
1

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І  НАУКИ  УКРАЇНИ

 ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ  І  НАУКИ
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

УПРАВЛІННЯ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ,
КООРДИНАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ТА НАУКИ

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР
ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

ДНЗ «СТАВРОПІГІЙСЬКЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ м. ЛЬВОВА»

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
з предмета

 «ТЕХНІКА ПОШУКУ РОБОТИ»

Львів — 2015



2

Методичні рекомендації з предмета  «Техніка пошуку роботи»

Рекомендовано обласною науково-практичною конференцією викладачів
предмета «Техніка пошуку роботи». (Протокол № 1  від 24. 02. 2015 р.)

Відпов ідал ьни й за ви п уск: Бобко В. М., директор Навчально-
методичного центру професійно-технічної освіти у Львівській області

Укл адач : І. В. Бурак, директор ДНЗ «Ставропігійське вище професійне
училище м. Львова»

Верстка: І. М. Ільків, інженер



3

ПЕРЕДМОВА

Працевлаштування молоді в умовах конкурентного середовища має особливу вагу
як з точки зору економічного зростання нашої держави, так і зменшення соціальної напруги
в суспільстві. Випускники професійно-технічних навчальних закладів є «товаром», який
пропонують на ринку праці. Оперативне задоволення попиту  ринку у фахівцях, якість
їх підготовки значною мірою визначають швидкість освоєння підприємствами новітніх
технологій, можливість нарощення обсягів виробництва, завоювання нових ринків збуту
 і, як результат, —  наповнення державного бюджету та економічний поступ держави.

Перехід від планової до ринкової економіки призводить до відмови від централізованих
замовлень на випуск спеціалістів, а створення мережі комерційних освітніх послуг спричиняє
необґрунтоване зростання обсягів навчання фахівців без орієнтації на потреби ринку праці.

Структурне реформування національної системи освіти, зміна державних стандартів,
навчальних планів і освітніх програм відповідно до вимог Болонської декларації вимагає від
усіх усвідомлення змін, які відбудуться на ринку праці.

Інтеграційні процеси в освіті європейських країн базуються на спільних критеріях
та стандартах національних систем освіти, спрямовані на істотне підвищення кон-
курентоспроможності національних систем освіти та науки, забезпечення мобільності учнів,
викладачів, майстрів виробничого навчання.

На жаль, мало роботодавців розуміють, що мобільність молоді спричинить «вимивання»
кращих фахівців, адже в Європі, у порівнянні з Україною, вища заробітна плата.
Хто не потурбується про поповнення свого персоналу заздалегідь, відбираючи кращих ще під
час навчання, апробуючи їх можливості на виробництві під час виробничої практики, —
залишиться в програші. В зв'язку з відсутністю активної участі роботодавців у підготовці
кваліфікованих робітників, процес працевлаштування випускників навчальних закладів значно
ускладнюється.

Наше завдання —  підготувати кваліфікованих робітників, конкурентоспроможних на
ринку праці, виховати цілеспрямованих, стійких та ерудованих працівників, здатних реалізувати
свої знання вміння і навички. Важливо, щоб у виборі фаху домінували бажання молодої людини,
а не принципи і уявлення батьків чи сторонніх осіб, які можуть мати лише індивідуальне
бачення. Саме власний вибір майбутньої професії матиме вагоме значення у бажанні
працевлаштування після отримання кваліфікації у навчальному закладі.

Предмет «Техніка пошуку роботи» ознайомить учнів навчального закладу
 з основними кроками на шляху майбутнього працевлаштування не лише на першу в житті
роботу, але й за умови зміни місця праці.

Вивчення даного предмету передбачає формування знань учнів з питань ринкових
відносин, діловодства, культури поведінки, правознавства, психології тощо. В основі
формування конкурентоспроможності випускника лежить вміння побудови стосунків,
самопрезентація,  особисте фахове становлення, планування та організація професійного
зростання, що є невід'ємними на життєвому шляху кожної людини.

Знання принципів психології у формуванні особистісних стосунків щодо застосування
їх у процесі пошуку роботи є основою  для досягнення поставленої мети. Тому викладання
даного предмету побудоване загалом на вивченні законів психології та соціальної педагогіки
та умінні їх використовувати.
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Методичні рекомендації з  вивчення предмета «Техніка пошуку роботи» включають
наступі теми:

1. Мета та зміст вивчення предмета.
2. Особливості працевлаштування в сучасних умовах.
3. Основні джерела  і методи пошуку роботи.
4. Інструменти пошуку роботи.
5. Техніка пошуку роботи.
6. Оформлення документів при прийомі на роботу.
7. Перший робочий день та професійна самореалізація.
Всі теми логічно поєднані між собою, та крок за кроком відкривають секрети пошуку роботи

і поради, як практично ними скористатися.
Представлені методичні рекомендації являють собою узагальнений  та систематизований

посібник  різних інформаційних джерел, мають на меті допомогти викладачу у підготовці
до уроку з предмета «Техніка пошуку роботи».
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ПРОГРАМА
предмета  «Техніка пошуку роботи»

Тема 1.  Вступ. Мета та зміст вивчення предмета (2 год.)
Зайнятість людини — її життєва потреба. Професія людини — її життєвий шлях. Улюблена

робота  — запорука щасливого майбутнього життя.

Тема 2. Особливості працевлаштування в сучасних умовах (6 год.)
Структура ринку праці: основні поняття і визначення. Попит і пропозиція на ринку праці.

Особливості працевлаштування в сучасних умовах. Безробіття — невід'ємна складова ринкової
економіки. Роль особи у вирішенні питання працевлаштування. Особливість працевлаштування
випускників навчальних закладів відповідно набутої кваліфікації.

Тема 3. Основні джерела і методи пошуку роботи (4 год.)
Основні джерела пошуку роботи і методи пошуку джерел вакансій. Джерела вакансій

у засобах масової інформації. Особисті контакти у пошуку роботи. Агентства
працевлаштування. Послуги державної служби зайнятості.

Тема 4. Інструменти пошуку роботи (4 год.)
Значення самопрезентації особи у пошуку роботи. Види документів за функціональним

призначенням. Складання резюме. Складання супровідного та рекомендаційного листів.
Забезпечення самопрезентації через рекомендаційний лист, характеристику, портфоліо,
автобіографію, листи-подяки, досвід роботи, нагороди, сертифікати тощо.

Тема 5. Техніка пошуку роботи (6 год.)
Прямий контакт з роботодавцем. Види, стилі і форми співбесід. Техніка підготовки

і проходження співбесіди. Підготовка та ведення ділового спілкування по телефону.
Корисні поради щодо відповідей на типові запитання під час співбесіди.

Тема 6. Оформлення документів при прийомі на роботу (2 год.)
Види документів, які оформляються при прийомі на роботу: заява, автобіографія, особовий

листок обліку кадрів. Вимоги до заповнення анкет та форм. Відпрацювання вправ щодо
заповнення анкет та написання заяви і автобіографії стосовно прийняття на роботу.

Тема 7. Перший робочий день та професійна самореалізація працівника (4 год.)
Підготовка до першого робочого дня. Структура посадової інструкції  та відповідність

займаній посаді. Психологічна адаптація в колективі. Дотримання правил внутрішнього
розпорядку. Професійна самореалізація працівника.
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ПОУРОЧНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
ПРЕДМЕТА «ТЕХНІКА ПОШУКУ РОБОТИ»

Тема 1. Мета та зміст вивчення предмета — 2 год.
1.1. Мета та зміст вивчення предмета — 1 год.
1.2. Важливість правильного вибору професії у житті —1 год.
Тема 2. Особливості працевлаштування в сучасних умовах — 6 год.
2.1. Структура ринку праці —1 год.
2.2. Особливості працевлаштування громадян в умовах ринкової економіки —1 год.
2.3. Безробіття, як невід'ємна складова ринкової економіки — 1 год.
2.4. Роль особи у вирішенні питання власного працевлаштування —1 год.
2.5. Особливості працевлаштування випускників навчальних закладів — 1 год.
2.6. Відповідність посади рівню набутої кваліфікації — 1 год.

Тема 3. Основні джерела і методи пошуку роботи — 4 год.
3.1. Основні джерела та методи пошуку роботи —1 год.
3.2. Особисті контакти як метод пошуку роботи — 1 год.
3.3. Джерела вакансій у засобах масової інформації — 1 год.
3.4. Державні центри зайнятості. Агентства працевлаштування —1 год.
Тема 4. Інструменти пошуку роботи  — 4 год.
4.1. Інструмент пошуку роботи  — 1 год.
4.2. Види документів за функціональним призначенням — 1 год.
4.3. Складання резюме — 1 год.
4.4. Складання супровідного та рекомендаційного листів  —1 год.
Тема 5. Техніка пошуку роботи — 6 год.
5.1. Загальний алгоритм  пошуку роботи —1 год.
5.2. Прямий контакт з роботодавцем — 1 год.
5.3. Стилі і форми співбесід при працевлаштуванні — 1 год.
5.4. Техніка ділового спілкування  по телефону — 1 год.
5.5. Підготовка до співбесіди — 1 год.
5.6. Техніка спілкування з роботодавцем —1 год.
Тема 6. Оформлення документів при прийомі на роботу —2 год.
6.1. Оформлення документів при прийомі на роботу — 1 год.
6.2. Складання автобіографії —1 год.
Тема 7. Перший робочий день та професійна самореалізація — 4 год.
7.1. Підготовка до першого робочого дня — 1 год.
7.2. Структура посадової інструкції та відповідність займаній посаді — 1 год.
7.3. Психологічна адаптація в колективі та дотримання правил внутрішнього трудового
       розпорядку — 1 год.
7.4. Професійна самореалізація працівника — 1 год.
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Викладач І. В. Бурак

ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН
з предмета

«ТЕХНІКА  ПОШУКУ  РОБОТИ»
(з врахуванням різної кількості годин)

№
теми Назва теми

Кількість годин

Мета  та зміст    вивчення предмета
Особливості  працевлаштування в сучасних
умовах
Основні джерела методи  пошуку роботи
Інструменти пошуку роботи
Контрольна робота № 1
Техніка пошуку роботи
Оформлення  документів  при прийомі
на роботу
Перший робочий день та професійна
самореалізація
Контрольна робота  № 2
Підсумкове  заняття

2

10 16 19 23 25 26 32

2 2 2 2 2 2

2 3 3 3 4 4 6

1 2 3 4 4 4 4

2 3 3 544 4

1 2 2 222 2

1 1 2 43 42

1

2

3

4

5

6

7

1

 1
 1

1 3 4 666 6
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ПОУРОЧНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
з предмета

«ТЕХНІКА ПОШУКУ РОБОТИ»
(з врахуванням різної кількості годин)

10 16 19 23 26 3225

№
теми,
уроку

Назва теми
Кількість годин

1
1.1.
1.2.

2

2.1.
2.2..

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

4.
4.1.
4.2.

4.3.
4.4.

5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
6.

6.1.

    2    2    2    2  2  2 2
    1    1    1    1  1  1 1

    1    1    1    1  1  1 1

    2    3    3    3  4  4 6
    1    1    1    1  1  1 1

1
1

              1           1         1

    1    1    1   1  1  1 1

   1    1   1  1  1 1
    1    2    3   4  4  4        4
    1    1    1   1  1  1 1

   1    1   1  1  1 1

  1  1  1 1

   1   1  1  1 1
    2    3    3   4  4  4 5
    1    1    1   1  1  1 1

  1  1  1 1
    1    1    1   1  1  1 1

   1    1   1  1  1 2
1

    1    3    4   6  6  6 6
    1    1    1   1  1  1 1

   1   1  1  1 1

   1    1   1  1  1 1

  1  1  1 1
  1  1  1 1

   1    1   1  1  1 1

    1    2    2   2  2   2 2

    1    1    1   1  1   1 1

Мета та зміст вивчення предмета
Мета та зміст вивчення предмета
Важливість правильного вибору професії
у житті
Особливості працевлаштування в сучасних
умовах
Структура ринку праці
Особливості працевлаштування громадян в
умовах ринкової економіки
Безробіття, як невід'ємна складова ринкової
економіки
Роль особи у вирішення питання власного
працевлаштування
Особливості працевлаштування випускників
навчальних закладів
Відповідність посади рівню набутої
кваліфікації
Основні джерела і методи пошуку роботи
Основні джерела та методи пошуку роботи
Особисті контакти як метод пошуку роботи
Джерела вакансій у засобах масової інформації
Державні центри зайнятості. Агентства
працевлаштування
 Інструменти пошуку роботи
Інструмент пошуку роботи
Види документів за функціональним
призначенням
Складання резюме
Складання супровідного та рекомендаційного
листів
Контрольна робота № 1
Техніка пошуку роботи
Загальний алгоритм пошуку роботи
Прямий контакт з роботодавцем
Стилі і форми співбесід при працевлаштуванні
Техніка ділового спілкування по телефону
Підготовка до співбесіди
Техніка спілкування з роботодавцем
Оформлення документів при прийомі
на роботу
Оформлення документів при прийомі
на роботу
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Складання автобіографії
Перший робочий день та професійна
самореалізація
Підготовка до першого робочого дня
Структура посадової інструкції та
відповідність займаній посаді
Контрольна робота № 2
Психологічна адаптація в колективі
та дотримання правил внутрішнього
трудового розпорядку
Професійна самореалізація працівника
Підсумкове заняття

6.2
7.

7.1
7.2

7.3

7.4

1    1   1  1   1     1

1 1    2  2  3   4     4
1 1    1  1  1   1     1

 1   1     1
    1

  1     1

    1  1  1   1     1
    1

продовження  таблиці

Викладач І. В. Бурак
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ПЛАН УРОКУ
Предмет: Техніка пошуку роботи.
Тема 1. Мета та зміст вивчення предмета.
Тема уроку № 1.1. Мета та зміст вивчення предмета.
Мета уроку:
а) дидактична — ознайомити учнів з метою вивчення предмета  «Техніка пошуку роботи»

та із змістом курсу.
б) розвиваюча — надати учням знання щодо структури курсу «Техніка пошуку роботи»

та можливостей використання отриманих знань при майбутньому працевлаштуванні
в) виховна — виховувати впевненість у власні сили та формувати вміння щодо системного

використання принципів працевлаштування.
Тип уроку: урок-бесіда
Забезпечення: ______________________________________________________________
Міжпредметні зв’язки: _______________________________________________________
Хід уроку
1. Організаційна частина: Привітання, знайомство з учнями, перевірка їх готовності

до уроку, озвучення вимог щодо роботи учнів на уроці.
2. Актуалізація опорних знань, умінь, навичок:
—  озвучити вислови видатних людей про працю як потребу  людини у самореалізації;
—  вказати на міжпредметні зв'язки: опорні знання учні отримують при вивченні предметів

«Основи галузевої економіки», «Правознавство», «Діловодство».
3. Мотивація навчальної діяльності: вивчення даного курсу передбачає отримання

учнями знань щодо орієнтації в питаннях працевлаштування; формування навиків етичної
поведінки; отримання вмінь стосовно оформлення документів в  процесі пошуку роботи
та при прийомі на роботу.

4. Проведення бесіди з учнями шляхом поставлених запитань:
1. В чому полягає зміст життя людини?
2. Яка роль праці в житті?
3. Що отримує людина внаслідок працевлаштування?
4. Які знання потрібні перед початком пошуку роботи?
5. Що ви знаєте про особливості працевлаштування в сучасних умовах?
6. Хто найбільш зацікавлений в працевлаштуванні та хто несе безпосередню

відповідальність за отримання місця праці?
4.1. Підвести підсумки відповідей на попередні запитання.
4.2. Записати за темою уроку:
Мета предмета полягає у формуванні знань про основні принципи техніки пошуку роботи.
Зміст предмета полягає у вивченні техніки і джерел пошуку роботи, формуванні вмінь

в оформленні ділових документів, а також у спілкуванні з роботодавцями з дотриманням
правил професійної етики.

5. Закріплення матеріалу:
В чому полягає мета предмета «Техніка пошуку роботи»?
В чому полягає зміст предмета «Техніка пошуку роботи»?
6. Підведення підсумків уроку: Виставлення оцінок та їх мотивація.
7. Домашнє завдання: Вивчити  мету  та зміст вивчення предмета.

Кожний юнак, кожна дівчина повинні знати, що, навчаючись у школі, їм треба готувати себе
до праці, до того, щоб створювати цінності, корисні для людини, для суспільства.

В. Сухомлинський
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Програма предмета
 

передбачає вивчення тем:

Додаток до уроку 1.1.

Мотивація вивчення курсу

Особливості
працевлаштування
в сучасних умовах

Основні джерела і методи
пошуку роботи

Інструменти пошуку роботи

Техніка пошуку роботи

Оформлення документів
при прийомі на  роботу

Перший робочий день
та професійна самореалізація

працівника
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ПЛАН УРОКУ
Предмет: Техніка пошуку роботи
Тема 1. Мета та зміст вивчення предмета
Тема уроку № 1.2. Важливість правильного вибору професії в житті.
Мета уроку:
а) дидактична — зосередити увагу учнів на важливому значенні вибору професійного

шляху;
б) розвиваюча — формувати вміння щодо свідомого обрання професії;
в) виховна — виховувати аналітичне мислення з питань вибору шляхів особистого життя.
Тип уроку: урок-бесіда
Забезпечення: комплект тестів стосовно професійного самовизначення
Хід уроку
1. Організаційна частина: Привітання,  облік присутності учнів, перевірка їх готовності

до уроку.
2. Актуалізація опорних знань, умінь, навичок:
Згадати з учнями відомі джерела інформації про існуючі професії.
3. Мотивація навчальної діяльності:
— зосередити увагу учнів на виборі професії, якій вони навчаються шляхом завдання:

«Записати п'ять причин, які вплинули на вибір професії, яку ви здобуваєте».
— озвучити можливі наслідки правильного вибору професії та випадкового необдуманого

обрання.
4. Проведення бесіди з учнями за планом:
4.1. Обґрунтування вибору учнями своєї майбутньої професії.
4.2. Випадковий вибір професії може бути вдалим тільки випадково.
4.3. Наслідки необдуманого вибору професії.
4.4. Запропонувати виконати завдання:

Виконайте тести щодо визначення професійної придатності відповідно до особистих
інтересів та здібностей.

5. Підвести підсумки уроку:
Від правильного вибору майбутнього професійного шляху залежить багато: успіхи  і невдачі,

кар'єра, матеріальне і соціальне становище, внутрішній стан і здоров'я, яке пов'язане
безпосередньо зі станом нашої душі. Тому цей  крок повинен бути добре виваженим, цілком
усвідомленим, інакше чекає розчарування і жаль за даремно витраченими роками. Обираючи
свій професійний шлях необхідно пам'ятати, що це — один із найважливіших кроків
самостійного життя!

6. Підведення підсумків уроку: Виставлення оцінок та їх мотивація.
7. Домашнє завдання:  Зробити аналіз та обґрунтування обраної професії.

Якщо не можеш робити те, що тобі подобається,
нехай тобі сподобається те, що ти робиш
                                 Англійське прислів'я
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ПЛАН УРОКУ

Предмет: Техніка пошуку роботи
Тема 2: Особливості працевлаштування в сучасних умовах
Тема уроку № 2.1. Структура ринку праці
Мета уроку: Надати знання про ринок праці та його структуру; вивчити основні поняття

та визначення.
Виховна мета: виховувати в учнів усвідомлення особистої відповідальності за реалізацію

професійних знань, умінь і навичок на сучасному ринку праці.
Тип уроку: засвоєння нових знань
Наочність та технічні засоби навчання: _________________________________________

______________________________________________________________________________
Міжпредметні зв'язки: ________________________________________________________
Хід уроку
1. Організаційна частина: Привітання,  облік присутності учнів, перевірка їх готовності

  до уроку.
2. Актуалізація опорних знань, умінь, навичок:
— Опитування учнів з метою відновлення знань про ринок праці з предмета «Основи

галузевої економіки».
3. Мотивація навчальної діяльності: вивчення даної теми формують знання стосовно:
—  Загальної структури ринку праці;
—  Термінів і визначень що регулюють відносини;
—  Розуміння  особливостей ринкових відносин.
4. Виклад навчального матеріалу (план; план-конспект):
4.1. Причини, що зумовили зміни на ринку праці.
4.2. Структура ринку праці: попит і пропозиція.
4.3. Трудові відносини роботодавців і працівників.
4.4. Оплата праці — ціна робочої сили.

План-конспект до уроку «Структура ринку праці»
Ринок праці — система економічних відносин між продавцями і покупцями товарів

та послуг; система суспільних відносин, пов'язаних з наймом і пропозицією праці, тобто
 з купівлею і продажем послуг праці; це механізм, що забезпечує узгодження ціни і умов праці
між роботодавцями і найманими працівниками та регулює її попит та пропозицію.

Елементи  за допомогою, яких функціонує ринок праці: товар, попит, пропозиція.
Товар на ринку праці виступає у формі робочої сили. Ціна за товар виступає у формі

заробітної плати.
Попит — визначає потребу  в робочій силі.
Пропозиція — чисельність і структура наявних трудових ресурсів, контингент

працездатного населення, яке пропонує свою робочу силу в обмін на життєві цінності.
На пропозицію на ринку праці впливає:
— демографічна ситуація;

Втомлюються, знесилюються не тільки від того,
 що багато працюють, а від того, що погано працюють.
                                                       М. Введенський
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— характер і зміст праці;
— система оплати праці;
— швидкість вивільнення робочої сили;
— ефективність підготовки і перепідготовки працівників.
Співвідношення попиту і пропозиції на ринку праці визначають кон'юктуру ринку праці.
Суб'єкти ринку праці: наймані працівники, роботодавці, держава, яка регулює зайнятість

населення. Зайнятість розкриває головний напрям розвитку людини і суспільства через
задоволення їх потреб.

Основні принципи державної політики зайнятості зафіксовані в Конституції України,
Кодексі законів про працю України, Законах України «Про зайнятість населення», «Про оплату
праці», «Про охорону праці», «Про колективні договори і угоди» тощо.

5. Закріплення нового матеріалу: опитування учнів
1. Назвіть причини що вплинули на зміну ринку праці.
2. Дайте визначення термінів: попит, пропозиція, роботодавець, оплата праці, ринок праці.
6. Підсумки уроку: виставлення оцінок та їх мотивація
7. Домашнє завдання: вивчити визначення термінів структури ринку праці.
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Додаток до уроку  2.1.

Роботодавці Товар
(шукачі роботи)

Ціна за товар Пропозиція
послуг

      Ринок праці

 

Працевлаштування
(прийом на роботу)
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ПЛАН УРОКУ

Предмет: Техніка пошуку роботи
Тема уроку № 2: Особливості працевлаштування  в сучасних умовах.
Тема уроку № 2.2. Особливості працевлаштування громадян в умовах ринкової

економіки.
Мета уроку: Надати інформацію та сформувати знання учнів щодо особливостей побудови

ринкової економіки та умов, пов'язаних з ними, що будуть мати вплив на пошук роботи
в майбутньому.

Виховна мета: формувати усвідомлення необхідності відповідального ставлення
до пошуку роботи в сучасних умовах

Тип уроку: комбінований
Наочність та технічні засоби навчання: _______________________________________
__________________________________________________________________________
Міжпредметні зв'язки: _______________________________________________________
Хід уроку

1. Організаційна частина: Привітання,  облік присутності учнів, перевірка їх готовності
до уроку.

2. Актуалізація опорних знань, умінь, навичок:
2.1. Усне опитування по питаннях щодо закріплення нового матеріалу теми № 2.1.
3. Мотивація навчальної діяльності учнів: наголосити на змінах, які намічаються  в ХХІ сто-

літті  щодо спеціалізації світової економіки: від економіки виробництва до економіки обслуговування.
4. Виклад навчального матеріалу (план; план-конспект):
4.1. Зміни, що відбулись в економіці з появою приватної власності.
4.2. Зміни на ринку праці, що намічаються.
4.3. Працівники, які будуть потрібні в час розвинутих комп'ютерних технологій.
4.4. Мотивація необхідності знань сучасної технології пошуку роботи.

План конспект до уроку «Особливості працевлаштування  громадян в умовах ринкової
економіки»

Великі зміни на світовому ринку праці розпочались наприкінці ХХ століття і продов-
жуються далі. Часи незмінних професій і постійної роботи в одному підприємстві закінчилися
разом  з індустріальною ерою ХХ століття.

Зміни на ринку праці викликані:
— розвитком комп'ютерних технологій;
— заміною технології виробництва іншою;
— об'єднанням ринку товарів багатьох країн.
На початку ХХ століття настала ера інформаційних технологій, що принесла свої вимоги

на ринок праці.
Внаслідок змін професій, на які був великий попит на ринку праці і добре оплачувалися,

перестав цікавити роботодавців, але навчальні заклади продовжують випускати робітників,
яким неможливо знайти роботу.

Перехід промисловості на нові технології виготовлення продукції теж диктує потребу
відповідних фахівців. В залежності від ситуації на світовому ринку роботодавці можуть
скорочувати працівників одних професій і набирати фахівців інших професій.

Якщо в житті людини є щось доленосне, то це вибір професії.
М. Чернишевський
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У ХХІ столітті людина не зможе працювати усе своє життя за однією професією.
Доведеться часто підвищувати кваліфікацію, іноді змінювати професію та місце роботи.

Старі методи росту кар'єри змінилися. Раніше лише підвищували кваліфікацію, працюючи
за однією професією  все життя. Зараз настав час стосовно успішної кар'єри —  шляхом частого
переходу з одного підприємства в інше.

Сьогодні роботодавець не відповідає за професійне просування  підлеглих працівників.
Людина сама повинна піклуватися про відповідність своїх вмінь і навичок потребам ринку.

Багатопрофесійність та нові практичні навики в роботі — сучасні ознаки, що диктують
попит. Тому правила працевлаштування змінюються. В зв'язку  зі спадом світової економіки
настав період великої потреби ринку нерухомості  і будівництва, потребу в галузі виробництва
і застосування робототехніки, хімії, технології харчової промисловості, менеджери з продажу
товарів. Готовність до економічних змін — головна особливість сучасної світової ринкової
економіки.

5. Закріплення нового матеріалу: опитування учнів
1. В чому полягають особливості ринкової економіки?
2. Які зміни в економіці очікуємо?
3. Чому необхідно знати сучасні технології пошуку роботи?
6. Підсумки уроку: виставлення оцінок та їх мотивація
7. Домашнє завдання: описати особливості працевлаштування в умовах ринкової

економіки.
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ПЛАН УРОКУ
Предмет «Техніка пошуку роботи»
Тема уроку № 2: Особливості працевлаштування  в сучасних умовах
Тема уроку № 2.3 Безробіття як невід'ємна складова ринкової економіки.

Мета уроку:
а) дидактична — ознайомити учнів з основними положеннями законів та законодавчих

актів щодо державної політики в сфері зайнятості та головними положеннями техніки
самостійного пошуку роботи.

б) розвиваюча — розвивати готовність учнів  до професійної мобільності заради можливості
швидкого пошуку роботи.

в) виховна — виховувати повагу та толерантність до людей які опинились безробітними.

Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.
Матеріально-технічне забезпечення уроку: _______________________________________
____________________________________________________________________________

Хід роботи
1. Організаційна частина: Привітання, перевірка присутності учнів та підготовки

до уроку.
2. Актуалізація опорних знань, умінь, навичок: звернути увагу учнів на знання

 з предметів «основи економіки», «основи галузевої економіки», «правознавство».
3. Повідомлення теми і мети уроку, мотивація навчання: вивчення запропонованого

предмету реалізує першочергові завдання кожного, хто буде шукати роботу в країні, де панують
ринкові відносини:

— знати — основні положення законів у сфері зайнятості;
— розуміти — особливості працевлаштування в ринкових умовах;
— усвідомити — шляхи та характер допомоги у працевлаштуванні;
— вміти — визначати дійсні та хибні уявлення про шляхи працевлаштування.
4. Вивчення нового матеріалу:

План-конспект
4.1. Безробіття — ознака країн з ринковими відносинами, закон ринкової економіки.
4. 2. Головні причини виникнення безробіття:
—  економічні спади виробництва;
— сезонні зміни виробництва в окремих галузях економіки;
—  впровадження нових технологій виробництва;
—  зміни у демографічній структурі населення працездатного віку.
4.3. Безробітні — це не зайві люди, а певний резерв робочої сили, необхідний виробництву

для його подальшого розвитку та удосконалення.
4.4. Трудова та професійна мобільність заради працевлаштування.
4.5. Особливості працевлаштування ( коментарій документів):
— Конституція України (ст. 43) «Кожен має право на працю, що включає можливість

заробляти собі на життя працею, яку він обирає, або на яку вільно погоджується.»

Усе своє життя я бачив справжніми героями лише
тих людей, котрі люблять і вміють працювати.
                                                           М. Горький
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Держава створює умови для повного здійснення громадянами права на працю, гарантує
рівні можливості у виборі професії та роду трудової діяльності, реалізовує програми професійно-
технічного навчання, підготовки і перепідготовки кадрів відповідно до суспільних потреб.

Використання примусової праці забороняється. Не вважається примусовою працею військова
та альтернативна (невійськова) служба, а також робота чи служба, яка виконується особою за
вироком чи іншим рішенням суду або відповідно до законів про воєнний і про надзвичайний
стан.

Кожен має право на належні, безпечні й здорові умови праці, на заробітну плату, не нижчу
від визначеної законом. Використання праці жінок і неповнолітніх на небезпечних  для їхнього
здоров'я, роботах забороняється.

Громадянам гарантується захист від незаконного звільнення.
Право на своєчасне одержання винагороди за працею захищається законом. Кодекс законів

про працю України (гл.1,ст.) «Право громадян України на працю, тобто на одержання роботи з
оплатою праці не нижчевстановленого державою мінімального розміру, включаючи право на
вільний вибір професії, роду занять і роботи, забезпечується державою. Держава створює умови
для ефективної зайнятості населення, сприяє працевлаштуванню, підготовці
і підвищенню трудової кваліфікації, а при необхідності забезпечує перепідготовку осіб,
вивільнюваних у результаті переходу на ринкову економіку.

Працівники реалізують право на працю шляхом укладення трудового договору
на підприємстві, установі, організаціі».

— Положення щодо застосування Закону України «Про зайнятість населення»
(Загальна частина, п.1) «Громадяни мають право на безкоштовне сприяння державної служби
зайнятості у працевлаштуванні. До державної служби зайнятості за сприянням
у працевлаштуванні можуть звертатися усі незайняті громадяни, які бажають працювати,
а також громадяни, які бажають змінити місце роботи, працевлаштуватися за сумісництвом чи
у вільний від навчання час» .

4.6. Поширені уявлення щодо  можливості працевлаштування (питання розглядається
шляхом аналізу учнями дійсних та хибних тверджень).

Перелік тверджень:
— безробіття — тимчасове явище. Згодом скрута мене і всі отримають роботу;
— держава гарантує право на працю, але не на працевлаштування;
— безробіття — невід'ємна складова ринкових відносин. Воно буде існувати постійно;
— державна служба зайнятості повинна працевлаштувати кожного,  хто до неї звертається

за допомогою;
— державна служба зайнятості тільки сприяє працевлаштуванню;
— працевлаштування безробітних — це обов'язок держави, але й самому про це потрібно

думати.
Висновки: ставлення держави до працевлаштування громадян; в боротьбі за посаду

перемагають найбільш підготовлені.
5. Закріплення матеріалу.
Завдання:
Розгляньте перелік тверджень про працевлаштування та виділіть правильні:
— працевлаштування безробітних — це обов'язок держави;
— державна служба зайнятості тільки сприяє працевлаштуванню, але не працевлаштовує;
— безробіття — тимчасове явище;
—  працевлаштування — особиста справа кожного, хто бажає отримати роботу;
—  від безробіття ніхто не застрахований;
—  Конституція України надає рівні права на працю кожному громадянину;
—  безробіття невід'ємна складова ринкових відносин.
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Картка-завдання № 1.
Розгляньте перелік тверджень про працевлаштування та виділіть вірні, обґрунтуйте свою

думку.
— працевлаштування безробітних — це обов'язок держави;
— Конституція України надає рівні права на працю кожному громадянину.
Картка-завдання № 2.
Розгляньте перелік тверджень про працевлаштування та виділіть вірні, обґрунтуйте свою

думку.
— державна служба зайнятості тільки сприяє працевлаштуванню, але не працевлаштовує;
— працевлаштування — особиста справа кожного, хто бажає отримати роботу.
Картка-завдання № 3.
Розгляньте перелік тверджень про працевлаштування та виділіть вірні, обґрунтуйте

свою думку:
— безробіття — тимчасове явище;
— безробіття — невід'ємна складова ринкових відносин

6. Підсумок уроку: оцінювання роботи учнів на уроці, аналіз уроку.
7. Домашнє завдання: Скласти порядок дій, які сприятимуть особистому

працевлаштуванню.



21

Додаток до уроку № 2.3.

ПРАВА:

• безоплатне отримання послуг державної
служби зайнятості;
• отримання допомоги по безробіттю,
в тому числі одноразової  виплати для
організації безробітним підприємницької
діяльності;

• отримання матеріальної допомоги
в період професійного навчання;

• отримання допомоги на поховання
в разі смерті безробітнього   або особи,
яка перебувала  на його утриманні.

За певних умов безробітні
мають право на:

• участь в оплачуваних  громадських
роботах за направленням на служби
зайнятості;

• безоплатну професійну  підготовку,
перепідготовку та підвищення  кваліфікації
з виплатою  матеріальної допомоги на
період навчання;

• сприяння  з боку  державної  служби
зайнятості в започаткуванні  власної
справи (занятті підприємницькою
діяльністю), в тому числі на одноразову
виплату допомоги по безробіттю.

