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Надія СОЛОВЙОВА
Основні правила і помилки у виборі професії (дітям)
Правильний, обґрунтований вибір професії передбачає врахування інтересів, нахилів і здібностей, а
також потреби в кадрах. Образно кажучи, умови правильного вибору професії можна сформулювати так:
«хочу» - бажання, інтереси, нахили особистості; «можу» - знання, здібності, психологічні особливості, стан
здоров’я; «потрібно» - потреби ринку праці в кадрах. І лише на перетині цих трьох кіл – усвідомлений,
найбільш вдалий варіант вибраної професії.

На основі аналізу накопиченого досвіду можна порадити при виборі професії послідовно виконати такі
дії:
а) вивчити якомога більше професій, визначити, які з них актуальні на ринку праці;
б) вибрати найбільш привабливу професію і детально її вивчити;
в) вивчити свої можливості, індивідуально-психологічні особливості (інтереси, нахили, здібності,
темперамент, риси характеру, особливості пізнавальних процесів та ін.);
г) зробити висновок, вимоги якої професії найбільш відповідають рівню розвитку індивідуальнопсихологічних якостей на цей момент;
ґ) здійснити «пробу сил» у вибраній професії або у схожій з нею (зіставити свої сильні якості і можливості
з вимогами професії, і якщо вони збігаються, то професія вибрана правильно, якщо ні, тоді необхідно
порадитися з профконсультантом, психологом;
д) за відсутності відповідних можливостей слід вивчити запасний варіант;
є) перш ніж зробити остаточний висновок про вибрану професію, порадьтеся з батьками. Радитись
необхідно, але вирішувати потрібно самостійно, головне — розробити програму самопідготовки до
оволодіння майбутньою професією.
Рішення про вибір професії ще не позбавляє ризику. Зрозуміло, що тут потрібно діяти не стільки
наполегливо, скільки розумно, гнучко, ураховуючи об'єктивні обставини. Чому правильно веде себе не той,
хто помиляється, а той, хто вчасно враховує помилки свої та інших, своєчасно їх виправляє, не тримаючись
за непродумане й необґрунтоване рішення. Тому для правильного вибору професії слід проаналізувати помилки, можливі в процесі професійного самовизначення.
Основними з них є такі:
Помилкове уявлення про зміст деяких професій.
Захоплення зовнішньою характеристикою професії.
Вибір професії під впливом товаришів, друзів (за компанію).
Не зовсім правильне уявлення про творчі можливості професій — немає нетворчих професій, є
нетворче ставлення людей до діяльності.
Ототожнення навчального предмета з професією.
Недостатнє знання професії.
Вибір професії під впливом випадкових обставин.
Ототожнення, при виборі вашої професії, із ставленням до представника тієї чи іншої професії.
Невміння правильно оцінити свої нахили, здібності, можливості.
Забобони (поділ професій на престижні і непрестижні).
Незнання основних дій у процесі вибору професії.
Слід нагадати, що помилки, яких припускаються під час вибору професії, жорстоко мстять за себе,
якщо не відразу, то згодом -точно. Але, також, слід не забувати, що на протязі життя змінювати професію –
це нормально! Додатково вчитися і міняти щось в самій професії – це супер!
Пройти профтестування можна на сайті http://profi.dcz.gov.ua/

