
 

ТИМ, ХТО ОБИРАЄ ПРОФЕСІЮ ВПЕРШЕ ... 
 Обираючи професію, необхідно знати з чого вибирати. Оскільки з усіма 

професіями ознайомитися неможливо (їх десятки тисяч), знайомство можна 

розпочати з певних груп, у які професії поєднуються за спільними ознаками. Однією 

з найбільш поширених є класифікація, у якій професії систематизовані за предметом 

праці. 

ЛЮДИНА-ТЕХНІКА 

 
ЯКЩО: 

 - Вам подобаються лабораторно-практичні вправи з фізики, хімії, 

електротехніки, уроки праці; 

 - Ви відвідуєте технічні гуртки, складаєте моделі, розумієтесь на побутовій 

техніці; 

 - Ви хочете складати та ремонтувати машини, механізми, апарати, верстати, 

технічні системи. 

 

 ТО БІЛЬШІСТЬ ПРОФЕСІЙ ЦЬОГО ТИПУ ПОВ’ЯЗАНА: 

 - зі створенням, складанням, монтажем технічного устаткування (слюсар 

механоскладальних робіт); 

 - з експлуатацією технічного устаткування (радіотехнік, тракторист); 

 - з ремонтом технічного устаткування (слюсар з ремонту радіоапаратури, 

слюсар з ремонту транспортних засобів). 

 

 ПСИХОЛОГІЧНІ ВИМОГИ ПРОФЕСІЙ ЦЬОГО ТИПУ ДО ЛЮДИНИ: 

 - високе зорове, слухове, вібраційне сприйняття; 

 - добра координація рухів; 

 - розвинуте технічне і творче мислення, уява; 

 - вміння переключати і концентрувати увагу; 

 - спостережливість. 



 

 

ЛЮДИНА - ЗНАКОВА СИСТЕМА 

 
 ЯКЩО: 

 - Ви хочете займатися програмуванням, конструюванням, економікою чи 

статистикою, геодезією чи видавничою справою; 

 - Вам подобається виконувати обчислення і підрахунки, креслення і графіки, 

карти і схеми, розв'язувати приклади і задачі, вести картотеку і систематизувати 

різну інформацію, вести щоденник спостережень, 

 

 ТО БІЛЬШІСТЬ ПРОФЕСІЙ ЦЬОГО ТИПУ ПОВ’ЯЗАНА З ОБРОБКОЮ 

ІНФОРМАЦІЇ: 

 - текстової рідною чи іноземною мовами (секретар-друкарка, редактор, 

коректор); 

 - цифрової, пов’язаної з формулами, таблицями (оператор комп’ютерного 

набору, бухгалтер); 

 - креслярської, схематичної (конструктор, кресляр, топограф); 

 - звукової, іншої сигнальної (звукооператор, телефоніст). 

 

ПСИХОЛОГІЧНІ ВИМОГИ ПРОФЕСІЙ ЦЬОГО ТИПУ ДО ЛЮДИНИ: 

 - добра оперативна і механічна пам’ять; 

 - здатність до довготривалої концентрації уваги; 

 - добре переключення і розподіл уваги; 

 - точність сприймання, вміння бачити те, що позначене умовними знаками; 

 - посидючість, терпіння. 



 

ЛЮДИНА-ЛЮДИНА 

 
 ЯКЩО: 

 - Ви хочете допомагати людям, виховувати і навчати їх, лікувати чи 

інформувати; 

 - Вам подобається шефська виховна робота зі школярами, заняття з малюками, 

організаторська робота; 

 - подобається аналізувати образи літературних героїв, історичних 

особистостей, поведінку людей, які Вас оточують, 

 

 ТО БІЛЬШІСТЬ ПРОФЕСІЙ ЦЬОГО ТИПУ ПОВ’ЯЗАНА: 

 - з вихованням, навчанням (вчитель, майстер); 

 - з побутовим обслуговуванням (продавець, офіціант, перукар); 

 - з інформаційним обслуговуванням (екскурсовод, бібліотекар); 

 - з медичним обслуговуванням (лікар, медсестра); 

 - із захистом суспільства і держави (юрист, міліціонер). 