• сприяння особистому працевлаш-
туванню (пропонування власної
робочої сили шляхом відвідування
роботодавців; надсилання  власних
резюме, листів відповідного змісту,
телефонування  роботодавцям тощо);

• виконання рекомендацій працівників
державної служби зайнятості щодо
сприяння своєму працевлаштуванню;
• звітування про відповідні власні дії
щодо пошуку роботи;
•обов’язкове  відвідування служби
зайнятості у встановлений  час;

• вчасне інформування державної
служби зайнятості про всі зміни
особистого  соціального становища,
зокрема про  працевлаштування,
в тому числі:  на тимчасову роботу,
вступ до навчального закладу, про
зміни в  сімейному стані, про
тимчасову відсутність за місцем
проживання, про початок заняття
з власної ініціативи підприємницькою
діяльністю тощо.

Потрібно чітко уяснити, що безробітні в ринковій економіці — це не зайві люди, а визначений
окремий резерв робочої сили. Сезонне безробіття викликане коливаннями в обсягах
виробництва окремих галузей в залежності від пори року, наприклад, деякі види сільсько-
господарських або будівельних робіт.

У Законі України «Про зайнятість населення» в ст. 2 сказано, що безробітні — це працездатні
громадяни працездатного віку, які через відсутність роботи не мають заробітку або інших
передбачених законодавством доходів і зареєстровані у державній службі зайнятості як такі,
що  шукають роботу, готові та здатні приступити до підходящої роботи. Безробітними
визнаються також інваліди, які не досягли пенсійного віку, не працюють та зареєстровані, як
такі, що шукають роботу.

Ви знаєте з повсякденного життя про види ринків. Це продуктовий, будівельний.
А що таке, на Вашу думку, ринок праці?

Продавець — це людина з професійними якостями, уміннями та навиками, тобто людина,
яка шукає роботу.

Покупець — це людина, яка пропонує роботу, і для виконання цієї роботи йому потрібні
люди з окремими професійними якостями, уміннями, навиками та кваліфікацією.

Але, на превеликий жаль, на сьогоднішньому ринку праці продавців набагато більше, ніж
покупців. Цей стан ринку праці називається безробіттям.

 

 ОБОВЯЗКИ:
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Безробіття — це закон ринкової економіки, і ми не можемо однозначно відповісти
на питання, цепозитивне чи негативне  явище.

 

СТРУКТУРНЕ — це безробіття, яке носить більш-менш постійний характер — є вакансії,
є робоча сила, але не відповідає кваліфікаційний склад. Багато професій стали застарілими
або менш необхідними в силу науково-технічного прогресу. При Структурному безробітті
громадяни змушені переучуватися.

ФРИКЦІЙНЕ — (підйом–спад, підйом–спад і т. д.) виникає порушення в структурі ринку
праці. Це, наприклад, масові звільнення з роботи, пов'язані з незадоволенням виробничо-
економічними умовами — умовами організації праці, сезонністю роботи, розміром заробітної
плати та ін. Фракційні форми безробіття притаманні ще й мотиви особистого характеру
(одруження, переїзд, народження дитини і т.д.)

Служба зайнятості може рекомендувати роботодавцям претендентів на робочі
місця, допомагає здійснити шлях до поставленої мети — роботи.
     Але, саме від Вас залежить досягнення цієї мети.

ШЛЯХ ДО МЕТИ

ПЕРШИЙ КРОК
В профінформаційному секторі  центру зафнятості Ви можете дізнатись:
— які професії актуальні на місцевому ринку праці на даний період.
— якщо Ваша професія не користується попитом, то служба зайнятості запропонує Вам

отримати іншу професію, яка має попит серед  роботодавців;
— про можливість отримати додатковий заробіток, як додаток до грошової допомоги

по безробіттю — громадські роботи;
— як відкрити власну справу,
— як зорієнтуватись у виборі виду підприємницької діяльності.

ДРУГИЙ КРОК
Наступний крок досягнення мети — зацікавити роботодавців:  скласти резюме.

Додаток до уроку № 2.3.
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ПЛАН УРОКУ
Предмет: «Техніка пошуку роботи»
Тема уроку № 2: Особливості працевлаштування  в сучасних умовах
Тема уроку № 2.4. Роль особи у вирішенні питання власного працевлаштування.
Мета уроку:
а) дидактична — ознайомити  учнів з основними  підходами до пошуку «своєї роботи»,

навчити користуватись порадами  у практичній діяльності;
б) розвиваюча — розвивати в учнів необхідні якості (особисті та професійні) для успішної

діяльності за обраною професією.
в) виховна —  виховувати в учнів активність та наполегливість, які допоможуть у досягненні

мети з питань працевлаштування.
Тип уроку: комбінований.
Матеріально-технічне забезпечення уроку: ______________________________________
____________________________________________________________________________
Хід уроку
1. Організаційна частина: привітання , перевірка присутності учнів та підготовки до уроку.
2. Актуалізація опорних знань, умінь, навичок:
Перевірка домашнього завдання: учні (2–3 чол.) в усній формі оголошують складений

перелік відомих  шляхів з питань пошуку роботи. Інші учні доповнюють, а викладач коригує та
оцінює роботу.

3. Повідомлення теми і мети уроку, мотивація навчання: пошук відповіді на питання:
«Яку саме роботу слід шукати: яким чином на неї можна влаштуватись»?:

— аналізувати  власні підходи до пошуку роботи;
— застосовувати  особисті шляхи пошуку роботи, виходячи з власних вмінь, навичок,

інтересів;
— визначити перелік професій (робіт), пошуком яких доцільно займатись.
4. Вивчення нового матеріалу:

 План-конспект
4.1. Висновки з попередньо вивченого матеріалу:
—  від безробіття ніхто не застрахований;
—  безробіття — невід'ємна складова ринкових відносин;
—  державна служба зайнятості тільки сприяє працевлаштуванню, але не працевлаштовує;
—  працевлаштування — особиста справа кожного, хто бажає отримати роботу.
4. 2. Гостра конкуренція між претендентами на роботу:
—  людина, від якої залежить ваше працевлаштування — це ви самі;
—  треба бути готовим до виконання роботи, що має назву «пошук роботи»;
—  не отримавши робоче місце, не робіть з цього трагедії ( це тимчасовий епізод в житті);
— уникайте жалю до себе, не впадайте в розпач;
— менше цікавтесь, скільки товаришів не працевлаштувалось, а краще — скільки

працевлаштувалось і завдяки чому;

Без праці не може бути чистим і радісним життя.
А. П. Чехов
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— будьте завжди упевнені в собі та своїх силах;
—  визначте мету, будьте активні та наполегливі.
4.3. Яку саме роботу слід шукати?
Три головні питання:
— яку саме роботу шукаєте;
— де саме знаходиться вона;
— яким чином на неї можна влаштуватись?
4.4. Вірний та хибний підходи до пошуку роботи:
— «хочу тільки таку роботу, яка б відповідала особистим інтересам та надавала б можливість

подальшого розвитку професійної кар'єри»;
— «задовольняє будь-яка робота, аби за неї платили».
5. Закріплення матеріалу.
Вправи, які дають загальну уяву про один із можливих підходів до самостійного вибору

роботи:
Вправа 1. Пригадайте, що вам доводилось робити власноруч, що ви вмієте робити добре.

Не витрачайте часу на роздуми — перелічіть все, що пам'ятаєте на даний час. Записи зробіть
 у вигляді колонки «Що я вмію робити» (5 хв.).

Вправа 2. Навпроти кожної записаної позиції колонки «Що я вмію робити» проставте
індекс свого ставлення до неї за шкалою:

1 —  дуже подобається;
2 — подобається робити;
3 —  не зовсім подобається (5 хв.).
Всі пункти з індексом «3» — викресліть.
Вправа 3. Навпроти кожної позиції,  яка залишилась, запишіть назви робіт (професій),

у межах яких знаходять застосування вміння та навички перелічені вами (індекс 1,2) (4–5 хв.).
6. Підсумок уроку. Учні отримали загальну уяву про можливі підходи до самостійного

вибору роботи.
Складений перелік вмінь можна постійно поповнювати за період подальшої діяльності та

навчання за професією. Практичні навички по визначенню власних вмінь стануть у нагоді
при складанні резюме.

Оцінювання роботи учнів на уроці, аналіз уроку.
7. Домашнє завдання: Скласти перелік професійних якостей, якими слід володіти для

успішної діяльності з обраної професії.
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ПЛАН УРОКУ

Предмет: Техніка пошуку роботи
Тема уроку № 2: Особливості працевлаштування в сучасних умовах
Тема уроку № 2.5. Особливості працевлаштування випускників навчальних закладів
Мета уроку: Ознайомити учнів з особливостями майбутнього працевлаштування;

 навчити враховувати ці особливості під час пошуку роботи та перетворювати їх у переваги.
Виховна мета: сформувати внутрішнє переконання, впевненість стосовно досягнення

мети працевлаштування.
Тип уроку: урок-бесіда
Наочність та технічні засоби навчання: _______________________________________
____________________________________________________________________________
Міжпредметні зв'язки: _______________________________________________________
 ___________________________________________________________________________
Хід уроку
1. Організаційна частина: Привітання,  облік присутності учнів, перевірка їх готовності

 до уроку.
2. Актуалізація опорних знань, умінь, навичок:
2.1. Перевірка конспектів стосовно виконання домашнього завдання попереднього уроку:
розглянути складений  перелік  професійних якостей  для успішної діяльності.
3. Мотивація навчальної діяльності учнів: назвати відомі особливості сучасного  ринку

праці та пов'язані з цим особливості працевлаштування. Задати питання: «В чому відмінність
працевлаштування колишнього працівника та випускника навчального закладу»?

4. Виклад навчального матеріалу (план; план-конспект):
4.1. Які недоліки щодо застосування професійних вмінь та навичок характеризують

випускників навчальних закладів?
4.2 Які переваги мають випускники навчальних закладів у пошуку роботи?
4.3. Як досягти поставленої мети враховуючи плюси і  мінуси у вдалому працевлаштуванні
План-конспект до уроку «Особливості працевлаштування випускників навчальних

закладів»
У сучасному світі потрібно орієнтуватися в потребах ринку праці. Тому спочатку слід

з'ясувати,  де я хочу працювати з професії яку здобув? На ринку зайнятості існує попит на
молодих, активних фахівців — вміючих, знаючих, ініціативних, відповідальних
 і дисциплінованих.

Найбільший недолік — це відсутність досвіду роботи, тому важлива особлива
наполегливість у виявленні особистих переваг.

Професійний портрет працівника
План семи точок,  висунутий американським психологом А. Роджером:
• Кваліфікація (освіта, досвід роботи, ступінь підготовки).
• Фізичний стан (стан здоров'я, вік, стать).

Найважча робота — та, яку ми не наважуємося почати: вона стає жахом.
 Ш. Болдлер
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• Загальний інтелект.
• Здібності (вроджені таланти: нахил до малювання, артистичні здібності тощо).
• Інтереси.
• Характер/ темперамент.
•  Умови (місце проживання, наявність телефону, власного транспорту, прав водія тощо).

Критерії психологічного портрету особистості
• Інтелектуальність
• Емоційність
• Комунікабельність
• Самооцінка
• Лідерство
• Робота в команді

Порада випускникам навчального закладу про пошуку першої роботи:
1. Починати працювати, ще під час навчання;
2. Не висувати завищених вимог стосовно зарплати;
3. Уникати заниженої самооцінки, що спричиняє невпевненість.
 5. Закріплення нового матеріалу: опитування учнів
1. Назвіть професійні особливості випускників навчальних закладів щодо

працевлаштування.
2. Назвіть переваги які притаманні випускникам навчальних закладів.
3. Назвіть їх недоліки що впливають на працевлаштування.
4. Назвіть твердження, що сприятимуть ефективності пошуку роботи.

6. Підсумки уроку: виставлення оцінок та їх мотивація
7. Домашнє завдання: описати «сильні сторони» випускників навчальних закладів

 у питанні майбутнього працевлаштування.

Недоліки досвідчених працівниківПереваги випускників навчальних закладів
1. Рівень кваліфікації
2. Знання  сучасних технологій
3. Молоде здоров'я — рідко хворіють
4. Прагнення набуття досвіду
5. Розуміння поступового збільшення

    оплати праці
6. Бажання вчитися
7. Якісне виконання роботи
8. Готовність замінити іншого в роботі
9.  Ведення здорового способу життя

10. Як навчаться працювати так і працюють

1. Потреба підвищення кваліфікації
2. Робота за старими технологіями
3. Часто хворіють
4. Маючи досвід — працюють як звикли
5. Мають оплату праці найвищу
6. Небажання вчитись і перенавчатись
7. Виконання роботи швидке і часто

      неякісне
8. Завжди поспішають додому
9. Нехтування здоровим способом життя

10. Вивчати нові технології не бажають
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Додаток до уроку 2.5.

Стажування,
виробничі практики,

проекти

Центр працевлаштування
навчального закладу

       Знайомі
Безпосередній візит

до керівника/ відділу
персоналу організації

Інтернет-ресурси
(спеціалізовані сайти)

з пошуку роботи та персоналу,
професійні форуми, соціальні

мережі тощо)

Сайт організації —
рубрика «Робота»,
«Кар’єра» тощо.

Рекрутингові
агентства,

Державна служба
зайнятості, ярмарки

вакансій

Засоби масової
інформації

НАПИСАННЯ
РЕЗЮМЕ
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ПЛАН УРОКУ
Предмет: Техніка пошуку роботи
Тема уроку № 2. Особливості працевлаштування в сучасних умовах
Тема уроку № 2. 6. Відповідність посади рівню набутої кваліфікації
Мета уроку:  Сформувати знання щодо важливості пошуку роботи у відповідності

до рівня набутої кваліфікації
Виховна мета: формувати прагнення учнів до отримання ступеневої освіти, що

забезпечить можливість працевлаштування на різних посадах
Тип уроку: засвоєння нових знань
Наочність та технічні засоби навчання: _______________________________________
___________________________________________________________________________
Міжпредметні зв'язки:  ______________________________________________________
___________________________________________________________________________
Хід уроку
1. Організаційна частина: Привітання,  облік присутності учнів, перевірка їх готовності

до уроку.
2. Актуалізація опорних знань, умінь, навичок:
2.1. Перевірка конспектів стосовно виконання домашнього завдання попереднього уроку.
3. Мотивація навчальної діяльності учнів: перелічити посади у навчальному закладі

та назвати освітньо-кваліфікаційний рівень, якому вони відповідають.
4. Виклад навчального матеріалу (план; план-конспект):
4.1. Поняття «освітньо-кваліфікаційний рівень»
4.2 Види освітньо-кваліфікаційних рівнів які здобувають випускники професійних

навчальних закладів.
4.3. Відповідність місця праці набутому рівню кваліфікації.

План-конспект до уроку «Відповідність посади рівню набутої кваліфікації»
Навчальні  заклади України пропонують підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційними

рівнями, при отриманні яких можливість працевлаштування відрізняється.
Професійно-технічні навчальні заклади ІІ-го рівня акредитації здійснюють підготовку

кваліфікованих робітників, які зможуть займати лише робітничі посади: столяр, маляр,
продавець, перукар, секретар тощо.

Коледжі, технікуми, надають освітні послуги у підготовці молодших спеціалістів,
бакалаврів. Випускники цих закладів можуть шукати роботу на посадах техніків, виконробів,
майстрів виробничого навчання, технологів, завідуючих відділами тощо.

Диплом бакалавра — базова вища освіта на базі бакалавра, термін навчання —
1–1,5 роки.

При працевлаштуванні диплом бакалавра не вважається повною вищою освітою,
а диплом спеціаліста не дає право працювати провідним або головним фахівцем в комерційних

Кульгавий, який біжить по дорозі, випереджає того, хто біжить без дороги.
Ф. Бекон
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структурах, потрібний диплом магістра, який видають лише у вищих навчальних закладах
ІV рівня акредитації.

5. Закріплення нового матеріалу: опитування учнів
1. Які рівні освітньої кваліфікації ви знаєте?
2. В яких навчальних закладах їх можна здобути?
3. Яким чином впливає набутий рівень кваліфікації на майбутнє працевлаштування?
6. Підсумки уроку: виставлення оцінок та їх мотивація.
7. Домашнє завдання: проаналізувати місце праці та посаду яку ви можете займати

 з набутою освітньою кваліфікацією.
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ПЛАН УРОКУ
Предмет Техніка пошуку роботи
Тема 3. Основні джерела і методи пошуку роботи
Тема уроку № 3.1. Основні джерела та методи пошуку роботи
Мета уроку:
а) дидактична — ознайомити учнів з найбільш відомими джерелами та методами пошуку

роботи;
б) розвиваюча — розвивати творчий підхід до навчання з обраної професії, орієнтуватися

у можливостях застосування особистих виробничих вмінь і навичок;
в) виховна — виховувати в учнів творче ставлення до особистого працевлаштування,

розвивати самостійність, почуття відповідальності за виконання прийнятих рішень.
Тип уроку: засвоєння нових знань.
Матеріально-технічне забезпечення уроку: _____________________________________
___________________________________________________________________________
Хід уроку
1. Організаційна частина: Привітання, перевірка присутності учнів та підготовки до уроку.
2. Актуалізація опорних знань, умінь, навичок: перевірка конспектів та виконання

домашнього завдання щодо здійснення аналізу учнями можливих майбутніх посад та місць
працевлаштування за обраною професією та набутим рівнем кваліфікації.

3. Мотивація навчальної діяльності: відповіддю на запитання: «Де і як дізнатися
про існуючі вакансії посад»?  можна за умови набутих знань щодо джерел та методів пошуку
роботи.

4. Вивчення нового матеріалу (план; план-конспект):
План-конспект

Джерелом вакансій називають будь-яку особу чи організацію, що може запропонувати
роботу. на вакантних (вільних) посадах не тільки про які повідомляється, а й приховані  вакансії.

До джерел вакансій можна віднести:
— засоби масової інформації (періодичні видання: газети, журнали; передачі та телетексти

по телебаченню та радіо);
— довідники місцевих організацій, щорічний телефонний довідник «Золоті сторінки

України», видання, які висвітлюють благодійні заходи;
— оголошення про вакансії на дошках оголошень (на підприємствах, біля зупинок),

у транспорті та інших громадських місцях;
— центри зайнятості та приватні агенції;
— особисті контакти: друзі, колишні товариші по роботі, родичі;
— Інтернет;
— різні масові інформаційні заходи (ярмарки вакансій, аукціони спеціалістів, дні  інформації

та відкритих дверей тощо);
— спілки, бібліотеки…
Джерела вакансій
Проглядайте газети, журнали. Продивляйтесь будь-які газети, що можуть нести інформацію

про відкриті вакансії. Це дасть Вам можливість зробити пробні телефонні дзвінки, надсилати
листи та інше. Особливу увагу приділяйте публікаціям про:

Неробство — щастя дітей і нещастя людей похилого віку.
В.М. Гюго
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— нові підприємства, які відкриваються у місцевості, де Ви мешкаєте;
— підприємства, які нещодавно уклали нові контракти і мають потребу в додатковому

штаті працівників;
— підприємства, які можуть розширюватися та відкривати філії.
Ретельно читайте публікації про:
— нові підприємства, які відкриваються;
— підприємства, які переїжджають у Вашу місцевість;
— підписання контрактів підприємствами, які обумовлюють збільшення штату робітників;
— розширення підприємств, відкриття дочірних підприємств або філіалів.
Телебачення та радіо:
— отримання інформації про новостворені підприємства, організації та установи;
— ювілейні випуски з історії підприємств, організацій та установ;
— про використання новітніх технологій на підприємствах, організаціях та установах.
Центри зайнятості:
Регулярно ознайомлюйтесь з інформацією про вакансію, розміщеною на стендах

у приміщеннях центрів зайнятості. Кожне відвідування центру необхідно розпочинати з сектору
самостійного пошуку вакансій та профінформаційного. Відвідуйте ярмарки вакансій та інші
масові заходи, які організовують та проводять центри зайнятості. Центри зайнятості також
забезпечують відомості про вакансії в інших регіонах України. Всі послуги, які надають центри
зайнятості сприяють Вашому працевлаштуванню.

Internet
Internet — це глобальна система комп'ютерних мереж, які об'єднують у всьому світі окремих

людей, університети, організації у світі бізнесу і т.ін. Вже той факт, що Ви знаєте, як працювати
в Інтернеті, може сам по собі істотно підвищити Ваші шанси при прийомі на роботу.
На відповідних сайтах Інтернету досить часто розміщується інформація про потребу в
працівниках. Користуйтесь нею, пропонуйте свої послуги, направляйте резюме (бажано через
Інтернет), телефонуйте, ведіть переговори відносно свого працевлаштування. Тут Ви можете
розмістити своє резюме (оголошення) про пошук роботи. Найбільш ефективний пошук роботи
через Інтернет для програмістів. А також фахівців для яких уміння працювати в Інтернеті
входить у набір пропонованих вимог.

Кадрові агентства:
Щоб досягти найкращих результатів, спробуйте зареєструватись у декількох агентствах.

Кадрові агенції поділяються на групи:
1. Агентства, які працюють по заявках фірм і організацій, як державних, так і приватних.

Такі агентства підбирають спеціалістів, отримуючи винагороду від роботодавців і не беруть ніякої
плати з кандидатів. У таких агентствах працюють зі спеціалістами, які мають вищу освіту і певний
досвід роботи.

2. Агентства  з працевлаштування, які працюють з кожним конкретним шукачем індивідуально
до моменту, коли його приймуть на роботу і закінчиться його випробувальний термін. Консультанти
агентства підшукують потрібну роботу, ведуть переговори з роботодавцем, готують до співбесіди
клієнта, який і платить їм за ці послуги.

3. Агентства, які надають комплекс психологічних, аналітичних і консультаційних послуг.
Приватні агентства не дають гарантій щодо строків пошуку роботи працевлаштування взагалі.

Звертайтеся в ті фірми, що стягують невеликий початковий внесок. Переконайтесь, що агентство
пропонує реальні вакансії. З'ясуйте, чи має агентство ліцензію для здійснення даного виду послуг.

Методи пошуку роботи
— спілкування  при здійснені особистих контактів (друзів, колишніх товаришів по роботі,

родичі, знайомі), при зверненні на підприємстві організації, установи (зі спеціалістами підбору
персоналу, роботодавцями, працівниками);

— підготовка та розсилка резюме, рекомендаційних листів з пропозиціями щодо власних
трудових послуг підприємства, організаціям та установи;
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—  здійснення телефонних  дзвінків на підприємства, організації та установи, в яких
зацікавлені (пошукових та по рекламі).

Особисті контакти
Вам  необхідно систематизувати перелік власних особистих контактів з друзями, родичами,

колишніми співробітниками, які можуть інформувати Вас про наявність вакансій. Завчасно
сплануйте, про що і як Ви будете просити, чітко сформулюйте своє прохання, щоб
співрозмовник зрозумів, яку роботу Ви шукаєте, якими навичками і досвідом Ви володієте.
Таке спілкування здійснюється з метою одержання інформації про вакантні місця, умови
роботи.

1. Друзі, знайомі та люди, з якими Ви зустрічаєтесь, можуть:
— знати про певні вільні робочі місця; погодитись повідомити Вас в тому разі, якщо в них

буде інформація про вакансії;
— бути  знайомим з людиною, яка залишає роботу;
— мати інформацію про підприємства чи організації, які переїжджають в місцеві райони,

чи підприємства, які планують розширити свою діяльність.
2. Люди, які працюють в організаціях, в яких Ви зацікавлені, можуть:
— знати про вакансії на своєму підприємстві;
— мати інформацію про звільнення з роботи людей на цьому підприємстві;
— в разі, якщо підприємство планує приймати нові кадри, повідомити директору чи

менеджеру про Вашу кандидатуру;
— передати директору чи менеджеру Ваше резюме.
3. Той, хто тільки  почав працювати на новому підприємстві, міг:
— нещодавно звертатись на підприємство чи організацію, яка пропонувала вакансію

для людини Вашої кваліфікації.
 4. Той,  хто працює в тій самій професійній галузі, що й Ви, може:
— взяти копії Вашого резюме та запропонувати їх особам, які  можуть бути в них

зацікавлені.
4.  Інші люди, які шукають роботу, можуть:
—  знати або чути про вакансії, які зацікавили їх і можуть бути корисними для Вас.
«Вільний пошук»

Складається з планового і системного відвідування шукачем роботи підприємств
і організацій. На місцях, які зацікавили Вас залишайте свої анкети і номери телефону. А краще
складене резюме.

Телефонування з приводу вакансії — один з найефективніших способів отримати запрошення
на співбесіду. Телефонування може бути з приводу оголошеної вакансії
та у довільному пошуку роботи. Для здійснення телефонних дзвінків необхідно підготувати свої
пропозиції для  роботодавця і підготувати інформацію про себе, про Ваш досвід і чому Ви зацікавлені
саме в цій вакансії. Продумайте все, що Ви будете говорити. Тримайте під рукою копію вашого резюме.

  5. Закріплення матеріалу.
Завдання:
1. Назвати відомі джерела вакансій.
2. Які з названих джерел вакансій, на вашу думку, найбільш ефективні? Підтвердити власну

думку обґрунтуванням.
3. Назвіть відомі методи пошуку роботи.
6. Підсумок уроку: оцінювання роботи учнів на уроці, аналіз уроку.
7.  Домашнє  завдання: Зробити аналіз методів пошуку роботи, щодо ефективності застосування.
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ПІДБІР ПЕРСОНАЛУ

вивчення професійних та особистісних якостей кандидата з метою встановлення
 його відповідності до вимог вакансії

Професійний портрет
працівника

План семи точок висунутий
американським психологом

Ї. А. Роджером:
• Фізичний стан (стан здоров'я,
   вік, стать)
• Кваліфікація (освіта, досвід
   роботи, ступінь підготовки)
• Загальний інтелект
• Здібності (вроджені таланти:
   нахил до малювання, артистичні
   здібності тощо)
• Інтереси
• Характер/темперамент
•  Умови (місце проживання,
   наявність телефону, власного
    транспорту, прав водія тощо)

• Аналіз інформації, поданої
   в резюме/ анкеті
• Співбесіда
• Тестування Випробування (безпосереднє
   виконання функціональних обов’язків
   на робочому місці)
• Перевірка інформації про кандидата
   із внутрішніх/зовнішніх джерел

Додаток до уроку 3.1.

Критерії
психологічного

портрету особистості

• Інтелектуальність
• Емоційність
• Комунікабельність
• Самооцінка
• Лідерство
• Робота в команді
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Додаток до уроку № 3.1.

Внутрішні джерела
пошук кандидатів серед власних працівників (здійснення горзонтальної /вертикальної
ротації кадрів)

Зовнішні джерела
                                 пошук серед власних працівників

Знайомі
Засоби масової

інформації
(газета, радіо,
телебачення)

Власна база резюме
кандидатів за попередній

період

Власна база резюме
кандитаів, які самостійно

звертаються  щодо
працевлаштування

Інтернет-ресурси
(спеціалізовані сайти
з пошуку роботи та

персоналу, професійні
форуми, соціальні мережі

тощо)

Сайт організації —
рубрика «Робота»,
«Кар’єра» тощо.

Рекрутингові агентства,
Державна служба

зайнятості, ярмарки
вакансій

Навчальні заклади
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ПЛАН  УРОКУ
Предмет: «Техніка пошуку роботи»
Тема 3. Основні джерела і методи пошуку роботи
Тема уроку № 3.2. Особисті контакти як метод  пошуку роботи.
Мета уроку:
а) дидактична — навчити учнів систематизувати список своїх особистих контактів ( друзів,

родичів, знайомих, колег по роботі та навчанню) і користуватися ним як джерелом пошуку
роботи;

б) розвиваюча — розвивати вміння ділового спілкування  з метою поширення особистих
контактів;

в) виховна — виховувати культуру ділового спілкування у пошуку вакансій (виявляти
доброзичливість у ставленні до людей, не виявляти надмірного докучливого прохання).

Тип уроку: комбінований.
Матеріально-технічне забезпечення уроку: ______________________________________
___________________________________________________________________________
Хід уроку
1. Організаційна частина: привітання , перевірка присутності учнів та підготовки до уроку.
2. Актуалізація опорних знань, умінь, навичок: Перевірка домашнього завдання: учні

(2–3 чол.) в усній формі повідомляють про те, що вони дізналися з опрацьованого ними
газетного оголошення про вакансію.

3. Повідомлення теми і мети уроку, мотивація навчання: при ширших особистих
контактах виникає більша ймовірність того, що пощастить дізнатися про вакансію, яка тільки
з'явилася.

4. Вивчення нового матеріалу (план; план-конспект):
План-конспект

4.1. Систематизація особистих контактів.
Вправа 1. Перелічіть відомі  особисті контакти, за допомогою яких можна було б отримати

інформацію про вільні робочі місця ( 3 хв.) — 1 учень записує свої думки та думки інших на
дошці.

Варіанти відповідей: друзі, родичі, знайомі, колеги по роботі чи навчанню та ін.
Вправа 2. Для виконання цієї вправи учні об'єднуються в групи по 6–8 чол.
Надається 5 хв. для виконання завдань; 3 хв. — для презентації відповіді.
Завдання для першої групи.
Перелічіть, в чому може полягати користь контактів з друзями, знайомими та людьми,

з якими Ви зустрічаєтесь щодо працевлаштування?
Варіанти відповідей.
Вони можуть:
—  знати про нові робочі місця;
—  погодитись повідомити Вам у разі, якщо вони матимуть інформацію про вакансії;
—  знати людину, яка хоче звільнитись з роботи;
—  знати підприємства чи організації, до яких слушно звернутись;
— мати інформацію про підприємства, які відкриватимуться або розширюють свою

діяльність.

Розуміння плідності праці є одним з найкращих задоволень.
Л. Вовенарг
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Для другої групи.
Перерахуйте, в чому може полягати користь контактів з людьми, які працюють в тих

організаціях, які Вас зацікавили?
Варіанти відповідей:
Вони можуть:
— знати про вакансію на своєму підприємстві;
— знати людей, які збираються залишити роботу на цьому підприємстві;
— домовитись про Вашу зустріч з начальником чи менеджером;
—  в разі, якщо підприємство планує підбирати нові кадри, повідомити адміністрацію про

Вашу кандидатуру;
— передати адміністрації Ваше резюме.
Для третьої групи.
Перерахуйте, в чому може полягати користь контактів з людьми, які тільки почали

працювати на новому підприємстві?
Варіанти відповідей:
— вони мали змогу нещодавно стикатися з підприємством чи організацією,

яка пропонувала вакансію для людини Вашої кваліфікації;
— знати або чути про інші вакансії, які їх не зацікавили .
4.2. Активні дії в пошуку вакансій:
— нагадуйте знайомим, друзям … про те, що ви готові працювати;
— поясніть знайомим, друзям … , як вони вам можуть допомогти;
— поясніть їм, яку саме роботу ви шукаєте;
— розкажіть їм, про ваші конкретні вміння;
—  якщо вам запропонують місце праці, уточніть: назву та адресу підприємства, з ким

треба зв'язатися, чим займається підприємство?
!!! Не будьте надокучливими.
— обмеження відповідно до особистого кола знайомих;
— відсутність можливості швидкого кар'єрного зростання через упереджене ставлення

до знайомого — посередника.
!!! Проте, якщо роботу шукатимете вперше, обов'язково треба скористатися цим методом.
5. Закріплення матеріалу.
Обговорення питань на тему, що треба робити, щоб особисті контакти мали позитивні

результати.
Питання перше:
Як ви будете здійснювати спілкування з щонайбільшою кількістю людей, які зможуть

допомогти вам в пошуку роботи?
Варіанти відповідей:
—при зустрічах в магазинах, на вулиці, в транспорті тощо;
—телефонні дзвінки, листи електронною поштою тощо.
Питання друге.
Яку інформацію про себе та роботу, що ви шукаєте, треба надати знайомим, щоб отримати

допомогу в її пошуку?
Варіанти відповідей:
— види роботи, які вас цікавлять;
— ваші вміння та досвід;
—  бажане місцезнаходження місця праці;
— бажаний розмір оплати праці тощо.
6.  Підсумок уроку. Аналіз уроку. Виставлення оцінок.
7. Домашнє завдання. Сформулюйте письмово 2–3 питання (прохання), з якими ви будете

звертатися до знайомих, щоб з'ясувати, як вони зможуть допомогти вам у пошуках роботи.
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ПЛАН УРОКУ
Предмет «Техніка пошуку роботи»
Тема 3. Основні джерела і методи пошуку роботи
Тема уроку № 3.3: Джерела вакансій у засобах масової інформації.
Мета уроку:
а) дидактична — ознайомлення учнів з основними джерелами вакансій,

їх характеристиками, навчитись використовувати деякі методи знаходження таких джерел;
б) розвиваюча — розвивати в учнів уважність та вміння аналізувати оголошення

(повідомлення) про вакансії.
в) виховна — виховувати в учнів культуру спілкування, дружелюбність, терпеливість

 у спілкуванні з людьми, з якими необхідно буде контактувати під час пошуку роботи.
Тип уроку: комбінований.
Матеріально-технічне забезпечення уроку:________________________________________
___________________________________________________________________________
Хід уроку
1. Організаційна частина. Привітання, перевірка присутності учнів та підготовки до уроку.
2. Актуалізація опорних знань, умінь, навичок.
Перевірка домашнього завдання:: учні (2–3 чол.) в усній формі оголошують складений

перелік професійних якостей та обґрунтовують свої думки. Інші учні доповнюють, а викладач
коригує та оцінює роботу.

3. Повідомлення теми і мети уроку, мотивація навчання: сформувати вміння щодо
використання джерел вакансій під час пошуку роботи.

4. Вивчення нового матеріалу (план; план-конспект):
План-конспект

4.1.Знання джерел вакансій (ДВ).
ДВ — будь-яка особа чи організація, яка може запропонувати роботу.
!!! ПАМ'ЯТАЙТЕ — більшість вакансій не рекламуються.
Вправа 1. Перелічіть відомі ДВ ( відповіді з місць записуються 1–2 учнями на дошці) —

5хв.
Варіанти відповідей: газети, жовті сторінки, телевізійні тексти, мережа Інтернет тощо.
4.2. Важливі поради:
— у пошуку роботи потрібно дотримуватись системи (записувати новини ДВ, з якими

стикаєтесь щодня, переглядати підхід до пошуку роботи);
— опрацьовувати кожні 2–3 дні оголошення про вакансії.
Звертати увагу на:
— підприємства, що відкриваються;
— підприємства, що підписали контракти на нові обсяги робіт;
— підприємства, що можуть збільшувати обсяги виробництва, відкривати дочірні

підприємства тощо.

