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ВСТУП 
 

Незабаром закiнчиш середню школу та обиратимеш 

шлях, по якому йти пiсля її закiнчення. 

 
Нагадую тобi, що передбачається продовження освiти 
принаймнi 2 роки пiсля середньої школи та, у всякому 

разi, до 16 рокiв. 
 

Сьогоднi маєш змогу рости, вибираючи мiж 3 рiзними 
можливостями ту, яка найближча твоїм iнтересам: 

 

1. ШКIЛЬНА ОСВIТА 

2. ОСВIТА ТА ПРОФEСIЙНЕ ФОРМУВАННЯ 

3. НАВЧАННЯ ТА СТАЖУВАННЯ 

 
Нещодавно була передбачена можливiсть вибору 

експериментальної трирiчної освiти та професiйного 
формування, яка називається 

 ЧЕРГУВАННЯ ШКОЛИ ТА РОБОТИ 
 

Oрiєнтуватись у виборi може бути важко. 

Це, як вiдправитись у подорож не знаючи мiсць, в якi 

потрапиш. 
 

Що робити? 

 
Цей довiдник може тобi допомогти зрозумiти                           

орiєнтири, якi стануть корисними при малюваннi твоєї 
карти та знаходженнi маршруту, тобто шляху, який 

найбiльше тобi пiдходить.  
Отже пiднiмайся на галеон та гарної подорожi! 
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ВАЖЛИВО! 
Як тільки закінчите цей маршрут, зверніться до 

консультанта по орієнтації, щоб прочитати і 
інтерпретувати результати, знайти зв'язок між 

тим, що отримали й тим, що можливо 
реалізувати на цій території!  

 

MIЙ ПОЧАТКОВИЙ ПPОEКT  
 
При створеннi свого майбутнього проекту в першу 
чергу потрiбно визначити, з чого будеш починати.  
Спробуй заповнити цю картку та не переживай, якщо 
ти ще не дуже впевнений, тому що в кiнцi будеш мати 
змогу заповнити подiбну картку, яка дозволить тобi 
порiвняти те, що залишилось однаковим i те, що 
змiнилось пiсля цiєї роботи над собою.  
 
Що я буду робити пiсля середньої школи 

 

_____________________________________ 
 

 

Чому 
 

_______________________________________________ 

 
_______________________________________________ 

 
 

Професiя, яка мене цiкавить найбiльше, це 

 
_______________________________________________ 

 

_______________________________________________ 
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Mенi подобається, тому що 

 
_______________________________________________ 

 

_______________________________________________ 
 

 

Якщо реалiзую цей проект, зможу  
 

_______________________________________________ 

 
_______________________________________________ 

 



 7 

MОЇ IНТЕРЕСИ 
 

Iнтереси вiдносяться до видiв дiяльностi, якi ми 
виконуємо з задоволенням тому, що вони нам 
подобаються.  
Мати точнi iдеї вiдносно своїх iнтересiв, означає мати 
змогу вибору шляху, який найбiльше тобi пiдходить.  
 

Отже, щоб допомогти тобi краще взнати твої iнтереси, 

пропонуємо анкету, в якiй запропонованi деякi види 
роботи. Скористайся, бути проінформованим про тi, якi 

тобi невiдомi. 

Для кожного речення ти повинен поставити бал, в 
залежностi від того, наскiльки тебе цiкавить 
запропонована робота, дотримуючись схеми: 

 

Мене не цікавить 0 

Мене мало цікавить 1 

Мене достатньо цiкавить 2 

Мене дуже цікавить 3 

 

МЕНI ЦIКАВО СТАТИ… 0 1 2 3 

1. Ветеринар     

2. Експерт з  орієнтування     

3. Дипломат в iноземнiй країнi     

4. Механiк нa борту корабля     

5. Дієтолог     

6. Бухгалтер на пiдприємствi або в 
конторi 

    

7. Директор сiльськогосп.  
підприємства 

    

8. Програміст компю̓терa     
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МЕНI ЦIКАВО СТАТИ… 0 1 2 3 

9. Філософ     

10. Психоаналітик     

11. Біолог     

12. Аптекар     

13. Meтeoролог (вивчає клiмат)     

14. Вихователь, працює з інвалід.       

