простої задачі забагато часу і праці. А вона
зовсім не вимагає такого супервиконання.

2. Особиста дезорганізація й відсутність самодисципліни. Це нерівно-
значні поняття. Для боротьби з першим тримайте стіл чистим, ведіть
список «що потрібно зробити», сортуйте завдання тощо. Слабкі місця
в самодисципліні та організації можна легко визначити, зробивши
«фотографію» робочого тижня або трудового дня. На що зовсім не
варто витрачати час? Ось з чого треба починати боротьбу з цим видом
пожирача часу.

3. Нездатність сказати «ні». Щоб подолати бар'єр, не бійтеся говорити
«ні», у тому числі й керівникові. Якщо прохання застало зненацька, до-
лічіть до десяти, а потім все одно скажіть «ні». Це коротеньке слово
треба повторити кілька разів. Спочатку просто вимовте його, потім на-
ведіть докази, чому ви так сказали, і на завершення запропонуйте аль-
тернативу.

4. Відкладання. Суть проблеми полягає в тому, що ми відкладаємо не-
обхідне для виконання доти, поки не стає запізно виконати роботу
якісно. Якщо відкладаються важливі завдання, якщо це циклічний про-
цес,  ми втрачаємо повагу до себе, мучимося докорами сумління. Іс-
нують схеми, за якими можна наочно визначити, що потенціал
якісного виконання важливого завдання зменшується прямо пропор-
ційно часу. Складні завдання в жодному разі не можна відкладати на
кінець робочого дня, тижня чи місяця. Починати потрібно в першій
половині дня, коли ми ще не втомилися, повні сил, не завантажені по-
точною роботою. Тоді вимоги і наш потенціал збігатимуться, і зробити
ми зможемо набагато більше.

5. Наради. Якщо процедура наради вибудувана неправильно, виникає де-
фіцит часу та інформації. Хто, як правило, проводить наради в органі-
зації? В основному, керівна ланка. І те, що кращі люди організації,
покликані приймати найважливіші рішення, так непродуктивно витра-
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чають свої сили і час, дуже прикро. Наради в більшості організацій – це
один із основних пожирачів часу.

Людина часто не може вплинути на пожирачі часу, бо вони залежать від
колег і керівництва. Однак ніхто не забороняє боротися зі своїми особистими
пожирачами, організовувати власний час. Для цього є величезна кількість по-
мічників – спеціальні щоденники (тайм-планери), комп'ютер, годинник з бу-
дильником, електронні записні книжки. Зрештою, можна записувати важливі
речі на стікерах і розвішувати їх в полі зору. 

У сфері ділового спілкування можна дати просту, але ефективну пораду:
даючи людині свою візитку, скажіть, в який час вам зручно телефонувати. І
ваш співрозмовник зробить те саме. Таким чином ви заощадите одне одному
час, уникнувши дзвінків в незручні години і нескінченних «лінія зайнята».

Ефективно використовуючи принципи тайм-менеджменту, ви отримуєте
більшу свободу, бо саме ви відтепер управляєте своїм часом. Ви будете
більше встигати, підвищите свою продуктивність, скоротите кількість стресів
з приводу того, що не встигаєте зробити. По суті, тайм-менеджмент вчить
керувати своїм життям, насолоджуватися часом, який є зараз, знаходити час
для спілкування з друзями та рідними, для свого розвитку й росту і при цьому
дозволяє бути скрізь, де ви запланували, вчасно.
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Роздавальний матеріал до вправи 
«Принципи успішних людей»

Принципи успішних людей

Не бійтеся мріяти і бути оптимістом.Не бійтеся мріяти і бути оптимістом.

Під мрією ми не маємо на увазі фантастичні дитячі мрії і не заохочуємо
надавати їм жодного сакрального значення. Мрії допомагають людині уя-
вити кінцевий результат, якого вона бажає досягнути, сприяють обдуму-
ванню цілі та допомагають розпочати діяльність для її досягнення. Так само
як перед зведенням будинку архітектори створюють об’ємну модель май-
бутньої будівлі, так і мрії дають нам можливість краще зрозуміти, чого ми
прагнемо. Тому не бійтеся мріяти, адже мрії мають властивість здійснюва-
тися. Вірте в це, вірте в успіх справи, якою ви займаєтеся, і впевнено йдіть
до нього.

Аналізуйте й плануйте. Аналізуйте й плануйте. 

Розрахунок власних сил, аналіз методів та засобів досягнення цілей по-
винні стати вашими супутниками на шляху до успіху. Навчитися аналізувати
життєві перспективи досить складно, але ці навики допоможуть скоротити
зусилля, необхідні для досягнення успіху. Результатом аналізу повинен бути
список запланованих справ. Не забувайте визначати пріоритетність кожної
справи та виконуйте спочатку найважливіше. Визначати пріоритети можна
за наступним принципом: чим більше конкретна справа наближає вас до
здійснення мрії, тим вона важливіша.

Зосередьтеся на кінцевій цілі. Зосередьтеся на кінцевій цілі. 

На шляху до здійснення мрії завжди будуть з’являтися обставини, зу-
стрічатися люди, траплятися події, які відволікатимуть вас від кінцевої мети.
Можливо, відкриються нові перспективи та нові цілі. Але не варто розпоро-
шувати свої сили на багато проектів та справ одночасно. Інакше ви ризи-
куєте провалити всі справи зразу. Звісно, не варто відмовлятися від
абсолютно всіх ідей та планів, головне, щоб вони не стали перешкодою для
досягнення головної цілі.

Не бійтеся помилок і вчіться на них. Не бійтеся помилок і вчіться на них. 

Усі ми люди, і ніхто з нас не застрахований від помилок. Інша справа, як
ми ставимося до своїх невдач. Можна їх сприймати як провал, крах мрії та
привід опустити руки, а можна винести з них життєві уроки і не повторю-
вати їх у майбутньому. Не варто зраджувати мрії при перших труднощах,
адже тільки переборовши почуття розчарування і вступивши в боротьбу із
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подвоєними силами, можна стати успішнішим за будь-кого у своїй справі.
Пам’ятайте, що із труднощами стикаються всі, а успішними стають ті, хто
знайшов у собі сили їх перебороти.

Не зволікайте. Не зволікайте. 

Час – це гроші. Не витрачайте даремно цей неповоротний ресурс і по-
чніть рухатися до успіху, хоч би й малими кроками, але вже зараз. Найціка-
віші та найскладніші нюанси кожної справи пізнаються у процесі роботи, а
не під час планування. Люди, які без вагань стали на шлях реалізації запла-
нованої цілі, найчастіше досягають успіху. А «геніальні» мрійники, які так і
не наважилися встати з дивана, залишаються ні з чим.

Шукайте підтримки. Шукайте підтримки. 

Не поспішайте ділитися своїми ідеями з іншими людьми. Є велика ймо-
вірність, що вас не зрозуміють, поховають вашу мрію під горою скептицизму
і кепкувань. Часто навіть близькі люди не можуть зрозуміти вашого праг-
нення до успіху, вони сміються з вас, говорять, що всі зусилля марні, що у
вас нічого не вийде, потрібно полишити ці спроби й жити, як всі люди. Ін-
коли люди довкола не готові до змін, що відбуваються з вами на шляху до
успіху, і тому різними способами підсвідомо намагаються вам перешкодити.
Їм потрібна людина, яку вони знають, а будь-які зміни вашої особистості
створюють дискомфорт або загрожують їхньому добробуту. 

Але підтримка друзів чи близьких для кожного з нас дуже важлива, особ-
ливо у періоди невдач, труднощів чи невизначеності. Якщо не можете знайти
підтримки у родичів, то знайдіть однодумців, яким ви довіряєте та які можуть
допомогти у складні моменти життя.

Відпочивайте. Відпочивайте. 

Відпочинок не менш важливий, ніж робота. Під час робочого дня регу-
лярно робіть перерви. Підвищення продуктивності праці компенсує витраче-
ний на відпочинок час. Не забувайте про відпустку, адже хороший відпочинок
може зарядити енергією та новими ідеями, що так потрібні в роботі.

Головне правило в досягненні успіху: бути собою і робити те, що тобі по-
добається.
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10 навичок, необхідних успішній людині

1. Ораторське мистецтво. Надзвичайно важливий фактор, потрібний
кожній людині, яка бажає бути успішною. Рано чи пізно вам дове-
деться говорити перед публікою, і дуже погано, якщо ви не зможете
виразно пояснити людям, які дивляться на вас, чого ви прагнете й для
чого. Постійно вдосконалюйте своє мистецтво говорити. Якщо ви
надто сором’язливі, спочатку спробуйте говорити перед дзеркалом,
потім виголосіть промову перед знайомими, ну а потім можна ора-
торствувати перед незнайомою публікою. 

2. Письмові навички. Для того, щоб виразно викладати свої думки на па-
пері, потрібно логічно мислити. Але якщо у вас «лікарський» почерк,
навіть доступні й красиві думки залишаться незрозумілими. Логіка й
каліграфія – складові одного питання.

3. Самодисципліна. Інакше кажучи, сила волі. Для того, щоб працювати,
потрібно бути досить дисциплінованою людиною і якнайменше відк-
ладати «на потім». Потім не буде нічого, крім розчарування, якщо ви
не виконаєте свою роботу тут і зараз.

4. Уміння працювати в команді. Ідеться не обов'язково про офіс. Навіть
якщо ви профі-одинак, вам однаково необхідно вміти залучати замов-
ників, співробітників, колег і просто знайомих, які зможуть допомогти
в реалізації задумів.

5. Критичне мислення. Оптимізм – дуже гарна риса, однак не потрібно
його плутати з «рожевими окулярами». Тверезо оцінюйте свої ідеї – і
ви зможете стати успішною людиною. Інакше ризикуєте «надірватися»
ще на початку шляху.

6. Прийняття рішень. Усе описане вище залишається актуальним тільки
в одному випадку – якщо ви вмієте ухвалювати рішення й виконувати
їх. Можна запланувати купу справ на день або на рік. Усі вони так і за-
лишаться на папері, якщо ви не вмієте виконувати те, що запланували.

