
Всі професії хороші – вибирай до смаку! 

Одним із найважливіших кроків у житті є вибір професії. 

         Адже займатися тим, що тебе цікавить, приносить радість   -  одна  з   

найважливіших   умов відчуття  життєвої  повноцінності.   Вибір навчального 

закладу, а згодом професії, значною мірою впливає на все наступне життя 

молодої людини. Тут не можна докладатися на випадковість, квапитися. 

Необхідне найсерйозніше ставлення до цієї проблеми. Не  менш  важлива  

обставина - людина повинна робити те, до чого має хист і здібності. Таку 

працю вона   виконуватиме   залюбки   і найкраще. Це принесе користь 

людині і всьому суспільству. 

   А зараз помандруємо у світ професій і  познайомимося з 

класифікацією спеціальностей за п'ятьма типами, а саме: 

1.    Людина - людина. 

2.    Людина - техніка. 

3.    Людина - природа. 

4.    Людина - знакова система. 

5.    Людина - художній образ. 

До першого типу належать такі професії: педагог, лікар, продавець... Той, 

хто хоче обрати професію такого типу, повинен розвивати свої 

організаторські здібності, уміння спілкуватися з людьми, мати терпіння, 

врівноваженість. 

До другого типу можна віднести такі професії: інженер, водій, електрик, 

слюсар... Щоб оволодіти цими професіями, треба серйозну увагу приділяти 

геометрії, фізиці, урокам трудового навчання, технічній праці. 

Третій тип об'єднує професії ветеринара, агронома, геолога... 

Четвертий тип включає такі професії, як програміст, економіст, коректор, 

менеджер, бухгалтер. 

І нарешті, до п'ятого типу вчені відносять професії музиканта, актора, 

письменника, художника, архітектора, дизайнера, модельєра, косметолога... 



Обираючи професію:  

       - ознайомтесь з інформацією про світ професій і визначить сферу 

діяльності, яка     Вас цікавить; 

- вивчайте самого себе, складіть уявлення про свої інтереси, здібності, 

нахили; 

- з’ясуйте, чи немає у Вас медичних протипоказань щодо обраної 

професії; 

- знайдіть можливість зустрітися з представниками цієї професії і 

довідайтесь, в якому навчальному закладі можна одержати відповідну 

кваліфікацію; 

- з’ясуйте у спеціаліста центру зайнятості, чи користується обрана 

Вами професія попитом на ринку праці; 

- використайте при виборі професії формулу: «Можу - Хочу – Треба»  

Вибір професії – це справа не одного дня. Вдалий вибір залежить від вас. 
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