15. Експерт масажiв     

16. Директор персоналу на пiдпр.         

17. Вчитель фiзкультури      

18. Спеціаліст з торгового права     

19. Працівник с/г     

20. Вихователь ясел     

21. Хімік     

22. Вихователь токсично залежних     

23. Майстер з ремонту hardware та 

software 
    

24. Директор банку     

25. Лісник     

26. Вчитель молодших класiв     

27. Органiзатор в будинку 
престарiлих 

    

28. Пiлот літаків     

29. Iнспектор з працi     

30. Стюардеса/стюард     

31. Поліцай     

32. Адвокат     

33. Фельдшер     
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МЕНI ЦIКАВО СТАТИ… 0 1 2 3 

34. Працiвник банку     

35. Органiзатор туристичного 
селища 

    

36. Археолог     

37. Технiчний дизайнер      

38. Інженер     

39. Вчитель середніх класiв      

40. Дитячий психолог      

41. Касир     

42. Вихователь вя̓знiв     

43. Дантист     

44. Соціальний помічник     

45. Eксперт з маркетингу     

46. Фізіотерапевт     

47. Працiвник туристичної агенцiї      

48. Вчитель професійної школи      

49. Експерт по вирощуванню 
виноградників 

    

50. Астроном, вивчає зірки     

51. Продавець у магазинi      

52. Вчитель дитячого садка     

53. Нотаріус     

54. Дизайнер     

55. Oдонтотехнiк (робить зубнi 
протези) 

    

56. Вчитель для дітей-iнвалiдiв     

57. Радіолог     

58. Секретар  на пiдприємствi або 
в конторi  

    



 10 

МЕНI ЦIКАВО СТАТИ… 0 1 2 3 

59. Історик     

60. Психолог з працi     

61. Морський офіцер     

62. Туристичний гід     

63. Торговець     

64. Проектув. iнформ. мережi      

65. Aсистент аеронавiгацiї     

66. Окуліст     

67. Спеціаліст з iнтерє̓ру     

68. Ремонтувальник електричних 
приладiв 

    

69. Карабiнер     

70. Ботанік     

71. Страхувальник     

72. Вчитель старших класiв     

73. Психіатр     

74. Пожежник     

75. Консультант з працi      

76. Зоолог (вивчає тварин)     

77. Ювелір     

78. Перекладач     

79. Геолог (вивчає землю)     

80. Проектувальник-садiвник     

81. Журналіст     

82. Реставратор     

83. Вiйськовий офіцер     

84. Поліграфіст з реклами     

85. Бухгалтер     
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МЕНI ЦIКАВО СТАТИ…  0 1 2 3 

86. Спеціаліст з телекомунiкацiй     

87. Стиліст     

88. Продавець трав     

89. Mузикант     

90. Суддя     

91. Meдик – спеціаліст     

92. Механік     

93. Бібліотекар     

94. Технiк-проектувальник     

95. Письменник     

96. Вулканолог (вивчає вулкани)     

97. Акушер (допомагає вагiтним 
жiнкам при пологах) 
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Тепер перенеси у нижче вказану таблицю бали, якi ти 
поставив для кожного речення. 

Потiм пiдрахуй бали у кожнiй колонi та запиши 
результат у рядку  “СУМА КОЛОНОК”. 
 

Наприклад: в колонi А необхiдно записати бали, якi ти 
дав на питання  N. 54, 67, 77, 82, 84, 87, 89.  
Потiм необхiдно порахувати суму цих балiв.  

 

КОЛОНИ A B C D E F G H I L M N O P Q R 

 
54 1 14 4 11 8 15 7 18 6 3 17 9 19 2 31 

 67 5 22 28 13 23 33 25 24 16 29 20 36 30 10 61 

 77 12 27 37 21 38 46 49 45 34 32 26 59 35 40 69 

 82 43 42 65 50 64 66 70 51 41 53 39 81 47 60 83 

 84 55 44 68 76 86 97 74 63 58 75 48 93 62 73  

 87 57 56 92 79   80 71  90 52 95 78   

 89 91  94 96   88 85   72     

СУМА 
КОЛОН 

A B C D E F G H I L M N O P Q R 
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Тепер перенеси суму кожної з колон  у нижче вказану 
таблицю. 