Всі лиха людей відбуваються не стільки від того,
 що вони не зробили того, що потрібно, скільки від того,

що вони роблять те, чого не потрібно робити.
Л. Толстой
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4.3. Переваги та недоліки в пошуку роботи за використанням оголошень у газетах
(журналах), мережі  Інтернет.

5. Закріплення матеріалу.
Вправа 1. «Як аналізувати газетні оголошення про вакансії».
( Учні отримують перелік порад та підбір газетних вирізок про вакансії.
Аналізують їх самостійно (5–7 хв.). 2–3 учні усно роблять аналіз оголошень.
Їх відповіді коригуються іншими учнями та викладачем).
Перелік порад «Як аналізувати газетні оголошення про вакансії»:
1. У якому виданні розміщено оголошення? ( Це дає уяву про витрати Роботодавців; про

те, наскільки широко проводиться пошук).
2. Про що підприємство вважає за потрібне інформувати?
3. В чому полягає основний напрямок діяльності підприємства?
4. Місцезнаходження запропонованої роботи? Якщо назва та адреса підприємства вказані

належним чином — це добрий знак.
5. Зміст  інформації про вакантну посаду?
6. Чи можна зрозуміти з оголошення, що пропонується: самостійна ділянка роботи чи

робота в команді?
7. Які вимоги до кваліфікації та професійного досвіду? Деколи вони перераховані явно,

а іноді їх можна зрозуміти з підтексту наданої в оголошенні інформації.
8. Чи висуваються будь-які вимоги до особистих якостей кандидата на вакантну посаду?
9. Чи передбачається попереднє навчання для новоприйнятого працівника?
10. Чи вказано розмір оплати праці? Якщо розмір оплати праці вказаний на початку

оголошення, то це свідчить про те, що підприємство чітко усвідомлює свою готовність платити
добрі гроші спеціалісту відповідного рівня. Повна ж відсутність інформації про зарплату може
означати, що вона відносно невелика, хоча бувають і виключення, наприклад, якщо організація
намагається залучити людей, для яких головний інтерес викликає зміст пропонованої роботи.

11. Чи не склалося враження, що посаду занадто розхвалюють?
!!! ПАМ'ЯТАЙТЕ: як правило, Вам не вдасться знайти в оголошенні відповіді на всі

запитання, проте, чим уважніше Ви проаналізуєте оголошення, тим краще будете підготовлені
до бесіди з роботодавцем.

Додаток: газетні уривки:
6. Підсумок уроку. Виставлення оцінок за роботу на уроці.
7. Домашнє завдання: Опрацювати газетне оголошення про вакансії.

 Підготуватися до усної відповіді.

ГАЗЕТИ  (ЖУРНАЛИ)

ІНТЕРНЕТ

1. Доступність методу 1. Значна частина вакансій не відповідають
дійсності, оскільки не всі роботодавці вчасно
поновлюють інформацію.

1. Більшість вакансій — це мережевий
маркетинг або просто недостовірна інформація

2. Вакансії з газет часто неактуальні, оскільки
газети виходять з друку через три дні після
подачі оголошень.

Переваги Недоліки

1. Доступність методу
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ПЛАН УРОКУ
Предмет «Техніка пошуку роботи»
Тема 3. Основні джерела і методи пошуку роботи
Тема уроку 3.4: Державні центри зайнятості. Агентства працевлаштування
Мета уроку:
а) дидактична — ознайомити учнів з функціями державних служб зайнятості (далі ДСЗ)

та агентств працевлаштування;
б) розвиваюча — розкрити учням зміст питань:
— віковий ценз на звернення до ДСЗ;
— хто може бути визнаним безробітним  громадянином;
— умови надання статусу безробітного;
— допомога безробітним;
— праця за кордоном;
—  особливості реєстрації  в агентствах працевлаштування.
в) виховна — виховувати в учнів довіру до ДСЗ, як до  установи, яка має вільний доступ

до інформації про ринок праці, вільні робочі місця, надає соціальні послуги та матеріальне
забезпечення на період безробіття.

Тип уроку: комбінований (можлива участь профконсультанта РЦЗ або екскурсія до РЗЦ).
Матеріально-технічне забезпечення уроку: _____________________________________
___________________________________________________________________________
Хід уроку
1. Організаційна частина: привітання , перевірка присутності учнів та підготовки до уроку.
2. Актуалізація опорних знань, умінь, навичок:
2.1. Перевірка домашнього завдання: Обговорення питань (прохань), з якими можна

звертатися до знайомих, щоб з'ясувати, як вони зможуть допомогти у пошуках роботи.
2.2. Визначення (за допомогою відповідей на питання) критеріїв, які допомогли учням

обрати професію:
Питання 1. Що привело Вас до вибору навчального закладу та навчання саме за  професією

якій навчаєтесь:
— порада друзів;
— порада батьків;
— власне бажання;
— «за компанію».
Питання 2. Чи можна сказати, що Ваша майбутня професія має попит на ринку праці?

 Де можна отримати таку інформацію?
3. Повідомлення теми і мети уроку, мотивація навчання. ДСЗ працює  з метою надання

допомоги безробітним. Знаючи функції ДСЗ, можна отримати безкоштовні послуги щодо
вибору професій з урахуванням потреб регіонального ринку праці. Отримати соціальні послуги
та матеріальне забезпечення.

4. Вивчення нового матеріалу (план; план-конспект):
План-конспект

4.1. Державна служба зайнятості
4.1.1. Функції ДСЗ:

Пісня і праця — великі дві сили.
 І Франко



40

— консультація щодо гарантій держави в сфері зайнятості;
— сприяння у підборі підходящої роботи, працевлаштування відповідно до професійної

підготовки, освіти та потреб ринку праці;
— консультація з професійної орієнтації;
— професійне тестування щодо підбору підходящої роботи;
— професійне навчання нових професій з виплатою матеріальної допомоги;
— участь в оплачуваних громадських роботах;
— сприяння ДСЗ в започаткуванні власної справи шляхом надання одноразової виплати

допомоги по безробіттю.
4.1.2. Віковий ценз на звернення до ДСЗ :
— 16 років ( в окремих випадках 15 років — за згодою батьків), згідно Закону України

«Про зайнятість населення».
— 14–15 річні можуть звертатися за працевлаштуванням ( за згодою батьків, у вільний від

навчання час, але статус безробітного не отримають до 16- річного віку);
— до 18 років — не дозволено застосовувати на важких та небезпечних роботах;
— усі особи до 18 років направляються на роботу після медичного огляду і до  21 року

щорічно підлягають такому.
4.1.3. Умови надання статусу безробітного:
Жінки ( 16–55 років); чоловіки (16–60 років).
Рішення про надання статусу безробітного приймається директором ЦЗ за особистими

заявами з восьмого дня після реєстрації у центрі зайнятості.
4.1.4. Не можуть бути безробітними:
— громадяни віком до 16 років;
— громадяни, які вперше шукають роботу і не мають професії, у разі відмови їх від

проходження професійної підготовки або від оплачуваної роботи, яка не потребує професійної
підготовки;

— які відмовились від двох пропозицій підходящої роботи;
— які мають право на пенсію.
4.1.5. Допомога по безробіттю:
— мають право на допомогу ті, у кого статус безробітного;
— для випускників ЗОШ, ПТНЗ, ВНЗ — тривалість виплати допомоги 180 календар-

них днів.
4.2. Кадрові та рекрутингові агентства:
— беруть оплату з пошукачів роботи (відсоток з першої заробітної плати), а значить

зацікавлені в працевлаштуванні громадян;
— мають більшу базу даних про вакансії, ніж рекрутингові агентства;
— послуги рекрутингових агентств  сплачує фірма-замовник.
4.3. Праця за кордоном.
4.3.1. Пошуки роботи:
— молодіжні бізнес-центри;
— інформаційні дайджести ( ЗМІ, реклами тощо);
— вищі навчальні заклади ( практика, навчання за кордоном);
—  поради знайомих.
4.3.2. Вимоги до фірм (закладів), які організовують виїзд на роботу за кордон:
— наявність оригіналу ліцензії, отриманої в Міністерстві праці та соціальної політики

України;
— поцікавтеся в ДСЗ, чи є у фірми позитивний досвід працевлаштування українських

громадян за кордоном;
— вимагайте оформлення спеціальної робочої візи — туристична та гостьова не дають

права на роботу в інших державах;
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— обов'язково вимагайте укладання контракту у 2-х примірниках. Контракт повинен бути
заповнений на зрозумілій для вас мові (українській чи російській).

В контракті повинно бути визначено:
— термін дії;
— тривалість робочого дня;
— вихідні дні;
— оплата праці;
— умови проживання;
— медичне страхування;
— ім'я та адреса роботодавця;
— умови розірвання контракту.
— при складанні контракту уникайте фраз: «та інші види робіт», «всі роботи на вимогу

роботодавця» тощо;
—  після приїзду в іншу країну обов'язково зареєструйтеся в посольстві України.
4.3.3. Запам'ятайте:
— залишайте близьким і рідним найточніші координати вашого майбутнього перебування

(точну адресу, реквізити організації, контактні телефони менеджера, організації);
— обов'язково телефонуйте додому;
— ніколи і нікому не віддавайте паспорта;
— перед від'їздом зробіть ксерокопії своїх документів (1 комплект залиште дома,

інші візьміть з собою);
—  не довіряйте незнайомим людям, не віддавайте їм своїх документів.
5. Закріплення матеріалу.
Питання до учнів:
— яка основна задача спеціалістів ДСЗ ?
— з якою метою проводяться «Ярмарки вакансій», «Дні відкритих дверей» підприємств?
— який віковий ценз на звернення до ДСЗ?
— чи може випускник ПТНЗ звернутися за допомогою до ДСЗ?
6. Підсумок уроку: Аналіз уроку. Виставлення оцінок.
7. Домашнє  завдання:  Скласти пам'ятку для молоді , яка виїжджає на роботу за кордон.
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Додаток до уроку 3.4.

ПОСЛУГИ,
ЯКІ НАДАЄ ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ЗАЙНЯТОСТІ:

 1. Сприяння громадянам у підборі підходящої роботи відповідно до здібностей,
освіти,  з урахуванням потреб ринку праці.

 2. Інформування роботодавців про професійно-кваліфікаційний склад безробітних,
що перебувають на обліку в центрі зайнятості.

 3. Допомога роботодавцям у підборі та навчанні необхідних працівників із числа
незайнятого населення.

 4. Інформування про вільні робочі місця (вакантні посади).
 5. Працевлаштування малозахищених верств населення (інвалідів, окремих категорій

молоді, одиноких матерів тощо).
 6. Професійна підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації безробітних.
 7. Профорієнтаційні послуги (інформація про професії, що мають попит на ринку

праці, допомога у виборі професії).
 8. Сприяння започаткуванню власної справи (зайняття підприємницькою

діяльністю).
 9. Навчання безробітних техніці самостійного пошуку роботи.
10. Сприяння  громадянам у тимчасових оплачуваних роботах.
11. Виплата в установленому порядку допомоги по безробіттю та матеріальної

допомоги.
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ПЛАН УРОКУ

Предмет: Техніка пошуку роботи.
Тема 4. Інструменти пошуку роботи.
Тема уроку № 4.1. Інструменти пошуку роботи.
Мета уроку: надати знання щодо наявності інструментів пошуку роботи та їх використання
Виховна мета: виховувати креативне мислення стосовно застосування різноманітних

засобів, ефективних для працевлаштування.
Тип уроку: засвоєння нових знань
Наочність та технічні засоби навчання: __________________________________________
Міжпредметні зв'язки: _______________________________________________________
Хід уроку
1. Організаційна частина: Привітання,  облік присутності учнів, перевірка їх готовності до уроку.
2 Актуалізація опорних знань, умінь, навичок:
2.1. Перевірка конспектів стосовно виконання домашнього завдання попереднього уроку.
3. Мотивація навчальної діяльності учнів: Працевлаштування починається після

вдалого результату співбесіди з роботодавцем, а передумовою для запрошення на співбесіду
є вдала самореклама, вміло представлена за допомогою можливих наявних інструментів.

4. Виклад навчального матеріалу (план; план-конспект):
План-конспект

Сьогодні на ринку праці існує велика конкуренція на вакантні місця роботи. Попередній
відбір кандидатів на вакантне місце праці проводиться на основі певних критеріїв отриманої
інформації.

В якості товару самореклами виступають:
— кваліфікація;
— практичні навики;
— професійні і персональні характеристики;
— вміння та заслуги кандидата, щоб виконувати потрібні обов'язки по роботі.
Запрошення на роботу отримає не найбільш кваліфікований і найкращий з кандидатів,

а той, хто зуміє найкраще відобразити свою кваліфікацію, практичні навики і вміння.
Тому вкрай важливо навчитись здійснювати самопрезентацію так, щоб максимально

відобразити себе в  найкращому світлі в очах роботодавця.  Для цього застосовують певні
«інструменти» самопрезентації – листи, анкети,  документи про освіту,  докази набутого досвіду
роботи, портфоліо, з метою «продажу» своєї кваліфікації.

Підготовка цих документів повинна відображати особу у відповідності до вимог
роботодавця  щодо існуючої вакансії.

З метою самореалізації шукач роботи застосовує різні види наявних документів, які
підтверджують переваги кандидата на посаду. Серед них найбільш відомі: резюме, візитна
картка, портфоліо, автобіографія, корпоративна анкета. Ці документи складаються особисто.
Уявлення про вміння і навички  людини додають документи з попереднього місця навчання
(праці): характеристика, лист-подяка.

Не  відкладайте на завтра те, що можна зробити сьогодні.
Б. Франклін
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Підтверджують рівень фаховості: документи про освіту, нагороди, сертифікати, виписка
з трудової книжки. При надсиланні роботодавцю для ознайомлення особистих документів
слід скерувати супровідний лист, як пояснення щодо мети звернення.

    5. Закріплення нового матеріалу: опитування учнів
1. В чому полягає роль самопрезентації?
2. Які вам відомі інструменти пошуку роботи?
3. В чому полягає призначення перелічених інструментів?
6. Підсумки уроку: виставлення оцінок та їх мотивація
7.  Домашнє завдання: вивчити інструменти пошуку роботи, можливі для самореклами.
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Додаток до уроку 4.1.

 

Резюме
автобіографія

Корпоративна
анкета

Супровідний
лист Портфоліо Рекомендаційний

лист

Характеристика Лист-подяка
Документи
про освіту

Нагороди,
сертифікати Досвід роботи/

стажування
(трудова книжка)

Складаємо портфоліо  для пошуку роботи
       Основні завдання:
1.Усвідомити важливість самопрезентації для отримання бажаної роботи.
2. Навчитись правильно складати резюме.
3. Оцінити допоміжну роль супровідних та рекомендаційних листів.

ПОРТФОЛІО — одна з сучасних технологій пошуку роботи,  яка допомагає вам справити
позитивне враження на роботодавця  і відкрити нові можливості для власного професійного
зростання.

До портфоліо входять:

Резюме, Мотиваційний лист (супровідний лист), Рекомендації (рекомендаційний лист).
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ПЛАН  УРОКУ
Предмет: Техніка пошуку роботи
Тема 4. Інструменти пошуку роботи
Тема уроку № 4.2. Види документів за функціональним призначенням
Мета уроку:  Навчити учнів розрізняти документи за функціональним призначенням;
формування вмінь учнів щодо вибору, підготовки та надання документів для

самопрезентації з досягнення подальшого успішного працевлаштування.
Виховна мета: Виховувати акуратне та ретельне поводження у підготовці та поданні

особистих документів.
Тип уроку: Комбінований
Наочність та технічні засоби навчання ________________________________________
___________________________________________________________________________
Міжпредметні зв'язки _________________________________________________________
Хід уроку
1. Організаційний момент.

1.1. Привітання.
1.2. Перевірка присутності учнів та готовності їх до уроку.

2. Актуалізація опорних знань учнів.
Усне опитування:
2.1. Чому для пошукача роботи важлива самопрезентація?
2.2. Яку роль у підготовці самопрезентації відіграють інструменти пошуку роботи?
2.3. Які інструменти пошуку роботи вам відомі?
3. Мотивація навчальної діяльності учнів: У створенні інструментів пошуку роботи

надзвичайно важливими є знання про існуючі види документів та вимоги до складання їх, що
в майбутньому допоможуть у правильному виборі, оформленні та використанні при пошуку
роботи та працевлаштуванню.

4. Виклад навчального матеріалу (план; план-конспект):
4.1. Діловодство — наука про засвоєння роботи з документами.
4.2. Вимоги до створення документів.
4.3. Види документів за ознаками та функціональним призначенням.

План-конспект
Діловодство — це діяльність, яка охоплює питання створення документів згідно

прийнятих норм та організацію роботи з ними.
Засвоєння прийомів роботи з документами дає змогу скоротити час на їх створення

та вміле застосування у майбутньому. Правильно підготовлений і належним чином
оформлений документи свідчить про культуру виконавця.

Документ — це матеріальний об'єкт, що містить зафіксовану інформацію, оформлений
у встановленому порядку і має юридичну силу.

Складання документів на папері довільного формату не дозволяється. Встановлені розміри
документів: А3 (297 х 420 мм), А4 (210 х 297 мм), А5 (148 х 210 мм).

Текст документа повинен мати правдиву інформацію, викладену стисло, грамотно,
об'єктивно, без повторень, чітко і коротко.

Праця не є доброзичливою, але є неминучою умовою доброзичливого життя.
 Л. Толстой



47

        ДОКУМЕНТИ КЛАСИФІКУЮТЬ ЗА ОЗНАКАМИ:
—  за способом фіксації інформації: письмові, графічні, фото- і кінодокументи;
—  за змістом: організаційні, розпорядчі, довідково-інформаційні, з кадрових питань, особові

офіційні;
— за назвою: накази, розпорядження, інструкції, правила, заяви, службові листи тощо;
—  за видами: типові, трафаретні, індивідуальні;
—  за складністю: прості, складні;
— за місцем складання: внутрішні, зовнішні;
— за терміном виконання: термінові, нетермінові;
— за походженням: службові, офіційно-особисті;
— за гласністю: звичайні, таємні, конфіденційні, для службового користування тощо;
— за юридичною силою: справжні (істинні), фальшиві (підроблені);
— за стадіями виготовлення: оригінали, копії;
— за терміном зберігання: постійного, тривалого, тимчасового зберігання;
— за родом діяльності виділяють системи документації за певною класифікацією.
        Всі документи за функціональним призначенням можна поділити на групи:
— організаційні: положення, статути, інструкції, правила;
— розпорядчі: постанови, розпорядження, накази, ухвали, вказівки;
—  довідково-інформаційні: довідки, акти, службові листи, відгуки, оголошення, доповідні

та пояснювальні записки, телеграми тощо;
— з кадрово-контрактових питань: автобіографії, заяви та накази, особові листки, трудові

книжки, особові картки, характеристики, трудові угоди, контракти;
— особові офіційні документи: заяви, скарги, розписки, доручення, пропозиції тощо.
 В якості інструменту пошуку роботи з метою самопрезентації, як правило оформляють:
— резюме/автобіографія — це вид документа, в якому подаються короткі відомості про

навчання, трудову діяльність та професійні успіхи й досягнення особи, яка його складає;
— портфоліо — це спосіб фіксування, накопичення, оцінки і самооцінки особистих

досягнень за певний проміжок часу;
— характеристика — рекомендаційний документ, який містить відомості про ділові якості

працівника й відгуки про його службу, суспільну діяльність;
— супровідний лист є невід'ємною додатковою частиною резюме, при працевлаштуванні

на підприємство;
 —  рекомендаційний лист — це службовий лист, який містить позитивний або негативний

відгук про особу з боку його колишнього керівника або співробітника з професійної точки
зору;

—  візитна картка — картка для вручення під час знайомства та візиту; документ, який
має певний стандарт і містить достовірну, достатню інформацію про її власника;

— лист-подяка — це діловий лист, який містить слова подяки з якогось приводу:
 за професійну роботу,  якісно надані послуги тощо;

— документ про освіту засвідчує здобуття особою освіти та кваліфікації за певними
освітньо-кваліфікаційними рівнями;

— нагороди, сертифікати — це документи, що засвідчують високий професійний рівень
і право його власника на виконання окремих робіт, що вимагають спеціального дозволу;

— трудова книжка (досвід роботи/стажування) — це основний документ про трудову
діяльність працівника, який підтверджує стаж роботи, а також дає змогу власнику при
прийнятті на роботу мати уяву про досвід роботи працівника;

— корпоративна анкета — це спеціальний опитувальний бланк (картка) для одержання
інформації про певну особу — дату народження, адресу, освіту, професію тощо.
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5. Закріплення нового матеріалу:
5.1. Які види документів ви  знаєте?
5.2. Які документи слід використовувати в якості інструментів пошуку роботи?
5.3. Які документи оформляють при прийомі на роботу?
6. Підсумок уроку: виставлення оцінок та їх мотивація.
7. Домашнє завдання: Вивчити види документів. Підготувати перелік особистих даних

для створення документів з метою самопрезентації.
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ПЛАН УРОКУ
Предмет: Техніка пошуку роботи
Тема 4. Інструменти пошуку роботи
Тема уроку № 4.3. Складання резюме
Мета уроку: навчити складати резюме
Виховна мета: виховувати грамотність учнів в оформленні документів щодо ефективної

самопрезентації
Тип уроку: комбінований
Наочність та технічні засоби навчання__________________________________________
Міжпредметні зв'язки: ________________________________________________________
Хід уроку
1. Організаційна частина: Привітання,  облік присутності учнів, перевірка їх готовності до уроку.
2. Актуалізація опорних знань, умінь, навичок:
2.1. Усне опитування:
В чому полягає самопрезентація?
Назвати шляхи досягнення ефективної самореклами.
Які інструменти пошуки роботи ви знаєте?
3. Мотивація навчальної діяльності учнів: основним документом у забезпеченні

самопрезентації пошукача роботи слід вважати резюме — документ, який складається особисто
і відображає найкращі досягнення.

4. Виклад навчального матеріалу (план; план-конспект):
4.1. Вимоги до складання резюме;
4.2. Основні правила складання резюме;

План-конспект
Резюме — це вид документа, в якому подаються короткі відомості про навчання, трудову

діяльність та професійні успіхи й досягнення особи, яка його складає.
Основна вимога до такого документа — вичерпність потрібних відомостей і лаконічність

викладу.
Найчастіше використовується під час прийому на роботу. Мета резюме — зацікавити

роботодавця своєю кандидатурою. Подається він із супровідним листом, де висловлюється
бажання  отримати те чи інше місце та пояснюється, чому саме ви підходите на цю вакансію.

Немає єдиних правил написання цього документа. Для кожного конкретного випадку
складається окреме резюме.

 Реквізити резюме
Взагалі не встановлено якихось суворих вимог щодо розташування реквізитів резюме,

але одним з найпоширеніших є зразок, коли подається:
1. Назва документа.
2. Прізвище, ім'я та по  батькові особи, яка складає резюме.
3. Контакти.
4. Мета складання резюме.
5. Досвід роботи.

Щоб здивуватися, потрібна мить, а щоб зробити дивовижну річ,
потрібні роки терпіння і наполегливої праці.

До. Гельвецій
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6. Освіта.
7. Знання мов.
8. Дата, підпис.
Основні правила складання резюме.
 Резюме має бути коротким, правдивим і не перетворюватися на роман. Головна мета —

створити сприятливе враження про себе і переконати роботодавця в тому, що Ви саме та
людина, яка зможе прекрасно виконувати цю роботу.

 При вказівці досвіду роботи та відомостей про освіту використовуйте зворотній
хронологічний порядок. Стиль резюме повинен відрізнятися: стислістю, конкретністю (чим
коротше буде інформація, тим краще, головне, щоб воно відповідало поставленій меті), чесністю
(не включайте в резюме помилкову інформацію, але правильно розставляйте акценти).

Уникайте негативної інформації в резюме, не вказуйте рівень бажаної заробітної плати,
а також довгострокові цілі в плані кар'єрного росту. Не потрібно починати речення з «Я».
Це Ваше резюме і Ви, природно пишете про себе. Краще починати з активних дієслів типу
«управляв», «досягав», «аналізував».

 Зовнішнє оформлення резюме повинно зробити його читання максимально комфортним.
Уникайте незрозумілих скорочень і довгих фраз. Друкуйте резюме на хорошому папері
розбірливим і, по можливості, великим шрифтом. Зробіть чітку рубрикацію тексту. Правильно
розташуйте текст.

Резюме не повинно займати більше однієї сторінки. Якщо не вдалося вкластися
в сторінку, то вкажіть в кінці сторінки, що продовження потрібно дивитися на наступному
листі, а на всіх аркушах, крім першого, зверху вкажіть номер сторінки і своє прізвище.

При написанні резюме багато здобувачів традиційно роблять помилки. Ознайомтеся
з ними і спробуйте їх уникнути:

— Непрезентабельний зовнішній вигляд;
— Присутній надлишок інформації, погана якість ксерокопій, неякісний папір;
— Немає чіткої організації та послідовності у викладі інформації;
— Відсутня системність у вказівці трудової діяльності, присутні тимчасові прогалини, про

які немає інформації, інформація не поділена на розділи та підрозділи; резюме занадто довге;
— Включена інформація, яка не має значення;
— Вказаний вік, стан здоров'я, очікувана заробітна плата, час, проведений без роботи;
— Використовуються спеціальні терміни, абревіатури, пропозиції побудовані занадто

складно;
— Присутні друкарські помилки, граматичні та орфографічні помилки.
Маючи на руках резюме, дуже важливим аспектом у пошуку роботи є вміння правильно

себе піднести і правильно почати розмову з роботодавцем. Необхідно все заздалегідь
спланувати, щоб не було безглуздих заминок в розмові.

5. Закріплення нового матеріалу: опитування учнів
1. В чому полягає мета складання резюме?
2. Що таке резюме?
3. Вимоги до складання резюме?
4. Основні правила складання резюме.
6. Підсумки уроку: виставлення оцінок та їх мотивація
7. Домашнє завдання: скласти особисте резюме з дотриманням основних вимог і правил.
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Позаду залишилися роки навчання, у руках заповітний диплом, і тепер вам потрібно
буде здати перший іспит у новому житті — знайти роботу. Підготовку до нього шукачі
починають  з пошуку цікавих вакансій, у той час як роботодавці приймаються за
вивченням резюме. У першу чергу їх цікавлять кваліфіковані фахівці, однак
і випускники можуть привернути увагу HR-менеджера.

Пошук першої роботи — справжній іспит для молодшого фахівця. Яким же повинне
бути ідеальне резюме молодого фахівця?

1. Сувора відповідність вакансії
На початку резюме вкажіть посаду, що Вам цікава. Краще, якщо позиція, на яку Ви

претендуєте, буде називатися так само як і вакансія, — і тоді Ваше резюме скоріше приверне
увагу .

2. Діловий стиль
Шапка резюме — це «паспорт кандидата», при вивчені якого роботавець складає певну

думку про шукача, і виявлена при його заповнені акуратність зіграє на Вашу користь.
3. Адекватний розмір зарплати.
У графі «Очікуваний рівень доходу» переважніше вказати «за домовленістю» — таке

формулювання значно розширює коло пошуку роботи. У цей час можливість одержати необхідні
для подальшого професійного та кар’єрного росту навички й досвід для Вас є важливішою,
ніж висока зарплата

Роботодавці не хочуть платити вчорашнім студентам високу зарплату, проте готові вкладати
сили та час у навчання молодих фахівців (що розцінюється як фінансова інвестиція). Якщо Ви
розділяєте таку точку зору, то можливо, саме Вас візьмуть у команду.

4. Освіта.
Місце навчання  — основний пункт резюме молодого фахівця, адже отримана спеціальність

— це практично єдине чим  випускники можуть похвалитися. Вкажіть повну назву навчального
закладу, роки навчання, факультет, назву спеціальності. Але не варто обмежуватися лише цими
відомостями — краще розписати ваші досягнення максимально докладно.

Курси та тренінги — опишіть їх у розділі «Додаткова освіта»
5. Акцент на практичні навички
Розділ  «Досвід роботи» викликає в молодих фахівців найбільше запитань: що писати, якщо

фактично ніякого досвіду роботи немає? Що можна відбити в цій частині резюме? Навчальну
практику та стажування  — більшість вишів відправляють студентів на профільні підприємства,
де можна отримати уявлення про професії та досвід роботи. Непрофільний досвід роботи —
практично всі студенти трохи працюють під час навчання. Обов'язково зазначте цей досвід у
резюме, навіть якщо робота не мала відношення до Вашої майбутньої професії.

6. Додаткові знання та навички
У цьому розділі потрібно вказати все, що може стати в нагоді в роботі на бажаній посаді:

іноземні мови, володіння ПК, наявність посвідчення водія, тощо.
7. Особисті відомості: сподобатися роботодавцеві.
Ключові навички, участь у конкурсах і олімпіадах, особисті якості — це все також може

зацікавити роботодавця.
І останнє — перевірте резюме на помилки. Не забувайте й про лаконічність: не у кожного

HR-менеджера є час на те, щоб переглядати трьохсторінкові життєписи. Навіть значний досвід
роботи можна викласти на одному-двох аркушах формату А4

Додаток до уроку 4.3.
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Додаток до уроку 4.3.

ПОРАДИ ДО СКЛАДАННЯ РЕЗЮМЕ

         Основні принципи, якими необхідно керуватись під час складання резюме:

• Структурованість
• Тематичність
• Цілеспрямованість
• Професіоналізм
• Зрозумілість (відсутність скорочень, вузько галузевої термінології)
• Об'єктивність
• Позитивність
• Активність
• Стислість (1–2 сторінки стандартного формату А4)
• Грамотність
• Діловий стиль
•   Естетичніс

За матеріалами: Як правильно скласти резюме [Електронний ресурс]. — Режим доступу до
ресурсу:http://www.osvita.org.ua/job/articles/1.html

НЕ СЛІД ПИСАТИ ВАРТО ПИСАТИ
навчив двох нових службовців
скоротив помилки на 15 %, чим
заощадив фірмі $ 40 000
освоїв нові процедури в рекордно
короткий термін — за два тижні
виконав…
ефективно використовував…

відповідав за...
допомагав клієнтам в…
підвищив потенціал продукту на
ринку

займався навчанням
допомагав зменшити помилки

швидко засвоюю нові знання

відповідав за виконання…
знаходив застосування наступним
можливостям
ніс відповідальність за…
улагоджував скарги на…
перешкоджав зниженню частки
продажів
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Додаток до уроку 4.3.

 

Коваленко Надія Михайлівна
31.12.1979 р.н.
т.: 099 567 12 34, т.: 449 67 00, т.: 434 08 09
Мета: отримати помічника директора, офіс-менеджера, секретаря.

ДОСВІД РОБОТИ

2007–2009 рр. ТОВ «Стимул», офіс-менеджер:
прийом телефонних дзвінків;
забезпечення життєдіяльності офісу;
пошуку менеджерів для фірми

2004–2007 рр. ТОВ «ВЕРК», менеджер з підбору персоналу:
розміщення оголошень про вакансії;
пошук резюме пошукачів;
проведення співбесід;
відвідування виставок;
прийом телефонних дзвінків;
ведення первинної документації;
оформлення заявок на канцтовар.

2003–2006 рр. ЗАО «Золотов-Банк», спеціаліст відділу
кредитування споживачів та дистрибуції:
консультування клієнтів;
оформлення заявок на кредити;
складання звітів про роботу

ОСВІТА
1998–2003 Київський національний лінгвістичний університет

(факультет заочного та вечірнього навчання).
Спеціальність: англійська мова та література.

Додаткова ПК: Word, Outlook, Internet, 1C;
інформація посвідчення водія кат. «В».

Знання мов: англійська (розмовна), німецька (зі словником),
                            курси «Business English».

приклад резюме
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ПЛАН  УРОКУ
Предмет: Техніка пошуку роботи
Тема 4. Інструменти пошуку роботи
Тема уроку № 4.4. Складання супровідного та рекомендаційного листів.
Мета уроку: Надати знання та сформувати вміння щодо складання супровідного

та рекомендаційного листів.
Виховна мета: Виховувати старанність та формувати культуру звернень при оформленні

ділових листів.
Тип уроку: Комбінований
Наочність та технічні засоби навчання _________________________________________
Міжпредметні зв'язки________________________________________________________
Хід уроку
1. Організаційний момент.

1.1. Привітання.
1.2. Перевірка присутності учнів та готовності до уроку.

2. Актуалізація опорних знань учнів.
2.1. Перевірка домашнього завдання за темою попереднього уроку щодо складання резюме.
3. Мотивація навчальної діяльності учнів: При відсиланні особистих документів для

розгляду роботодавців необхідно долучати супровідний лист, в якому зазначається мета
звернення.

4. Виклад навчального матеріалу (план; план-конспект):
План-конспект

4. 1. Мета складання супровідного та рекомендаційного листів.
Супровідний та рекомендаційний листи — вид службових листів, що належать до

основних засобів обліку інформацією, яка надається як вхідна або вихідна документація.
З метою підсилення уваги роботодавців щодо розгляду резюме слід скерувати супровідний

та рекомендаційний листи.
Супровідний лист підкреслює глибини резюме та дозволяє розкрити індивідуальність

пошукача роботи. Висилається разом з резюме. Не рекомендується посилати однакові резюме
і супровідні листи у різні підприємства, оскільки діяльність кожного з них є різною. Тому резюме
потрібно коректувати до специфіки діяльності кожного підприємства зокрема.

