
 

Питання й відповіді про профорієнтацію 

Шановні батьки майбутніх абітурієнтів, вибір професії – відповідальний 

крок у житті Ваших дітей. Тому дуже важливо, що на шляху 

самовизначення вони не одні, що поруч є ми, ті, хто завжди підтримає й 

допоможе. Це надасть дітям упевненості у своїх силах! У цьому розділі 

ми коротко розповімо про профорієнтацію. Сподіваємося, що інформація 

буде Вам корисною.  

Профорієнтація – це уміння орієнтуватися у світі професій і вірно оцінювати 

свої можливості, приймати виважені рішення й адаптуватися до вимог 

сучасного ринку праці. 

Тест на визначення професії допоможе зробити правильний вибір 

 

Вибір професії - це важливо! 

Вибір професії є одним з найскладніших питань, з якими стикається кожна 

людина на своєму життєвому шляху. Легковажне ставлення до цього процесу 

й сподівання на те, що «все складеться якось само собою», у майбутньому 

можуть стати причиною особистої незадоволеності й нереалізованості. 

Робота до душі, що відповідає покликанням і схильностям людини, дає 

відчуття щастя й наповненості життя. 

Як вибрати професію? 

Для правильного вибору професії важливо врахувати й зважити багато 

факторів, прагнення лише до грошей і кар'єрного росту може завести в 

глухий кут. Адже улюблена професія передбачає й творчу реалізацію, і 

натхнення. Безумовно, вчорашньому школяреві дуже складно прийняти 

рішення, від якого залежатиме його подальша доля. У дитинстві все було 

простіше: на питання: «Ким ти станеш, коли виростеш?» - можна було 

сміливо відповісти: «Акторкою, продавцем іграшок або водієм тролейбуса». 

Усе це викликало в батьків усмішку й розчулення. Однак, чим ближче 



закінчення школи, тим серйозніше й більш актуально звучить питання: «Ким 

стати?» Добре, якщо у Вас є мрія і Ви точно знаєте, що хочете бути 

музикантом або, припустімо, лікарем. Але далеко не всі люди до 17-18 років 

встигають повною мірою розкрити свої здібності й таланти. Деякі просто не 

розуміють, як вибрати професію, враховуючи свої схильності та захоплення. 

Саме для того щоб вчорашній випускник зробив правильний вибір, оцінив 

свої перспективи й усвідомив реальні можливості, і існують тести на 

профорієнтацію. 

Чого робити не слід 

Що категорично не прийнятне при виборі майбутньої професії або місця 

навчання? Перш за все, це коли випускники обирають місце подальшого 

навчання за принципом «за компанію», «куди візьмуть» або «як вийде». 

Пам'ятайте, що без Вашої активної участі нічого само собою не відбудеться, 

а професія, яка найбільш відповідає кращому другові, Вам може бути просто 

протипоказана. Не варто розглядати в якості серйозних аргументів: «цей виш 

ближче за все від дому», «там навчається багато дівчат (хлопців), мені легше 

буде знайти собі пару», «тут уже навчаються двоє моїх друзів, з ними буде 

веселіше». 

Не варто покладатися й на популярність професії, адже ринок праці постійно 

змінюється. Якщо Ви вирішите вчитися, наприклад, на програміста тільки 

тому, що «вони добре заробляють», але при цьому абсолютно далекі від 

усього, що пов'язано з комп'ютерами, Вас чекає розчарування. 

Не можна потурати батькам: вони далеко не завжди точно знають, що краще 

для їх дитини. Звичайно, не так просто йти наперекір родині, яка вважає, що 

треба йти в економісти, а професія дизайнера - це не серйозно. Або 

заперечувати татові, який упевнений, що Ваше бажання бути режисером - 

просто примха, а треба йти в інженери. Необхідно пам'ятати, що при виборі 

професії бажання або вимоги близького оточення краще оцінювати критично, 

адже працювати за обраною спеціальністю доведеться саме Вам, а не 

родичам, яким ця професія сподобалася. 

Про що важливо не забувати 

Треба пам'ятати, що багато професій передбачають наявність певних 

фізичних параметрів: стану здоров'я, витривалості, наявності фізичних 

навантажень - усе це необхідно врахувати, оцінюючи свої реальні 

можливості. Вибираючи собі майбутнє заняття, не забувайте, що краще за все 

виходить та робота, яку по-справжньому любиш. 

Для початку перерахуйте професії, які Вам подобаються, після цього 

спробуйте визначитися з побажаннями до своєї майбутньої спеціальності, 

уявіть своє майбутнє. Щоб краще розібратися у своїх схильностях і талантах, 

не пошкодуйте часу і пройдіть тест на майбутню професію! 



У процесі тестування корисно згадати, які моменти у Вашому житті 

викликали у Вас відчуття щастя й задоволеності? З яким заняттям це було 

пов'язано? Подумайте, на якій роботу Ви будете робити саме це? 

Проаналізуйте Ваші побажання й очікування від професії - наскільки вони 

дійсно важливі для Вас? 

Зіставте професії, які Вам найбільше до вподоби, з Вашими особистими 

якостями й визначте найбільш відповідне для себе заняття. Після цього 

бажано порадитися з батьками, друзями, педагогами, оцінити їхню думку, їх 

аргументи «за» або «проти» Вашого вибору. 

Якщо Ви все-таки не впевнені чи Вам з якихось причин складно 

зорієнтуватися в строкатому світі професій, скористайтеся послугами наших 

психологів і пройдіть тест на визначення професії. 