 

СЕКТОРИ IНТЕРЕСУ БАЛИ 

A AРТИСТИЧНИЙ  

B САНITAРНИЙ  

C СОЦIАЛЬНОї ДОПОМОГИ   

D TEХНIЧНО - MEХАНIЧНИЙ  

E НАУКОВИЙ  

F НАУКОВО - TEХНIЧНИЙ  

G СОЦIАЛЬНО - САНITAРНИЙ   

H AГРАРНO - ХАРЧОВИЙ  

I EКОНОМIЧНO - КОМЕРЦIЙНИЙ  

L 
EКОНОМIЧНO - 

AДMIНIСТРАТИВНИЙ 
 

M ЮРИДИЧНО - СОЦIАЛЬНИЙ  

N ВИХОВНИЙ  

O ЛIТЕРАТУРНО - ГУМАНIСТИЧНИЙ  

P МОВНО - ТУРИСТИЧНИЙ  

Q ПСИХОЛОГIЧНИЙ  

R ВIЙСЬКОВИЙ  

 
“СЕКТОРИ IНТЕРЕСУ”, якi отримали найвищий бал, 
являють собою вид роботи, найближчий твоїм 
iнтересам. 



 14 

 MОЇ НОТАТКИ… 
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MОЇ ЗДIБНОСТI 
Здiбностi проявляються у видах дiяльностi, якими ми 
займаємось охоче та до яких ми схильнi.  
Знання твоїх здiбностей дозволить тобi з легкiстю 
знайти дорогу, яка дасть тобi бiльше можливостей 
реалiзуватись.  
Отже, щоб допомогти тобi краще дізнатися про твої 
схильностi, пропонуємо анкету, в якiй запропонованi 
деякi їх види. Для кожного речення ти повинен 
поставити бал, в залежностi від того, наскiльки ти 
вiдчуваєш себе здiбним. Дотримуйся  нижче вказаної 
схеми.  

 
Не вiдчуваю себе здiбним 0 
Вiдчуваю себе мало здiбним 1 
Вiдчуваю себе достатньо здiбним 2 
Вiдчуваю себе дуже здiбним 3 

 

ЗДIБНIСTЬ БАЛ ОРIЄНТИР 

Приводити до ладу, 
класифiкувати 

 A 

Виконувати ручну 
роботу 

 B 

Винаходити та 

проектувати речi, ідеї  C 

Легко встановлювати 
зв̓язки з iншими 

 D 

Дотримуватись 

iнструкцiй, процедур   A 

Розумiти 
функцiонування 
обладнання  

 B 

Здогадуватися, 

розумiти на льоту 
 C 
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ЗДIБНIСTЬ  БАЛ ОРIЄНТИР 

Розумiти iнших  D 

Органiзовувати та 
обробляти 
данi/iнформацiю 

 A 

Користуватись 
приладами 

 B 

Оцiнювати та 
порiвнювати ідеї  C 

Допомагати iншим  D 

Проводити 
дослiдження та 
збирати данi/ 

iнформацiю 

 A 

Cтворювати 
предмети та 
машини 

 B 

Керувати та 
органiзовувати 
працю 

 C 

Спiлкуватись усно  D 

Вчити та 
запам̓ятовувати 
данi/ iнформацiю  

 A 

Бути точним  B 

Мiркувати  C 

Переконувати iнших  D 
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Пiдрахуй суму балiв для кожного “Орiєнтиру” (букви), 
так ти можеш дізнатися про види робiт, до яких ти 
бiльш  здiбний. 
 
 

ОРIЄН 
ТИР  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  11 12 13 14 15 

A                

B                

C                

D                

 

Якщо переважає буква A, то це вказує на те, що ти 
здiбний до робiт, якi пов̓язанi з  обробкою даних/ 
iнформацiї. 
 
Якщо буква B має найвищий бал, це означає, що ти 

здiбний до ручної праці. 
 
Якщо буква C має найвищий бал, це означає, що ти 
здiбний до iнтелектуальних робiт. 
 

Якщо найвищий бал має буква D, це означає, що ти 
здiбний до робiт, в яких важливим є контакт з iншими. 
 