Текст супровідного листа складається з двох логічно пов'язаних частин: вступної та основної.
У вступній частині зазначають факти, обставини, причини написання листа. В основній частині
тексту викладають його головну мету у формі пропозиції, відмови, гарантії, зауваження,
висновків. Їх складають, коли потрібно доповнити та роз'яснити основні документи. Супровідні
листи починаються словами: «Надсилаю ...», «Скеровую ...», «Відправляю ...» тощо.

Якщо є можливість взяти рекомендаційний лист з місця попередньої роботи або
навчання, необхідно скористатись цією можливістю. Рекомендації зазвичай підвищують
шанси для розгляду кандидатури на вакантну посаду. Рекомендаційні листи, як правило,
універсальні. За текстом даного листа необхідно визначати потребу у відсиланні на дане
підприємство.

Чим вища культура, тим більшою пошаною користується праця
В. Ромер
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4.2. Правила складання супровідного та рекомендаційного листів.
Правила складання супровідного листа.
У процесі написання супровідного листа необхідно врахувати декілька обставин: ціль,

аудиторія, зміст, формат.
Ціль супровідного листа — звернути увагу роботодавця на інформацію в резюме з метою

прийняття рішення стосовно майбутньої співбесіди.
Аудиторія: супровідний лист повинен бути орієнтований на кожне окреме підприємство,

вакансія якої цікавить пошукача роботи. Спочатку необхідно провести дослідження, щоб
вивчити потреби підприємства з метою використання отриманих знань та досягнення
зацікавленості роботодавця в організації співбесіди. Супровідний лист характеризує адресата,
показує вміння звертати увагу на деталі, навики комунікації, ентузіазм, інтелект, певний інтерес
до підприємства, до якого звертається  пошукач роботи.

Зміст супровідного листа має містити наступну інформацію:
— точну назву підприємства та адресата, на чиє ім'я скеровується лист;
— назву посади, на яку претендує пошукач роботи;
— виявлений інтерес до роботи на даному підприємстві;
— особиста кваліфікація, що дасть можливість працювати на підприємстві;
— відповідність досвіду вимогам підприємства;
— власні досягнення, навики, перелічені в резюме.
Правила складання рекомендаційного листа:
— лист складається на бланку підприємства;
—  зміст листа довільний та містить відгук про діяльність на попередньому місці зайнятості;
—  звернення до адресата відсутнє, бо рекомендація універсальна для майбутнього місця;
—  важливим у тексті листа є відзначення професійного досвіду та кваліфікації, необхідні

для   подальшого працевлаштування.
5. Закріплення нового матеріалу:
5.1. В чому полягає мета створення супровідного листа?
5.2. Назвіть мету надсилання роботодавцю рекомендаційного листа?
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Додаток до уроку 4.4.

ВИМОГИ ДО СКЛАДАННЯ СУПРОВІДНОГО ЛИСТА

Попередня заявка на посаду/вакансію, зазвичай, складається з двох документів:
супровідного листа і резюме. Супровідний лист покаже Вашому майбутньому роботодавцю,
настільки ви здібний і професійний спеціаліст. Це Ваш шанс скласти хороше враження, показати,
що Ви серйозно і відповідально готуєтеся до нової роботи. У той час, як резюме надає загальну
інформацію про Вас (дата народження, опис роботи, освіта), супровідний лист виділяє Вас
серед багатьох інших кандидатів.

У процесі написання супровідного листа необхідно врахувати кілька факторів: ціль,
аудиторія, зміст, формат.

ЦІЛЬ

Супровідний лист і резюме містять інформацію, яку майбутній роботодавець використає
для прийняття рішення про те, запрошувати Вас на співбесіду чи ні. Ціль супровідного листа —
звернути увагу роботодавця на Ваше резюме.

АУДИТОРІЯ

Супровідний лист надає майбутньому роботодавцю можливість Вас «почути». Він
характеризує Вас як особистість, показує вміння звертати увагу на деталі, навики комунікації,
ентузіазм, інтелект і певний інтерес до компанії, в яку Ви відсилаєте листа.

Таким чином, супровідний лист повинен бути орієнтований на кожну окрему компанію,
вакансія якої Вас цікавить. ви повинні провести невелике дослідження для того, щоб вивчити
потреби і цілі компанії, а потім використати отримані знання у своєму листі.

ЗМІСТ

Супровідний лист повинен бути адресований визначеній компанії і визначеній особі, яка
буде розглядати Вашу заяву. Зазвичай такого роду інформацію Ви зможете або знайти
самостійно, або просто довідатися в компанії, хто адресат.
У листі Ви повинні вказати посаду, на яку претендуєте. Підкресліть свій інтерес і знання у тій
сфері, в якій працює компанія в даний час, а також Вашу кваліфікацію в цій галузі. необхідно,
щоб майбутній роботодавець знав: чому Ви хочете працювати саме в цій компанії, відповідність
Вашого досвіду вимогам компанії, Вашу кваліфікацію.

Зазначте в супровідному листі найважливіші та доречні досягнення, навики і досвід, перелічені
в резюме. У супровідному листі Ви повинні посилатися на резюме (наприклад: «більш детально
розглянуто в резюме»).

З метою підсилення дії резюме направте роботодавцю супровідний та рекомендаційний
листи.

Супровідний лист
Супровідний лист надає глибини Вашому резюме та дозволяє розкрити Вашу індивідуальність.
Крім того, в ньому Ви докладніше пояснюєте, чому Вашу кандидатуру доцільно розглянути.

ПРАВИЛА СКЛАДАННЯ СУПРОВІДНОГО ЛИСТА
Перше речення повинно захоплювати всю увагу роботодавця. Вкажіть на спільні інтереси

в досягненні успіхів в роботі. Наприклад: «Мій досвід роботи, зв 'язки, знання бази
даних…допоможуть Вашій компанії досягти хороших результатів». Висловіть всій ентузіазм
з приводу цієї роботи. Лист повинен бути коротким (5–6 речень), але влучним.
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Приклад супровідного листа

СУПРОВІДНИЙ ЛИСТ
Степаненко Ганна Сергіївна
Київ, вул. Артема, б. 2, кв. 55
Телефон: 235 55 55

Шановний Олексію Степановичу!

Направляю Вам резюме й прошу розглянути мою кандидатуру на вакансію (конкретизуєте
відповідно до оголошення). Мені 29 років, фінською мовою володію на рівні побутового
спілкування, англійською — вільно. Я закінчила філологічний факультет КНУ імені Тараса
Шевченка (англійська та французька мови). Мене приваблює перспектива кар'єри
в туристичному бізнесі, в свій час познайомилась з аспектами даного напрямку, працюючи
гідом-перекладачем у студентські роки.
Я була б рада отримати запрошення на співбесіду, щоб при особистій зустрічі обгрунтувати
свої можливості приносити фірмі значну користь завдяки своїй кваліфікації та настрою на
позитивний результат.
Сподіваюсь поспілкуватися з Вами по телефону протягом тижня, щоб погодити можливий
час зустрічі, Дякую вам за увагу.
                                                                                           Ганна Степаненко

Додаток до уроку 4.4.
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Приклад рекомендаційного листа

РЕКОМЕНДАЦІЙНИЙ ЛИСТ
Іванов Іван Іванович був прийнятий на роботу в компанію «Метрополіс» у червні 2005 року

з внутрішньо-економічної діяльності. Він добре зарекомендував себе і з вересня 2007 року очолив
відділ закупок.

У своїй роботі Іванов І. І. успішно поєднує професіоналізм, знання ринку, добрі комерційні здібності
з якостями сильного організатора. Робота відділу закупок і особисто Іванов І. І. позитивно оцінюється
керівництвом.

У 2010 році керівництво холдінгової компанії «Комерц-сервіс», до якої входила компанія
«Метрополіс», прийняло рішення про закриття цієї компанії у зв'язку з концентрацією ресурсів на
інших напрямках бізнесу.

Вважаємо, що Іванов І. І, як сильний спеціаліст з внутрішньо-економічної діяльності може
представляти серйозний інтерес для компанії, які за своїм профілем близькі до того, чим займався
Іванов І. І. у 2005–2010 роках.
Семенов Павло Іванович,
виконавчий директор
ЗАТ «Комерц-Сервіс»
Тел.: 525 22 00

Додаток до уроку 4.4.

5.3. В чому полягає відмінність у створенні та застосуванні супровідного та
рекомендаційного листів?

6. Підсумок уроку: виставлення оцінок та їх мотивація.
7. Домашнє завдання: Скласти супровідний лист до особистого резюме.
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ПЛАН  УРОКУ
Предмет: Техніка пошуку роботи
Тема 5. Техніка пошуку роботи
Тема уроку № 5.1. Загальний алгоритм  пошуку роботи.
Мета уроку: Надати знання щодо порядку дій у пошуку роботи та досягнення

працевлаштування в оптимальні терміни.
Виховна мета: Виховувати в учнів цілеспрямованість у пошуку роботи, творче мислення

щодо застосування порядку дій і методів ефективного працевлаштування.
Тип уроку: Комбінований.
Наочність та технічні засоби навчання ________________________________________
Міжпредметні зв'язки________________________________________________________
Хід уроку
1. Організаційний момент.

1.1. Привітання.
1.2. Перевірка присутності учнів та готовності їх до уроку.

2. Актуалізація опорних знань учнів.
2.1. Усне опитування:
Які інструменти пошуку роботи вам відомі?
Назвіть відмінності при складанні резюме та автобіографії?
2.2. Перевірка виконання домашнього завдання щодо складання автобіографії.
3. Мотивація навчальної діяльності учнів: Знаючи своє професійне призначення,

можливі джерела вакансій та інструменти пошуку роботи слід перейти до конкретних дій
стосовно працевлаштування. Для цього необхідно знати загальний алгоритм пошуку роботи.

4. Виклад навчального матеріалу (план; план-конспект)
План-конспект

Пошук  роботи вимагає не лише професійних знань, але і загальних правил поведінки,
вміння ефективно використовувати конкретні ситуації, що виникають на кожному етапі.

Конкуренція при прийомі на роботу продовжує зростати, тому знання певних правил,
ситуації на ринку праці є важливими для шукачів роботи.

Загальний алгоритм пошуку роботи можна розглядати наступним чином:
1. Прийняти рішення щодо роботи,  яка вам потрібна  відповідно  набутого рівня  кваліфікації.
Існує декілька підходів до пошуку роботи:
— на основі власних бажань;
—  з врахуванням потреб ринку праці;
— виходячи з особистого досвіду, професійних навичок та вмінь.
2. Проаналізувати джерела вакансій:
— засоби масової інформації (періодичні видання (газети, журнали), телепередачі

та телетексти, інформацію радіо);
— довідники та видання, які висвітлюють заходи роботодавців з метою запрошення на

роботу;
— оголошення про вакансії на дошках оголошень в громадських місцях, у транспорті, біля

підприємств;
— центри зайнятості та агенції працевлаштування;

Тільки два стимули примушують працювати людей:
бажання заробітної плати і страх її втратити.

 Г. Форд
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— сайти в мережі інтернет;
— особисті контакти з іншими людьми;
— масові інформаційні заходи (ярмарки вакансій, дні відкритих дверей, аукціони спеціалістів

тощо).
3. Застосувати методи пошуку роботи:
— спілкування (зі знайомими, роботодавцями, працівниками підприємств, спеціалістами

стосовно підбору кадрів тощо);
— підготовка та розсилка резюме, рекомендаційних листів з пропозиціями щодо власних

послуг підприємствам, організаціям, установам;
— здійснення телефонних дзвінків на підприємства, організації і установи з метою

з'ясування  можливості подальшої співбесіди.
4. Взяти участь у співбесіді.
5. Здійснити оформлення на роботу за умови позитивних результатів співбесіди.
5. Закріплення нового матеріалу:
5.1. В чому полягає загальний алгоритм пошуку роботи?
5.2. Які поширені підходи до пошуку роботи вам відомі?
5.3. Які джерела вакансій можливо застосувати?
5.4. Назвіть відомі методи пошуку роботи?
6. Підсумок уроку: виставлення оцінок та їх мотивація.
7. Домашнє завдання: Зробити опис особистого алгоритму пошуку роботи, який, на вашу

думку, найбільш ефективний. Обґрунтуйте свій вибір.
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ПЛАН  УРОКУ
Предмет: Техніка пошуку роботи
Тема 5. Техніка пошуку роботи
Тема уроку № 5.2.  Прямий контакт з роботодавцем.
Мета уроку: Формування знань щодо встановлення прямого контакту з роботодавцем.
Виховна мета: Сформувати правила поведінки кандидата на заміщення вакансії під час

прямого контакту з роботодавцем.
Тип уроку: Комбінований.
Наочність та технічні засоби навчання _________________________________________
Міжпредметні зв'язки _________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Хід уроку
1. Організаційний момент.

1.1. Привітання.
1.2. Перевірка присутності учнів та готовності їх до уроку.

2. Актуалізація опорних знань учнів:
 Перевірка домашнього завдання попереднього уроку щодо обґрунтування особистого

вибору ефективного алгоритму пошуку роботи.
3. Мотивація навчальної діяльності учнів: Техніка пошуку роботи шляхом прямого

контакту з роботодавцем має свої особливості, про які необхідно знати. Переваги та недоліки
цього методу ми розглянемо на уроці.

4. Виклад навчального матеріалу (план; план-конспект):
План-конспект

Прямий контакт з роботодавцем є хорошим методом пошуку роботи, переваги якого
полягають в наступному:

1. Ви самі стаєте головним менеджером і шукачем своєї роботи, не сподіваючись на
можливості інших.

2. Ви шукаєте роботу в тих організаціях, які самі обираєте, тобто які вам до вподоби.
3. Ви особисто набуваєте досвід щодо особливостей співбесіди, різних психологічних типів

роботодавців, отримуєте можливість мати різні враження та пропозиції роботи.
Головний недолік цього методу — часті відмови в наданні роботи із-за відсутності

вакантних місць, до чого необхідно бути готовим. Важливою умовою цього методу є особиста
активність у пошуку роботи.

Відібравши певний перелік підприємств з їх адресами і контактами, слід надіслати їм копії
резюме із супровідними листами. При цьому необхідно знати загальне правило: у великі
і середні підприємства резюме слід надсилати у відділи кадрів, а на невеликі підприємства —
директору чи керівнику.

Через один-два тижні після скерування резюме необхідно подзвонити на підприємство
та надати усну інформацію про себе: прізвище, ім'я, кваліфікація, навики та вміння в роботі,
досягнення і надати пропозицію щодо свої послуг. Рекламна інформація не має бути довшою
1–1,5 хв. розмови телефоном та легко сприйматися на слух. Після цього вислухайте

Мотивація до роботи — частина мотивації до життя.
 Еро Воутілайнен
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співрозмовника, будьте готові до запитань, намагайтесь досягти позитивного результату
стосовно обраної вакансії або отримання іншої пропозиції. Тоді запитайте про можливість
короткої зустрічі з вами. Головне — повернути розмову в позитивне русло та досягти зустрічі.

Після цього згадайте про надіслане резюме та велике бажання працювати. Спілкування
має бути тактовним та необтяжливим.

Правила ведення співбесіди ми розглянемо на наступних уроках.
5. Закріплення нового матеріалу:

5.1. Назвіть переваги прямого контакту з роботодавцем.
5.2. В чому полягає недолік даного методу?
5.3. Передайте порядок дій при пошуку роботи методом прямого контакту

з роботодавцем.
6. Підсумок уроку: виставлення оцінок та їх мотивація.
7. Домашнє завдання: Зробити аналіз пошуку роботи шляхом прямого контакту

з роботодавцем та виявити позитивні і негативні сторони.
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ПЛАН  УРОКУ
Предмет: Техніка пошуку роботи.
Тема 5. Техніка пошуку роботи
Тема уроку № 5.3. Стилі і форми співбесід при працевлаштуванні.
Мета уроку: Сформувати знання щодо можливих видів і форм співбесід з роботодавцями.
Виховна мета: Виховувати цілеспрямованість та наполегливість у досягненні мети —

працевлаштування на бажані посаді.
Тип уроку: Комбінований
Наочність та технічні засоби навчання
Міжпредметні зв'язки
Хід уроку
1. Організаційний момент.

1.1. Привітання.
1.2. Перевірка присутності учнів та готовності до уроку.

2. Актуалізація опорних знань учнів.
2.1. Усне опитування за виконанням домашнього завдання попереднього уроку.
3. Мотивація навчальної діяльності учнів: Для успішного проходження співбесіди

з роботодавцем важливо знати види, стилі і форми їх проведення.
4. Виклад навчального матеріалу (план; план-конспект):

План-конспект
4.1. Види співбесід.
За етапністю проведення підбору персоналу:
Попередня співбесіда — спілкування з представником відділу кадрів, менеджером з підбору

персоналу або роботодавцем по телефону з метою первинного виявлення відповідності
претендента вимогам вакансії.

Перша співбесіда — безпосередня зустріч з представником відділу кадрів чи менеджером з підбору
персоналу з метою повторного первинного виявлення відповідності претендента вимогам вакансії.

Друга/третя співбесіда — безпосередня зустріч з тим, хто приймає остаточне рішення
щодо працевлаштування.

За видом комунікації:
— телефонне інтерв'ю;
— безпосередня зустріч;
— електронне листування;
— Skype-інтерв'ю.
За кількістю учасників:
— індивідуальна;
— групова.
За методикою:
1. Допит (структуроване інтерв'ю): запитання ставлять в певній послідовності, незалежно

від Ваших відповідей.
2. Роздуми (проектне інтерв'ю): пропонують прокоментувати будь-яку ситуацію (Ваша

оцінка ситуації зі сторони).
3. Фантазування (ситуаційне інтерв'ю): просять описати Ваші дії в конкретній ситуації.

Завжди не вистачає часу, щоб виконати роботу як треба,
але на те, щоб її переробити, час знайдеться.

Закон Мескімена
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4. Оцінка (критеріальне інтерв'ю): запитання ставлять, пов'язані з ситуацією в майбутній
професійній діяльності.

5. Стрес-інтерв'ю: створюють некомфортну (конфліктну) ситуацію, шляхом постановки
відповідних запитань чи завдань.

4.2. Стилі співбесід.
Можна назвати декілька стилів співбесіди, які найчастіше використовуються на практиці:
— співбесіда один на один;
— співбесіда з комісією;
— співбесіда телефоном;
— співбесіда в рекрутинговому агентстві.

4.3. Форми проведення співбесід.
Незалежно від стилю співбесід існують три форми їх проведення:
— Формальна, коли всім кандидатам на посаду задають однакові запитання. Відповіді

записують у таблицю, які потім порівнюють. Обирають на посаду кандидата, чиї відповіді
найбільше підійшли.

— Неформальна, коли кандидатам задають будь-які запитання в межах трудового
законодавства, що дозволяє краще виявити майбутнього працівника, але складніше порівняти
різних кандидатів між собою.

— Змішана форма найбільш часто використовується на практиці і дозволяє найкраще
використовувати сторони попередніх форм проведення співбесіди.

Форма проведення співбесіди один на один застосовується у невеликих підприємствах,
у більшості випадків, у великих і середніх організаціях, застосовують формальну або змішану
форми.

По шукачам роботи необхідно знати — яким буде стиль співбесіди і  як буде виглядати
процедура відбору кандидата на дану роботу, що забезпечить належну підготовку.

5. Закріплення нового матеріалу:
5.1. Які види співбесід вам відомі?
5.2 Назвіть стилі співбесід з роботодавцями.
5.3. Дайте характеристику відомим формам проведення співбесід.
6. Підсумок уроку: виставлення оцінок та їх мотивація.
7. Домашнє завдання: Вивчити види, стилі, форми співбесід.
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ПЛАН УРОКУ
Предмет Техніка пошуку роботи
Тема уроку 5. Техніка пошуку роботи
Тема уроку: Техніка ділового спілкування по телефону
Мета уроку:
а) дидактична — навчити учнів правилам ділового спілкування по телефону.
б) розвиваюча — розвивати в учнів впевненість в тому, що телефонні дзвінки —

найефективніший спосіб пошуку роботи;
в) виховна — виховувати в учнів культуру ділового спілкування з використання

телефонного зв'язку.
Тип уроку: комбінований
Матеріально-технічне забезпечення уроку: ______________________________________
____________________________________________________________________________
Хід уроку
1. Організаційна частина: привітання , перевірка присутності учнів та підготовки до уроку.
2. Актуалізація опорних знань, умінь, навичок:
Перевірка домашнього завдання: Обговорення варіантів пам'яток, які учні склали вдома.
3. Повідомлення теми і мети уроку, мотивація навчання: надати допомогу тим, хто

невпевнений у доречності використання телефонного зв'язку; сформувати вміння щодо ведення
ефективної телефонної розмови з роботодавцем.

4. Вивчення нового матеріалу (план; план-конспект):
План-конспект уроку

4.1. Вправа 1. Запропонувати учням визначити, в чому користь телефонного зв'язку
у  пошуку роботи (записати всі думки на дошці, розглянути їх та узагальнити), (5–7 хв.)

Техніка телефонування:
Крок 1. Підготовка має дуже важливе значення.
Коли телефонує кандидат на вакансію з власної ініціативи, він має перевагу над

Роботодавцем, бо сам веде діалог;
Коли телефонує кандидат на вакансію за оголошенням — перевагу має роботодавець.
Кандидат повинен відразу повідомити, хто він і що хоче запропонувати, щоб зацікавити,

домовитись про можливість зустрічі.
Крок 2. Слід знати ім'я роботодавця, це дасть Вам переваги:
— надасть розмові неофіційного характеру;
— зменшить психологічну дистанцію;
— справить приємне враження.
Крок 3. Як перейти через «кордон»:
— не говорити секретарю, що телефонуєте з приводу роботи, а сказати, що з кадрового

питанню та хотіли б обговорити свою справу персонально.
Крок 4. Самореклама:
— відрекомендуватись;
— коротко позитивно повідомити про себе та свої сильні сторони;
— повідомити, що хочете домовитись про зустріч.

Для того, щоб люди знаходили щастя в своїй роботі, необхідно три умови: робота повинна бути їм
під силу, вона не повинна бути виснажливою і її обов'язково повинен супроводжувати успіх.

Д. Рескін



66

Крок 5. Наполягайте:
— запропонуйте надіслати резюме;
— запитайте, чи можете Ви знову зателефонувати;
— запитайте, чи знає роботодавець про можливі вакансії на іншихпідприємствах.
Крок 6. Закінчіть розмову ввічливо та на позитивній ноті:
— подякуйте роботодавцю за увагу та допомогу.
Як уникнути особистої невпевненості?
1. Оптимістично налаштуйтесь.
2. Не зосереджуйтесь на слабких сторонах та несприятливих обставинах. Найгірше, що

може статися — відмова в співбесіді.
3. Думайте раціонально та позитивно: дзвінок роботодавцю не завжди приносить успіх,

але завжди надає досвід.
4. Не намагайтесь передбачати хід та результат розмови;
5. Не слід хвилюватись!
6. Будьте впевнені, що рано чи пізно вам запропонують можливість співбесіди та місце праці.
4.3. Вправа 2. Імітація пробної телефонної розмови (учасники — 3 учні: двоє імітують

розмову «кандидат-роботодавець», третій за допомогою контрольного листа аналізує
результати співбесіди).

До вправи треба ставитись позитивно: слід пам'ятати, що мета уроку полягає в наданні
допомоги.

5. Закріплення матеріалу:
1. Назвати переваги телефонного зв’язку з роботодавцем.
2.  Перелічити кроки ведення ділового телефонного спілкування.
3.  Назвіть корисні поради при веденні телефонних розмов з роботодавцем.
6. Підсумки уроків: виставлення оцінок та їх мотивація.
7. Домашнє завдання: Вивчити техніку ділового  спілкування по телефону (покроково).
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ПЛАН  УРОКУ
Предмет: Техніка пошуку роботи.
Тема 5. Техніка пошуку роботи
Тема уроку  № 5.5.  Підготовка до співбесіди.
Мета уроку: Надати знання стосовно ефективної підготовки кандидата на посаду

до співбесіди.
Виховна мета: Виховувати культуру спілкування, прививати навички у дотриманні правил

підготовки та проходження співбесіди.
Тип уроку: Комбінований.
Наочність та технічні засоби навчання ________________________________________
Міжпредметні зв'язки________________________________________________________
Хід уроку
1. Організаційний момент.
1.1. Привітання.
1.2. Перевірка присутності учнів та готовності їх до уроку.
2. Актуалізація опорних знань учнів.
Усне опитування:
2.1. Згадати алгоритм пошуку роботи.
2.2. Які види співбесід вам відомі?
3. Мотивація навчальної діяльності учнів: Визначити роль співбесіди у подальшому

працевлаштуванні пошукача роботи.
4. Виклад навчального матеріалу (план; план-конспект):

План-конспект
4.1. Мета співбесіди.
Співбесіда — це попередня зустріч обох зацікавлених сторін, у процесі якої з'ясовується

відповідність професійного рівня кандидата на посаду вимогам вакансії.
Співбесіда з роботодавцем — важливий етап процесу пошуку нової роботи. Часто успіх

залежить від уміння показати себе з кращого боку, справити гарне враження, переконати
роботодавця, що особа — саме та людина, яка йому потрібна.

Основні завдання:
1. Усвідомити необхідність підготовчого етапу перед співбесідою.
2. Оволодіти мистецтвом співбесіди з роботодавцем.
Підготовка до зустрічі передбачає:
— збір максимальної інформації про діяльність організації, в яку прагнете потрапити;
— уточнення часу, дати зустрічі та адреси;
— знання місцезнаходження зустрічі та своєчасність прибуття;
— відповідність одягу та зовнішнього вигляду;
— підготовку папки документів: ідентифікаційний код, трудова книжка, резюме, диплом

про освіту, сертифікати про підвищення кваліфікації, свідоцтво про закінчення курсів,
рекомендаційні та супровідні листи.

Наступний крок полягає у підготовці переліку питань до роботодавця, які повинні
стосуватись:

Де руки і охота, там швидка  робота.
Народна мудрість
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— завдань та цілей організації;
— функціональних обов'язків на цій посаді;
— перспектив зростань;
— оплати праці;
— програми навчання для співробітництва;
— розгляду соціальних пільг;
— строків випробувального терміну.
4.2. Правила підготовки до співбесіди.
1. Складіть перелік необхідних для співбесіди речей: документи (або їх копії), ручка, блокнот,

окуляри (якщо ви користуєтесь), резюме, копії свідоцтв про освіту, патенти винаходів, наукові
праці тощо.

2. Зверніть увагу на свій зовнішній вигляд. Він має свідчити про хороший смак.
Для співбесіди доречнішим буде діловий костюм і елегантне взуття.  Зовсім необов'язково,
щоб все було з дорогого магазину. Головне — воно має бути чистим і випрасуваним. Ретельно
вибирайте парфуми. Краще в день співбесіди скористатись з нейтральним запахом.

3. Прийдіть до місця зустрічі на 15 хвилин раніше. Запізнюватися на співбесіду не можна
в жодному разі. По-перше, якщо претендентів декілька, черга до вас не дійде — встигнуть
вибрати когось іншого. По-друге, співбесіда може просто закінчитися (якщо дуже запізнились).
По-третє, роботодавець — людина зайнята, він і так виділив час для вас у своєму насиченому
робочому графіку, запізнення вам можуть не пробачити і другого шансу не дати.

4. Дайте собі установку на успіх. Зберігайте спокій і не переживайте завчасно за майбутні
результати.

5. Подумайте заздалегідь відповіді на можливі запитання. Найчастіше при влаштуванні на
роботу виникають такі запитання: Чому ви обрали саме цю професію? Що вам відомо про цю
роботу на нашому підприємстві? Як би ви охарактеризували себе самого? Чому ви залишили
попереднє місце праці? Яка ваша мета в житті? Чим ви можете бути корисні нашому
підприємству? Спеціально підготуйтесь до обговорення питань про оплату праці.

Готуючись до співбесіди, намагайтеся отримати інформацію про організацію, в яку ви
хочете працевлаштуватися.

5. Закріплення нового матеріалу:
5.1. В чому полягає мета співбесіди?
5.2. Яке значення підготовки до співбесіди?
5.3. Назвіть правила підготовки до співбесіди.
6. Підсумок уроку: виставлення оцінок та їх мотивація.
7. Домашнє завдання: Скласти перелік важливих кроків у підготовці до співбесіди

 та відповіді на запитання пункту  4.2. 5.
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Додаток до уроку № 5.5.

 

 ° Паспорт
 ° Трудова книжка
 ° Документи про освіту
 ° Резюме
 ° Рекомендаційні листи (при наявності)

При потребі

   °  Медична довідка форми 086-У., або санітарна книжка
    ° Військовий квиток (для військовослужбовців)

Загальні рекомендації для  жінок
Костюм — найкращий варіант
Стиль одягу —діловий.
Акуратна  зачіска
Мінімум біжутерії та аксесуарів.
Мінімум косметики  і парфумів.

Загальні рекомендації для чоловіків
Костюм однотонний або в смужку.
Сорочка однотонна, але не чорна.
Однотонна краватка

Основне враження на співбесіді формується  в перші 15–20 секунд. Одягайтесь більш
консервативно, ніж зазвичай, відтінки мають бути спокійними.

Одяг має виглядати свіжим, чистим  і охайним. Зверніть увагу на  зачіску, зуби, нігті та
дезодорант:

— будьте обережними з парфумами. Навіть дорогі пахощі можуть викликати негативні
емоції  у співрозмовника, якщо тих пахощів занадто;

— прийдіть завчасно;
— покищо мова іде  про працевлаштування,  претендентам слід звернути увагу на те,

щоб одяг був чистим, ретельно відпрасованим, взуття дбайливо вичищене; зачіска та нігті
мають бути охайними. Загальна характеристика  Вашого вигляду  має демонструвати
головне — акуратність. Занадто  модний вигляд претендента на робітничу вакансію  може
відлякати потенційного роботодавця. Значно більше успіху на співбесіді додадуть Ваші знання,
професійний досвід, уміння  та мотивація до праці.
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ПЛАН  УРОКУ
Предмет: Техніка пошуку роботи.
Тема 5. Техніка пошуку роботи
Тема уроку № 5.6.  Техніка спілкування з роботодавцем.
Мета уроку: Надати знання стосовно ефективної участі у співбесіді та дотримання правил

під час її проходження.
Виховна мета: Виховувати культуру спілкування, прививати навички у дотриманні правил

підготовки та проходження співбесіди.
Тип уроку: Комбінований.
Наочність та технічні засоби навчання________________________________________
__________________________________________________________________________
Міжпредметні зв'язки_________________________________________________________
Хід уроку
1. Організаційний момент.
1.1. Привітання.
1.2. Перевірка присутності учнів та готовності їх до уроку.
2. Актуалізація опорних знань учнів.
Усне опитування.
2.1. Згадати алгоритм пошуку роботи.
2.2. Назвати перелік важливих кроків у підготовці до співбесіди.
2.3. Опитування (5–6 осіб) за карточками (описати діалог з роботодавцем при влаштуванні

на роботу): Чому ви обрали саме цю професію? Що вам відомо про цю роботу на нашому
підприємстві? Як би ви охарактеризували себе самого? Чому ви залишили попереднє місце
праці? Яка ваша мета в житті? Чим ви можете бути корисні нашому підприємству?

3. Мотивація навчальної діяльності учнів: Для успішного працевлаштування необхідно
оволодіти мистецтвом (технікою) співбесіди з роботодавцем.

4. Виклад навчального матеріалу (план; план-конспект):
План-конспект

Метою співбесіди є обмін інформацією між роботодавцем і кандидатом за допомогою
різних запитань. Загалом співбесіда виглядає як дружня розмова, але за очікуванням результату
обидві сторони зазвичай внутрішньо напружені та цілеспрямовані у вивченні співрозмовника.
Тому процес співбесіди побудований на психологічних аспектах спілкування.

Існує чотири головних фактори, які мають найбільший психологічний вплив на вибір
кандидата, що претендує на вакантну посаду:

— вміння кандидата себе представити;
— зовнішній вигляд кандидата;
— вміння кандидата спілкуватися;
— професійна кваліфікація.
Головні правила співбесіди:
— Приходьте вчасно.
— Поводьте себе спокійно, впевнено, коректно. Будьте доброзичливі і бадьорі.

Добре роблять тільки те, що роблять будучи вільними.
Ш. Монтеск'є
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— При знайомстві посміхніться, запам'ятайте ім'я співрозмовника, зачекайте на за-
прошення сісти.

— Влаштуйтеся зручно, сидіть прямо, тримайте зоровий контакт із співрозмовником,
проявляйте увагу та зацікавленість.

— Стежте за власно інтонацією голосу: він має бути впевненим, привітним та виразним.
— Якщо вам запропонують заповнити анкету або пройти тест — не відмовляйтесь від

жодної форми опитування і не вступайте в суперечку.
— Якщо вам не зрозуміле запитання, уточніть його.
— Відповіді надавайте стисло та по суті, інформація повинна бути точною та  достовірною.
— Дотримуйтесь професійного іміджу протягом усієї співбесіди.
— Якщо роботодавцю необхідно поговорити телефоном, спитайте, чи треба вийти?
— Уважно слухайте, що вам говорять; не треба перебивати роботодавця, щоб вставити

своє зауваження.
— Поводьтеся коректно: не ставте суперечливі питання (про політику, релігію, особисті

переконання тощо).
— Коли дають зрозуміти, що бесіда закінчена, тактовно з'ясуйте про прийняте рішення.
Запитання, які можуть поставити під час співбесіди:

1. Розкажіть дещо про себе?
2. Чому ви обрали для роботи наше підприємство?
3. Як ви будете поєднувати особисте життя з виконанням посадових обов'язків на роботі?
4. В чому полягають ваші сильні і слабкі сторони?
5. Чому ви хочете зайняти саме цю посаду?
6. Назвіть свої професійні навички і здобутки.
7. З яких причин ви звільнились з попередньої роботи?
8. Яку заробітну плату ви очікуєте?
9. Чи прагнете професійного росту і в чому ви його вбачаєте?

