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Структура інтересів
Професія

Ступінь вираженості інтересу

Підприємницькі

2.33

Пов'язані з ризиком

6

Соціальні

1.5

Конвенціональні

4.5

Артистичні

7.67

Техніко-реалістичні

8.67

Природно-реалістичні

4

Інтелектуальні

10

Профорієнтаційний висновок 1
«Дослідження структури Ваших професійних інтересів і схильностей виявило у Вас яскраво
виражену зацікавленість в таких видах діяльності, як - Артистичні, Техніко-реалістичні,
Інтелектуальні професії. Якщо Ваш інтерес підкріплюється присутністю необхідних
особистісних якостей, Ви маєте можливості досягнути успіхів в даних сферах».
Такі види діяльності як - Підприємницькі, Соціальні професії приваблюють Вас в незначній мірі
(або не приваблюють зовсім). Бувши залученим в зазначені сфери й володіючи необхідними
здібностями, Ви зможете досягнути в них певних успіхів на якомусь етапі. Проте, пам'ятайте,
залучення людини в коло неадекватних їй інтересів загрожує неминучим наростанням
незадоволеності та психологічного дискомфорту, що в кінцевому підсумку обов'язково
позначиться на її конкурентоспроможності в межах даного сектору ринку професій.
Такі види діяльності як - Пов'язані з ризиком, Конвенціональні, Природно-реалістичні професії
викликають у Вас деякий, помірно виражений інтерес. Разом з тим Ви на даний момент є
недостатньо впевнені в тому, що саме з названими професійними сферами Ви дійсно хотіли би
пов'язати свою долю, щоб досягти самореалізації, яка задовольнить Вас.
Карта професій

ТЕХНІКО-РЕАЛІСТИЧНІ ПРОФЕСІЇ пов'язані з діяльністю, яка передбачає використання
інструментів (також механізмів, машин, приладів). Предметом праці є реальні речі (матеріальні
цінності та засоби виробництва), їх створення, експлуатація або перетворення. Дана сфера
тісно пов'язана з техніко-технологічними процесами в різних галузях промислового
виробництва. Професійні завдання мають конкретний алгоритмічний характер. Результат праці
повинен бути прогнозованим і речовим.
Цінності: впровадження нових технологій, створення матеріальних благ, необхідних
суспільству практичних і корисних речей.
Види професій: інженерно-технічні, виробничо-технологічні, телекомунікації та зв'язок,
будівельні, транспортні, робочі.

ПРИРОДНО-РЕАЛІСТИЧНІ ПРОФЕСІЇ пов'язані з діяльністю, предметом якої виступають
об'єкти природи, природні процеси або явища. Характер професійних завдань включає як
описово-наглядові (дослідні), так і практично-перетворювальні або обслуговуючі функції в
роботі з будь-якими об'єктами природно-земного походження. Значною мірою представлені
методи експерименту, «проб і помилок». Результат праці може бути непередбачуваним і не
відповідати витраченим зусиллям.
Цінності: збереження, примноження і раціональне використання природних ресурсів,
підтримання балансу між живою природою і технічною цивілізацією, охорона навколишнього
середовища.
Види професій: медико-біологічні; геолого-географічні; санітарно-екологічні, природноохоронні; сільськогосподарські, лісо- і гірничотехнічні; природно-господарські (фіто- і
ландшафтний дизайн; декоративна або господарська селекція тварин і рослин).

ПІДПРИЄМНИЦЬКІ ПРОФЕСІЇ пов'язані з діяльністю, успішність в якій залежить від наявності
таких якостей як - енергійність, ініціативність, схильність до ризику і конкурування, лідерські
та організаторські здібності, честолюбство, рішучість і тактична гнучкість в досягненні цілей.
Основні цілі і цінності: досягнення визнання, високого соціального статусу (кар'єра), постійне
розширення свого впливу в суспільстві; фінансовий успіх.
Види професій: бізнес і підприємництво, керівництво і менеджмент, маркетинг, рекламна
діяльність, політика, юридичні (вибірково), репортерські, зв'язки з громадськістю.