7. Математичне вміння. Вам не обов'язково обраховувати потрійні ін-
теграли, однак швидко працювати із цифрами вміти потрібно, якщо
ви прагнете чого-небудь досягти в цьому житті.

8. Пошук. Нові ідеї ніколи не з'являться, якщо ви не будете шукати інфор-
мацію, корисну для вашої поточної діяльності. Обов'язково потрібно
шукати щось нове, і креативні ідеї з'являться.

додаток III - 9
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9. Розслаблення. Успішна людина повинна вміти розслаблятися. Можна
бути успішним протягом п'яти років, а потім «згоріти» на роботі. Вас
таке влаштовує? Ні, оскільки успіх дуже приємний, і ним можна насо-
лоджуватися довго. Людина, яка вміє працювати, повинна уміти й роз-
слаблятися.

10. Базові фінансові навички. Ніхто не змушує вас протягом трьох секунд
прорахувати річний бюджет корпорації Майкрософт, але все-таки ви
зобов'язані знати ази фінансового планування, якщо прагнете про-
цвітати.
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Роздавальний матеріал до вправи
«Що таке власна справа?»

Що таке власна справа

У таблиці наведені відмінності між роботою за наймом і роботою в рам-
ках власної справи за умови виконання однакових завдань. 

Наймана праця Власний бізнес

Ролі Начальник і підлеглий
Клієнт (замовник) і виконавець
(постачальник, підрядчик)

Оплата
Фіксована помісячна ставка, інколи
бонуси чи доплати

Оплата за результат по факту
виконання послуги

Прибуток Гарантований стабільний прибуток
Залежить від замовлень, може
бути «то густо, то пусто»

Ріст прибутку За рішенням керівництва
Повністю залежить від
підприємця

Графік работи
Чітко визначений, частіше – стандартний
робочий час, зміни слід узгоджувати з
керівництвом

Вільний, визначені тільки
конкретні строки виконання
замовлень

Вибір діяльності
Неможливо (чи складно) відмовитися
від завдання

Можна не братися за
виконання замовлень, які не
задовольняють з будь-яких
причин

Методи роботи
Визначення пріоритетів і методів роботи
«зверху»

Визначається тільки бажаний
результат і строки

Ресурси

Інструменти й ресурси виділяються
«зверху», при зростанні кількості і/чи
складності задач про ресурси слід
просити додатково, неможливо
самостійно приймати рішення про набір
помічників з делегуванням їм частини
завдань і грошей

Самостійний вибір ресурсів,
виходячи з потреб

Відповідальність
У випадку невдачі можна виправдатися,
розділена відповідальність

Повна відповідальність за
виконання замовлення,
неможливо виправдатися

Власність Тобі належить тільки твоя зарплата
Ти власник, інструменти та ре-
зультати діяльності до моменту
оплати послуги належать тобі

додаток III - 10
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Роздавальний матеріал до вправи 
«Сім навичок високоефективних людей»

Сім навичок високоефективних людей24

7 кольорів веселки, 7 нот. Для успішної кар'єри теж треба подолати 7 схо-
динок. 

Сходинка 1. Стати лідером! Навчіться брати відповідальність за прийняті
рішення на себе, а не звинувачуйте у своїх невдачах інших. Дивіться оп-
тимістично в майбутнє: кожна проблема відкриває для вас нові можли-
вості й збагачує вас.

Пам'ятайте: лідер знає не тільки те, на якому дереві більше яблук, але й як
організувати збір яблук, не залазячи на дерево. Думайте про те, як від-
крити власну справу. 

Сходинка 2. Беріться до справи, уявляючи кінцеву мету. Мета людини –
це прагнення, нездійснені бажання, мрії. Пошукайте їх в собі. Усе ство-
рюється двічі: спочатку в думках, потім на ділі. Мрії збуваються, коли
сильне бажання перетворює їх на конкретні дії. 

Якщо ви у мріях бачите себе актрисою, то необов'язково кидати фізмат.
Спробуйте себе в студентських СТЕМах і КВНах. Думайте про те, як від-
крити свою справу. 

Сходинка 3. Управляйте своєю мрією і своїми бажаннями! Ви вже вмієте
відповідати за прийняті рішення й навчилися робити вибір. Тепер на-
вчіться відрізняти важливі справи від неважливих, термінові від нетермі-
нових і вибудовуйте план свого тижня. 

Пам'ятайте: у ваших планах має бути місце не тільки для роботи, але і для
родичів, друзів, коханої людини, і для відвідування SPA-салону. Це допо-
може зняти напругу після довгої розмови з начальником, додасть сили
для нових трудових перемог і врятує від трудоголізму. Думайте про те, як
відкрити свою справу. 

Сходинка 4. Думайте в ключі «виграв/виграв»! Будьте впевнені: усього ви-
стачить на всіх. Значить, ви з партнером завжди знайдете рішення, яке
влаштує обох. Головне – знайти в собі мужність сказати «ні» сумнівним
контрактам, сміливість для висунення креативних ідей, чуйність до опо-
нента. Думайте про те, як відкрити свою справу. 

Сходинка 5. Спочатку намагайтеся зрозуміти, а потім бути зрозумілим!
Ми часто слухаємо, думаючи, як відповімо, а важливо зрозуміти проблему
з точки зору іншої людини. Прагніть проявляти добре, дбайливе став-
лення до дрібниць у розмові з партнером, виконуйте обіцянки. Уточ-

додаток III - 11

24 За матеріалами книги Стівена Кові «Сім навичок високоефективних людей»(детальніше на сайті hard-
nws.ru/page/jak-zrobiti-karyeru-sim-navichok-visokoefektivn).
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нюйте, чого очікує від вас співрозмовник. Намагайтеся бути чесними, від-
критими і добрими. 

Репутація – запорука успішного бізнесу. Вона дозволить знайти нові ва-
ріанти співпраці і досягнути результатів, які задовольнять обидві сторони.
Думайте про те, як відкрити свою справу. 

Сходинка 6. Цінуйте відмінності між собою і опонентом: ментальні, емо-
ційні, психологічні! Кожна людина сприймає світ по-своєму. Поважайте
думку іншої людини! Це допоможе вам знайти нові шляхи для співпраці
та жити за принципом «виграю я – виграє мій партнер». Думайте про те,
як відкрити свою справу. 

Сходинка 7. Удосконалюйтеся інтелектуально, духовно, фізично і соці-
ально! Займається шейпінгом, пілатесом або фламенко. Читайте хороші
книжки, ведіть щоденник, в який записуйте всі свої відкриття, знахідки,
почуття. Допомагайте іншим людям. Слухайте гарну музику і насолоджуй-
тесь звуками природи. Думайте про те, як відкрити свою справу. 
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Роздавальний матеріал до вправи 
«Професійний попит: специфіка регіону»

Які спеціалісти потрібні регіонам?25

Після закінчення вищих навчальних закладів молоді спеціалісти вели-
чезним потоком виходять на ринок праці, але насилу знаходять роботу за
фахом, попри дипломи та «престижність» професій. Молодь у пошуках ро-
боти орієнтується, у першу чергу, на рівень зарплати і можливість кар'єрного
зростання, ігноруючи вакансії з невисокою оплатою праці. Такі запити ви-
правдовуються наявністю вищої освіти, але шукачі не беруть до уваги повну
відсутність досвіду роботи та практичних навичок. Усе частіше доводиться
виїжджати за кордон чи вибирати незареєстровані трудові відносини з ро-
ботодавцями. 

Таким чином, в Україні спостерігається дисбаланс між системою освіти
й попитом на ринку праці, тому при виборі спеціальності бажано керуватися
не тільки сліпим бажанням здобути престижну професію, але й орієнтува-
тися на потреби економіки у трудових ресурсах. 

Високим попитом на ринку праці користуються IT-фахівці та програмісти,
а також працівники торгової й банківської сфер. На останньому місці за по-
требою в працівниках розташувалися підприємства добувної промисловості
та спортивні клуби.

Гострою проблемою для економіки України стало кадрове забезпечення
на великих підприємствах. Там постійно відкриті вакансії на робочі профе-
сії. Необхідні газозварювальники, токарі, інженери всіх напрямків, електро-
зварювальники, спеціалісти з будівництва – каменярі, кранівники,
столяри-верстатники. Економіка України потребує фрезерувальників, опе-
раторів комп'ютерного набору і будівельників, а зовсім не юристів, еконо-
містів чи дизайнерів. Саме представники цих професій є
найзатребуванішими професійно-технічними спеціалістами. На сьогодніш-
ній день не вистачає навіть водіїв трамваїв і тролейбусів, попри те, що на-
вчають цій професії безкоштовно, а зарплату обіцяють досить непогану. У
дефіциті швачки – їх ринок праці потребує понад 40 тисяч.

Окрім фахівців робочих спеціальностей, високопрофесійні працівники
необхідні у сфері машинобудування (інженерно-технічні спеціалісти), бу-
дівництва (девелопери, маркетологи, головні інженери й головні архітек-
тори проектів), торгівлі (менеджери середньої та вищої ланки,
мерчендайзери, супервайзери тощо). У зв'язку з інтеграцією західних ком-
паній підвищився попит на фінансистів зі знанням англійської мови та до-
свідом роботи з корпоративними інформаційними системами, на
висококваліфікованих працівників у сфері інформаційних технологій.

додаток III - 12

25 Переклад статті Тетяни Жигалюк «Какие специалисты нужны регионам?» спеціально для проекту «Профорі-
єнтація» // www.ukrstat.gov.ua, www.profosvita.org.ua, www.dcz.gov.ua. 
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Кому згодні платити роботодавці у вашому регіоні?

Україна є найбільшою країною Європи, тому не дивно, що кожен регіон
має свій специфічний ринок праці залежно від економічних, природних і
навіть історичних факторів. У зв'язку з цим учбові заклади, починаючи від
сільського ПТУ і закінчуючи ВНЗ обласного центру, випускають професіо-
налів відповідно до спеціалізації регіону, потреб існуючих підприємств та
організацій. 

У цілому по Україні найвищий попит спостерігається на спеціалістів про-
мислової, будівельної сфер та сфери послуг.

