Я� обрат� спеціальність:
10 пора� а�турієнта�
Реальн� оцін� свої
м�ливост�
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1

Почнем� � т��, щ� теб�
цікавить?

Візьми блокнот та ручку і запиши свої думки на папері
- це допоможе зосередитись та зорієнтуватись на
важливому запитанні.
Отож, дай собі відповідь:
«Чим мені подобається займатися?»

Подумай, що в тебе виходить найкраще та які в тебе є
здібності.
Та пам’ятай, що успіх складається з 95% праці
та 5% таланту.
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Думк� батькі� т� тв��
оточенн� важлив�,
ал� ц� твоє майбутнє

Якщо тебе хочуть бачити філологом, а ти не уявляєш
своє життя без математичних задач, найкраще сісти з
батьками за стіл переговорів та аргументувати свій
вибір уникнувши суперечки.

Реальн� оцін� свої
м�ливост�
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Ідеально було б, щоб ваші бажання збігалися,
але це не завжди можливо. Борися!

Найкраща робота – це хобі.
Тому що, тоді ти не працюєш, а отримуєш задоволення.
Задумайся, яка спеціальність дозволить реалізувати
всі твої таланти.
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Грош� - важливи� пунк�,
я� н� крут�

Якщо на роботі будуть платити мало, доведеться її
міняти, або шукати підробіток. А це тобі непотрібно.
Тому одразу визначся, скільки ти хочеш отримувати, і
вже відповідно до цього вибирай спеціальність.

Кар’єрни� ріс�
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Чим вище ти піднімаєшся по кар’єрній драбині, тим більша
заробітна плата. Пам’ятай, якщо на роботі немає такої
можливості, то вона не варта того, щоб витрачати свої
сили та час.
Вибирай спеціальність, яка матиме перспективи
у сучасному світі.
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М�ливість
працевлаштуванн�

Ти можеш бути висококласним спеціалістом
ракетобудування, але не знайти гідної роботи з
високою зарплатнею.

Н� м�е� ви�н�итис�,
як� спеціальність то�
подобаєтьс� – н� �д�
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Тому поцікався, які професії актуальні зараз, які
спеціалісти будуть потрібні в найближчому
майбутньому.

Існує безліч тестів створених відомими вченими, аби
полегшити життя молодим людям, такі як тест Голланда та
карта інтересів Голомштока.
Тобі потрібно лише ввести пошуковий запит в системі
Google та обрати тест.
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Зверн� уваг�
н� умов� прац�

Якщо ти любиш подорожувати, а професія
передбачає постійну присутність в офісі, тоді така
робота не принесе тобі великого задоволення.

Оди� � кращи� спосо��
ді�натис� �льш� пр�
рі�н� спеціальност� –
профорієнтаційн� ��од�
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ВТЕІ КНТЕУ проводить профорієнтаційні заходи, щоб
допомоги таким як ти.
На гостей свята чекають: бізнес-лекції, майстер-класи,
брейн-ринги, квести та ділові ігри.
Збираються кращі спікери з різних галузей,
ціллю яких є допомога молоді у правильному виборі
однієї спеціальності на все життя.

Для того, щоб із задоволенням виконувати свою
роботу відразу визначся з умовами та середовищем
праці, які тобі імпонують.