ПРОФЕСІЇ, ПОВ'ЯЗАНІ З РИЗИКОМ, включають види діяльності, які дозволяють (і вимагають)
проявляти такі якості як - енергійність, схильність до ризику і суперництва, самовладання і
сміливість в небезпечних ситуаціях, волю і характер, фізичну витривалість і кмітливість.
Основні цілі і цінності: реалізація та розвиток особистісного потенціалу в екстремальних
умовах, захист і охорона держави і суспільства, усунення фізичної небезпеки і загрози для
життя людей.
Види професій: юридичні (вибірково), військова служба, професійний спорт (вибірково),
гірничорятувальні та порятунок на воді, охоронні, пожежно-технічні, розвідувальноекспедиційні.

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ПРОФЕСІЇ пов'язані з діяльністю аналітичного та дослідницького характеру,
метою якої є вивчення явищ, подій і об'єктів в науково-теоретичному аспекті. Характер завдань
вимагає високого рівня інтелекту, творчих здібностей, розвиненого абстрактного мислення.
Результат праці може бути непередбачуваним і нематеріальним.
Цінності: збір, узагальнення та аналіз інформації, виведення об'єктивних закономірностей,
висунення гіпотез і створення концепцій, розробка нових технологій і методології науки.
Види професій: теоретичні та прикладні наукові дослідження в різних областях знання,
викладання у вищій школі, розробка нових технологій, інформаційно-аналітична робота.

СОЦІАЛЬНІ ПРОФЕСІЇ пов'язані з різними видами соціальної роботи, сферою обслуговування, а
також з педагогікою і медициною. Робота вимагає постійного особистісного спілкування,
вміння контактувати з людьми, переконувати і пристосовуватися, обслуговувати, виховувати,
допомагати, а також - конструктивно вирішувати конфлікти, спираючись на інтуїцію і
емоційний контакт. Результат праці не завжди можна передбачити.
Цінності: соціально-психологічна допомога і підтримка, турбота про здоров'я, матеріальне
забезпечення та духовному розвитку людей.
Види професій: соціальна робота, педагогіка і виховання, інформаційно-комунікативна сфера,
психологія, соціологія, медицина, сфера обслуговування.

КОНВЕНЦІОНАЛЬНІ ПРОФЕСІЇ пов'язані з чітко структурованою діяльністю, що спирається на
цілі, завдання і цінності, сформовані звичаями і традиціями суспільства. Підхід до вирішення
завдань носить стереотипний, практичний і конкретний характер. Змістом професійних
завдань зазвичай є фіксація і обробка інформації або виконання будь-якої діяльності у
відповідності з чіткими алгоритмами та інструкціями.
Цінності: збереження накопичених суспільством духовно-моральних і матеріальних благ,
контроль беззастережного виконання прийнятих норм і стандартів.
Види професій: фінансово-економічні, бухгалтерсько-аудиторські, юридичні (вибірково),
програмістські (вибірково), конторські і операційні, бібліотечна справа, державна служба,
робота в фіскальних органах.

АРТИСТИЧНІ ПРОФЕСІЇ пов'язані з діяльністю, яка передбачає творчий, нестандартний підхід
до вирішення професійних завдань. Це вимагає наявності розвинених фантазії та уяви, опори в
роботі на інтуїцію і емоції, незалежності у прийнятті рішень.
Цінності: самовираження за допомогою художньої творчості, можливість втілити в результатах
праці свою індивідуальність і естетичні ідеали.
Види професій: мистецтво (література, живопис і т.п.), театр і кіно, мистецтвознавство і
художня критика, естрада і шоу-бізнес, архітектура, дизайн, декоративно-прикладні роботи.
Структура особистості