Зокрема на півдні України потрібні фахівці у сфері послуг. Приморські
райони України – зона процвітання різних сфер бізнесу. Наприклад, в Одесі
цінуються навики роботи в торгівлі: необхідні менеджери, торгові представ-
ники, регіональні представники, продавці-консультанти, бухгалтери. Вели-
чезне поле діяльності чекає в Одеському регіоні на програмістів. Початок
посівної звернув увагу на дефіцит грамотних агрономів, а також комбайне-
рів, трактористів, агротехніків. Крим – зона туризму, тут найчастіше потрібні
працівники готельного бізнесу, торгівлі (торгові агенти, економісти, фахівці
з торгівлі та збуту, менеджери). У Запоріжжі існує необхідність у таких про-
фесіоналах, як інженери, технологи, програмісти, мережевики, бухгалтери,
банківські працівники, менеджери, секретарі, будівельники, торгові пред-
ставники тощо.

У східних областях необхідні спеціалісти шахтарських та робочих про-
фесій. Особливо це стосується Донецького регіону. Тут раді фахівцям про-
мислової сфери. Але, окрім робочих професій, Донецьку необхідні
бізнес-фахівці вищої ланки. Робота тут пропонується спеціалістам з марке-
тингу, топ-менеджерам, директорам, економістам, мерчендайзерам, техніч-
ним спеціалістам. 

Щоб знайти роботу в Харкові, потрібно опанувати професію програміста,
системного адміністратора, оператора ПК, графічного дизайнера, веб-вер-
стальника тощо. Саме цих працівників за результатами минулого року шу-
кало багато організацій, установ і підприємств. 

Найзатребуваніша робота в Луганську вимагає, знову ж таки, торгових
навиків. Для роботи в цьому місті необхідні «віддалені» менеджери, регіо-
нальні менеджери, менеджери з перевезень, логістики, менеджери зі збуту і
продавці-консультанти. Дніпропетровськ відчуває потребу в керівниках і на-
чальниках відділів. Робота в Дніпропетровську чекає на територіальних ме-
неджерів, менеджерів вищої ланки, а ще тут потрібні юрисконсульти,
фінансисти, бухгалтери, інженери та програмісти, менеджери з продажу і
технологи.

На заході країни розвивається підприємництво, перш за все, сфера зеле-
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ного туризму. Тому при професійній орієнтації людей потрібно враховувати
особливості регіону, потребу в тих чи інших спеціальностях. Також у регіоні
розвивається деревообробна промисловість. У зв'язку з цим тут необхідні
столяри (у тому числі червонодеревники), теслі, спеціалісти з обробки де-
ревини тощо. Найзатребуванішими працівниками у Львові є спеціалісти у
галузі менеджменту, IT-технологій, економіки, фінансів, і, звичайно ж, зали-
шається високий попит на робочі професії. В Івано-Франківську велика кіль-
кість вакансій відкрита для програмістів, мережевиків, торгових
представників, менеджерів, будівельників. 

У північних регіонах, зокрема в Чернігові, великий попит на спеціалістів
будівельної сфери та інструментальників. І найбагатший вибір вакансій, зви-
чайно ж, у Києві. Робота в столиці знайдеться на будь-який смак і для будь-
якої профпідготовки. Для роботи в Києві потрібні менеджери всіх ланок і
спеціалізацій, торгові представники, працівники поліграфічної промисло-
вості (дизайнери, оператори поліграфічної техніки, верстальники, а також
редактори, коректори, журналісти). У Києві завжди знайдеться робота для
будівельників і архітекторів. У сфері будівництва необхідні технічні спеціа-
лісти, керівники й кваліфіковані робочі, головні бухгалтери, інженерно-тех-
нічні спеціалісти. У сфері інформаційних технологій – програмісти,
дизайнери, адміністратори. У принципі, можна сказати, що людина будь-
якої професії за бажання без особливих труднощів знайде роботу в столиці.
Саме цьому з усіх міст України до Києва у пошуках роботи стікається вели-
чезна кількість людей. 

Внутрішня трудова міграція є однією з особливостей розвитку українсь-
кого ринку праці сьогодні. Не маючи можливості знайти роботу за фахом
удома, люди їдуть до тих регіонів України, де їхні професії затребувані. В
першу чергу, до великих міст – Києва, Дніпропетровська, Харкова.

Міжрегіональна міграція характеризується значними міграційними
зв'язками з сусідніми областями, а також із столицею. Але, якщо рік-два тому
столиця приваблювала, в основному, спеціалістів нижчої ланки (будівель-
ників, різноробочих, некваліфікований персонал), то сьогодні істотно
збільшився притік з регіонів персоналу середньої ланки (менеджерів з про-
дажу, юристів тощо).

Таким чином, найбільше зростання потреби у працівниках спостеріга-
ється в промисловості, фінансовій сфері, сфері туризму і готельного бізнесу,
оптовій і роздрібній торгівлі, торгівлі транспортними засобами. За регіо-
нальним розподілом найбільший попит на спеціалістів спостерігається в
Дніпропетровській, Хмельницькій, Полтавській, Київській та Одеській обла-
стях, а зниження цього показника відзначається в Закарпатській, Черкаській,
Тернопільській, Сумській, Чернівецькій і Вінницькій областях.
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Для того, щоб хвиля міжрегіональної трудової міграції не торкнулася вас,
перш ніж вибрати освіту, подумайте, яка робота у вашому регіоні принесе
довгоочікувані дивіденди і буде затребуваною на ринку праці.

Кар’єрне консультування: теорія та практика26

Кар’єрне консультування – гібридна дисципліна, значення якої досить
часто тлумачиться невірно й не завжди гідно оцінюється багатьма спеціалі-
стами. Так, наприклад, Національна асоціація розвитку кар’єри США розуміє
кар’єрне консультування як особливі відносини консультанта й клієнта задля
допомоги клієнту інтегрувати й використовувати свої можливості та об’єк-
тивні обставини для прийняття найбільш сприятливих рішень при виборі
кар’єри та при просуванні по службі.

Разом з тим ряд дослідників (Браун та Брукс) дають більш розгорнуте ви-
значення кар’єрного консультування та пов’язаних з ним понять:

кар’єрне консультування – це міжособистісний процес, який має на меті
допомогти індивіду у вирішенні проблем розвитку кар’єри. Розвиток кар’єри
включає в себе процес вибору, засвоєння, адаптації та просування у професії.
Розвиток кар’єри  є процесом усього життя, який динамічно взаємодіє з ін-
шими сторонами життя. Спектр проблем, які відносяться до питань кар’єри,
включає в себе наступні параметри: подолання невизначеності та нерішу-
чості у виборі кар’єри, зростання ефективності діяльності, боротьбу зі стре-
сом, адаптивність, невідповідність людини та робочого середовища, а також
проблему неадекватної чи незадовільної інтеграції професійних чи інших
життєвих ролей.

Протягом своєї історії кар’єрне консультування було відоме під декількома
назвами, наприклад, професійна орієнтація, консультування у сфері зайнято-
сті та професійне консультування. Однак незалежно від того, який термін ви-
користовується при наданні індивіду допомоги в прийнятті кар’єрних рішень,
варто визначити специфіку поняття «кар’єра». Зокрема Сьюпер розглядає
кар’єру як ланцюг подій, що складають життя; послідовність професійних за-
нять та інших життєвих ролей, які разом виражають здатність людини діяти у
відповідності до її узагальненої моделі саморозвитку; послідовність позицій,
які винагороджуються та не винагороджуються, які людина займає, почи-
наючи з підліткового віку до виходу на пенсію, серед яких професійна діяль-
ність складає важливу частину. Кар’єра включає в себе професійні ролі (учня,
працюючого та пенсіонера). Виходячи з вищезазначеного, консультування з
питань кар’єри включає в себе отримання знань про себе як про унікальну
особистість, своє місце в світі професій через отримання, перш за все, освіти,
а не лише консультування. На думку фахівців у сфері кар’єрного консульту-
вання, освічена людина менше потребує послуг консультантів та може більш
раціонально використовувати саме цю форму допомоги.

26 При підготовці використано матеріали навчального посібника Гончарової Н.О. Основи професійної орієнтації /
За ред. В. Ф. Моргуна. – К.: Видавничий дім «Слово», 2010. – С. 63-64, 66-69, 84-92.
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Крайтс перераховує основні особливості кар’єрного консультування:

1. «Потреба у консультуванні з питань кар’єри більша, ніж потреба у пси-
хотерапії». Кар’єрне консультування займається внутрішнім та зовніш-
нім світом особистості, у той час як інші підходи консультування
мають справу лише із внутрішніми подіями.

2. «Консультування з питань кар’єри може виконувати терапевтичні
функції». Між кар’єрою та особистісною адаптацією існує позитивна
взаємозалежність. Люди, які успішно вирішують кар’єрні питання, мо-
жуть опанувати вміння, навички та впевненість у здатності вирішувати
питання в інших галузях. 

3. «Консультування з питань кар’єри виявляється більш складним питан-
ням, аніж психотерапія». На думку Крайтса, для того щоб більш ефек-
тивно надавати консультативні послуги з питань кар’єрного
консультування, необхідно використовувати різноманітні теорії та ме-
тоди, що стосуються як особистості, так і розвитку кар’єри. 

Інформація про кар’єру включає в себе учбову, професійну та психосо-
ціальну інформацію, пов’язану з роботою (наприклад, інформація про до-
ступність навчання, характер роботи та становище працюючих у різних
сферах діяльності). Таким чином, кар’єрне консультування включає в себе
усі дії, спрямовані на розповсюдження інформації про існуючі чи майбутні
професії з метою підвищення поінформованості людей про світ професій.
Цей вид кар’єрного консультування може приймати наступні форми:

- ярмарок вакансій (запрошення спеціалістів різних галузей для по-
яснення специфіки своєї роботи);

- бібліотечні завдання;
- співбесіди;
- надання інформації за допомогою комп’ютера;
- спостереження за роботою професіонала;
- дидактичні лекції;
- практичні вправи.

