
Методика визначення мотивів вибору сфери трудової діяльності 

Відповідати на запитання анкети треба в “Аркуші відповідей”. Якщо ви 

вважаєте, що названий мотив відповідає вашій думці, то поруч із номером 

запитання поставте знак “+”, якщо ні, то знак ”-”. Перелік мотивів: 

1) Інтерес до особливостей професії, бажання довідатися, в чому полягають 

обов’язки фахівця певної професії; 

2) Прагнення до самовдосконалення, розвитку навичок і умінь у сфері 

трудової діяльності, яку обирають. 

3) Переконання, що ця професія має високий престиж у суспільстві. 

4) Вплив батьків, друзів або знайомих. 

5) Бажання бути матеріально-незалежним від батьків. 

6) Добра успішність у школі з предметів, пов’язаних із цією сферою. 

7) Бажання допомагати іншим людям. 

8) Бажання працювати самостійно. 

9) Нахил до творчої діяльності, відкриття нового. 

10) Упевненість, що для обраної сфери діяльності є потрібні здібності. 

11) Можливість задовольнити свої матеріальні потреби. 

12) Прагнення зробити своє життя цікавим і захоплюючим. 

13) Можливість діяти самостійно. 

14) Приваблює підприємницька справа. 

15) Потреба матеріально допомагати родині. 

16) Бажання набути практичного досвіду у приватній фірмі. 

17) Інтерес до ділових контактів з людьми. 

18) Приваблюють умови роботи. 

19) Бажання працювати в престижному місці. 

20) Прагнення обійняти керівну посаду. 

21) Вплив засобів масової інформації. 

22) Бажання приносити користь людям. 

23) Інтерес до матеріального боку професійної діяльності. 

24) Приваблюють зовнішні аспекти професії (уніформа, можливість 

подорожувати, бути в центрі уваги). 

Аркуш відповідей: 



А Б В 

3  5  1  

4  8  2  

6  11  7  
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20  16  12  
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24  23  22  

Сума балів Сума балів Сума балів 

Під час обробки результатів спочатку слід підрахувати кількість плюсів 

у стовпчику А, в якому вміщено номери. Потім кількість плюсів у стовпчику 

Б та в третьому стовпчику В. З трьох стовпчиків треба вибрати той, у якому 

набрано найбільшу кількість балів. За цим показником потрібно зробити 

висновок про мотивацію, яка найбільше переважає. 

У першому випадку (А) вас більше захоплює престиж професії. У 

своєму виборі хочете реалізувати власний надвисокий рівень домагань. 

Однак часто не враховуєте своїх можливостей і того, чого вимагає ця 

професійна діяльність від людини. 

У другому випадку (Б) ви прагнете до матеріального благополуччя. У 

вас переважає бажання отримати якомога більше грошей. У цьому немає 

нічого поганого, але часто ваше бажання не підкріплене здібностями і 

практичною підготовленість до престижного фаху. Іноді таке бажання 



суперечить альтруїстичному змісту самої професії. Часто можна спостерігати 

прагнення заробити багато грошей і при цьому докладати щонайменше 

зусиль. 

У третьому випадку (В) у вас переважає бажання збагнути суть 

професії, якомога краще вивчити обов’язки фахівця у сфері практичної 

діяльності, на якій ви зупинили свій вибір. Вас захоплюють творча 

діяльність, прагнення зробити свою працю цікавою, корисною для людей і 

суспільства. 