 

ПСИХОЛОГІЧНІ ВИМОГИ ПРОФЕСІЙ ЦЬОГО ТИПУ ДО ЛЮДИНИ: 

 - прагнення до спілкування, вміння легко вступати в контакт з незнайомими 

людьми; 

 - доброзичливість, чуйність; 

 - самовладання, вміння стримувати емоції;  

 - здатність аналізувати поведінку тих, хто Вас оточує, і свою власну; 

 - розуміти наміри, прагнення, настрій інших людей; 

 - здатність розбиратися у взаємовідносинах людей, вміння улагоджувати 

 - суперечки між ними, організовувати їх взаємодію; 

 - здатність подумки ставити себе на місце іншої людини, вміння 

вислуховувати, враховувати думку іншої людини; 

 - вміння володіти мімікою, жестами; 

 - розвинута мова, здатність знаходити спільну мову з різними людьми; 

 - вміння переконувати людей; 

 - здатність пам’ятати інформацію про багатьох людей; 

 - акуратність, пунктуальність, зібраність. 



 

ЛЮДИНА-ХУДОЖНІЙ ОБРАЗ 

 
 ЯКЩО: 

 - Вам подобається малювання, займаєтесь в театральному гуртку, художній, 

музичній школі; 

 - у Вас є практичний інтерес до зображувальної, літературно-художньої, 

театрально-сценічної діяльності; 

 - Вам подобається прикрашати побут людей, впливати на них, створюючи 

твори мистецтва, 

 

 ТО БІЛЬШІСТЬ ПРОФЕСІЙ ЦЬОГО ТИПУ ПОВ’ЯЗАНА: 

 - зі створенням, проектуванням художніх виробів (модельєр, композитор, 

хореограф, журналіст, скульптор); 

 - з відтворенням, виготовленням різноманітних виробів за ескізом (столяр, 

музикант, реставратор, ювелір); 

- з відтворенням художніх творів (майстер з розпису фарфору, шліфувальник 

по каменю і кришталю). 

 

ПСИХОЛОГІЧНІ ВИМОГИ ПРОФЕСІЙ ЦЬОГО ТИПУ ДО ЛЮДИНИ: 

 - художні здібності; 

 - розвинуті естетичні почуття; 

 - спостережливість, зорова пам’ять; 

 - наочно-образне мислення; 

 - творче відображення; 

 - знання законів емоційного впливу на людей; 

 - аналітичне нестандартне мислення. 



 

ЛЮДИНА-ПРИРОДА 

 
 ЯКЩО: 

 - Вам подобається працювати в саду, доглядати за тваринами; 

 - Ви займаєтесь на станції юних натуралістів, 

 

 ТО БІЛЬШІСТЬ ПРОФЕСІЙ ЦЬОГО ТИПУ ПОВ’ЯЗАНА: 

 - з вивченням, дослідженням, аналізом стану і умов життя рослин і тварин 

(агроном, зоотехнік); 

 - з вирощуванням і доглядом за рослинами чи тваринами (квітникар, 

бджоляр); 

 - проведенням профілактики захворювань тварин чи рослин (ветеринар, 

агроном із захисту рослин). 

 

ПСИХОЛОГІЧНІ ВИМОГИ ПРОФЕСІЙ ЦЬОГО ТИПУ ДО ЛЮДИНИ: 

 - розвинута уява; 

 - спостережливість; 

 - здатність передбачувати і оцінювати змінні природні фактори; 

 - добра зорова пам’ять; 

 - терплячість, наполегливість, готовність до роботи в невеликих колективах, 

інколи за несприятливих погодних умов. 

 

 