10. Ким ви бачите себе в майбутньому на нашому підприємстві?
Наприкінці бесіди викладіть аргументи на свою користь та подякуйте людині за

приділену увагу.
5. Закріплення нового матеріалу:
5.1. В чому полягає мета співбесіди?
5.2. Назвіть чотири фактори, що впливають на результати співбесіди.
5.3. Назвіть головні правила співбесіди.
5.4. Перелічіть запитання, які готує кандидат до співбесіди.
6. Підсумок уроку: виставлення оцінок та їх мотивація.
7. Домашнє завдання: Скласти таблицю порад про те, що потрібно і чого не реко-

мендується робити в процесі співбесід.
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Додаток до уроку № 5.6.

— Приходьте вчасно;
— Поводьте себе спокійно, впевнено і коректно;
— Будьте доброзичливі;
— Намагайтеся мати бадьорий настрій;
— При знайомстві посміхніться та запам'ятайте ім'я співрозмовника;
— Зачекайте запрошення сісти;
— Вам можуть запропонувати заповнити анкету або пройти тест — не відмовляйтесь
і не вступайте в суперечку;
— Влаштуйтесь зручно, сидіть прямо, тримайте зоровий контакт зі співрозмовником,
проявляйте увагу та зацікавленість;
— Якщо Вам не зрозуміле питання, правильним буде уточнити його;
— Відповідайте стисло по суті. Інформація про Вас повинна бути точною, правдивою
 та достовірною;
— Дотримуйтесь свого професійного іміджу протягом усієї співбесіди;
— Спитайте, чи треба Вам вийти, якщо р  оботодавцю необхідно поговорити по телефону;
— Слухайте, що Вам говорять;
— Покажіть своє бажання дізнатись про те, чого Ви не знаєте;
— Не треба піднімати суперечливі питання;
— Не треба пересувати меблі. Ваш стілець стоїть там, де хоче роботодавець;
— Не треба виказувати свої політичні погляди, поки Вас це не запитають
— Не треба показувати свою надмірну зацікавленість, навіть якщо Ви дуже бажаєте зайняти
вакансію;
— Не треба перебивати роботодавця, щоб вставити своє зауваження;
— Вважається неввічливим залишатися, коли вам дають зрозуміти, що бесіда закінчена.

 

— Професійні якості:
— Мотивація до праці, ентузіазм;
— Наявність досвіду роботи (бажано за спеціальністю або в суміжних галузях);
— Профільна освіта;
— Універсальність (наприклад, редактор зі знанням програм верстки);
— Обов'язкова комп'ютерна грамотність;
— Здатність працювати в команді;
— Аналітичні здібності;
— Уміння швидко навчатися;
— Навички спілкування.
— Особисті якості:
— Працелюбність;
— Уміння справити гарне враження, привабливість у спілкуванні;
— Стресостійкість, витримка в екстремальній ситуації;
— Швидка адаптація;
— Комунікабельність;
— Почуття гумору;
— Психологічна гнучкість;
— Відповідальність;
— Чесність;
— Надійність.
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Розкажіть мені про себе… Розповідати потрібно стисло про свій професійний досвід,
навички, здібності та досягнення.

Які Ваші сильні та слабкі сторони? Це повинні бути такі риси Вашого характеру, які
знадобляться на запропонованій вакансії, і такі, які є професійно неважливими.

Розкажіть про Вашу попередню роботу. Ваша відповідь повинна бути лаконічною
та оптимістичною. Роботодавець розглядає, як Ваш реальний досвід співпадає з вимогами
конкретної посади.

Які Ваші основні досягнення на роботі? Роботодавець оцінює, які приклади Ви наводите
та чи стосуються Ваші успіхи позиції, на яку Ви претендуєте.

Які Ваші довгострокові цілі та завдання? Визначається готовність людини до навчання,
розвитку, здатність планувати своє майбутнє.

Питання щодо заробітної плати. Спробуйте запитати, який розмір зарплати передбачається
на цій посаді або хоча б діапазон «від…до…». Якщо Вас питають конкретно: «А на яку заробітну
плату Ви розраховуєте», краще назвати ту суму, яку Ви б хотіли отримувати, орієнтуючись на
розцінку у Вашій галузі. Не забувайте, що заробітна плата на період випробувального терміну
може бути нижчою.

 ЯК ПРАВИЛЬНО  ЗАВЕРШИТИ СПІВБЕСІДУ?
Переконайтесь, що роботодавець отримав від Вас повну і чітку інформацію.
Домовтесь, протягом якого часу Ви можете очікувати на відповідь.
Поцікавтесь, чи можете Ви зателефонувати самі й дізнатися про результат.
Посміхніться та подякуйте роботодавцю за розмову.
Після співбесіди проаналізуйте Ваші дії та шанси на працевлаштування.

                                                                  Пам'ятайте!
Будь-який результат — це досвід та ще один крок до мети.

Додаток до уроку № 5.6.
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25 ПРИЧИН ВІДМОВИ ПРЕТЕНДЕНТУ В РОБОТІ:

1. Жалюгідний зовнішній вигляд.
2. Манери всезнайки.
3. Невміння висловлюватися: слабкий голос, погана дикція, лексичні помилки.
4. Відсутність плану кар'єри: чітких цілей та завдань.
5. Недостатня щирість та врівноваженість.
6. Відсутність зацікавленість та ентузіазм.
7. Надмірна концентрація уваги на грошах.
8. Низькі успіхи під час навчання.
9. Прагнення до самовиправдання, посилання на несприятливі фактори.

10. Недостатність такту.
11. Зневажливі відгуки про попередніх роботодавців.
12. Виражене небажання вчитись новому.
13. Недостатня жвавість.
14. Не бажання дивитись в очі співрозмовнику.
15. Нерішучість.
16. Недостатність знань за спеціальністю.
17. Відсутність зацікавленості до організації чи галузі, в якій має наміри працювати.
18. Низький моральний рівень.
19. Лінощі.
20. Нездатність сприймати критику.
21. Відсутність розуміння цінностей досвіду.
22. Радикальність ідей.
23. Запізнення на співбесіду без поважної причини.
24. Невихованість.
25. Невизначеність відповідностей на питання роботодавця.

Додаток до уроку № 5.6.
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Що ви робили на попередній роботі?
Навички та здібності, які Ви застосовували на роботі?
Офісна техніка та обладнання, яким Ви користувались?
Ваші обов'язки на попередній посаді?
Прогрес кар'єри (якщо Вас просували)

Чому ви залишили останнє місце роботи?
Робота була тимчасовою, сезонною, за контрактом.
Компанія перестала існувати або посада була скорочена.
Заробітна плата була недостатня.
Інші причини....

Чому ви хочете працювати саме у нас?
Позивна репутація, якою славиться компанія.
Компанія, яка має хороші перспективи.
Компанія займається справою, в якій Ви зацікавлені особливі, та робота
є привабливою для Вас.

На яку заробітну плату ви розраховуєте?
Не проявляйте іцініативу по визначенню розміру зарплати
Будьте розважливими: «Я очікую, що ви будете платити за стандартними нормами.
Мене це влаштовує»; «Ваша компанія має репутацію справедливої, тому я
впевнений (-а), що заробітна плата задовольнить мої потреби». Для цього
попередньо з'ясуйте, яку зарплату одержують спеціалісти, що виконують подібні
обов'язки.

Чому ми повинні взяти на роботу саме Вас?
Коротко перерахуйте Ваші позитивні якості, навіть якщо Вам доведеться повторити
те, що Ви вже говорили.
Переконайте людину, яка проводить співбесіду, що Ви:
— працьовитий (та)
— надійний (на) та заслуговуєте на довіру
—  спроможний (на) виконувати всі вимоги по роботі та навіть більше того.

Які Ваші сильні сторони?
Це ще одна можливість для Вас підкреслити всі свої позитивні риси, такі як: здібності,
досвід, зацікавленість, ентузіазм, надійність, працездатність, уміння налагоджувати
ділові контакти з колегами тощо.

Які Ваші слабкі сторони?
Обережно! Не допомагайте співбесіднику викривати Ваші недоліки — погодьтесь, що
у Вас немає слабких сторін. Якщо ви все ж розповіли про один із своїх недоліків, то тут
же додайте: «Ну, ми всі трохи цим страждаємо. То що вдієш?»

Чи є у вас запитання до мене?
Якщо у Вас немає питань — роботодавець може подумати, що ви несерйозно
ставтесь до працевлаштування.
Обов'язково підготуйте свої питання до роботодавця
Ваші питання будуть проявом ввічливості до співрозмовника або сигналом
закінчення спілкування.

Додаток до уроку № 5.6.
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На що необхідно звернути увагу під час співбесіди:

           Пам'ятайте, це може звести нанівець результати співбесіди з роботодавцем:
— Жалюгідний зовнішній вигляд
— Відсутність потрібних документів
— Надмірна зосередженість на коштах: зацікавленість
      лише у більше високій зарплаті
— Схильність до самовиправдовування
— Презирливі відгуки  про попередніх роботодавців
— Небажання дивитись в очі під час спілкування
— Низький рівень знань за спеціальністю
— Запізнення на співбесіду без поважної причини
— Відсутність будь-яких знань про компанію роботодавця
— Невихованість
Що сприяє успіху у співбесіді?
— Уміння презентувати себе.
— Відповідність вакантної посади отриманої освіті
— Порівняно більший досвід роботи, ніж у інших кандидатів
— Знання нових технологій
— Відсутність проблем зі здоров'ям
— Уміння уникати конфліктних ситуацій
— Можливість вийти на роботу у святкові дні та неробочий час
— Упевненість кандидата у можливості задовольнити вимоги роботодавця
     відносно вакантної посади в повному обсязі.

      ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ ПІД ЧАС СПІВБЕСІДИ:
— Будьте з усіма ввічливими (ою) та терплячим (ою)
— Відрекомендуйтеся на початку співбесіди
— Зачекайте на запрошення сісти
— Тримайтесь вільно, але офіційно
— Уважно вислуховуйте питання, не перебивайте співрозмовника, якщо
      не  зрозуміли — не соромтесь уточнити
— Відповідайте коротко, по суті, будьте об'єктивні та правдиві, але  не надто
     відверті
— Якщо є необхідність подати негативну інформацію про себе,  то обов'язково
     підкріпіть її позитивною.
— Тримайтеся з гідністю; намагайтесь не складати враження невдахи, але
     утримуйтесь від зухвалої поведінки.

Підвищити власну комунікабельність можна за умови, коли Ви:
Відкрити і готові спілкуватися зі співрозмовником
Не ставитися до оточуючих зверхньо
Постійно розширюєте коло своїх знайомств
Знаходите можливість спілкування з людьми, різними за характером
 та темпераментом
Постійно розширюєте свій світогляд
Не нав'язуйте власної думки оточуючим
Умійте слухати співрозмовника.

Додаток до уроку № 5.6.
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ПЛАН  УРОКУ
Предмет: Техніка пошуку роботи.
Тема 6. Оформлення документів при прийомі на роботу
Тема уроку № 6.1. Оформлення документів при прийомі на роботу.
Мета уроку: Сформувати знання учнів щодо порядку оформлення на роботу та підготовки

документів, що вимагаються.
Виховна мета: Виховувати цілеспрямованість і наполегливість у досягненні мети, а також

ретельність у формуванні особової справи.
Тип уроку: Засвоєння нових знань.
Наочність та технічні засоби навчання ________________________________________
Міжпредметні зв'язки________________________________________________________
Хід уроку
1. Організаційний момент.

1.1. Привітання.
1.2. Перевірка присутності учнів та готовності їх до уроку.

2. Актуалізація опорних знань учнів.
Усне опитування.
2.1. Згадати загальний алгоритм пошуку роботи.
2.2. Назвати рекомендації щодо участі у співбесіді.
3. Мотивація навчальної діяльності учнів: Розглянути можливі підсумки співбесіди.
4. Виклад навчального матеріалу (план; план-конспект):

План-конспект
4.1. Якості кандидата на посаду, за якими роботодавець обирає працівника.
Існує два основних фактори, що впливають на вибір роботодавця після проведеної

співбесіди: професійні і особисті якості.
Професійні якості працівника, якого вибирає роботодавець:

— наявність досвіду роботи, профільної освіти;
— універсальність застосування професійних вмінь;
— існуючий професійний ентузіазм;
— уміння швидко навчатися та аналітичні здібності;
— здатність працювати в команді;
— комп'ютерна грамотність.
Особисті якості працівника:
— працелюбність, відповідальність, чесність, надійність;
— комунікабельність, психологічна гнучкість, швидка адаптація;
— уміння справити позитивне враження, привабливість у спілкуванні;
— оптимізм і витримка в екстремальних ситуаціях.
4.2.  Форми та анкети, що заповнюються при прийомі на роботу.

При прийомі на роботу  оформляються наступні документи:
1. Заява.
2. Автобіографія.
3. Особовий листок обліку кадрів (анкета).

Існує два сорти нероб: одних кожна робота приводить в обурення, інші від неї тільки виють.
Ш. Костер
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4. Копії документів про освіту.
5. Довідки про стан здоров'я.
6. Трудова книжка.
При заповненні документів потрібно пам'ятати, що при прийомі на роботу важливе

значення надається оформленню особової справи працівника. Тому оформляти документи
потрібно уважно, серйозно і сумлінно.

Заява — це документ, що містить прохання або пропозицію однієї чи кількох осіб,
адресовану установі або посадовій особі.

Заяви з кадрових питань складаються з таких реквізитів:
1. Адреса (назва організації або службової особи).
2. Відомості про заявника (прізвище, ім'я, по-батькові, адреса).
3. Назва виду документа (заява).
4. Текст.
5. Перелік додатків із зазначенням кількості сторінок.
6. Підпис автора.
7. Дата складання заяви.

Структура заяви:
1.  Обґрунтування звернення (докази) — для прохань щодо прийому на роботу,  звільнення,

переведення.
2. Дата подання заяви.
3. Підпис заявника.
Автобіографія — це документ, у якому особа, яка складає його, подає опис свого життя

та діяльності. Основна вимога до автобіографії — досягти вичерпності необхідних відомостей,
застосовуючи лаконічний виклад. Кожна нова інформація подається з нового абзацу.

Автобіографія складається з таких реквізитів:
1. Прізвище, ім'я, по-батькові у називному відмінку.
2. Дата і місце народження.
3. Відомості про навчання.
4. Відомості про трудову діяльність.
5. Відомості про громадську роботу.
6. Короткі відомості про склад сім'ї.
7. Дата і підпис автора.
Особовий листок кадрів
Перед тим, як почати заповнення особового листка кадрів:
1. Уважно прочитайте питання особового листка кадрів.
2. Переконайтесь, що ви зрозуміли усі запитання.
3. Спочатку заповніть копію, потім оригінал.
4. Зберігайте у себе копію особового листка кадрів.
Заповнення особового листка кадрів:
1. Користуйтеся ручкою (чорним чи синім чорнилом), а не олівцем.
2. Пишіть охайно, грамотно.
3. Перевіряйте побудову речень.
4. Не залишайте порожніми графи (розділи).
5. Дайте відповіді на всі запитання, що стосуються вас; поставте прочерк, якщо питання

не стосуються вас.
6. Підкреслюйте свої позитивні якості в розділі «інші відомості».
7. Пам'ятайте, що досвід, одержаний поза виконанням посадових обов'язків, теж може

мати вагу у професійних здібностях.
8. Зміну місця роботи вказуйте в хронологічній послідовності.
9. Не перебільшуйте і не переоцінюйте значення своїх попередніх досягнень.
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10. Зосередьтесь на позитивній інформації.
11. Не пишіть на полях, між рядками.
12. Дайте відповідь саме на ті  питання, які зазначені в особовому листку кадрів.
13. Уникайте неточних відповідей.
Після закінчення заповнення особового листка кадрів:
1. Переконайтесь, що  всі дати вказані у хронологічній послідовності.
2. Попросіть сторонніх осіб перевірити вашу анкету.
3. Перепишіть на чистий бланк варіант відповідей щодо заповнення особового листка

кадрів (за необхідності).
5. Закріплення нового матеріалу:
5.1. Перелічіть якості кандидата на посаду, за якими роботодавець обирає майбутнього

працівника.
5.2. Які документи оформляються при прийомі на роботу?
5.3. Назвіть мету подання і структуру заяви.
5.4. Які вимоги до оформлення особового листка кадрів?
5.5. Назвіть вимоги до оформлення автобіографії.
6. Підсумок уроку: виставлення оцінок та їх мотивація.
7. Домашнє завдання: Скласти документи для оформлення у ДНЗ «Ставропігійське вище

професійне училище м. Львова» за обраною професією: заяву та особовий листок кадрів.
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ПЛАН  УРОКУ
Предмет: Техніка пошуку роботи
Тема 6. Оформлення документів при прийомі на роботу
Тема уроку № 6.2. Складання автобіографії.
Мета уроку: Навчити складати автобіографію.
Виховна мета: Виховувати грамотність в оформленні особових офіційних документів щодо

самопрезентації.
Тип уроку: Комбінований.
Наочність та технічні засоби навчання________________________________________
Міжпредметні зв'язки _______________________________________________________
Хід уроку
1. Організаційний момент.

1.1. Привітання.
1.2. Перевірка присутності учнів та готовності їх до уроку.

2. Актуалізація опорних знань учнів.
2.1. Перевірка домашнього завдання стосовно складання заяви та особового листка кадрів.
3. Мотивація навчальної діяльності учнів: Наступним важливим особовим офіційним

документом, який складається, як правило, при прийомі на роботу, є автобіографія.
Про відмінності у складанні резюме та автобіографії ми поговоримо на уроці.

4. Виклад навчального матеріалу (план; план-конспект):
4.1. Автобіографія — особовий офіційний документ, що належить до документів кадрово-

контрактних питань.
4.2. Правила складання автобіографії.
4.3. Відмінності у складанні автобіографії та резюме.

План-конспект
Автобіографія —  це опис людини життєвого шляху, складений нею особисто.

Автобіографія пишеться на аркуші паперу від руки. Дозволяється писати автобіографію на
спеціальному бланку, особливо при прийомі на роботу або при вступі у навчальний заклад.
Форма викладення — розповідна від першої особи (я...). Усі відомості подаються
у хронологічному порядку.

Автобіографія повинна містити такі дані:
— дата народження;
— місце народження;
—  освіта;
— види трудової діяльності;
— участь у громадському житті;
— нагороди або заохочення;
— сімейний стан;
— склад сім'ї;
— останнє місце роботи;
— посада;

Коли праця — задоволення, життя — хороше! Коли праця — обов'язок, життя — рабство!
Максим Горький
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— домашня адреса;
— дата складання автобіографії;
— підпис.
Рекомендації при написанні автобіографії:
1. При складанні документаа будьте точними і пам'ятайте, що нечіткий опис обов'язків,

які ви виконували раніше, складає невизначене враження.
2. Описуйте результати вашої професійної діяльності.
3. Об'ємом автобіографії не слід перевищувати двох сторінок.
4. Не вказуйте негативну інформацію.
5. Обов'язково слід перечитати складений документ, виправити орфографічні помилки.
Всі відомості повинні подаватись у такому порядку, щоб можна було скласти уявлення

про життєвий шлях, професійну діяльність та рівень кваліфікації автора.
Відмінності у складанні автобіографії і резюме.

5. Закріплення нового матеріалу:
5.1. Яка мета складання автобіографії?
5.2. В чому полягають відмінності у складанні автобіографії і резюме?

6. Підсумок уроку: виставлення оцінок та їх мотивація.
7. Домашнє завдання: Скласти автобіографію.

Автобіографія Резюме

Пишеться від руки.
Дотримання  хронологічної
послідовності.
Можливе написання
на спеціальному бланку.

Подається при прийомі
на  роботу, навчання.

Складається, як розповідь про
 своє життя.

Домашня адреса і контактні дані
 надаються в кінці.

Оформляється на комп'ютері.
Заповнюється за важливістю характеристик.
Складається за питаннями на власний розсуд,
на чистому аркуші паперу.
Подається для розгляду своєї кандидатури
з метою бути запрошеним на роботу.
Складається, як презентація: визначаються
основні показники, переваги.
Контактні дані та домашня адреса подаються
на початку.
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Зразок складання автобіографії

АВТОБІОГРАФІЯ
Петренка Семена Васильовича

(прізвище, ім'я та по батькові)

Я, Петренко Семен Васильович, народився 15 січня 1979 р. в родині службовців
 у  м. Києві.

З вересня 1986 р. до липня 1996 р. навчався в Київській середній школі № 472, де
й одержав атестат про повну середню освіту.

Після закінчення школи в 1996 р. вступив до навчання до Житомирського
будівельного технікуму, який закінчив в липні 1999 р. й одержав диплом техніка-
технолога промислового будівництва.

З вересня 1999 р. до серпня 2000 р. працював техніком на підприємстві
«Київміськбуд».

У серпні 2000 р. вступив на юридичний факультет Київського держаного
університету ім. Т. Г. Шевченка за спеціальністю «Правознавство»,  який закінчив
у червні 2005 р., одержавши диплом юриста-правознавця.

З липня 2005 р. по липень 2013 р. працював юрисконсультом на Київському
виробничому об'єднанні «Граніт».

У квітні 1990 р. одружився. Дружина — Петренко (Швець) Галина Степанівна,
1969 року народження, працює вчителем молодших класів у Київській середній школі

№ 10.
Паспортні дані: серія ХІХ-МА, № 456732, виданий РВС Одеського району м. Києва

24.02.1979 р.
Прописаний і мешкаю за адресою: 25234, Київ-134, вул. Семипалатинського, б.17, кв. 48.

12 серпня 2014 р.

Додаток до уроку 6.2.

          С. В. Петренко
(підпис, прізвище)
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ПЛАН  УРОКУ
Предмет: Техніка пошуку роботи.
Тема 7. Перший робочий день та професійна самореалізація
Тема уроку № 7.1. Підготовка до першого робочого дня.
Мета уроку: Навчити враховувати особливості підготовки до першого робочого дня
Виховна мета: Виховувати дисциплінованість в реалізації особистого потенціалу щодо

«влиття» в новий колектив.
Тип уроку: Засвоєння нових знань
Наочність та технічні засоби навчання ________________________________________
Міжпредметні зв'язки________________________________________________________
1. Організаційний момент.

1.1. Привітання.
1.2. Перевірка присутності учнів та готовності до уроку.

2. Актуалізація опорних знань учнів.
2.1. Усне опитування за виконанням домашнього завдання попереднього уроку:
—  згадати алгоритм пошуку роботи
—  які якості кандидата впливають на вибір роботодавця щодо майбутнього прийняття

на роботу?
3. Мотивація навчальної діяльності учнів: Пошук роботи — це шлях, який потребував

певних знань умінь та вагомих зусиль стосовно досягнення результату працевлаштування.
Ось довгоочікуваний час настав —  ви працівник підприємства в яому бажали працювати.
Що потрібно знати новоприйнятому працівнику, ви дізнаєтеся в темі 7. «Перший робочий
день та професійна самореалізація»

4. Виклад навчального матеріалу (план; план-конспект)
   План-конспект

Завдання новоприйнятого працівника — створити позитивне враження на роботодавця
та не розчаровувати його у зробленому виборі.

Поради і рекомендації щодо підготовки до першого робочого дня, які вимагають:
— приємний зовнішній вигляд;
—  ввічливість;
—  ініціатива стосовно детального вивчення посадових обов'язків;
— усвідомлення того, що роботодавець очікує від вас задоволення виробничої потреби

підприємства;
— готовність до нового режиму дня, щодо виконання правил внутрішнього розпорядку

підприємства;
— реальну оцінку користі, яку можете принести новій організації;
— готовність вдосконалювати професійні вміння та навички шляхом самоосвіти, вивчення

досвіду роботи інших досвідчених працівників та однопрофільних підприємств, підвищення
кваліфікації тощо.

Основні ознаки сумлінного працівника:
—  дисциплінованість;
— надійність;

Той, хто хоче бачити результати своєї праці негайно, повинен йти в шевці.
Альберт Ейнштейн
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— системність;
— комунікабельність;
— ініціативність;
— здатність креативно мислити;
— здатність постійно вчитись та вдосконалюватись;
— вміння планувати і  організовувати свою роботу.
Успіх у роботі нового працівника зумовлений здобуттям позитивного іміджу завдяки

розвитку професійних та особистих якостей.
Підтримати імідж можна завдяки:
— внутрішньої впевненості у собі та у своїй кваліфікації;
— позитивними манерами спілкування із співробітниками;
— приємному зовнішньому вигляді;
— конфіденційності особистих проблем.
5. Закріплення нового матеріалу:
5.1. У чому полягає підготовка до першого робочого дня?

5.2 Які ознаки сумлінного працівника?
5.3. Чим зумовлений успіх  у роботі нового працівника?

6. Підсумок уроку: виставлення оцінок та їх мотивація.
7. Домашнє завдання: Зробити аналіз підготовки до першого робочого дня.
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Додаток до уроку 7.1.

 

Потрібно справити добре враження на роботодавця з перших днів роботи на
новому місці, адже працевлаштування  на дане  робоче місце ще не є гарантією
сталої зайнятості та надійного  заробітку.

ПОРАДИ І РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ТОГО,
ЯК РОЗПОЧАТИ  ПЕРШИЙ РОБОЧИЙ ДЕНЬ:

• реальна  оцінка користі, яку Ви можете принести новій організації;
• усвідомлення  того, що роботодавець зробив свій вибір стосовно Вас для
задоволення виробничої потреби, а не для того щоб зробити Вам особисту послугу.
• визначення особистих якостей, які повинен мати і демонструвати новий
співробітник роботодавцю та членам трудового колективу;
• готовність до нового розпорядку дня, до праці в новому  колективі, фізичного
та морального (психологічного) напруження;
• постійне вдосконалення  професйних умінь та навичок, підвищення кваліфікації,
в тому числі шляхом самонавчання, як умови закріплення на робочому місці.
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ПЛАН  УРОКУ
Предмет: Техніка пошуку роботи.
Тема 7. Перший робочий день та професійна самовизначеність
Тема уроку № 7.2. Структура посадової інструкції та відповідність займаній посаді.
Мета уроку: Сформувати знання про мету, завдання і структуру посадовї інструкції  та її

роль у визначенні відповідності працівника займаній посаді.
Виховна мета: Виховувати риси сумлінності та відповідальності, працелюбності, щодо

виконання посадових обов'язків
Тип уроку: Комбінований
Наочність та технічні засоби навчання __________________________________________
Міжпредметні зв'язки _________________________________________________________
Хід уроку
1. Організаційний момент.

1.1. Привітання.
1.2. Перевірка присутності учнів та готовності до уроку.

2. Актуалізація опорних знань учнів.
2.1. Письмова відповідь на дошці: записати перелік дій щодо підготовки до першого

робочого дня.
 2.2. Усне опитування за виконанням домашнього завдання попереднього уроку.

1. У чому полягає підготовка до першого робочого дня?
2. Озвучити ознаки сумлінного працівника.

3. Мотивація навчальної діяльності учнів: Робота на новому робочому місці
розпочинається з з ознайомлення працівника з посадовою інструкцією.

4. Виклад навчального матеріалу (план; план-конспект):
 Про мету, завдання і структуру цього документа, а також про відповідність виконання

професійних обов'язків займаній посаді розглянемо на даному уроці за планом:
4.1. Мета завдання та структура посадової інструкції.
4.2. Відповідність працівника займаній посаді.

План-конспект
4.1. Мета завдання та структура посадової інструкції.
При прийомі на роботу новоприйнятого працівника інспектор відділу кадрів (або

уповноважена особа) повинен ознайомити з посадовою інструкцією відповідно до посади,
на яку здійснено працевлаштування.

Посадова інструкція — документ, що встановлює виробничі повноваження кожної посади
та містить вимоги до виконання обов'язків працівника, що займає цю посаду, а саме:

— завдання;
— функції;
— основні права;
— обов'язки і відповідальність працівника при здійсненні ним трудової діяльності

відповідно до займаної посади.

Добре тому ковалеві, що на обі руки кує.
Народна мудрість
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Посадова інструкція — невід'ємна частина трудового договору між підприємством,
в особі керівника, та працівником. Трудовий договір може  бути строковим або
безстроковим.

Ціль застосування  посадових інструкцій:
— полегшення адаптації нового працівника;
— встановлення рівня відповідальності;
— надання працівнику можливості самоконтролю, щодо відповідності займаній посаді.
Мета створення посадової інструкції та подальшого застосування полягає у:
— створенні організаційно-правової основи трудової діяльності працівників;
— визначенні змісту трудової діяльності в організації (підприємстві);
—  забезпеченні об'єктивності при атестації працівника, що визначає відповідність займаній

посаді.
У посадовій інструкції передбачається конкретні обов'язки працівника з врахуванням

розподілу функцій між структурними підрозділами та розподілу обов'язків між іншими
працівниками.

Кожна посадова інструкція визначає чіткі функції працівника і дає уявлення про те, чим
дана робота відрізняється від інших робіт.

Структура посадової інструкції складається з таких розділів:
— загальні положення;
— вимоги до кваліфікації: опис рівня освіти, а також знань, умінь і навичок, відповідних

займаній посаді;
— посадові обов'язки: зміст робіт на робочому місці;
— критерії успішності виконання трудових обов'язків;
— права працівника;
— права і обов'язки керівника працівника;
— взаємовідносини: трудові стосунки за посадою;
— відповідальність працівника.
Розробку посадової інструкції, а також її узгодження та затвердження рекомендується

здійснювати керівнику підрозділу, в якому працює робітник, службовець, тощо.
4.2. Відповідність займаній посаді працівника встановлюється в залежності від виконання

ним посадової інструкції за результатами діяльності.
Очікувані результати та критерії оцінки ефективності роботи, на які орієнтується

безпосередній керівник і роботодавець, відображаються у застосуванні різних форм
стягнень та заохочень. В процесі роботи працівник вносить корективи, щодо виконання
виробничих завдань.

За показниками діяльності на державному підприємстві кваліфікаційна (атестаційна) комісія
раз на 5 років узагальнює досвід роботи працівника і приймає рішення щодо відповідності
його займаній посаді, пропонуючи підвищення (пониження) кваліфікаційної категорії, рівня
робітничої категорії (розряду) тощо.

У приватних підприємствах застосовуються різні форми працевлаштування і, як
правило, із встановленням терміну випробування. Після успішного проходження
випробування роботодав ець приймає рішенн я щодо  укладання з праців ником
строкового або безстрокового контракту (трудового договору), щодо подальшого
виконання посадових обов'язків. Таке рішення приймається роботодавцем (у малих
приватних підприємствах) або склад правління  (у середніх та великих  приватних
підприємствах) відповідно до результатів виконання працівником посадових обов'язків
згідно з посадовою інструкцією.

5. Закріплення нового матеріалу:
5.1. Що таке посадова інструкція?
5.2 В чому полягає ціль і мета застосування посадової інструкції?
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5.3. Описати структуру посадової інструкції.
5.4. Як впливають результати діяльності працівника згідно з посадовою інструкцією?
5.5. Ким і як встановлюється рішення щодо відповідності працівника займаній

посаді?
6. Підсумок уроку: виставлення оцінок та їх мотивація.
7. Домашнє завдання: вивчити мету, завдання і структуру посадової інструкції. Зробити

аналіз відповідності працівника займаній посаді.



89

Додаток до уроку 7.2.

 

Загальноприйняті вимоги
висуває до своїх працівників кожна організація незалежно від її розміру,
специфіки бізнесу чи організаційної культури (відсутність нарко-
і алкогозалежності, повага до власності організації і власності
її працівників)

Загально-організаційні вимоги
висуває організація до всіх своїх працівників незалежно від посади, яку
вони обіймають (ко рпоративні цінності, с тандарти повед інки
і взаємовдносин, прийняті в організації)

 

документ,  який описує організаційно-правове становище
працівника відповідно до посади на підприємстві

СТРУКТУРА ПОСАДОВОЇ ІНСТРУКЦІЇ
1. Загальні положення

— визначення посади;
— прийом/звільненння;
— підпорядкованість;
— кваліфікаційні вимоги;
— нормативно-правові документи, якими керується працівник.

2. Функціональні обов’язки.
3. Права.
4. Відповідальність.
5. Завершальні положення.

Спеціальні вимоги
висуває організація до працівника, який  буде  обіймати конкретну
посаду; встановлюються  у посадових інструкціях.
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         Затверджую
Голова профспілкової організації
_______________________ПІБ
«___»_______________ 20___ року

                 Затверджую
Директор підприємства (організації)
__________________________________
«___»__________________ 20___ року

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ
ТЕХНІКА

Завдання та обов'язки.
 Під керівництвом  більш кваліфікованого працівника виконує роботу з проведення необхідних технічних

розрахунків, розроблення нескладних проектів і простих схем, забезпечуючи їх відповідність технічним завданням,
чинним стандартам та нормативним документам. Здійснює налагодження, настроювання, регулювання і дослідну
перевірку устаткування та систем у лабораторних умовах і на об'єктах, стежить за їх справним станом.

 Бере участь у проведенні експериментів і випробувань, підключає прилади, реєструє необхідні характеристики
та параметр і виконує оброблення одержаних результатів. Бере участь у розробленні програм, інструкцій та іншої
технічної документації у виготовленні макетів, а також у випробуваннях і експериментальних роботах. Виконує
роботу зі збирання, оброблення і накопичення вихідних матеріалів, даних статистичної звітності, науково-технічної
інформації.

 Готує описи робіт, що проводяться, необхідні специфікації, діаграми, таблиці, графіки та іншу технічну документацію.
Вивчає з метою використання в роботі довідкову і спеціальну літературу. Бере участь в обґрунтуванні економічної
ефективності впровадження нової техніки та прогресивної технології, раціоналізаторських пропозицій і винаходів. Виконує
роботу з оформлення планової та звітної документації, вносить необхідні зміни і виправлення до технічної документації
згідно з рішеннями, прийнятими під час розгляду та обговорення виконуваної роботи.

