
МЕТА: Сформувати в учнiв навички та вмiння свiдомого вибору професiТ
хiд бесiди

Кожна людина хоча б раз в життi обирала собi професiю. Щоб прийняти правильне
рiшення, необхiдно враховувати ряд факторiв - власнi побажання, психологiчнi особливостi та
МожЛивостi не слiд забувати Й про потреби ринку працi. IcHyc формула вибору професii, яка в
загальному виглядi показус як гtрийняти оптимальне рiшення.

Хочу: бажання, цiкавiсть, прагнення
Можу: здiбностi, т€Lпанти, стан здоров'я
Треба: стан ринку працi, соцiально-економiчнi проблеми в регiонi

Зона оптимального вибору
Щоб дiйти до зваженого рiшення цiеi формули слiд зробити декiлька KpoKiB.

Сiпt KpoKiB lo зваuсеноzо рiшення
1. Скласти список пiдходящих професiй
2. Складiть список професiй, якi Вам подобаються, цiкавi, за якими Ви хотiли б

працювати, якi Вам пiдходять.
3. Скласти перелiк вимог до професii, що обираеться
4. Складiть перелiк cBoix вимог:

професiя, що обираеться, й майбутнiй рiд занять;
професiя, що обираеться, й життсвi цiнностi;
професiя, що обирасться, й життевi цiлi;
професiя, tцо обирасться, й сьогоденнi гарячi проблеми;
професiя, що обираеться, й реа!тьне працевлаштування за фахом;
бажаний piBeHb професiйноi пiдготовки;
професiя, що обирасться, й моi схильностi й здiбностi;
бажанi змiст, характер й умови роботи.

5. Визначити значимiсть кожноi вимоги
6. Визначите, наскiльки Bci перерахованi вимоги значимi. Може бути, с менш

важливi вимоги, якi, за великому рахунком, можна Й не враховувати.
7. Оцiнити свою вiдповiднiсть вимогам кожноi з пiдходящих професiй

KpiM тих вимог, якi с у Вас до професii, icHlToTb i вимоги самоi професii. Проаналiзуйте,
чи розвиненi у Вас професiЙнi якостi, чи вiдповiдають вашi iнтелектуа_шьнi здiбностi,
психологiчнi особливостi, стан здоров'я вимогам професii.

Пiдрахувати й проаналiзувати результати
Проаналiзуйте, яка професiя iз усього списку бiльше iнших пiдходить Вам по Bcix

пунктах.
Перевiрити результати
Щоб переконатися в правильностi Ваших MipKyBaHb, обговорiть свос рiшення iз друзями,

батьками, вчителями, психологом, профконсультантом.
Визначити ocHoBHi практичнi кроки до успiху
Отже, Ви прийняли рiшення, тепер важливо визначити: у якому навчальному закладi Ви

зможете одержати професiЙну ocBiTy, як розвивати в собi професiЙно важливi якостi, як можна
отримати практичний досвiд роботи з даноi спецiа-пьностi, як пiдвищити свою
конкурентноздатнiсть на ринку працi.

Помалкu прu ваборi професit
Ставлення до вибору професii як до незмiнноТ
У буль-якiй сферi дiяльностi вiдбуваеться змiна занять, посад у Mipy росту квалiфiкацiТ

людини. При цьому наЙбiльших успiхiв досягас той, хто добре пройшов початковi щаблi,
Проаналiзуйте ситуацiю на ринку працi. Звернiть увагу на те, що з кожним роком

з'являються все HoBi професii. Будьте готовi до того, що прийдеться регулярно пiдвищувати
квалiфiкацiю, освоювати cyMiжHi спецiальностi. Не бiйтеся того, що вибiр професii зараз, в 11

класi, фатальним образом визначить всю Ваrтrу долю. Змiна вибору, освосння новоТ спецiальностi
зробить Вас цiнним фахiвцем, необхiдним у мiждисциплiнарних областях дiяльностi. Перша
професiя, HaBiTb якщо Ви потiм передумасте й знайдете щось бiльш привабливе, знадобиться в
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несподiваних ситуацiях. Наrrриклад, rтерша ocBiTa мистецтвознавця допоможе юристовi по свосю
другою освiтою розiбратися в складних питаннях спадкування антикварних цiнностей...

Iснуючi думки про престижнiсть професiТ
Вiдносно професii забобони проявляються в TiM, що деякi важливi для суспiльства

професii, заняття вважаються ницими, непристойними (наприклад : смiттяр).
EKoHoMicT або психолог нiтрохи не бiльш корисний для суспiльства, нiж xiMiK або

слюсар. Престижнiсть професii повинна враховуватися - але пiсля врахування Ваших iHTepeciB i
здiбностей. Iнакше булете володарем (якrцо булете) "модноi", але не Tici спецiальностi, що
приносить задоволення. Або, чого доброго, виявитеся непридатнимиi для виконання основних
робочих функцiй...

Вибiр професii пiд впливом товаришiв (за компанiюl щоб не вiдстати)
Професiю ми вибираемо за cBoiM "смаком" й "розмiром" так само, як одяг i взlття.
Почуття груrrи, орiентацiя на однолiткiв - дуже позитивнi особливостi юнакiв твого BiKy.