Вибір професії у дорослому житті 

Буває так, що виш давно залишився позаду й навіть складається начебто 

цілком успішна кар'єра. Але Ви не отримуєте задоволення від роботи, Вам 

здається, що життя проходить повз Вас. Ви розмірковуєте про те, щоб усе 

кинути й спробувати себе в новій професії, але Вас лякає невизначеність? 

Раптом нова спеціальність виявиться знову «не тим»? Більше того - отримати 

другу вищу освіту не так-то просто: це коштує грошей, доведеться робити 

перерву в кар'єрі. Якщо ж у Вас уже є сім'я, проблема зміни професії 

викликає ще більші труднощі. Хочеться з кимось порадитися, але з ким? 

Поради друзів і сусідів тут не допоможуть, краще всього звернутися до 

фахівців з профорієнтації. Тести на визначення професії та консультування 

професійного психолога дозволять Вам прийняти найбільш правильне 

рішення. 

 

 

 



 Вибір професії, пов'язаної з педагогікою та 

психологією. 

Професії, пов'язані з педагогікою і психологією, захоплюючі, важкі і цікаві. 

Вони будуть набирати все більшої популярності і стануть одними з головних 

інструментів у формуванні професіоналів в різних галузях. Кар'єра в 

педагогіці і психології - це шлях не до посад, а постійне зростання 

професійної майстерності, накопичення нових знань, які використовуються в 

практиці. 

Для студентів, випускників, 

молодих і досвідчених фахівців 20 - 40 років. 

Якщо ви студент педагогічного вузу або завершуєте своє навчання, можливо, 

хочете отримати додаткову освіту, вже працюєте в цих сферах, перевірте, чи 

підходять вам професії, пов'язані з педагогікою та психологією. Важливо 

правильно оцінювати свій потенціал. Це дозволить стати і залишатися 

професіоналом в цій сфері. 31 січня 2019 року в наш комплекс тестування 

«Профкар’єра-UA» ми додали нові профілі: 

 вихователь 

 педагог (освіта) 

 менеджер з навчання персоналу 

 педагог-психолог 

 психолог-консультант 

 спеціаліст з мотивації 

 коуч 

 тренер 

 тьютор 

Після тестування і консультації, наші фахівці зможуть відповісти на всі 

питання. 

proforientator.com.ua 

 

 

 

https://proforientator.com.ua/ua/vopros-otvet-o-proforientatcii/vib%D1%96r-profes%D1%96%D1%97,-povyazano%D1%97-z-pedagog%D1%96koyu-ta-psixolog%D1%96%D1%94yu.html


 Суспільство розвивається, тому і вимоги на 

ринку праці постійно змінюються. Його стан в Україні докорінно змінився 

за останні роки, тому багато студентів та випускників ЗВО не можуть 

працевлаштуватись. 

Державна служба зайнятості провела дослідження та визначила 

основні причини безробіття молоді: 

1. Дуже аморфне уявлення про ринок праці; 

2. Пошук не роботи, а посередника, що знайде роботу; 

3. Очікування, коли роботу знайдуть рідні або знайомі; 

4. Пасивне очікування роботодавця (не пропонувати себе як робітника); 

5. Пошук роботи за вузькою спеціальністю чи спеціалізацією, нехтуючи 

спорідненими областями; 

6. Пошук роботи з високими заробіткамиі малими вимогами; 

7. Пошук роботи поруч із домом; 

8. Великі вимоги до першої роботи (не розуміння, що перша робота – 

необхідний досвід); 

9. Не об’єктивна оцінка себе; 

10. Зупинка пошуку роботи, після першої невдачі. 

Якщо позбутись цих причин, знайти роботу стане легше.  

Варто зазначити, що роботодавець знайомиться із майбутнім працівником 

через резюме. Тому треба відповідально ставитись до складання резюме. 

Саме від якості наповнення залежить, чи запросять вас на співбесіду, чи 

ні. 

Для вдалого складання резюме потрібен час для глибокого аналізу усіх 

здобутків. Важливе місце у цьому документі займає «Досвід роботи» та 



«Навички», які не можна залишати не заповненими. Аби написати 

максимально успішне резюме слід писати його для отримання конкретної 

посади. Вже в оголошені роботодавець надає невеликі підказки (вимоги 

для отримання посади), тому достатньо переконатися, що ви відповідаєте 

цим вимогам та відобразити це в своєму резюме. Головні правила до 

складання резюме можна знайти в Інтернеті або у Державній службі 

зайнятості. 

Другим кроком у пошуку роботи – є співбесіда. Вона може проходити як у 

вигляді телефонної розмови, так і під час особистої зустрічі.  Співбесіда – 

це невеличкий іспит, де перевіряються фахові, ділові та психологічні 

якості, а також здібності та потенціал. 

До кожного іспиту потрібно готуватися і до співбесіди також.  Перший 

етап підготовки до співбесіди – це написання резюме. Крім того, слід 

попередньо з’ясувати напрямки діяльності підприємства, корпоративні 

правила, кваліфікаційні характеристики посади, на яку розраховуєте. 

Якщо на підприємстві розроблена аплікаційна форма, то її потрібно 

обов’язково заповнити і відправити за адресою підрозділу персоналу. 

Додатково слід дізнатись про підприємство та особливості процедури 

набору персоналу. Цю інформацію можна отримати переглянувши веб-

сторінку компанії (підприємства). 

Позбувшись основних причин, які заважають знайти роботу, склавши 

вдале резюме та плідно підготувавшись до співбесіди, влаштуватись на 

бажану посаду стане значно легше. 

 

 