Фактор

Ступінь вираженості фактора

Фактор A

1

Фактор B

9

Фактор C

5

Фактор E

10

Фактор F

2

Фактор G

3

Фактор H

6

Фактор I

2

Фактор L

6

Фактор M

10

Фактор N

9

Фактор O

5

Фактор Q1

7

Фактор Q2

7

Фактор Q3

4

Фактор Q4

4

Шкала «A» = 1 (низький рівень)
Шкала вимірює рівень комунікабельності (товариськості, привітності), ступінь емоційної
залученості в спілкування і загальну соціальну пристосованість особистості.
Вам притаманні такі характеристики, як: стриманість, деяка замкнутість і відчуженість у
спілкуванні, схильність до окремої (власної) позиції в групі, надання переваги формальноділовому стилю в побудові відносин (контактів). Живі та сильні емоції в спілкуванні Ви
виявляєте вкрай рідко і лише в своєму близькому оточенні. В конфліктах можете
демонструвати безкомпромісність і твердість. Інтерес до життя оточуючих виражений у Вас
досить слабо — живому спілкуванню Ви часто віддаєте перевагу Інтернет або ТБ, читанню,
заняттям власним хобі. Ви також віддаєте перевагу самостійній праці, уникаєте колективних
заходів, здатні без почуття дискомфорту переносити тривалу самотність. Виражена
критичність і увага до деталей дозволяють Вам об'єктивно і точно оцінювати факти, людей, а
також прогнозувати наслідки подій. Однак, діяльність, що вимагає постійного безпосереднього
спілкування з людьми (і вибору гнучкого індивідуального підходу до них) може викликати у Вас
надмірну напругу і дискомфорт.
Шкала «В» = 9 (високий рівень)
Шкала вимірює рівень інтелектуальності, уважності, здатності до навчання та абстрагування.
Ви продемонстрували високий рівень інтелектуального розвитку та загальноосвітньої
підготовки, хорошу здатність до навчання і високу концентрацію уваги. У Вас на хорошому
рівні виражена здатність до абстрактно-логічного мислення, а також інтерес до
інтелектуальної діяльності.

Шкала «С» = 5 (середній рівень)
Шкала вимірює рівень емоційної зрілості, здатності керувати своїми емоціями в умовах частого
виникнення стресових факторів.
Ви продемонстрували середній рівень емоційної стабільності, що спричиняє ситуативні зміни
настрою у Вашій поведінці на тлі достатньої психічної стабільності. Попри наявність
потенційно сильної здатності до реалістичної оцінки дійсності та власної особистості, у Вас
періодично спостерігається суб'єктивне відчуття неможливості впоратися з життєвими
труднощами, бажання відсторонитися від вирішення проблем, невпевненість в собі й деяка
втома. Проте, здатність пристосовуватися до складних умов життя та протистояти стресовим
факторам у Вас виражена на достатньому рівні.
Шкала «Е» = 10 (високий рівень)
Шкала вимірює рівень прагнення до самоствердження і домінування над оточуючими
(претензії на лідерство).
Вам притаманні: владність, наполегливість, прагнення до самостійності та незалежності,
лідерських позицій. Вірогідні протестні реакції стосовно соціальних умовностей, критики й
наказів з боку авторитетів, активного (іноді агресивного) відстоювання свого способу життя.
Ваша самовпевненість, норовливість (непокірність, впертість) та деяка конфліктність
періодично створюють проблеми у відносинах з оточуючими. Разом з тим Ви не позбавлені
здатності діяти сміливо, енергійно й рішуче, можете взяти на себе серйозну відповідальність і
проявити наполегливість у досягненні мети.
Шкала «F» = 2 (низький рівень)
Шкала вимірює рівень оптимізму та енергетичного потенціалу.
Вам притаманні: тверезість думки, стриманість, почуття заклопотаності, схильність
ускладнювати та драматизувати ситуацію, а також можливі певна апатичність, млявість,
нетовариськість. Внаслідок надмірного занепокоєння за своє майбутнє і переважання
загального песимістичного настрою, Ви схильні ставитися до всього, що відбувається, занадто
серйозно і насторожено. У Вас проявляється тенденція постійно замислюватися про наслідки
своїх вчинків, очікування можливих невдач і нещасть. Ці печальні прогнози значно блокують
Ваші підприємницький, лідерський і творчий потенціали. Для захисту від невдач Ви вживаєте
запобіжних заходів, вчинки старанно плануєте. У той же час у своїй роботі Ви виявляєте
точність і ретельність, виважено приймаєте рішення. Це створює Вам репутацію надійної та
розважливої людини.
Шкала «G» = 3 (низький рівень)
Шкала вимірює рівень розвитку соціальної обов'язковості, нормативності та дисциплінованості.
Вам притаманні: деяка непослідовність у досягненні мети, мінливість, необов'язковість,
прагнення рахуватися передусім зі своїми бажаннями та потребами. Ви критично ставитеся до

