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Поради батькам дітей при виборі професії. 
1. Інформацію про професійні плани дитини можна одержати тільки в ході 

відвертої розмови з нею, ні в якому разі не на бігу. При цьому намагайтеся 

проявляти терпіння, такт і щиру зацікавленість. 

 

2. Якщо старшокласник не може чітко сформулювати свої плани, треба 

спробувати зрозуміти, з чим це пов'язано.  
3.   Корисно запропонувати дитині попрацювати на осінніх або зимових канікулах, 

вибравши якесь конкретне заняття.  
4. Якщо Вас засмучує професійний вибір дитини, не відмовляйте його і не 

забороняйте йому щось категорично. Намагайтеся з'ясувати, на чому 

ґрунтується його вибір. 

 

5. Якщо старшокласник тільки мріє, а нічого не робить, треба допомогти йому 

скласти конкретний план, обговоривши, скільки часу у нього є і що необхідно 

встигнути. 
 

6. Допоможіть своїй дитині підготувати «запасний варіант» на випадок невдачі на 

обраному шляху.  
 

   Немає проблем у тих мам і тат, чиї діти з ранніх років мріють про кар'єру лікаря, 

космонавта чи юриста і з завзятістю вивчають підручники, готуючись до вступу у ВУЗ. 

Втім, за запевненнями фахівців, таких дітей меншість, набагато більше тих, у кого вибір 

професії викликає серйозні сумніви і труднощі. Що робити батькам у такій ситуації? 

Розгортати серйозну профорієнтаційну роботу! Причому питання про те, куди піти вчитися, 

краще починати вирішувати ще у 8-9-му класі. 

 

ДЯКУЄМО ВСІМ ХТО НАС ПІДТРИМУЄ: 

            

 

 

    Університет менеджменту освіти НАПНУ, Гімназія 237 м. Києва, Спеціалізована школа 

№124 м. Києва з поглибленим вивченням інформаційних технологій. 
Завдяки нашим благодійникам умови проживання дітей покращуються. Ми дуже вдячні: 

Андрію ВАЛЬЧУКУ 

Василю ЛОЗОВОМУ 
Віктору ТРУСУ 
Вінсенту АМУРСЬКОМУ  

Віталію ПАВЛИКУ 
Євгенії КОЛОМІЙЧЕНКО 

Євгенії СПИСОВСЬКІЙ 

Дмитру ЯРЕМЧУКУ 
Кирилу КОНЬКОВУ 
Лесі ГРИЦИШИН  

Миколі КАЛАШНИКУ 

Надії АЗАРІЄВІЙ 

Наталії ШИШМАН 

Наталії ЛУК’ЯНЕНКО 
Олексію ШЕВЧУКУ 
Сімейній парі:  

Руслану ТКАЧУКУ та  
Аллі ШВЕЦЬ 

Тетяні КАЛИТИНІЙ 

Тетяні ОЛЕЩЕНКО 
Юрію СУЛИЗІ 
Ярославу ЛАГУТІ 
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ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ БЛАГОДІЙНОЇ  

ОРГАНІЗАЦІЇ "ФОНД “АСПЕРН" 

і Громадської організації «Віра в життя» 

 
 

 

 

Випускається з метою, щоб Ваше життя та життя Вашої дитини стало краще . 

Робимо все можливе для цього вже 20 років. 
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  ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ: благодійний внесок на статутну діяльність (UAH, USD, EUR) 

  ТЕЛЕФОН (044) 332-15-43 

  МИ В СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ: aspern.com.ua  facebook.com/aspern.pr instagram.com/fondaspern. 
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стр.1,2. Інтерв’ю з Генеральним директором ТОВ «БСХ Побутова Техніка», BSH Bosch and      

          Siemens Home Appliances.  

стр.3.     Навчальна інноваційна програма DARE. Пам’ятка тим, хто обирає професію.  

стр.4.   Поради батькам дітей при виборі професії.  

        

Інтерв’ю з Максімовим Сергієм Володимировичем, 
Генеральним директором ТОВ «БСХ Побутова Техніка», 

BSH Bosch and Siemens Home Appliances . 
Ми з радістю запрошуємо наших меценатів поділитися   

своїми історіями успіху. 
1. Ваше ім'я, прізвище, посада та назва компанії яку Ви представляєте? 

Максімов Сергій Володимирович, генеральний директор ТОВ «БСХ 

Побутова Техніка», 100% дочірнє підприємство концерну BSH Bosch and 

Siemens Home Appliances.  

2. В якому віці Ви Вперше заробили Власні кошти і як це відбулось? Я 

вступив до Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка в 1986 

році. Після одного року навчання я на два роки був призваний на строкову 

службу до армії. Відразу після повернення з армії я продовжив навчання і одночасно з цим 

підробляв весь час, іноді на трьох роботах одночасно. (продовження інтерв'ю див. на ст. 2). 
. 
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   Продовження інтерв’ю з Максімовим Сергієм Володимировичем, Генеральним 
директором ТОВ «БСХ Побутова Техніка», BSH Bosch and Siemens Home Appliances. 
Єдине, що я поставив собі за правило в свій студентський час, це те, що мої підробітки 

повинні відповідати моєму фаху перекладача. На той момент можна було в кілька разів 

більше заробити просто на розвантаженні вагонів, але для мене було важливо отримати за 

будь-які, нехай маленькі гроші, професійний досвід і зв'язки в тому світі, де я потім планував 

працювати. 
 