Теорія та практика вітчизняної профорієнтаційної роботи налічує чи-
мало успішних прикладів використання досвіду та підходів міжнародного
співтовариства щодо профорієнтаційної діяльності у загальноосвітніх на-
вчальних закладах.

Сьогодні назріла нагальна потреба поєднати найбільш значимі з них та
інтегрувати у практичну діяльність. Зокрема варто осмислити ті позитивні
тенденції, які стосуються питань формування успішної особистості в процесі
професійного самовизначення.
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Розглянемо детальніше існуючі підходи до розуміння профорієнтаційного
консультування з точки зору вітчизняних науковців.

Тривалий час профорієнтаційну консультацію розглядали як систему пси-
холого-педагогічних заходів, спрямованих на допомогу людям (головним
чином молоді) у виборі професії, що відповідає індивідуальним особливо-
стям людини і потребам суспільства (Л. Кондратьева). Відповідно, саме про-
фесійне консультування проводиться з урахуванням фізичних та
психологічних індивідуальних особливостей особистості (загальних та про-
фесійних інтересів, схильностей та здібностей, медичних і психологічних
вимог до працівника певної професії і протипоказань), а також відомостей
про попит на робочу силу, можливостей працевлаштування та навчання за
тими чи іншими спеціальностями.

На думку Б. Федоришина, мета професійної консультації – допомогти лю-
дині у професійному самовизначенні через обґрунтовані поради фахівця,
який спирається на дані, отримані в результаті діагностичних процедур про
індивідуальні психологічні властивості, особливості та якості особистості.
О. Вітковська та І. Назімов вважають, що професійна консультація – це си-
стема психолого-педагогічного вивчення особистості учня з метою надання
йому істотної допомоги в успішній реалізації професійного самовизначення
та у виборі професії загалом. У процесі проходження профконсультації
учень отримує допомогу, яка дає йому змогу уточнити свою профорієнта-
ційну позицію, спрямувати її на реальні для нього перспективи і засоби про-
фесійного самовизначення. Здійснюється відкрите для особистості
проектування її психологічної структури на різні сфери професійної діяль-
ності з огляду на динамічні умови, як суб’єктивні (доступні і можливі здат-
ності особистості – її психологічну структуру, рівень і якість освіти,
фізичний стан), так і об’єктивні (соціально-економічні реалії задоволення
домагань особистості). 

Оскільки профконсультація – доволі складний та тривалий процес, не-
обхідно зауважити, що під час її проведення варто дотримуватися певних
принципів. Наприклад, Л. Йовайша запропонував наступні принципи профе-
сійної консультації. 

Принцип коректності – під час надання профконсультативної допомоги
у центрі уваги знаходиться людина, її проблеми. Щоб консультація була ефек-
тивною, необхідні співпереживання, співчуття і розуміння іншого. 

Принцип неперервності – практика профконсультації доводить, що вибір
професії – це тривалий, складний процес, який починається ще в дошкіль-
ному віці й здійснюється протягом довгих років. Неперервності профконсуль-
тації вимагає сам процес розвитку особистості дитини: дозрівання,
спрямованість (інтереси, схильності, погляди), здібності, характер. 
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Принцип перспективного розвитку – розвиток особистості розглядається
як складний, суперечливий процес. Тому профконсультація повинна врахо-
вувати тенденції розвитку, необхідно передбачати напрямок розвитку. 

Принцип цілісності – під час надання допомоги потрібно пізнати не тільки
окремі фізичні або психічні особливості, а й цілісну індивідуальність з її по-
требами, намірами, вольовими зусиллями, характером. Даний принцип пе-
редбачає всебічну консультацію, яка ґрунтується на результатах професійної
інформації й активізації, на знаннях не тільки особистості, а й професійної
дійсності. 

Принцип систематичності – передбачає наявність етапів профконсуль-
тації, охоплює послідовність консультації з урахуванням рівня профорієнтації,
кількості й характеру профорієнтаційних заходів. 

Принцип індивідуальності та індивідуалізації базується на вікових та ін-
дивідуальних особливостях особистості. Це індивідуальна, ізольована від уча-
сті інших взаємодія. 

Принцип самостійності стосується тих, хто проводить профорієнтаційну
роботу. Профконсультант повинен керуватися об’єктивними даними про учня
та потребами суспільства у відповідних кадрах. 

На думку науковця, означені принципи тісно пов’язані між собою і повинні
застосовуватися у взаємозв’язку. Виходячи із вищесказаного, важливе за-
вдання, яке реалізується в процесі проведення профконсультативної діяльно-
сті, – це знайомство учня із психологічною структурою різних професій
(вимоги, умови професійної діяльності) та допомога у порівнянні власних
можливостей із вимогами тієї чи іншої професії. За такого розуміння проф-
консультації можна виокремити її основні етапи:

І етап – психологічний аналіз особистості школяра;

ІІ етап – порівняння психологічних структур особистості й професії;

ІІІ етап – визначення шляхів подальшого розвитку особистості, цілеспря-
мованого удосконалення її психологічної структури.

Ці етапи тісно пов’язані між собою, оскільки допомагають розкрити суб’єк-
тивні фактори, якими обумовлюється правильний вибір професії та успіш-
ність діяльності в ній. Перш за все, доволі складно надавати допомогу
особистості у «взаємопримірюванні» до професії, якщо в процесі консульта-
тивної взаємодії завчасно не виявлено здібності людини. Доволі складно кон-
сультанту надати рекомендації школяру стосовно необхідності розвитку
психічних функцій, властивостей, якостей без звертання до порівняльного
аналізу здібностей особистості і вимог професії. На думку Н. Гончарової, про-
фесійну консультацію поділяють на види за певними критеріями, а саме, за
кількістю учасників (індивідуальна та групова), за змістом (медична, педаго-
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гічна, психологічна та ін.) та формами роботи (довідково-інформаційна, ді-
агностична і формувальна). Розглянемо їх детальніше. Як стверджує науко-
вець, індивідуальна профконсультація передбачає спільну роботу клієнта й
консультанта, їх безпосередню взаємодію, спрямовану на самопізнання та са-
мопрогнозування. Вона проводиться за певною програмою, яка має свою
структуру. Під час індивідуальної профконсультації необхідно, перш за все,
виявити розуміння школярем особливостей суспільної потреби у робітниках
певних професій з урахуванням місцевих умов. Важливо нагадати про те, що
країні потрібні фахівці, а високий рівень підготовки досягається лише за умов
відповідності особистісних якостей людини вимогам конкретної професії.

Групову профконсультацію краще використовувати у роботі зі старшими
підлітками, які в силу новоутворень віку більше орієнтовані на своїх одноліт-
ків. Саме використання колективних дискусій, обговорень та спільне вирі-
шення задач щодо знаходження та обґрунтування професійного плану (як
свого власного, так і плану товариша) може спонукати підлітків до більш адек-
ватного висновку та прийняття рішення. У ході групового консультування під-
вищується ефективність дії на свідомість та самосвідомість особистості під
впливом колективної оцінки, соціального ставлення до їх вибору та профе-
сійного плану.

Медичну профконсультацію проводить лікар-профконсультант з метою ви-
явлення відповідності стану здоров’я людини (фізичної придатності) вимогам
тієї професії, яку вона обирає. Всебічне вивчення здоров’я людини дозволяє
виявити не тільки протипоказання, а й фізіологічні особливості організму, що
мають значення під час вибору деяких професій. Якщо професія протипока-
зана за станом здоров’я, то він радить обрати іншу, близьку до інтересів та на-
хилів учня, але яка не має негативного впливу на його організм. Потрібно
знати: якщо професія обрана неправильно з точки зору стану здоров’я, то вона
може зашкодити організму, викликати загострення захворювання. Наприклад,
при недостатній гостроті зору не можна обирати професії радіомонтажника,
гравера. При захворюванні хребта, суглобів не підходять професії, що вима-
гають тривалого перебування на ногах – токаря, каменяра, перукаря. Своєчасна
медична консультація важлива для формування професійного плану. Її не-
обхідно отримати задовго до кінцевого рішення про вибір професії. 

Педагогічна консультація покликана створити своєрідний сценарій подаль-
шого навчання, спираючись при цьому на медичні та психологічні дані та ус-
пішність загалом, для досягнення у майбутньому свого професійного ідеалу. 

Економіко-професіологічна консультація відповідає на такі важливі пи-
тання: яких фахівців потребує економічний і культурний розвиток регіону, де
саме потрібні кадри, який контингент прийому в навчальні заклади.

Психологічна консультація, яка на даний момент є найбільш популярною,
визначає психічні якості, придатність або непридатність особистості до обра-
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ної праці на основі вивчення психічних якостей, а також знайомить із пси-
хограмами професій. Мета психологічної консультації – розпізнання схиль-
ностей, здібностей та інших психологічних якостей особистості, що
визначають успішність праці у тій чи іншій сфері діяльності, і рекомендація
на цій основі місця роботи або навчання. Психологічна й медична консуль-
тації проводяться зазвичай у комплексі й вимагають спеціальних знань щодо
методів обстеження людини. 

Як стверджує Н. Гончарова, довідково-інформаційна профконсультація
спрямована на більш глибоке ознайомлення людини зі змістом, вимогами,
шляхами отримання обраної професії, можливостями працевлаштування. 

У світі праці існують тисячі спеціальностей, і, щоб вибір не був випадковим,
необхідно мати ґрунтовну (певним чином систематизовану) інформацію про
обрану професію. Завдання довідкової профконсультації – відповісти на пи-
тання відносно попиту на робочу силу та працевлаштування, вимог підпри-
ємств та навчальних закладів до вступників, умов роботи на підприємствах,
трудового законодавства та ін. Таку консультацію можна отримати у процесі
індивідуальної бесіди з профконсультантом.

Окрім вищеперерахованих, Н. Гончарова виокремлює діагностичну та
формувальну профконсультації. Так, діагностична профконсультація спря-
мована на виявлення в учнів інтересів, нахилів, здібностей, рис характеру
та знань про вимоги професії до людини. Її мета – припустити, у яких галу-
зях діяльності школяр може успішно працювати, тобто приносити макси-
мальну користь суспільству і отримувати задоволення від своєї праці.
Діагностична профконсультація тісно пов’язана з попереднім компонентом,
професійною діагностикою, і одночасно є своєрідним перехідним етапом
у здійсненні профорієнтаційної роботи. В умовах переходу України до про-
фільної освіти старшокласників особливого значення набуває вибір про-
філю на діагностичній основі.