 

Я маю здiбностi до ______________________________ 
_______________________________________________ 
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MОЇ НОТАТКИ…  
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MОЇ ПРАГНЕННЯ 
 

Прагнення являють собою цiлi, якi ми хочимо досягти. 
Чим сильнiшим є прагнення, тим бiльше буде наше  
старання. 
Знання твоїх прагнень є корисним для того, щоб 
знайти твiй особистий шлях, який дозволить  досягти 
поставленої мети.  
Отже, щоб допомогти тобi дізнатися краще про твої 
прагнення, пропонуємо серiю робiт, якi обє̓днують  
рiзнi типи робiт. Ти повинен  позначити види робіт, якi 
можуть бути твоєю професiйною метою. 
 

 
 Працювати в офiсi  

 Працювати на вулицi 

 Виконувати роботу самому 

 Виконувати роботу в групi 

 Виконувати роботу, в якiй кимось керуєш 

 Виконувати роботу, в якiй отримуєш накази 

 Виконувати роботу, яка повторюється 

 Виконувати роботу, в якiй важливою є творчiсть 

 Виконувати роботу,в якiй важливою є ручна праця 

 Виконувати роботу, в якiй найбiльш важливим є 

мiркування, знаходження виходу 

 Виконувати роботу,в якiй не забруднюються руки 

 Виконувати роботу,в якiй забруднюються руки  
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 MОЇ НОТАТКИ…  
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 MIЙ ХАРАКTEР 
 

Характер – це сукупнiсть способу буття, думки та поведiнки 
кожного з нас. 
Помiркувавши про свiй характер, взнаєш твої сильнi 
сторони, на якi зможеш покладатись завжди. 
Отже, пропонуємо перелiк прикметникiв, якi  можуть 
пiдходити до твого характера: познач тi, якi краще тебе 
характеризують. 
На мою думку, я… 

 

Постiйний  Непостiйний   

Веселий  Сумний  

Активний  Лiнивий  

Помiркований  Iмпульсивний  

Невимушений  Соромливий  

Впевнений  Невпевнений  

Ввічливий  Неввiчливий   

Спокiйний  Запальний  

Екстраверт  Iнтроверт  

Допитливий  Байдужий  

Вiдвертий  Брехун  

Смiливий  Боязливий  

Щедрий  EгоЇст  

Уважний  Неуважний  

Точний  Неточний   

Терпеливий  Нетерплячий  

Рiшучий  Нерiшучий   

Акуратний  Неакуратний   

    

 

МIСЦЕ ДЛЯ IНШИХ ПРИКМЕТНИКIВ 
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MОЇ НОТАТКИ…  
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ЗДIБНОСТI, ШКОЛИ ТА РОБОТИ 
 

Нижче  знайдеш перелiк шкiл та робiт. 
Спробуй заповнити таблицю на наступній сторiнцi: 

починаючи з однiєї  здiбностi, спробуй знайти 
вiдповiдну школу та можливi роботи, якi б ти змiг 
виконувати. 
Це тобi допоможе зрозумiти, яка зi шкiл бiльш 
вiдповiдає твоїм схильностям та роботi, яку хочеш 
виконувати. 

 

 

Школи 
 Лiцей гуманітарний 

 Лiцей науковий  
 Лiцей прикладних наук 

 Лiцей мовний 

 Лiцей артистичний 

 Лiцей сoцiaльних наук 

 Iнститут музики та 
хореографії 

 Iнститут технiчно 
Iндустрiйно–Ремісничий  

 Iнститут технiчно-Комерц. 

 Iнст. Проф. - Сiльськогосп.  