3. Чи відіграла Ваша освіта важливу роль у Вашому професійному житті? Якщо так, 

то як саме? Якщо ні, то чому? Освіта, звичайно важливо. Великі компанії дивляться на те, 

щоб у кандидата на певну позицію була вища освіта. Але це не все. Як людина, яка виступає 

в ролі роботодавця, можу сказати, що ще важливіше досвід роботи. Я б дуже рекомендував 

молодим людям використовувати будь-які можливості підробітків, стажувань і практик ще 

під час навчання. 
 

4. Існує думка, що людині потрібно вчитись все життя. Чи погоджуєтесь Ви з цією 

думкою (так чи ні) і чому? Що ж стосується особисто мене, то в якийсь момент, вже 

пропрацювавши 10 років Генеральним директором, я відчув, що під цей досвід потрібно 

підвести нову теоретичну базу, що мені не вистачає освіти перекладача, що його потрібно 

доповнити економічною вищою освітою. Після цього я закінчив другий університет - 

економічний - без відриву від роботи. При цьому я вважаю, що освіта не може бути 

самоціллю, воно повинно бути прикладним. Можу сказати, що роботодавці навіть з 

підозрою ставляться до претендентів, у яких 2-3 вищі освіти, але немає досвіду роботи. Тоді 

виникає резонне питання: а чи хоче така людина взагалі працювати? 
 

5. На що варто звертати увагу, а на що ні молодій людині, яка стоїть перед вибори 

професії? При виборі майбутньої професії потрібно, з моєї точки зору, керуватися двома 

моментами. По-перше, професія повинна відповідати вашим здібностям і схильностям, 

інакше вас все життя буде переслідувати відчуття дискомфорту, що ви займаєтеся чимось 

не тим. По-друге, потрібно спробувати заглянути років на 10 вперед і подумати, які у цій 

професії шанси на майбутнє. Чому на 10? Тому що найближчі 5 років ви будете вчитися, а 

потім ще 5 років вам буде потрібно, щоб почати працювати і стати справжнім фахівцем своєї 

справи. Якщо, припустимо, прямо зараз всі хочуть стати, наприклад, економістами та 

юристами, то це може означати, що через 10 років цей ринок праці може виявитися 

перенасичений. Так сталося і зі мною. Після закінчення першого університету я став 

працювати перекладачем, але зрозумів, що з повсюдним знанням мов у молоді у цій професії 

мало шансів на майбутнє. І я пішов у комерцію. 
 

6. Що Ви можете побажати сучасним молодим людям? Якщо у вас є мрія, завжди 

тримайте її перед очима, як головну мету. Але не забувайте про принцип «маленьких 

кроків». Кожен день ви повинні зробити щось реальне, щоб не просто мріяти, а наближати 

себе до цієї мети. Подумайте, чим ви можете підвищити свою цінність перед іншими 

кандидатами на майбутньому ринку праці, де ви будете конкурувати своїми вміннями. 

Сядьте за підручник з англійської, навчитеся швидко друкувати на комп'ютері, покращуйте 

вашу загальну грамотність, вивчіть правила дорожнього руху, щоб в майбутньому отримати 

водійські права. 
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Навчальна інноваційна програма DARE. 
 

D 
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Кожна дитина має різний спосіб навчання. Цілеспрямована програма  DARE 

четвертий рік допомагає ефективно змінювати процес навчання, розкривати 

потенціал дитини, підвищувати мотивацію та успішність, покращувати 

взаємини з однолітками.  

Методика СООП (Самоорганізований освітній простір) захоплює. 45 хвилин 

заняття потрібно дітям щоб знайти відповідь на важливе питання. Сьогодні 

наші діти розширюють свої навички за допомогою інтернету, одночасно стають 

активними та навчаються один у одного в комфортній атмосфері. Творчо 

мислити та робити з фантазією та винаходом. Це одна з найважливіших 

ключових компетенцій майбутнього. СООП - це методика для навчання та 

життя, яка спрямована на те, щоб творчий потенціал кожного сяяв.     

Застосування методики Майндфулнес є частиною програми - і тут триває 

вражаюча майстерність. Майндфулнес означає 

безоціночну усвідомленість, яка виникає внаслідок 

свідомого скерування уваги на теперішній момент 

власного досвіду. Ця практика допомагає бути повністю 

присутніми “тут і зараз”, помічати звичні стани нашої 

свідомості, контролювати нашу увагу та поведінку. 

Люди, які практикують майндфулнес, менше вразливі до 

стресу. 

Загалом програма DARE це місце де діти навчаються знаходити відповіді на 

будь, які запитання та конструктивно, спокійно сприймати та вирішувати 

ситуації, які виникають в сьогоденні. 
 

                          Пам'ятка тим, хто обирає професію. 
 

      Вибір професії і свого шляху в житті – завдання непросте. Людина, що обрала не свою 

справу, і навчається абияк і працює без задоволення. 
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1. Вибір професії- складний 
і відповідальний крок у 
житті кожної  людини. Тому 
тут краще гарно все 
обдумати та зібрати 
найбільше інформації про 
майбутній фах, головне не 
соромитись, особливо коли 
приймається важливе 
рішення.

2. Користуйся 
інформацією 
професіоналів. Зараз 
завдяки інтернету можна 
знайти багато відгуків 
стосовно певного фаху, 
переглянути відео, що 
обов’язково допоможе у 
виборі професії.

3.  Обов’язково майбутню 
професію треба обирати 
свідомо, з урахуванням 
своїх здібностей, 
внутрішніх переконань.  
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