Формувальна профконсультація передбачає формування, корекцію плану
реалізації вибору професії. Потрібна тоді, коли професійні наміри учня не
відповідають його реальним можливостям і здібностям. У цьому випадку учень
за допомогою консультанта повинен ще раз проаналізувати свої особистісні
якості, наміри вибору і намітити етапи підготовки до майбутньої професії.
Важливо також, щоб під час вибору навчання оптант мав на увазі два-три на-
вчальні заклади (один – основний, а інший – запасний), де готують за обра-
ною професією. Учні, які планують продовжувати навчання у школі, повинні,
за можливості, узгоджувати вибір профілю професійної підготовки зі своїми
намірами, інтересами, нахилами, здібностями та рисами характеру. Тому од-
нією із задач профконсультанта є коригування і формування адекватної са-
мооцінки, яка дозволяє школяреві співвіднести свої можливості з вимогами
обраної професії. Значний вплив на розуміння, а в подальшому і на особли-
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вості проведення профконсультації, мали різноманітні підходи щодо профе-
сійної кар’єри.

Підходи з позицій розвитку професійної кар’єри мали винятково емпірич-
ний характер. Так, П. Лазарсфельд і Ш. Бюлер зібрали й проаналізували ін-
формацію про життєву кар’єру людини, концентруючись лише на певному
етапі онтогенезу, а потім охопили увесь життєвий шлях і включили низку різ-
номанітних життєвих та професійних ролей. Розвиток кар’єри – процес реа-
лізації «Я-концепції»: уявлення людини про себе відображено в тому, що вона
робить. На думку основоположника теорії Сьюпера, професійний розвиток
розгортається протягом п’яти стадій, які реалізуються через завдання розвитку.
Д. Сьюпер намагався об’єднати результати своїх власних та досліджень інших
вчених у систематичну концепцію розвитку професійної кар’єри. Він концеп-
туалізував кар’єру у вигляді веселки, у якій кожна смужка кольору означає
окрему життєву роль, пов’язану з кар’єрою, від першої ролі дитини (зазвичай
– єдиної, починаючи з народження до вступу в школу), до ролей учня, сту-
дента, непрацюючого, робітника, батька, громадянина і пенсіонера. Обсяг
окресленого простору або кількість кольорових відтінків у смужці вказує на
час, який приділяється тій чи іншій ролі, а інтенсивність кольору або відтінків
вказує на ступінь особистої зацікавленості в кожній з цих ролей. Означені
ролі взаємодіють між собою, крім того, будь-яка з них може бути конкурент-
ною по відношенню до інших. Це уявлення отримало назву підходу до роз-
витку професійної кар’єри у перспективі часу життя. Так, зростання – це стадія
дитинства, у ході якої формуються Я-концепції, але в уявленнях про професії
домінують ідентифікації з ключовими фігурами і фантазія. Дослідження реа-
лізується шляхом проходження через орієнтовну та пробну стадії, які у подаль-
шому супроводжуються їх збільшенням. Після того як відбулося визначення,
йде закріплення, просування або навіть перехід на іншу роботу, у випадку чого
процес визначення може починатися знову. Якщо все складається нормально,
потрібна стабілізація в середині кар’єри, коли чоловіки й жінки досягають
свого піку і переходять на стадію підтримки. Але деякі з них ніколи не дося-
гають свого піку; вони продовжують рухатися вгору тому, що знаходяться у
безперервному творчому пошуку. Одні люди, знаходячись на піку своєї
кар’єри, постійно удосконалюються й утримують свої позиції у світі праці,
тоді як інші починають переживати застій, залишаючись на своїй роботі за-
вдяки організаційній та особистій інерції, або перетворюються на «сухостій»
і потерпають так до самого виходу на пенсію. Такі чоловіки й жінки перед-
часно входять у стадію спаду, яка в нормі починається після 60 років і склада-
ється з підстадій зниження активності, відходу від справ і пристосування до
пенсійного способу життя. Така «веселка трудового життя» (Life career rainbow)
представляє різноманітні соціальні та особисті детермінанти, що впливають
на кар’єру. Не дивлячись на те, що подібна модель може стати корисним гра-
фічним способом уявлення всієї складності часових та просторових вимірів
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кар’єри, крім неї були також розроблені моделі шляху (Path models) поряд з
методами аналізу шляху, які мають більшу евристичну та наукову цінність. 

Важливе значення мала також книга Е. Гінзберга «Професійний вибір» (Oc-
cupational choice), в якій професійна кар’єра розглядалася з позицій розвитку
і теоретичні положення якої успішно використовували психологи у профкон-
сультативній роботі з оптантами. Основне досягнення теорії розвитку полягає
в тому, що було визначено важливу роль життєвих періодів у процесі кар’єр-
ного консультування.

Підходи з позицій прийняття рішень. Епоха 1970-х років ознаменувалася
виникненням нового підходу до вивчення професійної кар’єри. А. Роу було
виділено декілька типів рішень та відповідних стилів поведінки, кожний з яких
може використовуватися у певний момент часу певною людиною, навіть якщо
їм притаманні зовсім інші стилі. Було визначено, що у більшості випадків лю-
дина обирає те рішення, яке відповідає її стилю, і це позитивно впливає на
розвиток її професійної кар’єри. На думку В. Ф. Моргуна, потенційні можли-
вості сучасної психології взагалі та психології праці зокрема дозволяють за-
безпечити психологічний супровід профорієнтації не тільки оптанта
(людини, що обирає професію), а й особистості протягом усього її життєвого
шляху. 

Трейт-факторна теорія (Ф. Парсонс) висуває на перший план принцип
відповідності людини та роботи, яка відповідає її нахилам. Трейт-фактор-
ний підхід завжди підкреслював унікальність людини: саме здібності лю-
дини та її риси можуть бути об’єктивно виміряні та визначені кількісно.
Особистісна мотивація вважалась відносно стійкою. Таким чином, задово-
леність від певного виду діяльності залежала від відповідності між здібно-
стями та вимогами роботи. У сучасному тлумаченні трейт-факторна теорія
звертає увагу на міжособистісний характер кар’єри та пов’язаний з ним
спосіб життя не менше, аніж на вимоги, обумовлені характером діяльності.

Для того, щоб усвідомлено прийняти рішення з вибору кар’єри, людина
повинна мати адекватне уявлення про себе та про вимоги тієї чи іншої про-
фесії. У загальному вигляді кар’єрне консультування відповідно до трейт-фак-
торної теорії представляє собою три сесії, кожна з яких має свою мету Так,
перша сесія присвячена збору інформації та підготовці до тестування, друга
– власне тестуванню, а третя – повідомленню інформації про можливі варі-
анти вибору професії.

З огляду на найбільш популярні підходи до проведення кар’єрного кон-
сультування так чи інакше виникає запитання, коли і як саме його проводити
у межах школи. 

Як відзначають Герр та Крамер, процес розвитку кар’єри починається ще у
період дошкільного дитинства, підтвердженням чого є різноманітні дослід-
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ження, на думку яких у віці шести років у багатьох дітей розвивається відносно
стійке самосприйняття. Саме у цей період вони роблять попередній вибір про-
фесії. Ці процеси відбувалися незалежно від того, чи проводилась із дітьми
відповідна робота з питань побудови кар’єри, чи ні. Як свідчить досвід захід-
них країн, систематична програма консультування з питань кар’єри й профе-
сійної орієнтації, яка може (та й повинна) здійснюватися у даний віковий
період, здатна в подальшому допомогти дітям вирішити питання прийняття
рішень з приводу вибору професії та побудови вдалої кар’єри, особливо у ре-
гіонах з обмеженими можливостями у зайнятості. Таку програму варто зосе-
реджувати у рамках просвітницьких заходів, а не проводити її у руслі
прийняття кінцевого рішення. Робота із дітьми повинна бути зосереджена на
їх природній активності та пізнанні світу. Джессер вважає, що рівень кар’єрної
обізнаності у молодших школярів може підвищуватися за рахунок впровад-
ження таких заходів, як ознайомчі екскурсії на промислові підприємства, пе-
реробні підприємства, банківські установи та ін. На думку Спліт, у початковій
школі варто започаткувати всебічну програму роботи із дітьми, яка повинна
включати навчання батьків, класні дискусії, які проводяться спільно із викла-
дачем та кар’єрним консультантом. Науковець підкреслює, що існують три
ключові галузі кар’єрного консультування у початковій школі: саморозуміння
(тобто усвідомлення власної унікальності), розуміння та вивчення кар’єри та
прийняття рішення. 

Для задоволення потреб підлітків, пов’язаних із вирішенням кар’єрних пи-
тань, Американська асоціація шкільних консультантів розробила посадові ін-
струкції, у яких викладено завдання та обв’язки шкільних консультантів, які
задіяні до кар’єрно-орієнтаційної діяльності. Так, зокрема, в інструкції підкрес-
люється, що шкільні консультанти повинні залучати людей як в межах школи,
так і поза нею, до навчання з питань розвитку кар’єри.

На думку Коул, для середнього та старшого шкільного віку заходи з проф-
орієнтації повинні включати дослідження можливостей роботи й оцінку уч-
нями своїх власних сильних та слабких сторін у питаннях, пов’язаних із
майбутньою професією. Досягнення, про які учні повинні знати і навчитись
їх оцінювати, включають у себе здібності та навички, загальний рівень інте-
лекту, рівень мотивації, а також коло друзів, сім’ю, життєвий досвід, зовнішній
вигляд та здоров’я. Разом з тим, як стверджує Коул, у старших класах середньої
школи профорієнтаційні заходи повинні бути пов’язані з досягненням певної
психологічної та фізіологічної зрілості. На цьому рівні до проведення кар’єр-
ного консультування висуваються високі вимоги, особливо у питаннях за-
своєння практичних умінь. 