загально визнаних моральних правил, культурних стандартів, групових вимог і виконуєте їх в
тій мірі, в якій вбачаєте за необхідне або вигідне для себе (чи практично не виконуєте). Також
для Вас не є обов'язковими дотримання під час будь-якої діяльності системи конкретних
правил, інструкцій та алгоритмів. Якщо у Вас ця риса поєднується з прагненням до творчої
самореалізації та високим інтелектуально-творчим потенціалом, Ви можете стати
раціоналізатором (винахідником) або першопрохідцем в будь-якій сфері, вченим або митцем. В
іншому випадку подібний комплекс якостей негативно позначиться на Вашій професійноділовій та особистій репутації як ненадійної та поверхневої людини. Крім того, ігнорування на
поведінковому рівні моральних і соціальних норм може призвести до конфлікту з законом.
Шкала «Н» = 6 (середній рівень)
Шкала вимірює рівень чутливості нервової системи та похідних від неї соціальної сміливості та
стресостійкості.
Чутливість Вашої нервової системи виражена на середньому рівні, що дозволяє Вам
витримувати достатні, але не надмірні та не постійні, нервово-емоційні навантаження
(особливо пов'язані зі спілкуванням). У більшості випадків Ви легко проявляєте ініціативу в
спілкуванні, але в основному за необхідністю. Крім того, якщо Ваш партнер є для Вас особливо
значущою людиною, Вам інколи доводиться долати «напад» сором'язливості або збентеження.
Також, у Вас помірно виражена підприємливість і соціальна сміливість, які поєднуються з
добре розвиненою чутливістю й умінням вчасно відстежити сигнали реальної небезпеки або
конфлікту. Це дає можливість Вам підготуватися та своєчасно зреагувати на несприятливі
обставини. Таким чином, властивий Вам баланс сміливості та розумної обережності — основа
успішного прояву у багатьох видах діяльності.
Шкала «I» = 2 (низький рівень)
Шкала вимірює рівень емоційної чутливості та баланс між раціональним й емоційним
реагуванням на вплив середовища.
Ви малочутлива та неемоційна людина. Вашій поведінці властиві стриманість, деяка суворість,
сухість, підкреслений раціоналізм і прагматизм. Як правило, Ви демонструєте зрілий,
реалістичний підхід до життя, який базується на основі логіки, розрахунку та практичності.
Ваше мислення не залежить від миттєвих емоцій і вражень. Ви приймаєте рішення самостійно,
не потребуючи допомоги та психологічної підтримки оточуючих. Вам властиво відсторонене
або скептичне ставлення до романтичних та ідеалістичних концепцій, до суб'єктивноемоційних та культурно-естетичних аспектів життя. Ви ніколи не проявляєте (і не любите в
людях) сентиментальність і захоплену екзальтованість. У чоловіків в певних випадках можливі
прояви цинізму або грубості, демонстрація сили і власної переваги.
Шкала «L» = 6 (середній рівень)
Шкала вимірює рівень підозрілості та недовірливості, а також самооцінки й амбітності.