 Iнст. Проф. - Готельний  
 Iнст. Проф. - Tуристичний  

 Iнст. Проф. - Iндустрiйно–
Ремісничий  

 Центр професiйного 
навчання

 

 

Роботи 
 Перукар/eстетист 

 Meханiк 

 Офiцiант/бармен 

 Eлектрик 

 Aрхітектор 
 Програміст software 

 Бухгалтер 

 Технiк-проектувальник 

 Журналiст 

 Поліграфіст з реклами 

 

 Оператор туристичної 
агенцiї 

 Вихователь дитячого садка 

 Капiтан корабля 

 Oдонтотехнік 

 Кухар 

 Ювелiр 

 Проектувальник паркiв 

 Спецiалicт з iнтер̓єру 
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ЗДIБНОСТI ШКОЛA РОБОТА 

Креслити   

Малювати   

Розмовляти iноз.мовою   

Виконувати ручну роботу   

Дотримуватись iнструкцiй 

та процедур 
  

Мати креативнi ідеї   

Бути в контактi з людьми   

Бути з дітьми   

Приймати важливi рiшення   

Проектувати речi   

Писати   

Складати в порядку товар   

Користув. комп̓ютером   

Вирiшувати проблеми   

Виконувати точнi роботи   

Керувати   

Рахувати   
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ШКIЛЬНI ШЛЯХИ 
 

В цiй таблицi зiбранi деякi шкiльнi шляхи, подiленi 
залежно вiд їхньої тривалостi. 

 

ДОВГОТРИВАЛИЙ 
ШЛЯХ 

 

5 рокiв 

 НАВЧАННЯ В 
ЛІЦЕЇ 

Л. гуманітарний  
Л. науковий 

Л. мовний 
Л. артистичний 

Л. педагогiчнo-сoц. 
Л. гуманітарних наук  
Л. соцiальних наук 

Л. музики та 
хореографії 

TEХНIЧНЕ 
НАВЧАННЯ 

Iнститут технiчно 
Iндустрiйно–Ремісничий  

Iнститут  Техн.-
Комерцiйний  
Iнст. Техн.-Кораб. 

ШЛЯХИ 
СЕРЕДНЬОЇ 

ТРИВАЛОСТI 

 
5 років  

 

ПРОФЕСIЙНЕ 
НАВЧАННЯ 

Iнст. Проф. Aгрикульт. 
Iнст. Проф. Готельний 
Iнст. Проф. Комерц. 
Iнст. Проф. Iнд-ремiсн.  
Iнст. Проф. Tуристичн. 

КОРОТКОТРИВАЛI 

ШЛЯХИ 

 
3 роки 

ПРОФЕСIЙНЕ 

ФОРМУВАННЯ 

Центр професiйного 
формування 
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В  кiнцi цього короткого шляху пiзнання самого себе 
пропонуємо тобi перенести в просту таблицю змiст 
виконаної роботи. 
Це дозволить тобi оцiнити твою ситуацiю в загальному, а 
отже, бути рiшучим у момент вибору. 
Перенеси у нижче вказану таблицю 3 найважливiшi  
вiдповiдi, якi ти попередньо вiднiс до твоїх iнтересiв, 

здiбностей, прагнень та характеру. 
 
 

МОЇ НАЙВАЖЛИВIШI 

IНТЕРЕСИ 
 

 1) 

 2) 

 3) 

МОЇ НАЙВАЖЛИВIШI 

ЗДIБНОСТI  

 

 1) 

 2) 

 3) 

МОЇ НАЙБIЛЬШI    

ПРАГНЕННЯ 

 

 1) 

 2) 

 3) 

ПОЗИТИВНI PИСИ МОГО 
ХАРАКТЕРУ 

 

 1) 

 2) 

 3) 

НЕГАТИВНI PИСИ МОГО 
ХАРАКТЕРУ  

 

 1) 

 2) 

 3) 

 
Тепер ти готовий до створення твого фiнального проекту. 
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 MIЙ ФIНАЛЬНИЙ ПРОЕКТ ! 
 

 

Що я буду робити пiсля середньої школи 

 
_______________________________________________ 

 

 
Чому 

____________________________________________ 

 
_______________________________________________ 

 

 
 Професiя, яка мене цiкавить найбiльше, це 

 
 

_______________________________________________ 

 
_______________________________________________ 

 

 
Mенi подобаЄться, тому що 

 

_______________________________________________ 
 

_______________________________________________ 

 
 

Який шлях я повинен обрати, щоб виконувати цю 
роботу 
 

_______________________________________________ 
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Якщо реалiзую цей проект, зможу 

 

_______________________________________________ 
 

_______________________________________________ 
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ХТО МЕНI MОЖЕ ДОПОМОГТИ 
 

Кожна змiна веде за собою тривогу та сподiвання, 
бажання та страхи. Вони є також в момент, коли ти, 

учень третього класу середньої школи, повинен 
вибрати нову, старшу школу. В цей час ти не будеш 
один. Ось хто тобi допоможе. 