 Приймає та  реєструє документацію і кореспонденцію з виконуваної роботи, що надходить, забезпечує її
збереженість, веде облік проходження документів і контролює терміни їх виконання, а також здійснює технічне
оформлення документів, закінчених діловодством. Систематизує, обробляє і готує дані для складання звітів про роботу.
Вживає необхідних заходів щодо використання в роботі сучасних технічних засобів.

Повинен знати: нормативно-правові акти та довідкові матеріали за тематикою роботи; основні методи виконання
налагоджувальних робіт; термінологію, яка застосовується в спеціальній і довідковій літературі, робочих програмах
та інструкціях; чинні стандарти і технічні умови на технічну документацію, що розробляється, порядок її складання
та правила оформ лення; послідовність і техніку проведення вим ірювань, спостережень та експериментів;
контрольно-вимірювальну апаратуру і правила користування нею; основи технології виробництва; технічні
характеристики, конструктивні особливості, призначення, принципи роботи і правила експлуатації устаткування,
що використовується, методи огляду устаткування і виявлення дефектів; методи і засоби вимірювання параметрів,
характеристик та даних режим ів роботи устаткування, виконання технічних розрахунків, графічних та
обчислювальних робіт; технічні засоби одержання, оброблення і передавання інформації; правила експлуатації
обчислювальної техніки; форми обліку та звітності, що застосовуються, порядок ведення обліку та складання
звітності; методи розрахунку економічної ефективності впровадження нової техніки та прогресивної технології,
раціоналізаторських пропозицій та винаходів; основи ведення діловодства; основи економіки, організації
виробництва, праці та управління; основи законодавства про працю.
Кваліфікаційні вимоги.
Технік I категорії: базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший
спеціаліст). Стаж роботи за професією техніка II категорії — не менше 1 року. Технік II категорії: базова або
неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст): для бакалавра — без
вимог до стажу роботи, для молодшого спеціаліста стаж роботи за професією техніка — не менше 2 років. Технік:
неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи.

Ознайомлений _______________________________

«___» _______________ 20___ року

Додаток до уроку 7.2.
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АТЕСТАЦІЙНИЙ ЛИСТ
І. Загальні дані
1. Педагогічний працівник, що атестується____________________(прізвище, ім'я, по батькові)
2. Дата народження ______________. (число, місяць, рік)
3. Посада, яку займає педагогічний працівник, стаж роботи на займаній посаді на час атестації
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
4. Загальний стаж педагогічних діяльності (роботи за спеціальністю)___________________
5. Освіта (освітньо-кваліфікаційний р івень, найм енування навчального  закладу, рік його
закінчення,спеціальність) ___________________________________________________________________
Науковий ступінь (вчене звання) ____________
6. Підвищення кваліфікації протягом останніх 5 років (з якої спеціальності, номер та дата видачі документа,
що підтверджує підвищення кваліфікації)
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
7. Дата та результати проведення попередньої атестації
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Характеристика діяльності педагогічного працівника у міжатестаційний період
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________
Дата     ____________________
                   (число, місяць, рік)
З атестаційним листом ознайомлений                   __________________________

                                                   (підпис працівника, який атестується)

ІІ. Результати атестації педагогічного працівника
Ð³øåí í ÿ àòåñòàö³éí î ¿ êî ì ³ñ³¿ ² ð³âí ÿ ______________________________________________
За результатами атестації: ______________________________________________________
Голова атестаційної комісії  _____________  ____________________
                                                           (підпис)                            (прізвище, ініціали)
 Члени комісії:                        _____________  ____________________
                                                           (підпис)                             (прізвище, ініціали)
 Дата атестації                  _______________________
                                                        (число, місяць, рік)
 З рішенням атестаційної комісії ознайомлений           ______________________________
                                                                                                   (підпис працівника, який атестується)
М.П.
III. Результати атестації атестаційною комісією II рівня
Рішення атестаційної комісії ІІ рівня при відділі освіти Шевченківської районної державної адміністрації:
відповідає займаній посаді                                               .
За результатами атестації:   відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії  «спеціаліст І категорії»
Рекомендації атестаційної комісії (зазначення заходів, за умови виконання яких працівник вважається таким, що
відповідає займаній посаді)___________________________________
Результати голосування: кількість голосів: за ______, проти ______, утримались ______.
Голова атестаційної комісії          _________________   С.В.Старіков

             (прізвище, ініціали)
Члени комісії    _________           ___________________
                               (підпис)   (прізвище, ініціали)
                                                  _________________                     __________________________________

                                                  _________________                     __________________________________

                                                  _________________                     __________________________________

Додаток до уроку 7.2.

 (підпис) (прізвище, ініціали)

 (підпис) (прізвище, ініціали)

 (підпис) (прізвище, ініціали)
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                      ________________________                        __________________________________

                      ________________________                        __________________________________

                      ________________________                        __________________________________

                      ________________________                        __________________________________

Дата атестації ____________________
                               (число, місяць, рік)
З рішенням атестаційної комісії ознайомлений     ____________________________

                                                        (підпис працівника, який атестується)
М.П.
                    Атестаційний лист отримав     ________________         ___________________
                                                                                     дата                                 підпис
IV. Результати розгляду апеляцій на рішення атестаційних комісій I та II рівнів**
____________________________________________________
Результати голосування: кількість голосів: за ______, проти _______, утримались _______.
Голова атестаційної комісії  ___________   _____________________
                                                       (підпис)         (прізвище, ініціали)
Члени комісії:                         ___________   _____________________
                                                      (підпис)                (прізвище, ініціали)
Дата атестації ____________________
                              (число, місяць, рік)
З рішенням атестаційної комісії ознайомлений _____________________
                                                                                                 (підпис працівника)

Додаток до уроку 7.2.

 (підпис) (прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

 (підпис)

 (підпис)

 (підпис)
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ПЛАН  УРОКУ
Предмет: Техніка пошуку роботи.
Тема 7. Перший робочий день та професійна самореалізація
Тема уроку № 7.3. Психологічна адаптація в колективі та дотримання правил

внутрішнього трудового розпорядку.
Мета уроку: Сформувати знання щодо проходження адаптаційного періоду на новому

робочому місці та необхідності дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку
підприємства.

Виховна мета: Виховувати психологічну стійкість та наполегливість щодо проходження
складних періодів професійного становлення; виховувати сумлінне, відповідальне та
дисципліноване ставлення до виконання посадових обов'язків.

Тип уроку: Комбінований
Наочність та технічні засоби навчання__________________________________________
Міжпредметні зв'язки _________________________________________________________
Хід уроку
1. Організаційний момент.

1.1. Привітання.
1.2. Перевірка присутності учнів та готовності до уроку.

2. Актуалізація опорних знань учнів.
2.1. Перевірка домашнього завдання: мета — зміст і структура посадової інструкції.

Як і ким визначається відповідність займаній посаді на підприємстві?
3. Мотивація навчальної діяльності учнів: Серед основних документів, що регулюють

режим роботи, права  і обов'язки працівників на підприємстві є правила внутрішнього
трудового розпорядку. Виконуючи посадову інструкцію за умови дотримання правил
внутрішнього трудового розпорядку для працівників перші робочі дні  на новому робочому
місці характеризуються як період адаптації, який проходить кожна людина в своєму житті.
Особливості адаптації та важливість дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку
нового працівника розглянемо на даному уроці:

4. Виклад навчального матеріалу (план; план-конспект):
4.1. Психологічна адаптація в колективі
4.2. Правила внутрішнього трудового розпорядку

План-конспект
Як вибір майбутньої професії, так і процес адаптації прийнятого працівника на роботу

походять виключно з індивідуальних психологічних особливостей кожної людини.
Кожен працівник проходить певний період адаптації в новому колективі та на новому

робочому місці. І термін цього періоду  — індивідуальний.
Поняття «адаптація» означає процес ознайомлення  та вивчення нових обставин, пов'язаних

із виконанням посадових обов'язків на новому робочому місці та в оточенні нових людей.
Для повноцінного виконання посадової інструкції на психологічному рівні кожна людина

повинна зрозуміти, усвідомити і звикнути до нових, в її житті  умов, середовища,  адекватно
реагувати: на звичайний порядок організації праці, встановлені правила внутрішнього розпорядку
для працівників, вимоги та виробничі завдання які визначає керівник тощо.

Ремесло на плечах не висить і хліба не просить, а хліб дає.
Народна мудрість
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Проведення цілеспрямованої адаптації співробітників — необхідність для сучасних
організацій. Адже професійні та особисті якості працівника можуть бути реалізовані виключно
за умови психологічної  «пристосування» особи до робочого місця, роботи і робочого колективу
в невідомому середовищі.

Види адаптації поділяють на дві основні групи: виробничу і позавиробничу. Позавиробнича
адаптація відноситься до сфери особистого життя співробітника. Невелика кількість
підприємств ставиться до цього серйозно, вважаючи це справою індивідуальною.

Виробнича адаптація включає «звикання» до роботи в новій організації:
— професійну адаптацію (входження у виробничий процес);
— соціально-психологічну (входження в колектив);
— організаційно-адміністративну (встановлення трудових стосунків з посадовими

особами);
— санітарно-гігієнічну (на рівні звикання до розпорядку та режиму роботи)
Швидкість адаптації залежить:
— особистих психологічних якостей людини;
—  якісного рівня роботи співробітників з професійної орієнтації;
—  особливостей соціально-психологічного клімату;
—  об'єктивності ділової оцінки персоналу;
— особливостей організації праці;
— рівня престижності і вагомості посади, тощо.
Корисні рекомендації щодо адаптації новоприйнятим працівникам:
1. Пам'ятайте, що адаптація — процес який проходить кожна людина, яка опинилась

в нових життєвих обставинах.
2. Не поспішайте встановлювати особисті стосунки з іншими людьми, зосередьте свою

увагу на сумлінному виконанні посадових обов'язків.
3. Перш за все  слід вивчити нові обставини виконання виробничих завдань.
4. Будуйте здорові професійні стосунки з керівником, вивчаючи всі аспекти нової співпраці.
5. Не розповідайте малознайомим співробітникам проблем і складностей особистого життя.
6. Будьте до всіх доброзичливими та не обтяжуйте оточуючих нав'язливими розмовами

з метою сподобатись.
7. Сконцентруйте своє спілкування із співробітниками на тонкощах виконання роботи.
8. Не поспішайте висловлювати свої враження
9. Пам'ятайте, що особисті стосунки з колегами по роботі будуються значно довше, ніж

вивчення самої роботи. Бо кожна людина це загадка зі своїм внутрішнім світом.
4.2. Серед основних документів на підприємстві є правила внутрішнього трудового

розпорядку, які регулюють права та обов'язки усіх учасників трудового процесу. Правила
визначають:

— трудовий розпорядок на підприємстві;
— порядок прийняття на роботу і звільнення працівників;
— основні права та обов'язки працівників і власника підприємства;
— застосування заохочень за успіхи в роботі та заходів стягнення за порушення трудової

дисципліни.
Правила поширюються на всіх працівників, які працюють за трудовим договором,

незалежно від статусу (основний, сумісник), строку трудового договору (на невизначений строк,
строковий, тимчасовий, сезонний), виду виконуваної роботи, режиму роботи (повний робочий час,
неповний робочий час), віку, статі тощо за винятком окремих категорій працівників деяких галузей
народного господарства, для яких діють статути і положення про дисципліну (Статут про дисципліну
працівників зв'язку, Положення про дисципліну працівників залізничного транспорту, Статут про
дисципліну працівників спеціальних (воєнізованих) аварійно-рятувальних служб, інші).

Правила затверджуються трудовими колективами за поданням власника на основі
типових правил. Ухвалене на зборах (конференції) рішення про затвердження Правил
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оформляється протоколом, який підписується головою та секретарем зборів (конференції)
і скріплюється печаткою підприємства. Доповнення та зміни до Правил вносять у такому ж порядку.

Зміст Правил має не тільки визначатися загальними нормами трудового законодавства,
а й ураховувати специфіку діяльності підприємства, а також трудових відносин у відповідній
сфері (виробництво, освіта, наука, медицина тощо).

Для працівників Правила — основний нормативний документ, який регламентує
вирішення важливих питань, стосовно прийняття, переведення і звільнення працівників,
здійснення контролю за додержанням працівниками трудової дисципліни, підготовки
відповідних розпорядчих документів тощо.

Типова структура Правил внутрішнього трудового розпорядку охоплює такі розділи;
 — Загальні положення.
— Приймання на роботу.
— Права й обов'язки персоналу підприємства.
— Робочий час і час відпочинку.
— Відпустки.
— Відрядження та переведення на нове місце роботи.
— Заробітна плата, соціальне страхування й компенсації.
— Заохочувальні та дисциплінарні заходи.
 — Розірвання трудового договору
5. Закріплення нового матеріалу:
5.1. Що таке адаптація?
5.2 Який період адаптації і від чого він залежать?
5.3. Назвіть рекомендаційні правила для полегшення адаптаційного періоду.
5.4. Яка мета застосування правил внутрішнього трудового розпорядку на підприємстві?
5.5. Яка структура правил внутрішнього трудового розпорядку?
6. Підсумок уроку: виставлення оцінок та їх мотивація.
7. Домашнє завдання:
1. Вивчити корисні рекомендації щодо проходження періоду адаптації на новому робочому

місці.
2. Зробити аналіз щодо поведінки нового працівника на підприємстві стосовно

дотримання посадової інструкції та правил внутрішнього трудового розпорядку підприємства.
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ПЛАН  УРОКУ
Предмет: Техніка пошуку роботи.
Тема 7. Перший робочий день та професійна самореалізація
Тема уроку № 7.4. Професійна самореалізація працівника
Мета уроку: Сформувати знання щодо можливої самореалізації працівника та шляхів

їх поетапного досягнення
Виховна мета: Виховувати стійкість, наполегливість сумлінність і дисциплінованість

на шляху професійної самореалізації
Тип уроку: урок-бесіда
Наочність та технічні засоби навчання ________________________________________
Міжпредметні зв'язки________________________________________________________
Хід уроку
1. Організаційний момент.

1.1. Привітання.
1.2. Перевірка присутності учнів та готовності до уроку.

2. Актуалізація опорних знань учнів.
2.1. Надати письмову відповідь на дошці: Які документи регламентують діяльність

працівника новому робочому місці?
3. Мотивація навчальної діяльності учнів: на підставі аналізу щодо поведінки нового

працівника стосовно дотримання посадової інструкції та правил внутрішнього трудового
розпорядку охарактеризуйте умови за яких можливо досягнути професійного зростання або
навпаки — отримати завчасне звільнення.

4. Виклад навчального матеріалу (план; план-конспект):
План-конспект

Професійна самореалізація працівника — це розвиток особистості відповідно до
визначених цілей, намірів, здібностей, можливостей, потреб, пов'язаних із вдосконаленням
своєї професійної діяльності та передбачає уявлення якою особистість хоче бачити себе
в майбутньому. Умовою професійної самореалізації служить першу чергу , мотивація працівника.
Далі можна розглядати потребу людини в реалізації свого внутрішнього потенціалу в основі
якої є самопізнання — відкриття в собі нових можливостей , потреба пізнання власного «Я»,
внаслідок чого вона отримує внутрішню гармонію і психологічну зрілість.

Професійна самореалізація досягається послідовністю дій для досягнення мети, відкриття
себе, побудовою власної самодисципліни шляхом виховання волі, наполегливості,
цілеспрямованості.

Самопізнання дає змогу особистості для самовизначення — професійного та особистісного.
На шляху розвитку професійної самосвідомості відомі дослідники Деркач А.О., Москаленко О.В.

та інші визначають наступні етапи:
— неусвідомленості (процес адаптації);
—  розвитку (пізнання та відтворення);
— професійного самовизначення(формування в свідомості образу професіонала);
— професійного навчання (здобуття рівня кваліфікації);

Найняли тридцять коректорів, щоб уникнути помилки,
і все одно на титульному листі видання стояло «Британська енциклопудія».

І. Ільф, Е. Петров
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— молодого спеціаліста (підвищення рівня кваліфікації);
— етап професіонала (відтворення в усвідомленому стані);
— етап майстра (готовність передавати професійний досвід іншим)
В основі професійної самореалізації працівника має лежати прагнення:
— до самовиховання;
— до професійного навчання;
— до підвищення рівня кваліфікації;
— досягнення звання  «майстер своєї справи»;
— до піднесення на високий рівень професійної кар'єри;
— досягнення керівної посади.
5. Закріплення нового матеріалу:
5.1. Назвіть етапи професійної самореалізації.
5.2  Від чого залежить становлення працівника-професіонала?
5.3. Опишіть свою мрію: яких професійних вершин ви хочете досягти?
6. Зробити підсумок вивчення предмета.
7. Підведення підсумків  стосовно вивчення предмета.
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     Додатки до уроку  1.2.
«Важливість правильного
  вибору професії  в житті»
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Для того, щоб перевірити, наскільки ти готовий зробити перші  кроки у виборі
професії, пропонуємо виповнити анкету.

Відповідати на вміщені у ній запитання легко: варіанти відповіді — «ТАК» або «НІ».
1. Чи знаєш ти, яку професію мають твої батьки?

«Так» (  ) «Ні» (  )
2. Чи знаєш ти, які навчальні заклади вони закінчили?

«Так» (  ) «Ні» (  )
3. Чи знаєш ти, ким хочуть стати твої друзі?

«Так» (  ) «Ні» (  )
4. Чи займаєшся ти якоюсь справою з особливим задоволенням?

«Так» (  ) «Ні» (  )
5. Чи вивчаєш ти поглиблено якийсь предмет?

«Так» (  ) «Ні» (  )
6. Чи можеш ти перерахувати навчальні заклади, які знаходяться у твоєму місті?

     «Так» (  ) «Ні» (  )
7. Чи читаєш ти книги про професії?

«Так» (  ) «Ні» (  )
8. Чи спілкувався ти з кимось стосовно вибору професії?

«Так» (  ) «Ні» (  )
9. Чи допомагаєш ти своїм батькам по роботі?

«Так» (  ) «Ні» (  )
10. Чи доводилося тобі бувати на зустрічах з представниками певних професій?

«Так» (  ) «Ні» (  )
11. Чи обговорювалося у вашій родині питання, як вибрати професію?

«Так» (  ) «Ні» (  )
12. Чи обговорювалися у вашій родині шляхи отримання професії?

«Так» (  ) «Ні» (  )
13. Чи знаєш ти, чим відрізняються поняття «сфера діяльності» і «вид діяльності»?

«Так» (  ) «Ні» (  )
14. Чи звертався ти до центру зайнятості або шкільного психолога з питанням вибору

професії?
«Так» (  ) «Ні» (  )

15. Чи займався ти додатково з репетитором або самостійно, щоб краще засвоїти той чи
інший предмет?

«Так» (  ) «Ні» (  )
16. Чи замислювався ти над питанням, як ефективно можна використати свої можливості,

таланти у професійній діяльності?
«Так» (  ) «Ні» (  )

17. Чи готовий ти зробити професійний вибір?
«Так» (  ) «Ні» (  )

18. Чи проходив ти тести для виявлення своїх здібностей до певної професії?
«Так» (  ) «Ні» (  )

19. Чи займався ти в гуртках за профілем, близьким до омріяної професії?
«Так» (  ) «Ні» (  )
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20. Чи знаєш ти, які професії користуються попитом на ринку праці?
«Так» (  ) «Ні» (  )

21. Особі з професійною освітою легше знайти роботу, ніж випускнику загальноосвітньої школи?
«Так» (  ) «Ні» (  )

22. Чи знаєш ти, що будеш прагнути в своїй майбутній професійній діяльності?
«Так» (  ) «Ні» (  )

23. Чи вмієш ти шукати інформацію про професії та стан ринку праці?
«Так» (  ) «Ні» (  )

24. Чи доводилось тобі працювати у вільний час?
«Так» (  ) «Ні» (  )

25. Чи радився ти з вчителями щодо майбутнього професійного вибору?
«Так» (  ) «Ні» (  )

26. Чи згоден ти з твердженням, що професія приходить до спеціаліста з роками?
«Так» (  ) «Ні» (  )

27. Чи звертався ти до служби зайнятості, аби довідатися про актуальні на ринку праці
професії?

«Так» (  ) «Ні» (  )
28. Чи відвідуєш ти гурток, секції, спортивну чи музичну школи?

«Так» (  ) «Ні» (  )
29. Чи залежить матеріальний стан від рівня освіченості і професіоналізму?

«Так» (  ) «Ні» (  )
30. Чи залежить матеріальний стан від досвіду роботи?

«Так» (  ) «Ні» (  )

   УСЬОГО відповідей «Так».
А тепер підрахуй всі відповіді «Так». Відповіді «Ні» не враховуються.
21–30 балів. Ти молодець! Маєш ціль і впевнено до неї йдеш. Вибрати професію тобі буде

набагато легше, ніж іншим. Ти практично готовий зробити цей серйозний крок.
11–20 балів. Що ж, непогано. Ти активно займаєшся самоосвітою, піклуєшся про майбутнє.

Але  цього недостатньо для  правильного вибору професії. Схоже ти упустив щось вкрай
необхідне. Не хвилюйся, у тебе  ще досить часу, щоб наверстати  упущене.

Як вибрати професію за темпераментом?

Прийшов час серйозно задуматися над майбутньою професією? Батьки хочуть бачити
улюблене чадо успішним адвокатом, дідусь мріє, що внук піде його слідами і буде хірургом,
а учень хоче стати зіркою шоу-бізнесу. Нічого дивного — це престижно, модно. Але твій найкра-
щий друг вступає до кулінарної академії, можливо продовжити навчання з  ним «за компанію»?
Цілком ймовірно, що одна з цих професій підходить тобі. Але як зробити правильний вибір?

Вибір майбутньої професії залежить від багатьох факторів: від  твоїх інтересів, здібностей,
потреби професії на ринку праці. Та найголовніше — кожна професія висуває вимоги до спеціа-
ліста. В одних випадках потрібні креативні, енергійні працівники,  в інших —неквапливі,
схильні до глибокого аналізу спеціалісти. Тип темпераменту суттєво впливає на вибір
майбутньої професії. Яким чином? Спробуємо визначити, до якого типу темпераменту
належиш ти, а їх — чотири (холерик, сангвінік, флегматик, меланхолік), ти відносишся.

Любиш труднощі і перешкоди, здатний їх долати красиво, креативно. Інколи ти
схильний переоцінити свої можливості, але це — не страшно. Ти швидко вникаєш
 в роботу, завжди все доводиш до кінця. Прагнеш самостійності і неохоче виконуєш
вказівки начальства. Кажуть, що ти наполегливий, та недостатньо настоюєш на своїй
точці зору.
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Висновок: ти — ХОЛЕРИК
Холерики  досягають великих успіхів у тих професіях, де необхідно володіти підвищеною

концентрацією уваги та енергійністю. Вони — лідери. Особи цього типу темпераменту
виокремлюються стійкістю до стресових ситуацій. За необхідності вони вміють швидко
відновити свої сили. Та змусити холерика  виконувати монотонну та одноманітну роботу
важко. Хронічна втома настане, не через великий обсяг роботи, а через постійну необхідність
стримувати енергію. Холерику протипоказані енергію. Холерику протипоказані такі професії
як садівництво, бібліотечні та бухгалтерська справа.

Рекомендовані професії: телерепортер, артист, дипломат, журналіст, постачальник,
підприємець, хірург, пілот,  диспетчер, водій, тренер, менеджер, будівельник, режисер,
повар, слідчий, геолог, електрик і т. д.

Холериками були відомі особистості: Петро І, А. В. Суворов, О. С. Пушкін, Д. І. Мендєлєєв.
Серед однокласників ти вирізняєшся високою працездатністю, добре зосереджуєш

увагу. Паралельно виконуєш кілька справ — найпростіше, що може  бути. Легко
запалюєшся новою роботою, але так само швидко втрачаєш до неї інтерес. На жаль,
не здатний вникнути в деталі, не терпиш одноманітності й монотонності. Зате  тобі
властиві організаційні здібності,    ти швидко освоюєш нові спеціальності. Жодний цікавий
захід не відбувається без твоєї участі.

Висновок: ти — САНГВІНІК
Сангвініки — природжений керівник. З точки зору підлеглих, особи такого типу —

приємні та душевні начальники. Не дивно, подібний темперамент, як правило, характеризує
перед-бачливу особу. Її сильно рисою є вміння переконувати інших і схиляти їх на свій бік.
Однак технічні моменти в роботі часто викликають у сангвініків труднощі. Монотонна,
конвеєрна робота, яка вимагає постійної уваги, не для них. Тому професії ткача, бухгалтера,
майстра-годинникаря, радіомонтажника, бібліографа, архівіста, реставратора можна сміливо
виклю-чати з переліку ймовірних.

Рекомендовані професії: менеджер, вчитель, лікар, психолог, вихователь, організатор,
продавець, офіціант, інженер-технолог і т. д.

Серед відомих в історії сангвініків зустрічаємо Н. Бонапарта, П. Бомарше, А.І.Герцена.
Не квапливий в науці і повільний в роботі ? Успіху ти досягаєш за рахунок

наполегливості й терпеливості. Виконання монотонної роботи — твоя фішка. Якщо тебе
не будуть квапити, ти продумаєш усі деталі та доведеш справу до ідеалу.  Але ти не
прагнеш брати на себе обов'язки лідера, через це тебе нерідко називають неініціативним.
Збій звичного ритму, зміна оточення й роботи лякають тебе, а постійна метушня може
довести до депресії.

Висновок: ти — ФЛЕГМАТИК
Здатність флегматика неквапливо і без паніки проаналізувати ситуацію є незамінною

в стресових ситуаціях. Тому з них виходять висококласні економісти, бухгалтери, справочинці.
З іншого боку, ця ж риса робить неможливою для них кар'єру хірурга чи менеджера, зате вони
прекрасно справляться з обов'язками терапевта або головного бухгалтера. Активне, яскраве
публічне життя актора, диригента, телерепортера, комерсанта буде для них  заважким.

Рекомендовані професії: механік, електрик, інженер, агроном, водій, наукові —
ботанік, астроном, фізик, математик.

Видатні діячі: І.О. Крилов, М.І. Кутузов,  Ньютон.
Ти — людина настрою. Вчора був здатний звернути гори, а сьогодні тобі ліньки встати

з ліжка. Швидко втомлюєшся, важко пристосовуєшся до нового колективу. Під час
виконання певної роботи тобі необхідна постійна підтримка і регулярний відпочинок.
Усі називають тебе надзвичайно точною і спостережливою людиною, здатною помічати
в поведінці людей такі деталі, які ті намагаються приховати.
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Висновок: ти — МЕЛАНХОЛІК
Меланхолікам не слід вибирати професію, пов'язану із спілкуванням з людьми, оскільки

праця за комп'ютером їм вдається набагато краще. Небезпечним є такий тип темпераменту і в
ролі водія громадського транспорту чи монтажника-верхолаза. Для них характерне гальмування
нервової системи, що може призвести до втрати концентрації уваги і, як наслідок, до
надзвичайних ситуацій. Напружена робота лікаря, особливо хірурга, а також рятувальника,
пілота, диспетчера спричинять у меланхоліків виснаження нервової системи і погіршення
здоров'я.

Рекомендовані професії: педагог, діяч мистецтв, художник, швея-модельєр, маляр,
композитор, письменник, ветеринарний лікар, геолог, агроном, зоотехнік, бухгалтер,
автослюсар, слюсар, токар, радіомеханік і т. д.

Не важко здогадатися, що серед меланхоліків було багато письменників, композиторів:
О.О. Блок, М.В. Гоголь, М.Ю. Лермонтов, П.І. Чайковський.

Чистими холериками або флегматиками люди бувають рідко. Психологи вважають,
що особа — швидше суміш різних темпераментів з переважанням якогось певного. Тому
не може бути хороших чи поганих типів темпераменту. Кожен тип психіки більше
підходить для одних справ та професій, і менше для інших.

Вибирайте майбутню професію з розумом і любов'ю до себе, тоді і робочий час прохо-
дитиме цікаво і з користю.



104

ГОРОСКОП  ПРОФЕСІЙ
Овен (21 березня — 20 квітня)

Спектр діяльності Овнів дуже різноманітний, так як вони свої здібності організатора,
адміністратора, керівника, військовослужбовця і державного діяча вони можуть проявити
в багатьох сферах життя. Люди, народжені під цим знаком зодіаку, за бажанням можуть
досягнути успіхів у політиці, науці й медицині. Їх приваблюють небезпечні заняття, у т. ч.
військова справа, спорт, театр, кіно. Удача чекає Овнів також у разі обрання професій пов'язаних
з гострими інструментами, вогнем, обробкою металу. «Як риба у воді» вони відчувають себе
в природничих науках і творчій діяльності.

Професії:
— сфера науки й вища освіта: військові та технічні наука (електроніка), управління

й політика, робота в системі освіти; виробнича діяльність: машинобудування, металургія,
енергетична промисловість, космос, електроніка й комп'ютери, інформаційні мережі і засоби
масової інформації;

—  медицина: хірургія, реаніматологія, стоматологія, східна медицина, масаж, психоаналіз
та психотерапія; спорт: активні та енергійні види спорту, а також все, що пов'язано з техні-
кою, автоспортом тощо; мистецтво: сценічна й акторська діяльність, шоу-бізнес, телешоу;

—  підприємницька діяльність і бізнес.

Телець (21 квітня — 20 травня)
Тельці досягають успіху в професіях, які потребують наполегливості та терплячості.

Це особи, котрі прагнуть постійних доходів без ризку.
Професії:
— сфера науки й вища освіта: фінанси і ерудит, економіка, оргтехніка, ботаніка, фізика

 й математика, різноманітні прикладні науки, торгова діяльність;
—  торгівля, текстиль, декоративно-прикладне мистецтво, художня промисловість, дизайн,

ювелірна справа, банківська діяльність, менеджмент, управління;
— медицина: терапія, фармакологія, спорт: всі види спорту пов'язані з красою та рухом

(шейпінг, бодібілдинг, штанга, гімнастика, фігурне катання , плавання, стрибки з парашутом);
— мистецтво: живопис, декоративно-прикладне мистецтво, спів.

Близнюки (21 травня — 21 червня)
Зазвичай,  Близнюки —  хороші оратори. Завжди прагнуть до знань. Винахідливість

і сила уяви часто сприяють письменницькому таланту, можуть бути експериментаторами
й критиками. Для народжених під цим знаком завжди важлива освіта. Близнюки приємні
й культурні співрозмовники. При невдачах відчувають депресію.

Професії:
— сфера науки й вища освіта; лінгвістика, журналістика, філологія, мови, педагогіка,

психологія, географія, менеджмент;
— виробнича діяльність: малий бізнес, комерція, посередництво, брокерська діяльність,

торгівля, транспорт, і зв'язок друкована продукція, видавнича діяльність, критики, диктори,
консультанти, екскурсоводи, агенти;

— медицина: психотерапія, невропатологія;
—  спорт: баскетбол, волейбол, легка атлетика;
— мистецтво: живопис, графіка, портрети, література, хореографія.

Рак (22 червня — 22 липня)
Раки  мають успіх у салонах краси, перукарнях і сферах обслуговування, у торгівлі

продуктами харчування, товарами для дому. Прийнятні всі професії пов'язані з водою та
землеробством. Також раки потенційно хороші моряки та рибалки.
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Професії:
—  сфера науки й вища освіта: педагогіка, історія, літературознавство, краєзнавство, геологія,

археологія;
—  виробнича діяльність: школи, дитячі виховні заклади, сфера обслуговування,

будівництво, землеробство,  а також всі професії, пов'язані з водою;
— медицина: педіатрія, терапія, пульмонологія, парапсихологія;
—  спорт: водні види спорту, вітрильний спорт, рибальство, туризм;
— мистецтво: живопис, музика, театр.

Лев (23 липня — 23 серпня)
Люди цього знаку — природжені керівники. Вони можуть успішно працювати у владних

структурах, на відповідальних посадах, бути директорами великих підприємств, банків, суддями,
створювати предмети мистецтва та розкоші.

Професії:
— сфера науки й вища освіта: педагогічні, наукові (біологія, фізіологія) і технічні (математика,

фізика) науки, зокрема управління, політика, менеджмент;
— виробнича діяльність: промислове виробництво, адміністративна діяльність,

моделювання,  демонстрація  моделей,  шоу-бізнес, салони мод, ательє, розважальні заклади,
ресторани, аукціони, перукарні, керівники, викладачі та менеджери;

— медицина: кардіологія, кардіохірургія , рентгенологія, масаж, косметологія;
— спорт: аеробіка, художня гімнастика, культуризм;
— мистецтво,  література, художньо-прикладні види мистецтва театр.

Діва (24 серпня — 22 вересня)
Здебільшого особи народженні під цим знаком-вчені, літератори, критики, вихователі,

вчителі, лікарі, винахідники. Такі особи виконують роботу з особливою старанністю та
акуратністю. Вони  високоорганізовані, точні, відповідальні. Професійні здібності Діви можуть
реалізувати у сфері послуг.

Професії:
— сфера науки й вища освіта: медицина, журналістика, філологія, мови, педагогіка

та психологія;
— виробнича діяльність, бібліотечна справа, редакторська й коректорська діяльність, сфера

обслуговування, майстерні, хімчистки, їдальні тощо. А також виконавчий апарат, комерція,
викладацька діяльність, секретаріат, інспектори, регістратори;

— медицина: терапія,  фармакологія, дієтологія, гігієна, фізіотерапія, шокотерапія , парапси-
хологія;

— спорт: інтелектуальні види спорту та фізкультура;
— мистецтво: література, графіка,  кераміка.

Терези (23 вересня — 23 жовтня)
Під цим знаком найчастіше народжуються народні судді, архітектори, актори, працівники

торгівлі. Терезам до вподоби юриспруденція, вони люблять займатися громадською діяльністю,
образотворчим мистецтвом, музикою. Психологія, соціологія, педагогіка, будь-яка
консультаційна діяльність і надання послуг — саме у цих сферах вони досягають успіху.