Певною мірою Вам властива ситуативна, нестабільна тенденція до підозрілості та пильності,
схильність очікувати від оточуючих каверзних вчинків і «підколів», обережність,
недовірливість. Досить виражений рівень вимогливості, потреба в самоствердженні,
небайдужість до слави та влади, прагнення виділитися. Разом з тим притаманні Вам адекватна
самооцінка та установка на колективізм сприяють терпимості, вмінню підкорятися думці
більшості та визнавати чужу правоту, а також уживатися в групі, ні з ким не конкуруючи та
контролюючи прояви ревнощів або заздрості. Невдачі можуть сприйматися Вами дещо болісно,
але в цілому не знижують самооцінку.
Шкала «M» = 10 (високий рівень)
Шкала вимірює рівень фіксації на внутрішньому психічному житті індивіда, зі схильністю
переходу від реалій зовнішнього світу до мрійливості та фантазії.
Для Вас характерний високий рівень внутрішньої особистісної психічної активності, що
проявляється в захопленні суб'єктивними розумовими конструкціями (фантазіями, теоріями,
ідеями, ілюзіями). Ви продемонстрували наявність багатого внутрішнього світу і, можливо,
розвинутої творчої уяви. Це дозволяє Вам знаходити вирішення проблем, що вимагають
нестандартного або індивідуального підходу, а також продукувати оригінальні, нетривіальні
ідеї в тій справі, якою Ви займаєтеся. З іншого боку, орієнтація на суб'єктивне бачення часом
приводить Вас до ігнорування загальноприйнятих умовностей, прагненню в усьому керуватися
власними уявленнями і «індивідуальної моралі». Добре орієнтуючись в загальних і теоретичних
питаннях, Ви не відчуваєте інтересу до практичних справ і турбот, а також до деталей і
дрібниць повсякденного життя, які, як правило, здаються Вам несуттєвими. Дана особливість, а
також неуважність і виражена суб'єктивність поглядів, смаків і звичок можуть іноді приводити
Вас до втрати взаєморозуміння з оточуючими. Ви можете мати репутацію «білої ворони» в
колективі, який зайнятий простою (рутинною, репродуктивною, «конторською» або
«конвеєрною») працею. Характер Ваших інтересів і хобі може бути вельми незвичайний.
Шкала «N» = 9 (високий рівень)
Шкала вимірює рівень розвитку соціального інтелекту, проникливості, дипломатичності.
Ви належите до типу людей з інтелектуальною, незалежною, складною натурою. Рівень Вашого
соціального інтелекту визначається як високий, що, зокрема, проявляється в дисципліні
емоцій, умінні ними управляти в залежності від ситуації. Ви володієте здатністю засвоювати та
адекватно використовувати соціальний досвід й навички спілкування, що проявляється в
розважливій дипломатичності та коректності, умінні розбиратися в мотивах поведінки та
схильностях інших людей, правильно встановлювати дистанцію в контактах. Ви, якщо не
завжди дотримуєтеся, то добре розумієте та вмієте застосовувати соціальні умовності й етикет,
прагнете пов'язувати свої бажання з інтересами партнерів, при необхідності можете вигідно
подати власну персону — розуміючи, що від цього багато в чому залежить успіх в житті та
кар'єра. Вашому мисленню притаманні гнучкість, чіткість і аналітичність. У рішенні ділових
проблем домінує реалістичний, досить критичний підхід, що виключає сентиментальність, а
також демонстрацію симпатій та антипатій.
Шкала «O» = 5 (середній рівень)

Шкала вимірює рівень тривожно-депресивних станів, а також характер реакції на невдачі.
Ви продемонстрували деяку схильність до тривожних реакцій, пов'язаних з недостатньо
успішними результатами Вашої роботи, що перш за все свідчить про Вашу розвинену
самокритичність. Вам властиво періодично виникаюче почуття особистої провини, як реакції
на неправильні дії (або невиправдану бездіяльність) в роботі або у відносинах з людьми.
Помилки й невдачі можуть викликати невпевненість і нерішучість, короткострокове зниження
самооцінки. Разом з тим даний тип тривожності не призводить до невротичних або
депресивних станів, оскільки Ви володієте здатністю контролювати й опановувати свою тривогу
та досить ефективно долати життєві труднощі. По мірі виправлення допущених помилок Ваша
душевна рівновага швидко відновлюється.
Шкала «Q1» = 7 (рівень вище середнього)
Шкала вимірює рівень радикалізму, прагнення до новаторства, експериментів і реформ.
Ви не позбавлені певного радикалізму, який проявляється в, нехай і помірному, але прагненні
до новизни та змін. У Вас відзначається виражений інтерес до експериментування та пошуку
нового. Разом з тим він стримується Вашою повагою до минулого (з урахуванням традицій,
звичаїв, стереотипів). Це характеризує Вас як помірного прогресиста і реформатора. У
конфліктах між старим і новим, ідеологією (теорією) минулого й майбутнього, Ви, часто
вагаючись і сумніваючись, віддаєте все-таки пальму першості майбутньому.
Шкала «Q

