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LIFE HACKS: Кар’єрне консультування 
vs  Профорієнтація дорослих 

 

2020         

 



 

 

 
10 навичок  

майбутнього 

 Рішення комплексних завдань 

 Критичне мислення 

 Креативне мислення 

 Управління людьми 

 Ефективна взаємодія 

 Прийняття рішень в умовах ризику  

 Оріентація на кліента  

 Гнучкість мислення /когнитивна гнучкість 

 Емоційний інтелект 

 Ведення перемовин 

Як залишитися затребуваним в еру 
штучного інтелекту   

Всесвітній  економічний форум  

Future of Jobs, Давос 



 

 

Вас 
цікавить   

 Самоспрямований пошук кар'єрної реалізації  

 Додаткова інформація щодо професій . Нові 
аспекти побудови кар’єри 

 Необхідність радикальних змін 

  Зміна кар’єри як вимушений крок (внаслідок 
скорочення, зменшення престижу професії або 
заробітної платні 

 Набуття нового життєвого досвіду  

 Використання можливостей, які лежать поза 
сферою професійних очікувань 

 

 

 

 

Особистий сенс структурує кар’єру  



 

 

 
Складвєиться 
з 5 субтестів  

 Професійні мрії 

 Заняття 

 Компетенції 

 Професії 

 Самооцінка 

Методика SDS-5 (self-directed search) 

Для кого   Для тих, хто бажає змінити 
напрямок професійної 
діяльності 

 HR та кар’єрних консультантів 

 Ветеранів військової служби 

 Студентів  



 
Модель 

прийняття 
рішень 
DECIDES 

Кар’єрні інтервенції, 
консультування, 

кар’єрний коучинг 

  
        

Методика 
самоспрямованого 

пошуку   

SDS-5 
 

Структура пошуку кар’єрного рішення   



Тестування за методикою SDS-5  
(self-directed search) 

 Американська методика (теорія Дж. 
Голланда) 

 Он лайн формат заповнення 
 Триває 40 хвилин  
 Миттевє  отримання електроного 

звіту 
  Визначення професійних бажань, 

прагнень,  інтересів та навичок 
 Рекомендації щодо подальших 

кроків на кар’єрному шляху. 
 Докладний перелік рекомендованих 

професій, можливі варіанти освіти та 
хобі 
 
 

  

Планирование   
  
 

Методика 
самоспрямованого 

пошуку   

 SDS-5 



Інтереси, 

прагення, 
очікування, 

бажання  
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                Як поєднати свої   

 Визначення проблеми 

 Складання плану дій 

 Уточнення цінностей 

 Виявлення альтернатив 

 Виявлення можливих результатів 

 Системне усунення альтернатив 

 Системний початок дій. 
Автономність 
 

 

Модель DES 
 

 
 

     Интервью Планирование 

  
Модель 
прийняття 
рішень  
DECIDES 

Модель прийняття рішення DECIDES 



Кар’єрні інтервенції, 
консультування, 

кар’єрний коучинг 
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Надайте результати в проєкції на                                                    

 Проведіть скрінінгове інтерв’ю 
 Визначте попередню професійну історію 
 Зробіть припущення відносно мотивації 

кандидата змінювати кар’єру  
 Запропонуйте напрямки самореалізації 

кандидата з урахуванням інтересів, 
прагнень, компетенцій 

 Розглядайте результати кандидата з 
урахуванням американських та 
українських класифікаторів професій 

 Прийміть разом з кандидатом найкраще 
кар’єрне рішення  

 Кар’єрні інтервенції, консультування, кар’єрний 
коучинг  

    
   Проекция на 

  

Компетенції 
майбутнього 

та кар’єру  


