
Творення 

власного 

майбутнього 

Добра підготовка — вже 
півділа. 
Багато струн порвати, поки 
музикантом стати. 
Кожен радий із свого: рибак - із 
рибки, скрипаль - із скрипки. 

Прислів'я  

2020 рік 

1. Батьки повинні дати ди-
тині право вибору. Підліток 
повинен відчувати незалеж-
ність і самостійність в справах, 
думках та вчинках. Його дії 
повинні виходити з внутрішніх 
переконань і критеріїв, а не на 
думку мами, тата, бабусі і т. д.. 

2. Дитині варто прищеплю-
вати ідеали, до яких він бу-
де прагнути, спокійно і позити-
вно ставитися до майбутнього. 
Для цього важливо вміти слу-
хати і чути свою дитину. 
3. Необхідно створення та-
ких умов, в яких дитина змо-
же розкрити свої здібності і 
виявити обмеження. Особливо 
ця тема стосується інвалідів. 
Коло їх умінь і навичок досить 
вузький, тому до вибору про-
фесії необхідно підходити осо-
бливо ретельно, враховуючи 
всі можливі плюси і мінуси тієї 
чи іншої діяльності. 

Поради   

П'ять правил для досягнення високої успішності 
 

1. Навчайтесь працювати. Пам'ятайте, що на-

вколо вас теж люди із своїми мріями. Цікавтеся 

почуттями інших, допомагайте один одному, пік-

луйтеся один про одного. 

2. Учіться спілкуватися. Не обов'язково бути 

оратором. Слід бути й терплячим слухачем. Мож-

ливо, тому в нас два вуха і тільки один рот. 

3. Не кидайте навчання.  Поповнюйте свої 

знання і досвід, читайте книжки, будьте допитли-

вими і працелюбними. Але не для показу, а зара-

ди знань. 

4. Не втрачайте надії.  Не все виходить одразу. 

Але невдача й помилки теж вчать. Робіть виснов-

ки — і знов уперед. Надія вмирає останньою. 

5. Отримуйте насолоду і від навчання, і від 

життя. Поєднуйте приємне з корисним. І тоді 

успіх буде завжди з вами. 



матеріальні, що виражаються прагнен-

ням до високооплачуваної роботи і пільг; 

соціальні, коли підліток бажає займати 

гідне місце в суспільстві; 

моральні, пов'язані з бажанням приноси-

ти користь людству, при цьому мати велике 

коло спілкування; 

мотиви престижності, коли є бажання 

будувати кар'єру, вибираючи професію, 

значущу в колі близьких і друзів; 

професійні і пізнавальні, метою яких є 

глибоке освоєння професії; 

утилітарні, які дозволяють працювати і 

користуватися всіма благами цивілізації, в 

безпосередній близькості до будинку, в чи-

стому офісі і т. д.; 

творчі, дають волю фантазії і креатив-

ності; 

естетичні, враховують прагнення до гар-

монії і краси в професії. 

Кого беруть на роботу? 

Особистісні риси людей бувають важли-

вішими від різних дипломів і атестатів. 

Звичайно, ви повинні відповідати елемента-

рним вимогам, але ж на вас чекає робота в 

колективі, а для цього потрібно більше, ніж 

технічні навички. Ви повинні «вписатися» 

в цей колектив, а цьому, звичайно, допомо-

жуть ваші особисті риси: інтелект, праце-

любність, почуття гумору та здатність удо-

сконалюватись у своїй справі. На роботу 

беруть особистість. І ви можете стати та-

кою особистістю. 

Що означає вислів «умійте крутитися»? 

Життя схоже на жонглювання, причому 

одночасно чотирма кульками: 

 навчально-трудове життя — повсякден-

не (робота, навчальні заклади); 

 домашнє життя — проблеми сім'ї, побу-

тові справи (прибирання квартири, пран-

ня, догляд за домашніми тваринами); 

 суспільне життя — друзі, колектив у 

школі; 

 особисте життя — духовні й матеріальні 

потреби, мрії, мета. 

Уявіть, що в руках у вас то одна куля, 

то інша. Але кожна людина має вміти поєд-

нувати всі сторони свого життя, слід бути 

різнобічною людиною. В одній сфері була 

невдача, зате в іншій — успіх. Це своєрідна 

компенсація. Отже, різноманітність інтере-

сів робить людину більш активною і впев-

неною в собі. І пам'ятайте: «Життя не таке,  

На вибір професії можуть 

вплинути різні мотиви: 
Шлях майбутньої професії 

яким воно має бути. Воно таке, яким є. 

Річ у тім, як ви його проживете 

(Віргінія Самір). 

 

Не живіть чужими мріями, порада-

ми! 

Іноді замість того, щоб втілювати в 

житті свої мрії, ми починаємо жити 

мріями своїх родичів, друзів. Існує та-

ке поняття, як «династія», тобто кожне 

нове покоління однієї родини займа-

ється певною справою. Наприклад, 

один чоловік став лікарем, бо лікарями 

були його тато, дід, прадід. У такій 

родині згодом може народитися дити-

на, яка навіть і не мріє бути лікарем. 

Що ж тоді робити? Порушувати сімей-

ні традиції? Звичайно, так. Адже слід 

обирати улюблену справу, не нехтува-

ти своїми бажаннями та мріями, нама-

гатися бути щасливим. Учиться казати 

«так» своїм мріям про цікаву профе-

сію, шляхетній меті в житті, набуттю 

знань та навичок, наданню підтримки 

іншим людям у їх прагненні кращого 

життя. Але слід уміти казати «ні». На-

приклад, допомога товаришам — це 

прекрасно, але кидатися на всі боки 

допомагати іншим теж неможливо. 

Людина «розірветься» (нервова систе-

ма не витримає) й сили її вичерпають-

ся. І взагалі, чи доцільно витрачати 

свій час на втілення в житті чужих 

мрій, особливо якщо вони не збігають-

ся з вашими? 