2»

= 7 (рівень вище середнього)

Шкала вимірює рівень самодостатності та ступінь незалежності від групових думок.
Ви цілком самодостатня людина, незалежна та самостійна у своїх судженнях та рішеннях.
Разом з тим Ви не відмовляєтесь від порівняння власної думки з думкою групи та авторитетних
осіб з тим, щоб врахувати їх зауваження для «відшліфовування» свого рішення. Критика та
заперечення опонентів, якщо вони бездоганно обґрунтовані, можуть схилити Вас на корекцію
власної точки зору. При втручанні ж сторонніх людей до вирішення проблем, що мають для Вас
високу особистісну значущість, Ви проявляєте твердість і непоступливість.
Шкала «Q

3»

= 4 (рівень нижче середнього)

Шкала вимірює рівень самоконтролю, організованості та розвитку вольових якостей.
Для Вас характерний невисокий рівень самоконтролю і внутрішньої організованості, що
проявляється в деякій непослідовності та імпульсивності дій при досягненні своїх цілей. А
можливо, Ви ще не у повній мірі визначилися, чого саме хочете від життя. Епізодично Ви
демонструєте високу організованість, цілеспрямованість, діловитість і відповідальність, однак,
постійний прояв цих якостей ускладнено. Вашою слабкою стороною є спонтанність,
імпульсивність, схильність відволікатися на незначні та несуттєві справи, а також недостатнє
врахування в своїй поведінці прийнятих у суспільстві стандартів і вимог. Це може формувати
негативне враження на оточуючих, очікування яких відносно Вас не виправдовуються. Не
залишайте Ваші справи на останню хвилину.

Шкала «Q 4» = 4 (рівень нижче середнього)
Шкала вимірює рівень терпимості до стану незадоволеної потреби та загальний рівень
внутрішніх стимулів (спонукань).
Ви урівноважена, схильна до внутрішнього спокою людина, терпимо ставитеся до наявності
незадоволених потреб і нереалізованих планів. Як правило, при поточній неможливості
досягнення мети Ви зберігаєте спокій та незворушність, приймаючи стан речей таким, яким
він є. Проте, якщо блокуються особливо значущі для Вас інтереси, Ви здатні реагувати на
виклики й перешкоди сплесками активності та енергійними діями, що дозволяє Вам досягати
бажаного мінімальними зусиллями.
Рекомендації
Ви добре вмієте контролювати, а коли треба, то й приховувати власні почуття. Ви також краще
за інших пристосовані до роботи на самоті. Однак часом Вам не вистачає простоти та
природності у вираженні почуттів, що ускладнює Ваші відносини з людьми. Контролюйте свою
схильність до критики, не зловживайте безкомпромісністю. Пам'ятайте, афоризм «Платон мені
друг, але істина дорожче» — не завжди вірний. А листування в Інтернеті ніколи не замінить
реального спілкування.
Рекомендація — безпосередність.
Ви успішно впоралися з логічними задачами, включеними в тест. Швидше за все, у Вас
високими є концентрація уваги, здатність до навчання та інтелект. Разом з тим хороший рівень
загальних здібностей ще не свідчить про наявність навичок, необхідних для вирішення
повсякденних практичних завдань. У зв'язку з цим проаналізуйте, наскільки легко Ви здатні
застосовувати свій інтелектуальний потенціал, тобто втілювати в життя свої знання. Якщо
Ваша теоретична підготовка занадто розходиться з успіхами в практичних заняттях, тоді Вам
необхідно приділити увагу цій проблемі.
Рекомендація — навички.
Ваше прагнення до домінування нерідко породжує у людей бажання до суперництва та опору
стосовно Вас (особливо у тих, хто має такі ж якості). Ваш авторитарно-самовпевнений або
жорстко-імперативний тон може спровокувати їх ворожість і впертість щодо Вас. Уникайте
демонстрації своїх прагнень в спілкуванні з друзями та близькими, якщо не хочете втратити їх
(тим паче уникайте деспотизму). Пам'ятайте, у багатьох випадках буде більш оптимальним
вибір позиції спілкування на рівних. Ваші можливі лідерські задатки знайдуть собі
застосування в справах і проектах, що вимагають наявності організаторських здібностей та
самостійності.
Рекомендація — скромність.
Ви серйозна людина та розумієте до яких негативних наслідків можуть призвести тривалі
безтурботні розваги. Властиві Вам серйозність і вдумливість сприяють шанобливому ставленню
до Вас з боку багатьох людей. Однак, схильність до песимізму та зневіри, а також надмірна