Таким чином, особливістю кар’єрного консультування для цього вікового
періоду є: стимулювання кар’єрного розвитку загалом; забезпечення підтримки
та допомога у самовизначенні після завершення школи. Іншими словами,
шкільні консультанти допомагають учням прояснити власні установки, забез-
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печити їх необхідною інформацією, емоційною підтримкою, знаннями про
оточуючий світ, стратегіями планування та мінімальним трудовим досвідом, в
залежності від потреб учнів та рівня їх розвитку. 

Особливу увагу варто звернути на використання методів у процесі прове-
дення профконсультації. М. Пряжниковим було проаналізовано, адаптовано
до практичної роботи з професійної орієнтації наступну класифікацію нау-
ково-практичних методів профорієнтації, а саме: 1) методи традиційного
обстеження (тести, опитувальники, анкети, апаратурні методики і т.п.) та ме-
тоди традиційного психолого-педагогічного впливу (лекції, тренінги, дискусії
та ін.); 2) методи, що ґрунтуються на життєвому досвіді й професійній інтуї-
ції (їх можуть використовувати лише ті психологи і педагоги, які мають певний
досвід й успіхи в роботі); 3) методи активізації, стимулювання самої людини
(або групи осіб), по відношенню до якої проводиться профорієнтаційна ро-
бота (наприклад, через ділову управлінську гру); 4) методи моделювання про-
цесу професійного самовизначення, коли сама профорієнтаційна проблема не
вирішується, але створюються умови для кращого розуміння цієї проблеми і
лише позначаються шляхи її вирішення; 5) методи управління профорієнта-
цією, включаючи також методи контролю та відповідного заохочення і т.п. Це
може використовуватися не тільки різними керівниками, а й конкретною лю-
диною стосовно своєї власної кар’єри (інколи це називають навіть «самоме-
неджментом»), або це може бути сім’я, яка серйозно впливає на дитину. 

Н. Гончарова умовно виділяє чотири групи методів у відповідності до ви-
значених раніше основних задач профорієнтації: інформаційно-довідкові, ді-
агностичні (спрямовані на самопізнання особистості), методи
морально-емоційної підтримки оптанта і методи прийняття рішення та по-
будови перспектив професійного розвитку особистості. Знання та оволодіння
цими методами не тільки багато в чому забезпечують ефективність профе-
сійного самовизначення людини, але й сприяють кращому розумінню сенсу
виконуваної роботи самого психолога, його власному самовизначенню.

Інформаційно-довідкові, освітні методи передбачають: професіограми –
короткий опис професій (проблема полягає у тому, що традиційні професіо-
грами важко сприймаються багатьма школярами, тому важливо знайти більш
компактні й зрозумілі форми опису професій); довідкову літературу (за
умови достовірності такої довідкової інформації); інформаційно-пошукові си-
стеми (з метою оптимізації пошуку професій, навчальних закладів та місць
роботи – ручні, електронні, комп’ютеризовані); професійна реклама та агі-
тація (за умови достовірності, оперативності і привабливості для тих, кому
реклама адресована); екскурсії школярів на підприємства та у навчальні за-
клади (за умови завчасного підбору й підготовки кваліфікованих ведучих та
екскурсоводів); зустрічі школярів із фахівцями різноманітних професій (за
умови спеціального відбору і психолого-педагогічної підготовки таких фахів-
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ців за професією); пізнавальні та освітні лекції про шляхи вирішення про-
блем самовизначення; профорієнтаційні уроки зі школярами як система за-
нять (а не як окремі «заходи»); навчальні фільми та відеофільми; використання
засобів масової інформації (ЗМІ) може бути достатньо ефективним, але при
обов’язковому врахуванні специфіки (специфічних особливостей спілку-
вання з телеаудиторією); різноманітні «ярмарки професій» та їхні модифіка-
ції, які вже показали свою ефективність у профорієнтаційній допомозі не
тільки безробітним, але й випускникам шкіл.

Методи професійної психодіагностики: бесіди-інтерв’ю закритого типу
(за чітко визначеними питаннями); відкриті бесіди-інтерв’ю (з можливістю
деякого відволікання від заготовлених раніше питань; такі бесіди дають про
оптанта більше інформації, ніж традиційне тестування); опитувальники про-
фесійної мотивації (фахівці вважають, що для оптантів, які обирають масові
професії, тобто придатні для більшості з них, це важливіша діагностика, ніж
визначення здібностей до професії); опитувальники професійних здібностей
– їх потрібно застосовувати надзвичайно вибірково, для їх використання та
інтерпретації результатів потрібна особлива підготовка психолога; ці опиту-
вальники виправдовують себе стосовно професій з особливими умовами
праці, для більшості ж професій профпридатність формується під час самої
трудової діяльності; «особистісні» опитувальники (потрібна особлива підго-
товка психолога-профорієнтатора для їх використання – розуміння сенсу і
обмежень застосування такого типу опитувальників; справжній особистісний
тест – це вчинок людини у значимі моменти життя та у звичайних життєвих
ситуаціях. Таким чином, тест на «особистісність» – це, з одного боку, вчинок
глобального масштабу, а з іншого – це прояв своєї моральної позиції у життє-
вих «дрібницях», тобто дуже складно оцінити особистість у звичайному ре-
жимі життя); проективні особистісні тести (потрібна особлива підготовка
й стажування для їх використання); методи спостереження – це один із ос-
новних науково-практичних методів роботи психолога (за умови володіння
цим методом, тобто виділення чіткого об’єкта і параметрів спостереження,
способів спостереження й фіксації результатів, способів інтерпретації резуль-
татів та ін.); збирання опосередкованої інформації про оптанта від знайомих,
родичів, друзів, педагогів та інших фахівців (за умови тактовності та етичної
коректності такого опитування, коли отримання опосередкованої інформації
не ставить знайомих та друзів оптанта у незручне становище); психофізіоло-
гічні обстеження (в широкій практиці вони мають сенс для професій, пов’яза-
них з особливими умовами праці, а у спеціальних дослідженнях можуть бути
використані для найбільш різноманітних видів трудової діяльності); «профе-
сійні проби» у спеціально організованому навчальному процесі типу «F-тесту»
японського професора С. Фукуями. Вони зазвичай вимагають дуже великих
матеріальних затрат (створення майстерень, забезпечення «зацікавленості»
фірм та організацій тощо) і, на жаль, не дуже підходять для наших умов; вико-
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ристання різноманітних ігрових та тренінгових ситуацій, де моделюються
різноманітні аспекти професійної діяльності (наприклад, особливості спіл-
кування, морального вибору), це дозволяє будувати прогнози відносно май-
бутньої професійної поведінки учасників цих процедур; дослідження і
спостереження за працівником безпосередньо у трудовій діяльності (наприк-
лад, коли людину беруть на роботу з випробувальним терміном); викори-
стання для дослідження працівника різноманітних тренажерів, де не тільки
відпрацьовуються трудові навички, а й вивчається та прогнозується сама го-
товність засвоювати нові професійні дії. 

Методи морально-емоційної підтримки оптантів: групи спілкування (у
профорієнтації частіше використовуються для створення сприятливої атмо-
сфери взаємодії) – своєрідною формою розвитку подібних груп стосовно
профорієнтаційної проблематики стали «клуби тих, хто шукає роботу» та їхні
можливі модифікації, де у сприятливій психологічній атмосфері вдається
більш ефективно розглядати і власне профорієнтаційні питання; тренінги
спілкування (інколи дозволяють оптантам засвоїти деякі комунікативні на-
вички поведінки під час прийому на роботу, на екзаменах та у різних ділових
контактах); складні методи індивідуальної та групової психотерапії (геш-
тальт-групи, логотерапія та ін.), інколи вони допомагають оптанту краще усві-
домити сенс діяльності, що обирається, або сенс самого процесу самостійного
вирішення проблем, пов’язаних із самовизначенням; ці методи вимагають
особливої підготовки психолога; публічні виступи, які можуть сформувати
серйозну мотиваційну основу самовизначення у деяких людей; профорієнта-
ційні та профконсультаційні активізуючі методи (ігри) з елементами пси-
хотренінгу; різноманітні позитивні (успішні) приклади самовизначення, на
які може посилатися психолог з метою підвищення впевненості оптанта у
принциповій можливості вирішення власних проблем.

Методи надання допомоги у конкретному виборі та прийнятті рішення:
побудова «ланцюга» основних ходів (послідовних дій), які забезпечують реа-
лізацію намічених цілей і перспектив, дозволяють наочно (на папері) уявити
оптанту і психологу можливі життєві перспективи (траєкторії) самовизна-
чення; побудова системи різноманітних варіантів дій оптанта (у вигляді
своєрідних «дерев» та «гілок»), які ведуть до визначення мети, дозволяють ви-
ділити найбільш оптимальні варіанти професійних перспектив (траєкторій);
використання різноманітних схем альтернативного вибору із наявних варі-
антів вибору професії, навчального закладу або спеціальності у конкретному
закладі (зазвичай використовуються на заключних етапах профорієнтації). 

Така класифікація методів вважається загальною, оскільки відповідає за-
дачам професійної орієнтації і частково включає в себе методи роботи
інших складових (напрямків) системи профорієнтаційної роботи.
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Академія – ВНЗ IV рівня акредитації, який провадить освітню діяльність,
пов’язану зі здобуттям певної вищої освіти та кваліфікації у певній галузі
науки, освіти, культури і мистецтва, здійснює фундаментальні та прикладні
наукові дослідження, є провідним науково-методичним центром у сфері
своєї діяльності та має відповідний рівень кадрового та матеріально-техніч-
ного забезпечення // Енциклопедія освіти / гол. ред. В. Г. Кремень. – К. :
Юрінком Інтер, 2008. – С. 101. (1040 с.).

Алгоритм – послідовність певних дій або кроків для вирішення постав-
леного завдання // Менеджмент: понятійно-термінол. слов. / за ред. Г.  В. Що-
кіна, М. Ф. Головатого, О. В. Антонюка, В. П. Сладкевича. – К. : МАУП, 2007. –
С. 17. (744 с.).

