Анкета «До якого типу професії ви схильні»
Відомо, що всі професії можна віднести до п’яти основних типів:
1. «Людина – людина» (Л): вчитель, командир, тренер, юрист, продавець та ін.
2. «Людина – техніка» (Т): ті, у кого «золоті руки», «технарі».
3. «Людина – знакова система» (З): ті, у кого «золота голова».
4. «Людина – природа» (П): агроном, зоолог, геолог та ін.
5. «Людина – художній образ» (Х): художник, модельєр, артист, дизайнер,
письменник та ін.
Щоб виявити, до якого типу професії Ви схильні, біля кожного із тверджень
поставте один із трьох знаків: + (так), - (ні), 0 (не знаю).
1. Л. Охоче спілкується з незнайомими людьми.
2. Т. Люблю майструвати, будувати.
3. Х. Люблю прикрашати свою кімнату, своє робоче місце.
4. П. Люблю доглядати за рослинами, тваринами.
5. З. Отримую задоволення, коли щось підраховую,
креслю, рахую.
6. Л. В компаніях я лідер.
7. П. Із задоволенням займаюсь господарством.
8. З. Мені подобаються письмові предмети.
9. Т. Моє вміння володіти інструментом та користуватися побутовою технікою
викликає в багатьох моїх друзів заздрість.
10. Х. Оточуючі вважають мене людиною творчою, зі смаком.
11. П. Намагаюсь не пропускати передач типу: «У світі тварин», «Наш сад».
12. Х. Із задоволенням беру участь у самодіяльності.
13. Т. Із задоволенням переглядаю технічні журнали.
14. З. Люблю розв’язувати кросворди, задачі, головоломки.
15. Л. Охоче спілкуюсь із ровесниками, з людьми, які старші за віком.
16. Т. Оточуючі вважають, що я природжений «технар».
17. Х. Говорять, що мені треба пов’язати своє життя із оформленням та
естетикою.

18. П. Я люблю спостерігати за ростом рослин.
19. З. Я легко викладаю думки у письмовій формі.
20. Л. Я вмію товаришувати з людьми.
21. Т. Із задоволенням брав би участь у виставках технічної творчості.
22. З. Легко засвоюю нові терміни, іноземні слова.
23. Л. Я люблю спілкуватися з людьми.
24. Х. Мене важко відірвати, коли я малюю, вишиваю, займаюся музикою.
25. П. Люблю доглядати за кімнатними рослинами.
26. Т. Люблю ремонтувати машини, механізми.
27. П. Люблю спостерігати за життям рослин, тварин.
28. Л. До мене часто звертаються за порадою, за допомогою.
29. З. Люблю переглядати словники, енциклопедії, довідники.
30. Х. Я часто в мріях уявляю себе художником, артистом, музикантом.

Суму + (так) за кожним типом професії поставте в таблицю біля відповідної
букви. Найбільша кількість балів свідчить про той тип професії, який вам до
вподоби.
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