драматизація проблем, по-перше, можуть створити Вам репутацію «похмурого зануди», що
негативно позначиться на ставленні оточення до Вас, а по-друге, — гаситимуть у Вас здатність
отримувати задоволення від життя.
У зв'язку з цим Вам слід частіше включатися в атмосферу здорових розваг, веселощів і сміху,
що створює радісний настрій. Також важливо, щоб у Вашому оточенні завжди перебувала
життєрадісна, енергійна та оптимістична людина.
Рекомендація — гумор.
Мотивами Ваших вчинків здебільшого є Ваші особисті уявлення про правильне та неправильне,
прийнятне та неприйнятне. Однак багато з того, що Ви вважаєте правильним і прийнятним, не
підходить для більшості людей, бо суперечать їх принципам, які є надто важливими, щоб ними
можна було поступитися. При несприятливих соціальних обставинах Ваші поведінкові
стереотипи та уявлення про прийнятність можуть підштовхнути Вас до скоєння протиправних
дій, тому Вам вже зараз потрібно визначитися, наскільки Ви готові до зустрічі з опором
соціуму.
Рекомендація — принциповість і повага до правил.

Вас характеризує здатність досягати мети, ігноруючи будь-які емоції та «сентименти», долаючи
коливання свого та чужого настрою. Разом з тим надмірний раціоналізм і прагматизм заважає
Вам помічати красу природи, мистецтва та внутрішнього світу людини. Це може призвести до
зубожіння Вашої особистості та однобоко практичного або технічного розвитку. Не забувайте
про потужний енергетичний потенціал естетичних вражень і тонких емоційних переживань в
процесі спілкування з близькими людьми. Вдосконалюйте свій художній смак, відкриваючи для
себе цінність культури й художньої творчості.
Рекомендація — емоційна чуйність і естетизм.
Ви здатні вірити в ідеали та жити мрією, а також маєте певний романтизм, що захищає Вас від
буденності (прози життя). У заплутаних, тупикових ситуаціях Ви здатні запропонувати
нетривіальну ідею, яка й буде вирішенням проблеми. Однак не слід нехтувати й щоденними
справами. Жодне, навіть саме неординарне починання не буде мати успіху без виконання
«технічної» роботи. Відстежуйте свою схильність враховувати свою суб'єктивність та не брати
до уваги чужу.
Рекомендація — практичність, терпимість до рутини.
Ваша сильна сторона — проникливість, дипломатичність у спілкуванні, вміле дотримання
умовностей, етикету, використання знання людей. Це не в останню чергу дозволяє Вам
домагатися своїх цілей тонкими («ненасильницькими») способами. Проте з боку це часто може
виглядати як нещира, награна чи штучна поведінка. Тому це часто помічати інші люди, що
може негативно позначитися на їх оцінці щодо Вас. Врахуйте, що у такому випадку, з часом, у
Вас може з'явитися репутація інтригана або маніпулятора.
І не забувайте, що більшість людей цінують відкритість, простоту, щирість, безпосередність у