Бакалавр – освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти особи, яка на
основі повної загальної середньої освіти здобула базову вищу освіту, фунда-
ментальні та спеціальні уміння й знання щодо узагальненого об’єкта діяль-
ності (праці), достатні для виконання завдань та обов’язків (робіт), що
передбачені для первинних посад у певному виді економічної діяльності, на
експлуатаційному рівні професійної діяльності // Енциклопедія освіти / гол.
ред. В. Г. Кремень. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – С. 623. (1040 с.).

Благополуччя27 – спокійне, безтурботне, забезпечене життя.

Благополуччя28 – життя в достатку й спокої; добробут, щастя.

Ви́ща осві́та – це рівень знань, що набуваються у вищих навчальних за-
кладах (ВНЗ, ВУЗах, вишах) на базі повної загальної середньої освіти, не-
обхідний фахівцям вищої кваліфікації в різних галузях народного
господарства, науки і культури. Вища освіта – рівень освіти, який здобува-
ється особою у вищому навчальному закладі в результаті послідовного, си-
стемного та цілеспрямованого процесу засвоєння змісту навчання, який
ґрунтується на повній загальній середній освіті й завершується здобуттям
певної кваліфікації за підсумками державної атестації. Для здобування вищої
освіти зараз необхідним в Україні є складання тестів Зовнішнього центру
оцінювання якості освіти // Вікіпедія [Електронний ресурс]. – Режим до-
ступу: http://uk.wikipedia.

Вищий навчальний заклад (ВНЗ) – освітній, освітньо-науковий заклад,
який реалізує відповідно до наданої ліцензії освітньо-професійні програми
вищої освіти за певними освітньо-кваліфікаційними рівнями, забезпечує
навчання, виховання та професійну підготовку осіб відповідно до їх покли-
кання, інтересів, здібностей та нормативних вимог у галузі вищої освіти, а
також здійснює наукову та науково-технічну діяльність // Енциклопедія
освіти / гол. ред. В. Г. Кремень. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – С. 100. (1040 с.).

Задатки – вроджені риси, обумовлені частково теоретичними, частково
пренатальними факторами особистості, анатомо-фізіологічної будови

27 http://lcorp.ulif.org.ua/dictua/ 
28 http://www.slovnyk.net/?swrd=%E1%EB%E0%E3%EE%EF%EE%EB%F3%F7%F7%FF&x=28&y=20 
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мозку і нервової системи, органів руху та органів чуття, що є передумовою
розвитку здібностей – Словник-довідник для соціальних педагогів та соці-
альних працівників/ За заг. ред. А. Й. Капської, І. М. Пінчук, С. В. Толстоухової.
– К., 2000. – с. 86. 

Зайнятість – діяльність людини, пов’язана з задоволенням особистих та сус-
пільних потреб, які не суперечать законодавству та приносять їй певний заро-
біток // Словник-довідник для соціальних педагогів та соціальних працівників/
За заг. ред. А. Й. Капської, І. М. Пінчук, С. В. Толстоухової. – К., 2000. – с.86.

Законодавство – сукупність чинних законів держави в цілому чи в окре-
мій галузі права // Головатий М. Ф. Соціальна політика і соціальна робота :
термінол.-понят. словник / М. Ф. Головатий, М. Б. Панасюк. – К. : МАУП, 2005.
– С. 166. (560 с.).

Здібності – індивідуально-психологічні особливості, які є суб’єктивними
умовами успішного виконання певного виду діяльності // Словник-довідник
для соціальних педагогів та соціальних працівників/ За заг. ред. А. Й. Капсь-
кої, І. М. Пінчук, С. В. Толстоухової. – К., 2000. – с.89. 

Інститут – ВНЗ ІІІ або IV рівня акредитації або структурний підрозділ уні-
верситету, академії, який провадить освітню діяльність, пов’язану зі здобут-
тям певної вищої освіти та кваліфікації у певній галузі науки, виробництва,
освіти, культури і мистецтва, здійснює наукову, науково-методичну та нау-
ково-виробничу діяльність і має відповідний рівень кадрового та матері-
ально-технічного забезпечення // Енциклопедія освіти / гол. ред. В. Г.
Кремень. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – С. 101. (1040 с.).

Інформація – свідчення, повідомлення, що є об’єктом збереження, пере-
дання, перетворення. Це відображення матеріальної сутності, засіб опису
взаємодії між джерелом інформації та користувачем // Головатий М. Ф. Со-
ціальна політика і соціальна робота : термінол.-понят. словник / М. Ф. Голо-
ватий, М. Б. Панасюк. – К. : МАУП, 2005. – С. 196. (560 с.).

Кар’єра – це суб'єктивне усвідомлення позиції і поведінки в сфері трудо-
вої діяльності, пов'язаних з посадовим чи професійним підвищенням про-
тягом трудового життя людини.

Кваліфікація – 1) оцінка, визначення якості чогось; 2) ступінь придатно-
сті, рівень підготовки особи до певної роботи (професії); 3) спеціальність,
професія, фах // Енциклопедія освіти / гол. ред. В. Г. Кремень. – К. : Юрінком
Інтер, 2008. – С. 381. (1040 с.).

Кваліфікований робітник – робітник, який володіє спеціальними знан-
нями і уміннями в конкретній сфері професійної діяльності; освітньо-ква-
ліфікаційний рівень робітника, який на основі повної або базової загальної
середньої освіти здобув спеціальні уміння та знання, має відповідний досвід
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їх застосування для вирішення професійних завдань у певній галузі // Ен-
циклопедія освіти / гол. ред. В. Г. Кремень. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – С.
382. (1040 с.).

Коледж – ВНЗ IІ рівня акредитації чи структурний підрозділ ВНЗ ІІІ або
IV рівня акредитації, який провадить освітню діяльність, пов’язану зі здобут-
тям певної вищої освіти та кваліфікації у споріднених напрямах підготовки
(якщо є структурним підрозділом ВНЗ ІІІ або IV рівня акредитації або вхо-
дить до навчального чи навчально-науково-виробничого комплексу) або за
кількома спорідненими спеціальностями і має відповідний рівень кадрового
та матеріально-технічного забезпечення // Енциклопедія освіти / гол. ред.
В. Г. Кремень. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – С. 101. (1040 с.).

Консерваторія (музична академія) – ВНЗ ІІІ або IV рівня акредитації, який
провадить освітню діяльність, пов’язану зі здобуттям певної вищої освіти та
кваліфікації у галузі культури і мистецтва – музичних виконавців, компози-
торів, музикознавців, викладачів музичних дисциплін, здійснює наукові до-
слідження, є провідним центром у сфері своєї діяльності і має відповідний
рівень кадрового та матеріально-технічного забезпечення // Енциклопедія
освіти / гол. ред. В. Г. Кремень. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – С. 101. (1040 с.).

Критерії – сукупність ознак, на основі яких складається оцінка умов, про-
цесу і результату навчальної діяльності, що відповідають поставленим цілям
// Енциклопедія освіти / гол. ред. В. Г. Кремень. – К. : Юрінком Інтер, 2008. –
С. 434. (1040 с.).

Магістр – освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти особи, яка на ос-
нові освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра здобула повну вищу освіту,
спеціальні уміння та знання, достатні для виконання завдань та обов’язків
(робіт) інноваційного характеру, що передбачені для первинних посад у пев-
ному виді економічної діяльності, на дослідницькому рівні професійної ді-
яльності // Енциклопедія освіти / гол. ред. В. Г. Кремень. – К. : Юрінком Інтер,
2008. – С. 623. (1040 с.).

Мета – уявлення про майбутній результат; результат прогнозування, скла-
дова мотиваційної сфери особистості // Словник-довідник для соціальних
педагогів та соціальних працівників/ За заг. ред. А. Й. Капської, І. М. Пінчук,
С. В. Толстоухової. – К., 2000. – с.120. 

Молодший спеціаліст – освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти
особи, яка на основі повної загальної середньої освіти здобула неповну вищу
освіту, спеціальні уміння та знання, достатні для здійснення виробничих
функцій, що передбачені для первинних посад у певному виді економічної
діяльності, на операторському рівні професійної діяльності // Енциклопедія
освіти / гол. ред. В. Г. Кремень. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – С. 623. (1040 с.).
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Мотивація праці – система детермінант, причин, стимулів, мотивів, що
спонукає людину до трудової діяльності // Енциклопедія освіти / гол. ред.
В. Г. Кремень ; Акад. пед. наук України. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – с. 528.

Навички – дії, сформовані шляхом повторення, які характеризуються ви-
соким ступенем засвоєння і відсутністю поелементної свідомої регуляції та
контролю //  Психология. Словарь/ Под общ. Ред. А. В. Петровского, М. Г.
Ярошевского.- М.: Политиздат, 1990. – с. 226.

Намір – свідоме рішення людини, що виконує функцію спонукання і пла-
нування поведінки та діяльності людини // Словник-довідник для соціаль-
них педагогів та соціальних працівників/ За заг. ред. . А. Й. Капської, І. М.
Пінчук, С. В. Толстоухової. – К., 2000. – с.132. 

Нахили – вибіркова спрямованість індивіда на певну діяльність, яка спо-
нукає нею займатися // Словник-довідник для соціальних педагогів та соці-
альних працівників/ За заг. ред. А. Й. Капської, І. М. Пінчук, С. В. Толстоухової.
– К., 2000. – с.134. 

Оголошення – це короткі текстові повідомлення, котрі містять різну за
призначенням інформацію. Переважно оголошення містять інформацію
приватного рекламного характеру. Будь-яке оголошення складається з ко-
роткого повідомлення (пропозиція, інша інформація) та контактної інфор-
мації, в залежності від типу оголошення // Оголошення : матеріал з Вікіпедії
— вільної енциклопедії [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://uk.wikipedia.org/wiki.

Освітньо-кваліфікаційні рівні освіти – це характеристика професійної
освіти за ознаками ступеня сформованості знань, умінь та навичок особи,
що забезпечують її здатність виконувати завдання та обов’язки (роботи) пев-
ного рівня професійної діяльності – характеристики професійної діяльності
за ознаками певної сукупності професійних робіт, які виконує фахівець //
Енциклопедія освіти / гол. ред. В. Г. Кремень. – К. : Юрінком Інтер, 2008. –
С.622. (1040 с.).