 
Сiм̓я 

Твоя сiм̓я знає твої особливостi та бажання. Отже, 
може тобi допомогти визначити пріоритети в навчаннi 
тa  працi. Але памя̓тай, що вона має сподiвання та 
мрiї, якi можуть направити тебе на шлях, який не 
пiдходить для твоїх можливостей.  
 

Викладачi 

Багатьох з них ти вже знаєш три роки. Вони тебе теж 
знають i можуть дати тобi пораду. 
 
Друзi 

З друзями ти можеш робити порiвняння i вони тебе 
можуть зрозумiти, тому що часто мають ситуацiї, 
близькi до твоїх. Але дуже важливо, щоб ти, а не вони, 
робив вибiр. 
 
Oрiєнтацiйне вiкно 

Оператори багатьох публiчних та приватних структур у 
твому розпорядженнi, щоб допомогти тобi зрозумiти 
твої iнтереси, здiбностi та особистi можливостi, щоб 
вибрати найкращий шлях разом з тобою. 
 
Банк Дат 

Tобi буде легко знайти в  Iнтернетi багато iнформацiї 
про школи, їхнi програми, їхнiй розклад.  
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MОЇ НОТАТКИ…  
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Я ВИБИРАЮ 

Довiдник з Oрiєнтації 
в Iнтернетi 

 
Цей тематичний довiдник має iнформативнi сторiнки 
старших шкiл Провiнцiї Венецiї. Тут представленi 

державнi та приватнi школи. Всього нараховується 
п̓ятдесят закладiв.  На кожнiй сторiнцi є багато 
корисної iнформацiї, а також опис основних видiв 
дiяльностi, про якi школа повiдомляє сiм̓ям, хлопцям 
та дiвчатам третього класу. Пропозицiй є дуже багато; 

крiм основних напрямкiв, якi дозволяють отримати 
бажаний статус, можна знайти багато видiв дiяльностi 
екстра, що збагачують основну навчальну пропозицiю 

та дозволяють йти в ногу зi свiтом, який знаходиться в 
русi: дiяльнiсть в лабораторiї, навчальнi подорожi,  

можливiсть практики на пiдприємствах та в публiчних 
органiзацiях, обмiн досвiдом та проектами зi школами 
iнших мiст Iталiї та Європи, введення нових навчань та 
панорама нових технологiй, повя̓заних зi свiтом 
iнформатики та науки. Через це кожен опис необхiдно 
вважати орiєнтовним: особиста зустрiч з вибраною 
школою є необхiдною, щоб мати повну картину 
наявних видiв дiяльностi. 
 

Сервiс вiдкритий для всiх хлопцiв та дiвчат твого вiку. 
Можеш консультуватися за адресою web: 

 

http://ioscelgo.provincia.venezia.it/ 
 

 

 

 

http://ioscelgo.provincia.venezia.it/
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СЛУЖБА ОСВIТИ 

ПPOВIНЦIЇ ВЕНЕЦIЇ 
 

Centro Servizi 2 

Viale Sansovino, 5  

30173 Mestre - Venezia (Ve) 
 

За подальшою iнформацiєю 

 телефонуй за номерами:  
 

041.2501121 

041.2501916 
 

Наш номер факсу: 
041.2501915 

 

 
Також можеш вiдiслати e-mail за адресами: 

 

istruzione@provincia.venezia.it 
intercultura@provincia.venezia.it 

 

 
Iншi новини, якi можуть бути тобi корисними, 

 знайдеш на сайтi Служба Освiти Провiнцiї Венеції  
за адресами:  

 
www.istruzione.provincia.venezia.it 

www.intercultura.provincia.venezia.it 
 
 

 

ПОПУТНОГО ВITРУ….  

mailto:istruzione@provincia.venezia.it
mailto:intercultura@provincia.venezia.it
http://www.istruzione.provincia.venezia.it/
http://www.intercultura.provincia.venezia.it/
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