Професії:
— сфера науки й вища освіта: юриспруденція, архітектура, мистецтвознавство,

культурологія, психологія, педагогіка, точні науки;
— виробнича діяльність: адвокати, юристи, консультанти, експерти, секретарі, касири,

клерки, конструктори, ювеліри, перукарі, модельєри, швачки, дизайнери, декоратори,
психологи і педагоги, служби знайомств, РАГС, салони мод;

— медицина, невропатологія, косметологія, психотерапія;
— спорт: легка атлетика, спортивні танці, художня гімнастика;
— мистецтво: живопис, музика, естрада.
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Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)
Для Скорпіонів не існує перешкод. Вони аналітики і разом з тим володіють тонкою інтуїцією.

Енергійні, завжди прагнуть успіху. Серед Скорпіонів найчастіше зустрічаються лікарі,  хіміки,
військові політики, актори, фізіотерапевти,  гінекологи, біоенергетики, екстрасенси. Скорпіону
також підходять банківська справа, робота в контролюючих органах, зв'язок з державними
таємницями, атомною енергією та ядерною зброєю.

Професії:
— сфера науки й вища освіта:  військові науки, хімія  і фізика,  зоологія, анатомія і гуманітарні

науки;
— виробнича діяльність: будь-які види бізнесу та підприємництва. Банківська діяльність,

машинобудівництво, металургія, хімічна промисловість, будівництво, залізничні дороги.
Небезпечні професії: військові, міліціонери, криміналістика.

— медицина: хірургія, гінекологія, урологія, рентгенологія, проктологія, патологоанатомія,
гіпнологія, фармакологія;

— спорт: бокс, боротьба, автоспорт, полювання;
— мистецтво: скульптура, література, музика.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня).
Стрільці постійно прагнуть до нових відкриттів і пригод. Хочуть побачити і дізнатися та

спробувати усе на світі. Найчастіше вони стають вченими, релігійними діячами, суддями,
адвокатами, комерсантами, офіцерами, мандрівниками, лікарями, кухарями, банкірами тощо.
Працюють в авіації та космонавтиці, готельному та туристичному бізнесі. Це — екскурсоводи,
перекладачі, дипломати, економісти, бухгалтери, аудитори. Стрілець також може бути
літературознавцем, філологом, критиком, релігієзнавцем, громадським діячем .Також їм
підходять усі професії пов'язані з експортом  та імпортом, а також бізнес, мережевий маркетинг,
реклама.

Професії:
— сфера науки й вища освіта: філософія, філологія, та іноземні мови, юриспруденція,

фінансово-економічні науки та географія, в галузі фізики-оптика;
— виробнича діяльність: зовнішня торгівля, законодавча діяльність дипломатія, релігія,

правосуддя, суднобудівництво, мореплавання транспорт, управління та політика. Стрільці
успішні як мандрівники, письменники, розвідники, а також судді, викладачі ВНЗ;

— медицина: хірургія, інтенсивна терапія, різноманітні нові методи лікування, інструмен-
тальна терапія;

— спорт: стрільба з лука, верхова їзда, вітрильний спорт та інші види спорту на відкритих
стадіонах;

— мистецтво: письменники та актори.

Козеріг (22 грудня — 20 січня)
Стримані, холодні, практичні, зосередженні, з сильною волею та великою внутрішньою

енергією Козероги здобудуть успіх, обравши фах шахтаря, ріелтора, програміста, фермера,
землекопа, будівельника, священика тощо. З них відмінні керівники підрозділів, стоматологи,
ортопеди та травматологи, організатори виробництва, конструктори, інженери й проекту-
вальники. Козерогів також чекає удача в моделюванні, архітектурі та будівництві.

Професії:
— сфера науки й вища освіта: соціальна екологія, точні науки, педагогіка, геологія,

мінералогія;
— виробнича діяльність: виробництво будматеріалів, деревообробне виробництво,

комунальне і сільське господарство. Робота в державному апараті, партійна та профспілкова
діяльність. Фінанси, бухгалтерія, побутові служби, землеробство, взуттєве, шкіряне
та текстильне виробництво. Козероги можуть бути успішними модельєрами та дизайнерами,
швачками, займатися державним страхуванням і пенсіями;
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—  медицина: стоматологи, ортопеди, травматологи;
—  спорт: альпінізм і гірський туризм;
—  мистецтво: архітектура, поезія і сценічна діяльність.

Водолій (21 січня — 19 лютого)
Це психологи, педагоги, вченні, винахідники, художники й астрологи. Зазвичай Водолії

схильні до нових і оригінальних професій. Серед них багато астрологів, авіаторів, електриків,
радіоінженерів, психоаналітиків, дослідників. Водоліям добре вдається виконувати обов'язки
менеджера, референта, особистого секретаря, спеціаліста із зв 'язків з громадськістю,
організатора виробництва тощо. Народжуванні під цим знаком зодіаку прагнуть
використовувати у професійній сфері нестандартні методи та підходи, що особливо цінуються
в сучасному суспільстві.

Професії:
— сфера науки й вища освіта: інженерні науки, фізика, радіоелектроніка, кібернетика,

суспільні науки, психологія;
— виробнича діяльність: електрика і радіозв'язок, електротехніка, авіація і космонавтика,

транспортне будівництво, ядерне виробництво;
— медицина: неврологія, рентгенологія, електрофізіологія, гомеопатія, психотерапія,

психоаналіз;
— спорт: авіа і парашутний спорт, зимові види спорту(лижі, ковзани);
— мистецтво: режисура, балет, драматургія.

Риби  (20 лютого — 20 березня)
Добродушні й терплячі, непостійні й мінливі Риби,  перед усім,  хороші художники,  актори,

працівники торгівлі, міліції, фахівці релігійної сфери та державної служби. Їм до душі праця,
пов'язана з морською справою, транспортом, хімією, фармацевтикою, мистецтвом. Їм також
підходять медичні професії.

Професії:
— сфера науки й вища освіта: філологія, педагогіка, психологія, соціологія, юриспруденція,

релігієзнавство, фінансово-економічні науки, мистецтвознавство, етика, естетика, іхтіологія,
океанологія, океанографія;

— виробнича діяльність: робота, пов’язана з морем (мореплавання, рибальство, портові
підприємства тощо), клініки, санаторії, будинки відпочинку, готелі, бари. Криміналістика,
митниці, секретні служби. Виробництво косметики і парфумерії, миючих засобів.

— медицина: клінічна медицина, фармакологія, психіатрія та наркологія;
— спорт: всі морські й водні види спорту;
— мистецтво: кіно, музика, поезія, телебачення.
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ЧИ ЗМІГ БИ ТИ ОЧОЛИТИ ВЕЛИКУ КОМПАНІЮ?
Обери свій варіант відповіді

1. Як ставляться до тебе вчителі?
Постійно читають нотації й псують настрій — –3 бали.
Увесь час наголошують на твоїх помилках — –2 бали.
Нормально, якщо ти виконуєш їхні завдання — +4 бали.
Багато в чому допомагають — 0 балів.
Заслужено хвалять і заохочують високими балами — –1 бал.

2. Якими будуть твої дії, якщо твоя команда зазнає нищівної поразки в спортивній грі?
Слід проаналізувати причини поразки — 0.
Варто похвалити гру суперників — –3.
Визнати, що твоя команда гірша за інші — 0.
Знайти хоч щось гарне у грі, яка закінчилася поразкою — 0.
Не надавати особливого значення цій невдачі — 0.
Визнати, що перемога, так само, як і поразка,  річ випадкова — +8.

3. Що ти відчуваєш, якщо обставини змусили тебе відмовитися від задуманого?
Розумієш, що будеш нещасний усе життя — +4.
Вигадаєш що-небудь цікавіше — 0.
Намагатимешся будь-що виконати задумане — –3.
Вирішиш, що немає нічого такого поганого, що не обернулося б на краще — –3.
Будеш діяти залежно від ситуації — +8.
Вирішиш, що ніколи не варто на щось сподіватися — –4.
Такого з тобою просто не може статися — +6.
Трохи посумуєш, а потім приймеш рішення — 0.

4. Як ставляться до тебе ті, хто тебе оточує?
Дехто з любов`ю, а дехто з ненавистю — –3.
Добре, але ти не є чиїмось кращим другом — +10.
Спочатку ти подобаєшся всім — 0.
До тебе ставляться добре тільки твої старі знайомі — –5.
Тебе ніхто не любить 2.
Тебе багато хто любить — –3.
Тобі важко відповісти на це запитання — –2.
Тим, хто тебе оточує, подобається, коли ти можеш щось для них зробити — –2.
Спочатку ти подобаєшся всім, а потім не дуже  0.

5.  Ти багатьом розповідаєш про свої невдачі?
Зазвичай усім — –3.
Тільки випадковим знайомим — +8.
Дуже рідко й небагатьом — +2.
Ніколи й нікому — –1.

6. Як ти ставишся до тих людей, котрі вибрали спосіб життя, який геть не схожий на твій?
Це дивні люди — –2.
Вони люблять тільки себе — 0.
Малоосвічені — –3.
Кожен вибирає те, що йому подобається — +8.
Усі виховуються в різних умовах — +4.
Нехай у кожного буде свій життєвий досвід — –2.
Ці люди розумніші за тебе — –1.
Можливо, вони знають більше, ніж ти — –1.

7. З яким супротивником ти б хотів змагатися в спортивній грі?
Який має значну перевагу в майстерності — –2.
Який грає трохи краще — +6.
З рівним  — 0.
Який поступається майстерністю — –5.
З гарною людиною — +8.

8. У якій із сучасних країн ти б хотів жити?
Бомбей — 0.
Україна — –5.
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Англія — +6.
Австралія — +6.
Китай — +2.
Америка — –3.

9. Ти сперечаєшся з приятелями?
Справжня суперечка завжди цікава — –2.
Іноді, коли є бажання — +8.
Дуже рідко, краще обміркувати все наодинці — 0.
Ніколи — 0.
Ненавидиш суперечки — –4.
Тоді, коли в суперечці беруть участь усі — 0.
Так, тому що відразу стає зрозуміло, хто що знає — 0.

10. Як ти ставишся до того, що інші вказують на твої недоліки?
    Критикуєш того, хто робить тобі зауваження — –2.

Цікавишся, чому він так думає — 0.
Швидко про це забуваєш — +8.
По змозі відповідаєш тим самим — +8.
Обстоюєш свою позицію, якщо впевнений у ній — 0.
Приховуєш образу — –4.

11. Чи ти згоден з тим, що без рекомендацій, зв’язків тощо неможливо досягти успіху в
обраній професії?

Ні, такі речі тільки заважають людині — +8.
Швидше за все, нічого гарного із цього не вийде — +6.
Це може бути корисним тільки спочатку — –3.
Іноді це може бути корисним, але в цьому немає жодної потреби — –2.
Це завжди корисно, але в цьому немає жодної потреби — +4.
Іноді це корисно й має певні результати — –4.
Це завжди корисно й має неабиякі результати —  –4.

12. Коли людина може бути задоволена життям?
Коли поруч із нею гарні й приємні люди — –1.
Коли обставини сприяють її гармонійному розвитку — –2.
Коли вона навчилася користатися обставинами задля власних інтересів — –8.

13. Чи убезпечена людина від нещасних випадків?
Тобі завжди неприємно думати про це — –2.
Думати про це неприємно — –3.
Усе може бути, але не варто часто думати про це — +10.
Про це варто думати частіше — –1.
Їх варто кілька разів пережити — –2.
Ні — 3.
Про це не варто навіть думати — 1.

14. Що ти робиш для того, аби справити гарне враження на інших?
Заздалегідь складаєш план і приділяєш цьому багато уваги — –1.
Не готуєшся до цього спеціально, але намагаєшся завжди бути «на висоті» — +8.
Не звик думати про це — –2.
Тобі не подобається, коли люди повсякчас хочуть здаватися кращими, аніж є насправді — –2.

15. Що ти робиш, якщо не знаєш відповіді на більшу частину контрольного завдання?
Звернешся за допомогою до вчителя й домовишся
про перездачу — +6.
Попросиш списати в приятеля — 3.
Напишеш хоч що-небудь, аби тільки не звертатися по допомогу  — 0.
Попросиш допомогти того, хто напевно все знає — 0.
Усе-таки спробуєш упоратися сам — +2.

16. Якими б ти хотів бачити своїх близьких друзів або рідних?
Близькими за духом — –4.
Такими, які повсякчас змушують обмірковувати свої
вчинки — +8.
Численними — 2.
Такими, яких ти маєш — 0.
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Ніякими — –4.
Такими, які поділяють твої інтереси — +4.

17. Як ти поводишся, якщо хтось із членів твоєї родини робись тобі
зауваження?

Мовчки обурюєшся — 0.
Погоджуєшся з ним, аби тільки не було сварки — –3.
Мовчиш, але при нагоді про все йому нагадуєш — –3.
Якщо вважаєш його зауваження слушними, то погоджуєшся з ними, водночас
 пригадуючи все, що тобі самому не подобається в цій людині — +2.
Намагаєшся зрозуміти, чому тебе сварять — +8.
Сердишся, сперечаєшся, ображаєшся — –2.

18. Чи хочеш ти, щоб твої успіхи визнали ті, хто тебе оточує?
Так, ти готовий зробити для цього будь-що — –1.
Так, але не варто робити це занадто відкрито — –4.
Це приємно, але не варто домагатися цього спеціально — +8.
Ні — 0.

19. Чи важливо для тебе завжди мати гарний вигляд?
Авжеж — –2.
Іноді — +4.
Залежно від настрою — 0.
Дуже рідко — 3.
Так, але не варто приділяти цьому занадто багато часу — +4.

20. З ким тобі подобається спілкуватися найбільше?
Із представниками протилежної статі — –3.
Із близькими людьми — +8.
Із представниками своєї статі — –3.
Ні з ким — –3.

21. Ти віриш у що-небудь?
Ні, але для більшості людей віра необхідна — –2.
Це цікава тема, але ти ще не вирішив, у що варто вірити,
а в що  ні — +6.
У те, що вигадав сам — +4.
Так, і це тебе цілком улаштовує — +8.
Так, у те, що вірять батьки — –2.
Те, у що вірять твої батьки, тобі не подобається, але ти з повагою ставишся до цього — –3.
Будь-яка віра передбачає велику відповідальність, вона тобі необхідна — –3.

22. Чи знаєш ти про те, що відбувається в інших країнах?
Ні, тебе це не цікавить — –5.
У тебе стільки проблем, що не вистачає часу на щось інше — 0.
Тебе цікавлять тільки факти з життя людей в інших країнах — –6.
Тобі значно цікавіше, як живуть люди в інших країнах, аніж те, як живуть люди у
 твоїй країні — –4.
Так, тобі дуже подобається читати й дізнаватися про те, як живуть інші люди — 0.
Тобі цікаво порівнювати, як живуть люди в різних кінцях світу — +8.

23. Чи любиш ти виступати з доповідями?
Ні, ти зазвичай знічуєшся й затинаєшся — –4.
Це важко, але аудиторія не відчуває твого дискомфорту — +6.
Намагаєшся щоразу виступити блискуче — 0.
Так, дуже легко — +4.
Так, ти отримуєш від цього насолоду — +2.
Важко, якщо тебе ніхто не хоче слухати — 0.

24. Чи цікавлять тебе події, що відбуваються у твоїй країні?
Так, ти намагаєшся дізнатися про це якнайбільше — +6.
Не всі — 0.
Ні, але коли змушують у школі, ти намагаєшся про щось
дізнатися — –4.
Іноді — 0.
Так, настільки, щоб завжди можна було підтримати розмову з дорослими — +4.
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25. Як ти поставишся до того, якщо в шкільній (районній, міський)
газеті тобі буде присвячена стаття?

Здорово, залюбки читатиму її й показувати всім своїм знайомим — –3.
Приємно, але для тебе це не дуже важливо — +8.
Нічого гарного про тебе написати не можуть — 0.
Смішно й страшно водночас — 0.
Будеш пишатися, якщо написано про щось гарне; соромитися, якщо про погане — –2.
Тобі буде неприємно — –3.

26. Як ти ставишся до прикмет?
Дуже серйозно — –5.
Намагаєшся не звертати на них уваги — –4.
«Будь-яка випадковість  це непізнана закономірність»  — –3.
Не довіряєш їм — +10.
Не довіряєш, але зважаєш на них — –4.

27. Ти є активним учасником класних зборів?
Так, до твоєї думки завжди прислухаються — +4.
Так, якщо добре знаєш те, про що всі говорять — +6.
Залежно від того, наскільки вагомий предмет обговорення — 0.
Ні, тому що не любиш виступати — –4.
Так, але не звик лідирувати — 0.

28. У якому б випадку ти звернувся до провісника?
При розв’язанні складного питання — –4.
Якщо хтось із друзів запропонує скласти компанію — 5.
Щоб зрозуміти, як вони це роблять — –3.
У жодному — +10.
Задля розваги — 0.

29. Ти любиш грати в азартні ігри?
Так, зазвичай тобі дуже щастить — 0.
Так, тому що ти незрідка маєш багато шансів досягти успіху — +6.
Ні, оскільки знаєш, що будеш страшенно переживати — +0.
Так, користаючись усіма шансами на виграш, але в разі невдачі не дуже переживаєш — +8.
Ні, тому що не любиш ризикувати — –4.

30. Як ти ставишся до проблем морального характеру?
Розв’язавши їх, отримуєш задоволення — 0.
Вони трапляються так часто, що вже давно тебе не тривожать — +4.
Такі проблеми завжди заважають спокійному ходу твоїх справ — +6.
Ти ніколи з ними не стикався  — 0.
Вони добряче тебе виснажують, але ти готовий терпіти будь-що — –1.

31. Як ти ставишся до природи?
Тобі хотілося б відчути її гармонійність — –4.
Людина — володар природи — –4.
Природа  — зло, джерело всіх неприємностей — –3.
Закони природи можна використати на благо цивілізації  — -0.
Природа — середовище природного розвитку людини — +10.

32. Як ти ставишся до світу?
Він злий і несправедливий — –3.
У сучасному світі дуже важко бути гарною людиною — –3.
Його завжди цікаво пізнавати — –6.
Він був би гарний, якби в ньому жило більше добрих людей — 0.
Треба старатися отримувати задоволення від кожного прожитого дня — –2.
Ти часточка цього світу, а тому треба жити, використовуючи все,

    чим тебе наділила природа –+10.
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33. Що б ти зробив, якби в тебе зявилася сила-силенна грошей?
Купив або побудував великий будинок, придбав найсучаснішу машину, купив кращий одяг
тощо — –2.
Поступив би в найкращу школу, в якій можна отримати висококласну освіту — +8.
Тобі не потрібні гроші — –2.
Роздав би їх друзям, рідним, знайомим — 0.
Гроші тільки все псують — –2.
Виконав би всі свої бажання — 0.

34. Якої ти думки про статті, що їх друкують у журналах для підлітків?
Вони завжди інформативні — +4.
Більшість із них  цікаві — +4.
Ти рідко їх читаєш — –3.
Ти взагалі не любиш читати — –4:

                                              Склади набрані бали й оціни результат
Загалом я набрав              балів
    Оцінка отриманого результату

Якщо сума набраних тобою балів більша ніж 220: ти можеш стати прекрасним
керівником великої компанії. Відповідальність і цілеспрямованість допоможуть тобі організувати
роботу великої кількості людей.

Сума набраних тобою балів від 161 до 219: у тебе  є бажання й прагнення очолити
велику компанію, однак, крім бажання, має бути ще й почуття відповідальності. Цьому так
само треба  вчитися. Керівниками не народжуються, ними стають, про це варто пам`ятати.

Ти набрав менше ніж 160 балів: тобі варто ще багато чого повчитися. Навіть у такому
юному віці людина мусить розуміти, що будь-який вчинок варто узгоджувати з іншими людьми.
Свобода полягає не в цілковитій уседозволеності, а в умінні не порушувати інтереси іншої
людини. Маєш таємне бажання стати артистом, то не можеш зізнатися в цьому навіть
самому собі. Спробуй зробити крок назустріч світу, і він відповість тобі взаємністю.
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ЯКА З ПРОФЕСІЙ ПІДХОДИТЬ ТОБІ НАЙБІЛЬШЕ?

Обери свій варіант відповіді

1. Тобі б хотілось жити біля моря й займатися чим-небудь, вдихаючи морське повітря?
Авжеж — +1 бал. Важко відповісти — 0 балів. Ні — –1 бал.

2. Ти любиш фарбувати паркани.
Авжеж — +1. Важко відповісти — 0. Ні — –1.

3. Тобі подобається розбиратися, як улаштований годинникований механізм?
Авжеж — +1. Важко відповісти — 0. Ні — –1.

4. Ти б залюбки розмалював усі стіни балончиком із фарбою?
Авжеж — +1. Важко відповісти — 0. Ні — –1.

5. Ти любиш роглядати що-небудь під мікроскопом?
Авжеж — +1. Важко відповісти — 0. Ні — –1.

6. Чи подобається тобі працювати на свіжому повітрі?
Авжеж — +1. Важко відповісти — 0. Ні — –1.

7. Ти любиш малювати пейзажі?
Авжеж — +1. Важко відповісти — 0. Ні — –1.

8.Тобі завжди хочеться зайти на кухню, якщо мама готує щось смачненьке?
Авжеж — +1. Важко відповісти — 0. Ні — –1.

9. Чи любиш ти що-небудь майструвати?
Авжеж — +1. Важко відповісти — 0. Ні — –1.

10. Ти б залюбки спробував попрацювати на токарному верстаті?
Авжеж — +1. Важко відповісти — 0. Ні — –1.

11. Тобі подобається змащувати мастилом скрипучі механізми?
Авжеж — +1. Важко відповісти — 0. Ні — –1.

12. Ти любиш годувати свійську птицю й пасти корову або козу?
Авжеж — +1. Важко відповісти — 0. Ні — –1.

13. Тобі подобається шити?
Авжеж — +1. Важко відповісти — 0. Ні — –1.

14. Ти любиш допомагати слабеньким учням?
Авжеж — +1. Важко відповісти — 0. Ні — –1.

15. Чи отримуєш ти задоволення від естафет?
Авжеж — +1. Важко відповісти — 0. Ні — –1.

16. Тобі подобається брати участь у домашньому ремонті?
Авжеж — +1. Важко відповісти — 0. Ні — –1.

17. Ти б хотів спробувати пошити що-небудь зі шкіри?
Авжеж — +1. Важко відповісти — 0. Ні — –1.

18. Ти б не відмовився від можливості правити великим пароплавом?
Авжеж — +1. Важко відповісти — 0. Ні — –1.

19. Ти завжди охоче відгукуєшся на прохання інших?
Авжеж — +1. Важко відповісти — 0. Ні — –1.

20. Ти не боїшся освоювати нову побутову техніку?
Авжеж — +1. Важко відповісти — 0. Ні — –1.
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21. Ти любиш розпилювати колоди?
Авжеж — +1. Важко відповісти — 0. Ні — –1.

22. Ти волієш тримати всі взуттєві й одежні щітки в чистоті?
Авжеж — +1. Важко відповісти — 0. Ні — –1.

23. Тобі подобається експериментувати, змішуючи різні фарби?
Авжеж — +1. Важко відповісти — 0. Ні — –1.

24. Ти не відчуваєш втоми від тривалихпіших походів?
Авжеж — +1. Важко відповісти — 0. Ні — –1.

25. Ти обожнюєш наводити порядок на своєму робочому столі?
Авжеж — +1. Важко відповісти — 0. Ні — –1.

26. Тебе приваблюють усі нові запахи?
Авжеж — +1. Важко відповісти — 0. Ні — –1.

27. Тобі подобається сидіти біля похідного багаття?
Авжеж — +1. Важко відповісти — 0. Ні — –1.

28. Ти любиш грати на музичних інструментах?
Авжеж — +1. Важко відповісти — 0. Ні — –1.

29. Ти хотів би навчитися виводити китайські ієрогліфи?
Авжеж — +1. Важко відповісти — 0. Ні — –1.

30. Тебе вважають цікавим оповідачем?
Авжеж — +1. Важко відповісти — 0. Ні — –1.

31. Ти краще працюєш у закритому приміщенні, аніж на повітрі?
Авжеж — +1. Важко відповісти — 0. Ні — –1.

32. Тобі подобається прикрашати стіни повітряними кульками й гірляндами?
Авжеж — +1. Важко відповісти — 0. Ні — –1.

33. Ти любиш вирощувати квіти?
Авжеж — +1. Важко відповісти — 0. Ні — –1.

34. Ти хотів би побувати на автомобільному заводі?
Авжеж — +1. Важко відповісти — 0. Ні — –1.

35. Ти любиш проводити хімічні досліди.
Авжеж — +1. Важко відповісти — 0. Ні — –1.

36. Тобі подобається випалювання по дереву або по металу?
Авжеж — +1. Важко відповісти — 0. Ні — –1.

37. Ти б хотів розглядати берег зі щогли корабля?
Авжеж — +1. Важко відповісти — 0. Ні — –1.

38. Ти завжди піклуєшся про хворих членів своєї родини?
Авжеж — +1. Важко відповісти — 0. Ні — –1.

39. Ти завжди намагаєшся захищати незаслужено скривджену людину?
Авжеж — +1. Важко відповісти — 0. Ні — –1.

40. Ти легко й вільно почуваєшся, виступаючи перед великою аудиторією?
Авжеж — +1. Важко відповісти — 0. Ні — –1.

41. Ти любиш фотографувати?
Авжеж — +1. Важко відповісти — 0. Ні — –1.
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42. Ти хотів би розкопувати скіфські кургани?
Авжеж — +1. Важко відповісти — 0. Ні — –1.

43. Ти мріяв коли-небудь змайструвати ляльку, схожу на Буратіно?
Авжеж — +1. Важко відповісти — 0. Ні — –1.

44. Ти звик цілий день що-небудь робити за письмовим столом?
Авжеж — +1. Важко відповісти — 0. Ні — –1.

45. Тобі подобається збирати моделі машин, кораблів, літаків?
Авжеж — +1. Важко відповісти — 0. Ні — –1.

46. Тобі подобається аптечний запах?
Авжеж — +1. Важко відповісти — 0. Ні — –1.

47. Ти любиш робити стінгазету?
Авжеж — +1. Важко відповісти — 0. Ні — –1.

48. Ти любиш грати в «магазин»?
Авжеж — +1. Важко відповісти — 0. Ні — –1.

49. Ти згоден, що справжню клятву потрібно чим-небудь «скріпити»?
Авжеж — +1. Важко відповісти — 0. Ні — –1.

50. Ти коли-небудь робив бісерні прикраси?
Авжеж — +1. Важко відповісти — 0. Ні — –1.

51. Ти коли-небудь шив убрання для іграшок?
Авжеж — +1. Важко відповісти — 0. Ні — –1.

52. Ти коли-небудь брав участь у лагодженні даху?
Авжеж — +1. Важко відповісти — 0. Ні — –1.

53. Ти можеш накачати велосипедну шину?
Авжеж — +1. Важко відповісти — 0. Ні — –1.

54. Ти знаєш, як треба підрізати дерева навесні?
Авжеж — +1. Важко відповісти — 0. Ні — –1.

55. Ти б хотів спробувати попрацювати санітаром у великій лікарні?
Авжеж — +1. Важко відповісти — 0. Ні — –1.

56. Тобі подобається процес виготовлення книг на книжковій фабриці?
Авжеж — +1. Важко відповісти — 0. Ні — –1.

57. Тобі б хотілося опинитися на місці Гефеста?
Авжеж — +1. Важко відповісти — 0. Ні — –1.

58. Ти б хотів скласти точну карту складного маршруту?
Авжеж — +1. Важко відповісти — 0. Ні — –1.

59. Тобі подобається часта зміна обстановки?
Авжеж — +1. Важко відповісти — 0. Ні — –1.

60. Ти вмієш чудово розповідати про визначні пам’ятки?
Авжеж — +1. Важко відповісти — 0. Ні — –1.

61. Ти охоче погоджуєшся допомогти батькові перебудувати частину будинку або змінити
планування квартири?

Авжеж — +1. Важко відповісти — 0. Ні — –1.
62. Ти б хотів спробувати вирізати прикраси з ялівцю?

Авжеж — +1. Важко відповісти — 0. Ні — –1.
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63. Де б ти не працював, ти прагнутимеш розширювати асортимент надаваних послуг?
Авжеж — +1. Важко відповісти — 0. Ні — –1.

64. Ти вмієш саджати дерева?
Авжеж — +1. Важко відповісти — 0. Ні — –1.

65. Ти любиш допомагати батькові лагодити електропроводку або міняти пробки.
Авжеж — +1. Важко відповісти — 0. Ні — –1.

66. Ти знаєшся на технічних кресленнях?
Авжеж — +1. Важко відповісти — 0. Ні — –1.

67. Ти любиш набирати текст на комп’ютері?
Авжеж — +1. Важко відповісти — 0. Ні — –1.

68. Тобі подобається відвідувати магазини, в яких продаються шкіряні вироби?
Авжеж — +1. Важко відповісти — 0. Ні — –1.

69. Ти добре знаєш, що треба робити при витіканні газу?
Авжеж — +1. Важко відповісти — 0. Ні — –1.

70. Ти любиш ходити в гори з альпіністами?
Авжеж — +1. Важко відповісти — 0. Ні — –1.

71. Ти любиш досліджувати мікробів?
Авжеж — +1. Важко відповісти — 0. Ні — –1.

72. Тобі подобається ліпити з пластиліну?
Авжеж — +1. Важко відповісти — 0. Ні — –1.

73. Ти б хотів придумати й змайструвати новий і необхідний усім інструмент?
Авжеж — +1. Важко відповісти — 0. Ні — –1.

74. Тобі подобається планувати покупки й робити їх?
Авжеж — +1. Важко відповісти — 0. Ні — –1.

75. Ти любиш збирати врожай?
Авжеж — +1. Важко відповісти — 0. Ні — –1.

76. Ти можеш самостійно  повісити книжкову полицю?
Авжеж — +1. Важко відповісти — 0. Ні — –1.

77. Тобі подобається в’язати мережива?
Авжеж — +1. Важко відповісти — 0. Ні — –1.

78. Ти любиш допомагати батькові або комусь зі знайомих поратися в гаражі?
Авжеж — +1. Важко відповісти — 0. Ні — –1.

79. Ти б хотів брати участь у реставраційних роботах на верхніх поверхах висотного будинку?
Авжеж — +1. Важко відповісти — 0. Ні — –1.

80. Ти любиш працювати дрилем?
Авжеж — +1. Важко відповісти — 0. Ні — –1.

81. Тобі подобається «підстригати» траву?
Авжеж — +1. Важко відповісти — 0. Ні — –1.

82. Ти залюбки допомагаєш мамі готувати обід?
Авжеж — +1. Важко відповісти — 0. Ні — –1.

83. Ти любиш готувати їжу?
Авжеж — +1. Важко відповісти — 0. Ні — –1.
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84. Ти звик багато чого робити абияк?
Авжеж — +1. Важко відповісти — 0. Ні — –1.

85. Ти знаєш, як усувають нерівності стін?
Авжеж — +1. Важко відповісти — 0. Ні — –1.

86. Ти звик «сім разів відміряти, перш ніж один раз відрізати»?
Авжеж — +1. Важко відповісти — 0. Ні — –1.

87. Тобі подобається розбирати старий магнітофон?
Авжеж — +1. Важко відповісти — 0. Ні — –1.

88. Чи зміг би ти зробити макет справжньої книги?
Авжеж — +1. Важко відповісти — 0. Ні — –1.

89. Ти б хотів виконувати одноманітну й нескладну роботу?
Авжеж — +1. Важко відповісти — 0. Ні — –1.

90. Тобі подобається замішувати цемент?
Авжеж — +1. Важко відповісти — 0. Ні — –1.

91. Ти любиш брати інтерв’ю?
Авжеж — +1. Важко відповісти — 0. Ні — –1.

92. Ти б хотів якнайбільше спілкуватися з різними людьми?
Авжеж — +1. Важко відповісти — 0. Ні — –1.

93. Ти б хотів стати власником фотосалону?
Авжеж — +1. Важко відповісти — 0. Ні — –1.

94. Ти любиш працювати мітлою?
Авжеж — +1. Важко відповісти — 0. Ні — –1.

95. Тобі відомо, що робота буде успішною тоді, коли ти працюєш один?
Авжеж — +1. Важко відповісти — 0. Ні — –1.

96. Ти б хотів диктувати моду?
Авжеж — +1. Важко відповісти — 0. Ні — –1.

97. Ти б хотів перевозити вантажі на великі відстані?
Авжеж — +1. Важко відповісти — 0. Ні — –1.

98. Ти добре знаєш правила користування електроприладами?
Авжеж — +1. Важко відповісти — 0. Ні — –1.

99. Ти б хотів що-небудь конструювати з металу й бетону?
Авжеж — +1. Важко відповісти — 0. Ні — –1.

100. Ти любиш сервірувати стіл?
Авжеж — +1. Важко відповісти — 0. Ні — –1.

101. Ти знаєш, як виготовити хоча б один природний лікарський препарат?
Авжеж — +1. Важко відповісти — 0. Ні — –1.

102. Ти б хотів брати участь у кресленнях проектів майбутніх споруджень?
Авжеж — +1. Важко відповісти — 0. Ні — –1.

103. Малюючи, ти завжди волієш користуватися палітрою?
Авжеж — +1. Важко відповісти — 0. Ні — –1.

104. Ти б хотів змайструвати які-небудь меблі?
Авжеж — +1. Важко відповісти — 0. Ні — –1.
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105. Тобі подобається працювати зі сканером?
Авжеж — +1. Важко відповісти — 0. Ні — –1.

106. Ти любиш гратися з маленькими дітьми?
Авжеж — +1. Важко відповісти — 0. Ні — –1.

107. Ти вважаєш, що перш, ніж почати якусь роботу, треба добре ознайомитися з умовами її
виконання?

Авжеж — +1. Важко відповісти — 0. Ні — –1.
108. Ти любиш вигадувати й робити різні корисні салати?