вираженні власних думок і емоцій.
Рекомендація — простота.
Показники особистісного забезпечення
Проекція Вашої структури особистості на площину професійної діяльності виглядає наступним
чином:
Професія

прогнозована успішність

Підприємницькі

4.15

Пов'язані з ризиком

4.85

Соціальні

1.03

Конвенціональні

3.84

Артистичні

5.18

Техніко-реалістичні

7.38

Природно-реалістичні

5.8

Інтелектуальні

8.25

Профорієнтаційний висновок 2
Серед Ваших особистісних характеристик відзначаються якості, що дозволяють Вам:
- бути успішним у таких сферах як Інтелектуальні професії;
- потенційно бути успішним у таких сферах як Техніко-реалістичні професії.
Якщо Ви також проявляєте до даних видів діяльності достатній інтерес, то Ваш творчий
потенціал має шанси бути реалізованим.
Очевидно, що такі види діяльності та професії як - Соціальні, Конвенціональні - не
викликатимуть у Вас творчого натхнення. Це пов'язано зі слабкою вираженістю у Вашій
особистісній структурі саме тих якостей, які багато в чому сприяють успішній самореалізації в
даних областях. При тривалій залученості в зазначених видах діяльності можлива поява
вираженої незадоволеності та дискомфорту в поєднанні з психофізичною втомою.
Відносно таких сфер діяльності як Підприємницькі, Пов'язані з ризиком, Артистичні,
Природно-реалістичні професії профорієнтаційний прогноз на даний момент ускладнено. Це
пов'язано із суперечливим або нечітким проявом Ваших професійно значущих якостей. У той
же час, якщо Ви відчуваєте достатній інтерес до даних професій, то не виключено, що робота в
зазначених сферах з набуттям досвіду принесе Вам успіх і задоволення.
Профорієнтаційний висновок 3
Синтез Ваших особистісних якостей та існуючих на даний момент професійних інтересів
дозволяє висунути наступний прогноз потенційної професійної успішності:

Професія

прогнозована успішність

Підприємницькі

3.24

Пов'язані з ризиком

5.43

Соціальні

1.27

Конвенціональні

4.17

Артистичні

6.42

Техніко-реалістичні

8.02

Природно-реалістичні

4.9

Інтелектуальні

9.12

Між Вашими інтересами та характерологічними особливостями відзначається високий рівень
узгодженості, що вказує на цілісність і гармонійність у сформованості Вашої особистості. Це
дозволяє Вам не лише легко адаптуватися до тієї сфери професійної діяльності, яка набрала
максимальний бал, а й зробити в ній успішну кар'єру. Також Ви маєте хороший потенціал в
професіях, які зайняли друге місце (читайте КАРТУ ПРОФЕСІЙ на початку звіту).
Перелік рекомендованих видів діяльності
Зокрема, зверніть увагу на такі види діяльності, професії та посади:
●
●

●

●

●

проектно-конструкторська діяльність в будь-яких галузях промисловості та виробництва;
інженерна творчість, розробка нових технологій та високоскладних технічних, біо- і
антропосистем;
інженерні спеціальності в галузях «нової економіки» (напівпровідникова промисловість,
телекомунікації, комп'ютерні та інформаційні системи, нанотехнології);
дослідницька та науково-прикладна діяльність в області природознавства та точних наук
(прикладна математика, фізика, хімія, кібернетика та IT, біологія, біофізика та біохімія,
фармацевтика, геологія, географія);
розробка, монтаж-збірка, експлуатація, обслуговування та ремонт-наладка мікроелектронних
технічних систем, контрольно-вимірювальної апаратури, об'єктів і споруд високого рівня
складності.

Види професій: інженер-конструктор, інженер-розробник, інженер-проектувальник,
кібернетик, програміст-системник, програміст-проектувальник, вчений, інженер-технолог.