Особистість – звичайно термін означає індивіда загалом з усіма його на-
вичками, темпераментом, рисами характеру, почуттями і спонуками // Слов-
ник-довідник для соціальних педагогів та соціальних працівників/ За заг.
ред. А. Й. Капської, І. М. Пінчук, С. В. Толстоухової. – К., 2000. – с.143. 

Право – надана законами держави можливість здійснювати певну діяль-
ність, самореалізовуватись як особистість; сукупність загальноприйнятих
норм, встановлених або санкціонованих державою // Культура життєвого
самовизначення : програма інтегративного курсу для учнів загальноосвітніх
навчальних закладів : глосарій понять та термінів / наук. кер. та ред. І. Д. Звє-
рєвої. – К. : Златограф, 2008. – С. 77.
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Професійна орієнтація – процес усвідомлення індивідом існуючих у сус-
пільстві конкретних видів трудової діяльності – професій, власних здібностей
та інтересів до однієї (чи кількох) з них, шляхів та засобів оволодіння знан-
нями та навичками, необхідними для виконання професійно-трудових функ-
цій // Словник-довідник для соціальних педагогів та соціальних працівників/
За заг. ред. . А. Й. Капської, І. М. Пінчук, С. В. Толстоухової. – К., 2000. – с.161. 

Професійний розвиток – процес формування суб’єкта професійної ді-
яльності, тобто системи певних властивостей в умовах неперервної профе-
сійної освіти, самовиховання та здійснення професійної діяльності //
Енциклопедія освіти / гол. ред. В. Г. Кремень; Акад. пед. наук України. – К.:
Юрінком Інтер, 2008. – с. 733.

Професійно-технічні навчальні заклади (ПТНЗ) – заклади освіти, що за-
безпечують реалізацію потреб громадян в якісній професійно-технічній
освіті, оволодінні робітничими професіями, спеціальностями, кваліфікацією
відповідно до їх інтересів, здібностей стану здоров’я // Енциклопедія освіти
/ гол. ред. В. Г. Кремень. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – С. 737. (1040 с.).

Професіоналізм – сукупність знань, навичок поведінки та дій, що свідчать
про професійну підготовку, навченість, придатність людини до виконання
професійних функцій // Енциклопедія освіти / гол. ред. В. Г. Кремень. – К. :
Юрінком Інтер, 2008. – С. 742. (1040 с.).

Професія – стійкий та відносно широкий вид трудової діяльності (занять)
людини, визначений розподілом праці та її функціональним змістом. Опа-
нування професією здійснюється у відповідних навчальних закладах або
безпосередньо на виробництві // Енциклопедія освіти / гол. ред. В. Г. Кре-
мень. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – С. 742. (1040 с.).

Резюме – стисла форма викладу автобіографії із зазначенням основних
етапів професійно-посадової кар’єри, які можуть зацікавити працедавця //
Менеджмент: понятійно-термінол. слов. / за ред. Г. В. Щокіна, М. Ф. Голова-
того, О. В. Антонюка, В. П. Сладкевича. – К. : МАУП, 2007. – С. 495. (744 с.).

Ризик – ситуативна характеристика діяльності, яка полягає в невизначе-
ності її результатів і можливих негативних наслідків у разі невдачі // Ме-
неджмент: понятійно-термінол. слов. / за ред. Г. В. Щокіна, М. Ф. Головатого,
О. В. Антонюка, В. П. Сладкевича. – К. : МАУП, 2007. – С. 502. (744 с.).

Роботодавець – особа, яка найняла працівника за трудовим договором
(контрактом) // Головатий М. Ф. Соціальна політика і соціальна робота : тер-
мінол.-понят. словник / М. Ф. Головатий, М. Б. Панасюк. – К. : МАУП, 2005. –
С. 360. (560 с.).
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Розвиток – специфічний процес змін, результатом якого є виникнення
якісно нового, поступовий процес сходження від простого до складного
(або навпаки) // Словник-довідник для соціальних педагогів та соціальних
працівників/ За заг. ред. А. Й. Капської, І. М. Пінчук, С. В. Толстоухової. – К.,
2000. – с.176. 

Самовизначення – визначення свого місця в житті, суспільстві, усвідом-
лення своїх суспільних, класових, національних інтересів // Менеджмент.
Понятійно-термінологічний словник/ За ред. Г. В. Щокіна, М. Ф. Головатого,
О. В. Антонюка, В. П. Сладкевича. – К., МАУП, 2007.– с. 521.

Самовиховання – свідома діяльність людини, спрямована на вироблення
і вдосконалення позитивних і подолання негативних якостей, на форму-
вання особистості у відповідності з поставленою метою // Енциклопедія
освіти / гол. ред. В.Г. Кремень; Акад. пед. наук України. – К.: Юрінком Інтер,
2008. – с. 795).

Самоосвіта – обсяг знань у поєднанні з особистісними якостями і вмін-
нями самостійно розпоряджатися власними знаннями, що набуваються у
процесі самостійної роботи без проходження систематичного курсу в ста-
ціонарному навчальному закладі // Словник-довідник для соціальних педа-
гогів та соціальних працівників/ За заг. ред. . А. Й. Капської, І. М. Пінчук, С. В.
Толстоухової. – К., 2000. – с.180. 

Самореалізація – реалізація активності, яка задовольняє людину в значу-
щих для неї сферах життєдіяльності і (або) взаємовідносин // Словник-до-
відник для соціальних педагогів та соціальних працівників/ За заг. ред. А. Й.
Капської, І. М. Пінчук, С. В. Толстоухової. – К., 2000. – с.181. 

Сере́дня спеціа ́льна освіта – середні спеціальні школи, навчальні уста-
нови, які готують фахівців середньої кваліфікації для різних галузей народ-
ного господарства, а також державного управління, освіти, культури,
охорони здоров'я тощо // Вікіпедія [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://uk.wikipedia.

Спеціалізація – категорія професійної освіти, що характеризується від-
мінностями у засобах праці, продукту праці чи умовами діяльності в рамках
спеціалізації; вид занять для набуття здатності виконувати окремі завдання
та обов’язки, які мають особливості, в межах спеціалізації // Енциклопедія
освіти / гол. ред. В. Г. Кремень. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – С. 868. (1040 с.).

Спеціаліст – освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти особи, яка на
основі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра здобула повну вищу
освіту, спеціальні уміння та знання, достатні для виконання завдань та
обов’язків (робіт), що передбачені для первинних посад у певному виді еко-
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номічної діяльності, на технологічному рівні професійної діяльності // Ен-
циклопедія освіти / гол. ред. В. Г. Кремень. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – С.
623. (1040 с.).

Спеціальність – сукупність знань, умінь і навичок, надбаних у результаті
навчання, що забезпечують виконання певного виду професійної діяльності
відповідно до кваліфікації, що присвоюється // Енциклопедія освіти / гол.
ред. В. Г. Кремень. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – С. 868. (1040 с.).

Технікум (училище) – ВНЗ I рівня акредитації або структурний підрозділ
ВНЗ ІІІ або IV рівня акредитації, який провадить освітню діяльність,
пов’язану зі здобуттям певної вищої освіти та кваліфікації за кількома спо-
рідненими спеціальностями і має відповідний рівень кадрового та матері-
ально-технічного забезпечення // Енциклопедія освіти / гол. ред. В. Г.
Кремень. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – С. 101. (1040 с.).

Уміння – засвоєний людиною спосіб виконання діяльності, що забезпе-
чується сукупністю набутих знань та навичок // Словник-довідник для соці-
альних педагогів та соціальних працівників/ За заг. ред. А. Й. Капської, І. М.
Пінчук, С. В. Толстоухової. – К., 2000. – с.223. 

Університет – багатопрофільний ВНЗ IV (вищого) рівня акредитації, який
проводить освітню діяльність, спрямовану на здобуття студентом повної
вищої освіти та кваліфікації широкого спектра природничих, гуманітарних,
технічних, економічних та ін. . напрямів науки, техніки, культури і мистецтв,
здійснює фундаментальні та прикладні наукові дослідження, є провідним
науково-методичним центром, має розвинуту інфраструктуру навчальних,
наукових і науково-виробничих підрозділів, відповідний рівень кадрового і
матеріально-технічного забезпечення, сприяє поширенню наукових знань
та здійснює культурно-просвітницьку діяльність // Енциклопедія освіти /
гол. ред. В. Г. Кремень. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – С. 101. (1040 с.).

Успіх – це реалізація своїх цілей і потенційних можливостей; суспільне
визнання чого-небудь або кого-небудь, яке супроводжується почуттям по-
трібності й отриманням позитивних емоцій.

Формування особистості – стихійний або цілеспрямований вплив на осо-
бистість, який призводить до засвоєння нею соціального досвіду //Словник-
довідник для соціальних педагогів та соціальних працівників/ За заг. ред. .
А. Й. Капської, І. М. Пінчук, С. В. Толстоухової. – К., 2000. – с.229. 

Щастя29 – стан блаженства від життя.

Щастя30 – стан цілковитого задоволення життям, відчуття глибокого вдо-
волення та безмежної радості. Те, що викликає відчуття найвищого задово-
лення життям, дає радість людині. Стан чи якість бути щасливим;
насолоджувальний досвід чи емоція, що породжується від володіння добром
чи задоволення бажань; втіха, приємність; благословенність.

29 http://slovopedia.org.ua/31/53417/29861.html 
30 http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A9%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8F  
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Щастя31 – стан цілковитого задоволення життям, відчуття глибокого вдо-
волення та безмежної радості, яких зазнає хто-небудь. // Зовнішній вияв
цього відчуття. // Радість від спілкування з ким-небудь близьким, коханим
тощо. // Про того, хто дає радість кому-небудь, викликає гаряче почуття сим-
патії, любові. // Те, що викликає відчуття найвищого задоволення життям,
дає радість кому-небудь.

31 http://www.slovnyk.net/?swrd=%F9%E0%F1%F2%FF&x=0&y=0 
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