Авжеж — +1. Важко відповісти — 0. Ні — –1.
109. Ти швидко й легко можеш пройти будь-який графічний лабіринт?

Авжеж — +1. Важко відповісти — 0. Ні — –1.
110. Ти б хотів бути Залізним Дроворубом у казці О. Волкова «Чарівник Смарагдового
міста»?

Авжеж — +1. Важко відповісти — 0. Ні — –1.
111. Ти б хотів мати здатність перебувати одночасно в декількох місцях?

Авжеж — +1. Важко відповісти — 0. Ні — –1.
112. Ти любиш колективну роботу?

Авжеж — +1. Важко відповісти — 0. Ні — –1.
113. Ти б хотів стати Гвинтиком або Шпунтиком із казкової повісті М. Носова «Пригоди
Незнайки»?

Авжеж — +1. Важко відповісти — 0. Ні — –1.
114. Ти б хотів вирушити за пошуком скарбів так, як головний герой книг Р. Стівенсона «Острів
скарбів»?

Авжеж — +1. Важко відповісти — 0. Ні — –1.
115. Ти б хотів бути на місці Мальвіни з казки О. Толстого «Пригоди Буратіно»?

Авжеж — +1. Важко відповісти — 0. Ні — –1.
116. Ти б хотів опинитися на місці Шерлока Холмса — героя оповідань А. Конан Дойля?

Авжеж — +1. Важко відповісти — 0. Ні — –1.
117. Ти б погодився розписати шибки морозними візерунками так, щоб їх неможливо було
        відрізнити від справжніх?

Авжеж — +1. Важко відповісти — 0. Ні — –1.
118. Ти б хотів опинитися на місці Тюбика з повісті м. Носова «Пригоди Незнайки»?

Авжеж — +1. Важко відповісти — 0. Ні — –1.
119. Ти б хотів вирощувати квіти на клумбах?

Авжеж — +1. Важко відповісти — 0. Ні — –1.
120. Чи погодишся ти допомогти красиво розкласти на вітрині який–небудь товар?

Авжеж — +1. Важко відповісти — 0. Ні — –1.
121. Ти б хотів працювати із золотом?

Авжеж — +1. Важко відповісти — 0. Ні — –1.
122. Тебе більше влаштовує роль помічника, аніж керівника?

Авжеж — +1. Важко відповісти — 0. Ні — –1.
123. Тобі подобається малювати шаржі на своїх приятелів?

Авжеж — +1. Важко відповісти — 0. Ні — –1.
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124. Ти звик спілкуватися з тими, хто завжди чимось незадоволений?
Авжеж — +1. Важко відповісти — 0. Ні — –1.

125. Ти б хотів спекти торт для всього класу?
Авжеж — +1. Важко відповісти — 0. Ні — –1.

126. Тобі подобається, як одягнені манекени в магазинах «Тканини»?
Авжеж — +1. Важко відповісти — 0. Ні — –1.

127. Ти б хотів збирати ручні годинники?
Авжеж — +1. Важко відповісти — 0. Ні — –1.

128. Ти любиш роботу, після якої не треба мити руки й перевдягатися?
Авжеж — +1. Важко відповісти — 0. Ні — –1.

129. Ти б хотів стати снайпером?
Авжеж — +1.   Важко відповісти — 0.   Ні —   –1.

130. Ти любиш полірувати меблі?
Авжеж — +1.   Важко відповісти — 0.   Ні —   –1.

131. Тобі подобається розв’язувати задачі з безліччю формул?
Авжеж — +1.   Важко відповісти — 0.   Ні —   –1.

132. Ти волієш рахувати за допомогою калькулятора?
Авжеж — +1.   Важко відповісти — 0.   Ні —   –1.

133. Ти любиш будувати піщані замки?
Авжеж — +1.   Важко відповісти — 0.   Ні —   –1.

134. Ти б хотів стати автором репортажу про яку-небудь знаменну подію?
Авжеж — +1.   Важко відповісти — 0.   Ні —   –1.

135. Тобі подобається що-небудь вирощувати?
Авжеж — +1.   Важко відповісти — 0.   Ні —   –1.

136. Ти б хотів охороняти маяк?
Авжеж — +1.   Важко відповісти — 0.   Ні —   –1.

137. Ти можеш полагодити водопровідний кран?
Авжеж — +1.   Важко відповісти — 0.   Ні —   –1.

138. Ти б хотів побувати в справжній хімічній лабараторії?
Авжеж — +1.   Важко відповісти — 0.   Ні —   –1.

139. Ти б хотів зробити намисто з монеток?
Авжеж — +1.   Важко відповісти — 0.   Ні —   –1.

140. Чи легко тобі зацікавити приятелів тим, що цікаво тобі самому?
Авжеж — +1.   Важко відповісти — 0.   Ні —   –1.

141. Ти добре знаєш текст Конвенції ООН «Про права дитини?»
Авжеж — +1.   Важко відповісти — 0.   Ні —   –1.

142. Ти коли-небудь косив траву?
Авжеж — +1.   Важко відповісти — 0.   Ні —   –1.

143. Ти б хотів рекламувати який-небудь товар?
Авжеж — +1.   Важко відповісти — 0.   Ні —   –1.

144. Чи любиш ти брати участь у шкільних спектаклях?
Авжеж — +1.   Важко відповісти — 0.   Ні —   –1.
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145. Ти добре знаєш правила дорожнього руху?
Авжеж — +1.   Важко відповісти — 0.   Ні —   –1.

146. Ти б хотів рекламувати які-небудь лікарські препарати?
Авжеж — +1.   Важко відповісти — 0.   Ні —   –1.

147. Чи можеш ти за звуком машини зрозуміти, що вона несправна?
Авжеж — +1.   Важко відповісти — 0.   Ні —   –1.

148. Ти б хотів узяти участь у мотогонках?
Авжеж — +1.   Важко відповісти — 0.   Ні —   –1.

149. Чи любиш ти що-небудь припаювати?
Авжеж — +1.   Важко відповісти — 0.   Ні —   –1.

150. Тобі подобається очищати дерев’яні поверхні від фарби?
Авжеж — +1.   Важко відповісти — 0.   Ні —   –1.

151. Ти можеш відремонтувати взуття?
Авжеж — +1.   Важко відповісти — 0.   Ні —   –1.

152. Ти добре знаєш правила поведінки при пожежі?
Авжеж — +1.   Важко відповісти — 0.   Ні —   –1.

153. Ти б хотів працювати над створенням «філософського каменя»?
Авжеж — +1.   Важко відповісти — 0.   Ні —   –1.

154. Ти б хотів писати замітки в шкільну газету?
Авжеж — +1.   Важко відповісти — 0.   Ні —   –1.

155. Ти любиш робити фотографії?
Авжеж — +1.   Важко відповісти — 0.   Ні —   –1.

156. Тобі подобається писати листи різним людям?
Авжеж — +1.   Важко відповісти — 0.   Ні —   –1.

157. Ти можеш організувати й провести класний вечір?
Авжеж — +1.   Важко відповісти — 0.   Ні —   –1.

158. Тобі доводилося коли-небудь витягувати товсті цвяхи з дерев’яних поверхонь?
Авжеж — +1.   Важко відповісти — 0.   Ні —   –1.

159. Ти б зміг спочатку розібрати, а потім зібрати годинниковий механізм?
Авжеж — +1.   Важко відповісти — 0.   Ні —   –1.

160. Ти можеш розробити й реалізувати який-небудь рекламний проект?
Авжеж — +1.   Важко відповісти — 0.   Ні —   –1.

161. Ти любиш перемальовувати картинки?
Авжеж — +1.   Важко відповісти — 0.   Ні —   –1.

162. Чи зміг би ти провести аукціон?
Авжеж — +1.   Важко відповісти — 0.   Ні —   –1.

163. Ти б хотів управляти надзвуковим літаком?
Авжеж — +1.   Важко відповісти — 0.   Ні —   –1.

164. Ти любиш перевіряти правильність роботи, яку виконував хтось інший?
Авжеж — +1.   Важко відповісти — 0.   Ні —   –1.

165. Тобі часто доручають слідкувати за багаттям у поході?
Авжеж — +1.   Важко відповісти — 0.   Ні —   –1.
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166.Ти можеш відремонтувати велосипед?
Авжеж — +1.   Важко відповісти — 0.   Ні —   –1.

167. Ти добре знайомий із правилами поведінки у громадських місцях?
Авжеж — +1 .Важко відповісти — 0. Ні — –1.

168. Ти любиш експериментувати з вибухонебезпечними речовинами?
Авжеж — +1. Важко відповісти — 0. Ні — –1.

169. Ти любиш зміну діяльності?
Авжеж — +1. Важко відповісти — 0. Ні — –1.

170. Ти б хотів вести телерепортажі?
Авжеж — +1. Важко відповісти — 0. Ні — –1.

171. Чи зміг би ти намалювати креслення будинку, характерне для кінця XVIIІ ст.?
Авжеж — +1. Важко відповісти — 0. Ні — –1.

172. Ти легко збираєш пазли, що складаються з — понад 2000 деталей?
Авжеж — +1. Важко відповісти — 0. Ні — –1.

173. Ти любиш писати на мольберті?
Авжеж — +1. Важко відповісти — 0. Ні — –1.

174. Тобі б хотілося розібратися, як улаштований головний міській годинник?
Авжеж — +1. Важко відповісти — 0. Ні — –1.

175. Ти згоден з тим, що кожне підприємство повиннне строго контролювати продукцію, яку
випускає?

Авжеж — +1. Важко відповісти — 0. Ні — –1.
176. Ти звик по кілька разів правити свій текст у комп’ютері?

Авжеж — +1. Важко відповісти — 0. Ні — –1.
177. Ти добре знаєш правила поведінки при ударі електричним струмом?

Авжеж — +1. Важко відповісти — 0. Ні — –1.
178. Ти добре знаєш правила поведінки на воді?

Авжеж — +1. Важко відповісти — 0. Ні — –1.
179. Ти знаєш, як і чим можна прикрасити найпростіший фасад будинку?

Авжеж — +1. Важко відповісти — 0. Ні — –1.
180. Ти зможеш успішно приготувати за рецептом навіть найскладніший кулінарний виріб?

Авжеж — +1. Важко відповісти — 0. Ні — –1.
181. Ти звик наводити порядок на книжкових полицях?

Авжеж — +1. Важко відповісти — 0. Ні — –1.
182. Ти вмієш майструвати що-небудь із дроту?

Авжеж — +1. Важко відповісти — 0. Ні — –1.
183. Ти б хотів створити таку армію, як в Урфіна Джюса — одного з героїв повістей О.
Волкова?

 Авжеж — +1. Важко відповісти — 0. Ні — –1.
184. Ти згоден з тим, що геть усе можна виміряти за допомогою приладів?

Авжеж — +1. Важко відповісти — 0. Ні — –1.
185. Ти любиш працювати в полі.

Авжеж — +1. Важко відповісти — 0. Ні — –1.
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186. Ти б хотів шити валізи або сумки із шкіри?
Авжеж — +1. Важко відповісти — 0. Ні — –1.

187. Ти любиш мити машину?
Авжеж — +1. Важко відповісти — 0. Ні — –1.

188. Тобі подобається пришивати ґудзики?
Авжеж — +1. Важко відповісти — 0. Ні — –1.

189. Ти любиш гострити ножі?
Авжеж — +1. Важко відповісти — 0. Ні — –1.

190. Ти б хотів користуватися точною фототехнікою
при фотографуванні?

Авжеж — +1. Важко відповісти — 0. Ні — –1.
191. Ти б хотів малювати кіноафіші?

Авжеж — +1. Важко відповісти — 0. Ні — –1.
192. Тобі подобається обдирати старі шпалери?

Авжеж — +1. Важко відповісти — 0. Ні — –1.
193. Ти б хотів відразу піти працювати на роботу, яка
не вимагає спеціальної підготовки?

Авжеж — +1. Важко відповісти — 0. Ні — –1.
194. Ти знаєш, як спорудити літній душ?

Авжеж — +1. Важко відповісти — 0. Ні — –1.
195. Ти  можеш захистити скривдженого?

Авжеж — +1. Важко відповісти — 0. Ні — –1.
196. Ти вмієш користуватися примусом?

Авжеж — +1. Важко відповісти — 0. Ні — –1.
197. Ти б зміг упакувати цукерки в коробки?

Авжеж — +1. Важко відповісти — 0. Ні — –1.
198. Ти коли-небудь робив власну печатку?

Авжеж — +1. Важко відповісти — 0. Ні — –1.
199. Тебе завжди цікавить склад їжі, яку ти вживаєш?

Авжеж — +1. Важко відповісти — 0. Ні — –1.
200. Ти можеш полагодити МР3-плеєр?

Авжеж — +1. Важко відповісти — 0. Ні — –1.
201. Ти б зміг почистити шкуру вбитого медведя?

Авжеж — +1. Важко відповісти — 0. Ні — –1.
202.Ти б хотів завжди бути впевненим у правильності
своїх розрахунків ?

Авжеж-+1. Важко відповісти-0. Ні- –1.
203.Ти любиш і вмієш збирати лікарські трави?

Авжеж-+1. Важко відповісти-0. Ні- –1.
204.Ти можеш зібрати просту мікросхему?

Авжеж-+1. Важко відповісти-0. Ні- –1.
205.Ти вмієш масштабувати зображення?

Авжеж-+1. Важко відповісти-0. Ні- –1.
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206. Ти любиш креслити фігури за допомогою циркуля?
Авжеж-+1. Важко відповісти-0. Ні- –1.

207.Ти надаєш перевагу роботі, що забирае багато сил?
Авжеж-+1. Важко відповісти-0. Ні- –1.

208.Ти згоден з тим, що будь-яка професія вимагає спеціальної підготовки?
Авжеж-+1. Важко відповісти-0. Ні- –1.

209.Ти б хотів навчитися класти плитку?
Авжеж-+1. Важко відповісти-0. Ні- –1.

210. Перед тим, як обвинуватити або захистити людину, ти уважно вивчиш всі обставини?
Авжеж-+1. Важко відповісти-0. Ні- –1.
Оцінка отриманого результату



124

Номер питань
Кількість

балів Можлива професія

19, 40, 92, 124, 157
49, 74, 107, 141, 162
39, 115, 167, 195, 210
5, 38, 55, 71, 101
46, 108, 146, 180, 203
14, 30, 60, 106, 164
35, 138, 153, 168, 199
56, 88, 121, 154, 198
41, 93, 155, 190, 205
3, 50, 77, 159, 174
65, 98, 147, 177, 204
11, 53, 78, 166, 187
9, 43, 62, 80, 104
32, 79, 118, 150, 173
13, 51, 96, 126, 188
2, 23, 90, 133, 179
17, 68, 151, 186, 201
59, 91, 116, 134, 170
1, 18, 37, 114, 136
26, 48, 63, 120, 140
12, 82, 135, 142, 185
86, 113, 163, 189, 207
7, 28, 72, 123, 144
21, 76, 99, 158, 182
16, 52, 85, 152, 192
20, 137, 178, 194, 209
57, 73, 110, 131, 139
10, 34, 58, 105, 172
36, 69, 149, 165, 196
4, 45, 61, 130, 183

22, 47, 67, 161, 181
87, 109, 127, 184, 200
66, 102, 117, 171, 206
29, 103, 143, 160, 191
8, 27, 83, 100, 125
33, 54, 64, 81, 119
25, 132, 156, 176, 202
42, 75, 97, 122, 145
15, 89, 11, 175, 197

Психолог, соціальний працівник
Нотаріус, діловод
Адвокат,спортовий суддя
Терапевт, ЛОР, кардіолог
Фармацевт, лікар
Учитель, науковий працівник-викладач
Хімік, природослідник
Верстальник
Фотохудожник, дизайнер
Годинникар, ювелір
Мікроелектроніка
Автомобіліст, автомеханіка
Майстер з роботи по дереву
Художник-фарбувальник стін та фасадів будинків
Модельєр, кравець
Будівельник
Майстер, який працює зі взуттям
Журналіст
Капітан далекого плавання
Продавець-консультант
Фермер
Робітник на заводі-гіганті
Артист, письменник
Інженер, конструктор
Майстер з ремонту приміщень
Водопровідник
Майстер, який працює з гідроустаткуванням
Майстер, який працює з металовиробами
Майстер, який займається теплосистемами
Майстер, який працює на автомобільному заводі:
розробник дизайну автомашин
Працівник поліграфічної промисловості
Наладчик побутової апаратури
Проектувальник
Розробник реклами
Кулінар, кухар
Садівник
Офісний працівник
Різноробочий
Робітник на конвеєрі

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

5
5
5
5
5
5
5
5
5

ОЦІНКИ ОТРИМАНОГО  РЕЗУЛЬТАТУ
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РІК СВИНІ (1983, 1995, 2007)
Особи народжені під цим  знаком  зодіаку, можуть працювати скрізь, де цінується совість

і тяжка праця, лише в такому  випадку вони можуть розбагатіти. Звичайно, вони можуть
обрати сфери мистецтва чи літературознавства, але у таких видах діяльності можуть зазнати
невдач. Одна з найгірших рис —  вибір найскладнішого шляху. Упродовж усього життя
їм допомагають навколишні, і тому вони можуть досягти досконалості. Вони ніколи не жерт-
вують особистим добробутом заради професійної кар'єри.

З них виходять прекрасні лікарі, вчені, архітектори, режисери, письменники, поети,
художники, бізнесмени, судді тощо.

РІК ЩУРА (1984, 1996, 2008)
Це, зазвичай енергійні та всебічно розвинені особи, котрі знаходять способи оминути

перешкоди. Можуть пристосуватися до різних обставин; нерідко ті, хто народився в рік  Пацю-
ка, окрім основної діяльності, беруть участь у ще кількох проектах.  Вони уважні, вміло керують
іншими або обговорюють певні терміни, роблять це добре, зі знанням справи, навіть якщо
хтось не погоджується з їхньою думкою. Щурі — хороші тактики, вони намагаються інформувати
колег про свої плани, аби викликати у них довіру.

Якщо їхні колеги не відповідають тим якостям, яких від них очікували, або не діляться
інформацією, Пацюки можуть бути надто критичними, хоча терплячість та розуміння ситуації
могли б допомогти вирішити ці питання. Попри те, що народженим під цим знаком підходить
кар’єра, пов'язана з купівлею або продажем, їм краще зосереджуватися на дрібномаштабних
проектах. Вони могли б стати успішними видавцями, власниками магазинів, письменниками,
музикантами або консультантами у бізнесі.

РІК БИКА (1985, 1997, 2009)
Якщо такі особи відчувають, що проекти можуть скоро призупинитися або в ухваленому

рішенні не враховані деталі, одразу демонструють заклопотаність. Серйозно ставляться до
роботи, здатні чітко мислити та ретельно планувати. Їм притаманна дещо уповільнена  реакція,
та в основному це — досвідчені організатори, котрі логічно мислять, а їхня рішучість може
принести прибутки.

Особи, народжені в рік  Бика, здатні підкоритися й добре почуваються  в робочій обстанов-
ці доти, поки знають, що бізнес має тверду основу. Вони воліють знати свій розклад і, хоча
можуть давати собі раду в несподіваних ситуаціях, все-таки бажають володіти повною
інформацією й працювати у встановлених рамках.

Можуть зробити кар’єру  у фермерстві, садівництві, медицині або релігії. Такі люди можуть
стати хорошими філософами, учителями, воєначальниками або поліцейськими.

РІК ТИГРА (1986,1998, 2010)
Оптимізм, рішучість та ініціативність — сильні сторони народжених під цим  знаком.

Джерелом натхнення у них можуть бути особи або місця, щось зненацька побачене чи почуте
викликає у них ентузіазм. Ті справи, за  які вони беруться з азартом, можуть увінчатися успіхом.
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Однак вони погано почуваються у разі невдач, ніяковіють, коли колеги зазначають,
 що вони неправильно оцінили ситуацію. Під час складання планів вони не звертають уваги
на  дрібниці й уникають складної підготовки: воліють одразу братися до роботи, а не
створювати непотрібної метушні.

Здатність вхоплювати суть і прагнення досягти бажаного результату  допомагають їм
у кар’єрі. Під час виконання професійних обов’язків їх здебільшого приваблює цікавість роботи
і якість виконання, а не прибуток.

Тигри — хороші дизайнери, політики, солдати, поліцейські, дослідники, фахівці сфери
реклами або бізнесмени.

РІК КРОЛИКА/КОТА  (1987, 1999, 2011)
Інтелект і багата уява осіб, що народилися в цей рік, сприяють кар'єрі, вони завжди ретельно

обмірковують намічені плани, перш ніж перейти до їх реалізації. Вони обачні, воліють мати
інформацію про всі  деталі, щоб остаточно все зважити. Їм не до вподоби різкі зміни у діловому
житті, віддають перевагу методичній і надійній роботі, тому їх мало цікавлять політика та
фінанси.

Робота  під натиском змушує таких людей нервувати, як утім, і несподівані вимоги вису-
нути творчу ідею. Їхні таланти максимально розкриваються тоді, коли дозволяється працювати
у власному ритмі. Багатьом  колегам до вподоби їхня тактовність і скромність, адже це — сум-
лінні працівники, які навряд чи переступлять через інших для досягнення своїх цілей.

Можлива кар’єра  в літературі, мистецтві, сфері зв’язків із громадськістю чи наданні послуг.
Такі люди — хороші консультанти, адвокати, судді, радники або сектретарі.

РІК ДРАКОНА (1976,1998, 2000)
Це особистості, які люблять відповідальні посади. Їх зовнішній вигляд вселяє повагу

підлеглим. Вони знають, як завоювати авторитет, їм природньо керувати та віддавати накази.
Для них важлива наявність завдань і свобода дій. Коли відчувають, що стали залежними від
кар’єри або від волі інших осіб, збирають свої  речі та йдуть.

Це здібні та розумні працівники, котрі мають усталені погляди на планування та  втілення
проектів. Якщо виникають сумніви, звертаються за порадою або очікують в часі, допоки не
впевняться у своїй правоті. Їм притаманні якості лідера; зазвичай, вони чесні в справах, але
їхня енергія може бути надмірною.

Особи, котрі народились в рік Дракона, можуть зробити кар’єру в юриспруденції,
релігієзнавстві або мистецтві. З них вправні управлінці, підприємці, лікарі або актори.

РІК ЗМІЇ (1977,1989, 2001)
Такі люди швидко орієнтуються в складних ситуаціях усі проблеми розв’язують спокійно

і впевнено. Їм до вподоби працювати самостійно, оскільки це дає свободу дій і дозволяє
уникнути ймовірності того, що їхні ідеї хтось може обмежити або навіть відкинути.
Це — організовані працівники, котрим притаманне терпіння, необхідне для опанування
навичками. Багато осіб, які народилися в рік Змії, вирізняються хорошою пам’яттю.

Вони сміливі та  рішучі, здатні роздивитися потенційну небезпеку та негайно відреагувати,
але щойно досягають своєї мети, як, зазвичай, відходять від справ, упорядковують думки
та відпочивають. Після  відпочинку та відновлення вони готові до нових звершень.

Їм підходить робота в сфері громадських відносин, політики, юриспруденції або громад-
ського харчування. Вони також можуть стати астрологами, археологами, підприємцями,
психологами або філософами.
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РІК КОНЯ  (1978, 1990, 2002)
Щойно визначивши мету, народжені у рік Коня спрямовують усю енергію на її досягнення.

Вони активні, завжди готові до дій, віддають перевагу незвичайному перед непердбачуваним.
У разі обрання нової професії для кар’єрного стрибка, вони докладуть значних зусиль для
освоєння того чи іншого фаху, завжди намагаються розв’язати будь-які проблеми, а не просто
їх уникнути.

Це — роботящі, активні та незалежні люди, охоче працюють в команді, якщо їхні зусилля
належно оцінюються. Народжені в рік Коня мають, зазвичай, міцне здоров'я, можуть
виконувати як розумову, так і фізичну працю. Їм притаманний потенціал лідера, але коли не
вдається стримати роздратування, можуть наштовхнутися на неприємності.

Зробити кар'єру вони можуть у політиці, спорті або і будівництві. З них вийде хороший
географ, дослідник, актор, адмініс-тратор рекламної або торгівельної фірми.

РІК КОЗИ (1979, 1991, 2003)
Коли все довкола здається похмурим, народженим  у рік Кози завжди щось або хтось

приходить на допомогу. Такі особи намагаються уникнути рутинної роботи або діяльності,
яка потребує постійного прийняття рішень. У них легкий підхід до життя, хоча здатні нести
відповідальність, віддавати накази — не є їхньою сильною рисою. Суворий режим змушує їх
почуватися в пастці, неповага до часу згодом може завдати неприємностей на регламен-
тованій роботі. Вони мають хороший художній смак, їм до вподоби творча робота. Думка про
боротьбу  за посаду або конкуренцію викликає стрес. У стані спокою вони відчувають натхнення
добре пристосовуються до навколишнього оточення, а якщо знаходять свою нішу, то їхній
талант розквітає.

Можуть зробити кар’єру в мистецтві, рекламі або дослідницькій діяльності, стати хороши-
ми дизайнерами, письменниками, бібліотекарями або філософами.

РІК МАВПИ (1980, 1992, 2004)
Багатогранність і швидка реакція — знахідка для широкого спектра професій. Народжені

у рік Мавпи розумні. Якщо вони ставлять перед собою мету, то рідко не досягають її. Є певні
навички,  які вони можуть швидко опанувати, концентруючи  на цьому увагу. Здебільшого
особи, котрі народилися в рік Мавпи, адекватно оцінюють фінансові ситуації. Вони не пасують
перед новими проблемами й обмірковують їх доти, поки не знайдуть шляхи для їхнього
розв’язання. Навіть коли ситуація здається критичною, вони знаходять можливі рішення.
Організаторські навички поєднуються з аналітичністю й творчим підходом.

Такі працівники можуть зробити кар’єру в засобах масової інформації, фінансах, менеджменті,
міліції або сфері зв'язків із громадськістю. Підходять професії дизайнера, ремісника, геодезиста або
проектувальника.

РІК ПІВНЯ (1981, 1993, 2005)
Такі особи мислять логічно, але їм не до вподоби тиск або підштовхування до ухвали

рішення. Якщо їм дозволять працювати в спокійній обстановці, вони здатні зробити стрибок
у побудові кар’єри. Якщо ж їхньою роботою хтось керує, існує небезпека, що вони почува-
тимуться  загнаними у глухий кут, а це може зробити їхню поведінку нестерпною. Півням
краще працювати на себе, саме за таких умов їхні навички можуть бути повністю оцінені,
 а наполеглевість обернеться винагородою.
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Після напруженої роботи та досягнення фінансового добробуту їм не слід піддаватися
спокусі швидко та бездумно витрачати свої заощадження: це одне із слабких місць таких осіб;
однак вони можуть навчитися  контролювати свої витрати з тією ж відповідальністю,
 з якою ставляться до роботи.

Здатні зробити кар’єру у сфері зв’язків із громадськістю,  а також у комерції або політиці.
Можуть стати письменниками, естрадними артистами, косметологами або військовими.

РІК СОБАКИ  (1982, 1994, 2006)
На таких працівників можна покластися, вони відповідальні, їм можна довіряти

конфіденційну інформацію. Вони потребують мати чітку інформацію про роботу та її кінцеву
мету, тоді, усвідомивши свою роль, цілком віддають себе справі. Уникають професій, де
є елемент конкурентної боротьби. Їм краще зосередитися на діяльності, що сприяє
налагодженні довірливих стосунків з іншими.

Особи, що народжуються у рік Собаки — сумлінні працівники, і якщо беруть на себе певні
зобов’язання, докладають максимум зусиль для їхнього виконання. Інколи виникають моменти
вагань, але вони не лише добре працюють в команді, а й можуть бути лідерами.
Люблять підтримувати дружні стосунки з колегами, не бояться захищати справу, якщо впевнені
в ній.

Можуть зробити кар'єру в освіті юриспруденції, соціальій сфері  або дослідницькій галузі.
З них хороші вчителі, лікарі, радники, громадські діячі.
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Робота складає основну частину нашого життя. У ній ми реалізовуємо свій потенціал,
виявляємо таланти та здібності. Щоб праця приносила задоволення, потрібно правильно
зробити професійний вибір і з натхненням виконувати визначене коло обов’язків. Якщо Ви
ще не зробили вибір, або зробили і сумніваєтеся у ньому, впевнитися у його правильності
допоможе система чисел або нумерологія. Ця наука проста й доступна кожному.

Число Долі показує, чим Вам потрібно займатися, яка Ваша природа і які здібності
Вам притаманні для успішної самореалізації у професійному житті.

Для того, щоб визначити число свого дня народження, потрібно всі числа в повній
даті народження скласти в одне.

Наприклад:
02.11.1991=0+2+1+1+1+9+9+1=24=2+4=6.

Значення чисел:

Число 1
У будь-якій роботі така людина проявляє свою індивідуальність. Динамічна, володіє

діловими якостями, цінує час. Мислить і діє чітко. Самостійна в оцінці інших, не змінює своїх
поглядів. Може захопитися будь-якою справою і запалити нею інших. Підтримує співробітників.
Для одиниці важливо відчувати свою значущість у справі, вона досягає успіху
і визнання. Для неї прийнятна активна, різноманітна робота, під час виконання якої можна
виявити рішучість, відповідальність, а ще —  втілити нові ідеї. Також підходить праця, пов'язана
з генерацією ідей, спілкуванням, відрядженнями, поїздками, соціальна та духовна робота  тощо.

Число 2
Серйозно і вдумливо ставиться до роботи, віддаючи всього себе справі. Працює поволі,

але відповідально. Все робить спокійно та планомірно, вникаючи в усі тонкощі справи. Володіє
інтуїцією, зауважує багато подробиць і деталей, непомітних для інших. Надійний, ніколи не
підведе. Його здібності найкраще проявляються у роботі з людьми. Добре працює там, де
можна побачити результат своєї праці,  до вподоби виготовляти речі хорошої якості та
тривалого вжитку. Підходить робота у соціальній сфері та сфері обслуговування.

Число 3
Трійка виокремлюється діловою уявою, багатобічними інтересами, енергійністю, інте-

лектуальністю та оптимізмом.  Може генерувати чимало конструктивних ідей. Їй притаманний
ентузіазм і природжене прагнення до успішності, подобається цікава робота з елементами
новизни, яку можна виконати за короткий відрізок часу. Підійде будь-яка справа, яка пов'язана
з винахідливістю, розумовою працею, наявністю навиків управлінської діяльності, поїздками
тощо. Це може бути робота в засобах масової інформації, у структурах фінансової сфери
з великим обігом коштів.

Число 4
Така особа серйозна і терпелива. Віддає перевагу стабільній і надійній справі. Бере на себе

відповідальність. Слугує для інших підтримкою і захистом. Прагне до порядку і планомірності.
Звертає увагу на найдрібніші деталі. Нові проекти і справи починає тільки після ретельної
підготовки. Підходить робота, пов’язана з сферою промисловості, будівництва, землеробства,
торгівлі, а також з надання охоронних послуг та виконанням контрольних функцій.
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Число 5
Добре проявляє свої таланти там, де необхідні організаторські здібності та вміння

спілкуватися з людьми. Дотримується законів і встановлених порядків. Віддає перевагу роботі,
яка пов’язана з різноманітністю, вимагає швидкого ухвалення рішень, дає можливість від-
стежувати загальний стан справ. Таким особам потрібна рухлива діяльність і вільний розпо-
рядок дня. Підходить фах адміністратора, розпорядника, менеджера, підприємця, директора
та ін. Не боїться змінювати сферу діяльності.

Число 6
Організований, гнучкий, розумний і надійний працівник. Інтереси справи і колективу —

головне для нього. Завзята, старанна, комунікабельна особа, котра добре розуміє чужі проб-
леми. Його влаштовує зручне і приємне місце праці. Вважає за краще працювати в колективі.
Підходить будь-яка справа, що вимагає практичного виконання конкретних завдань; а також
робота, пов’язана з навчальними і медичними закладами, громадськими ораганізаціями,
де можна виявити турботу про інших, а також принести в життя гармонію та красу.

Число 7
Дуже самовпевнений, терпеливий, урівноважений, інтуїтивний, володіє неординарним

аналітичним розумом. Постійно прагне освоювати нові знання. Фінансовий успіх приходить
за результатами клопіткої професійної роботи. Уміння зосередитися, провести аналіз, проник-
ливість сприяють його кар’єрному просуванню і досягненню успіху. Без зусиль може стати
фахівцем в різних галузях. Підходить робота, пов’язана з розповсюдженням знань, наукою,
юриспруденцією, фінансами, виконанням контрольних функцій, а також із створення краси
і гармонії: дизайнер, стиліст, перукар, художник тощо. Підвищений інтерес до вивчення
специфіки людських відносин та психології.

Число 8
Динамічний і відповідальний. Його здоровий глузд, сміливість в ухваленні рішень, тверді

принципи якнайкраще підходять для великих проектів і досягнення довгострокових цілей.
Володіє здатністю надихати людей і об'єднувати їх для виконання роботи. Успіх наступає
лише за умови тісної співпраці та надання допомоги іншим. Прийнятна діяльність, пов'язана
з відповідальністю, аналізом, рішенням складних задач, підходять керівні посади, робота
у сфері фінансів та бізнесу. Має здатність знаходити потрібні рішення краще за інших.

Число 9
Така особа наділена широким кругозором, багатою інтуїцією, розвиненою творчою уявою,

відчуття краси й гармонії. Краще бачить справу в цілому, ніж дрібні деталі, працює над
перспективами розвитку. Її інтереси справді всебічні, і їй все вдається. Воліє працювати
самостійно, проявляючи власну ініціативу. Дев'ятці цікава будь-яка робота, під час виконання
якої можна продемонструвати свої здібності, знання, втілити ідеї, здійснити поїздки, захистити
інтереси інших. Віддає перевагу діяльності з вільним розпорядком дня.
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