Вони потрiбнi для освоення норм поведiнки в суспiльствi, формування образу "Я" i самооцiнки.
Тому оглядайся на iнших, порiвнюючи (себе iз друзями), а не слiпо повторюючи. Намагайся
побачити, чим ти вiдрiзнясшся вiд товаришiв - i в чому ви подiбнi. Це допоможе зрозумiти, що
якщо Вася йде на пожежника (а BiH - ризикова людина), тобi ця професiя може не сподобатися
(ти адже луже обережний i розважливий).

Перенесення ставлення до людини-представника Tici або iншоi професii на саму
професiю

При виборi професii треба враховувати насамперед особливостi даного виду дiяльностi, а
не вибирати професiю тiльки тому, що тобi подобаеться або не подобасться людин4 що
займаеться даним видом дiяльностi.

Особливо небезпечне зачарування викладачем (якrцо тебе захоплюе щиросерднiсть
фiзика - це не означае, що тобi подобасться фiзика сама по собi, поза "комплектом"). KpiM того,
часто юнаки роблять помилку, намагаючись одержати професiю кумира - спортсмена, полiтика,
журналiста, артиста. Спортсмени - вони не Bci TaKi.

Захоплення тiльки зовнiшньою або якою-небудь частковою стороною професii
За легкiстю, з якою актор створюе на сценi образ, cToiTb наrrружена, буденна праця.
А журналiсти не завжди виступають у телепередачах - частiше вони перелопачують масу

iнформацiТ, apxiBiB, розмовляють iз десятками людей - перш, нiж пiдготують 10-хвилинне
повiдомлення, що, до того ж, озвучить iнший (диктор на телебаченнi).

Ототожнення шкiльного навчального предмета iз професiсю або погане розрiзнення
цих понять

С такий предмет, як iноземна мова, а професiй, де потрiбна здiбнiть до мови, багато -

перекладач, екскурсовод, телефонiст мiжнародного зв'язку тощо. Тому при виборi професiТ треба
враховувати, якi реальнi заняття й професii за цим предметом стоять.

Щля цього найкраще не просто вивчити професiограми або словники професiй. Варто
проаналiзувати гrtзети з вакансiями на бiржi працi (там звичайно вказуеться, яка ocBiTa потрiбна
для конкретноi BaKaHcii). Наприклад, людина з лiнгвiстичною освiтою ("украiнська мова й
лiтература", "iноземна мова" у школi) може працювати й викладачем, i перекладачем, i
редактором, i серетарем-референтом. ffо того ж май на увазi, шдо професiй icHyc бiльше, нiж
шкiльних предметiв. Можна стати юристом, маркетологом, апаратником. Професii звичайно
можуть бути асоцiйованi з декiлькома шкiльними предметами (звичайно вiдповiдають вступним
iспитам у ВНЗ при вступi на цю спецiальнiсть). Скажiмо, майбутньому eKoHoMicToBi в школi
може подобатися одночасно й математика, i географiя.

Застарiлi уявлення про характер працi в сферi матерiального виробництва
В yci професii, i насаj\{перед у робiтники, впроваджуеться складна й цiкава TexHiKa,

пiдвищусться культура працi.
(А комп'ютер впроваджусться абсолютно Bci сфери дiяльностi - аж до тваринництва).
Невмiння/ небажання розбиратися у cBoik особистiсних якостях (схильностях,

здiбностях)
Розiбратися в собi тобi допоможуть профконсультанти, батьки, у.rителi, товаришi.



Корисними також можуть виявитися психологiчнi тести, а також cTaTTi й публiкацii на
тему популярноi психологii. Однак маЙ на увазi, що серед них багато непрофесiйних, так що
стався критично як до результатiв TecTiB, так i до того, що пишуть у психологiчних книжках.
Завдання популярних TecTiB - активiзацiя дiяльностi по самопiзнанню (самоспостереженню,
самоаналiзу), а не видача тобi готовоi вiдповiдi на питання про те, ким бути або наклеювання
ярлика про те, який ти.

Незнання/ недооцiнка cBoii фiзичних особливостей, недолiкiв, iстотних при виборi
професii

Iснують професiТ, якi можуть бути тобi протипоказанi. тому що вони можуть погiршити
твiй стан здоров'я.

Таких професiй небагато й до них н€Lпежать, в основному, Ti, у яких потрiбна тривале
напруження тих або iнших фiзiологiчних систем. Комrr'ютерники сильно напруж}тоть очi, а
льотчики - серце...

Незнання основних дiй, операцiй та ikнього порядку при розв'язку, обмiрковуваннi
завдання при виборi професii

Коли ти вирiшусш завдання по математицi, то виконусш певнi дii в певнiй послiдовностi,
Було б розумно пiдiйти також i до вибору професii.

Не сприймай жоднi iнструкцiТ буквально, краще HaBiTb, якшIо ти творчо пiдiйдеш до
справи Й розробиш для себе свiй власний план - список необхiдних для вибору професii дiй.
Сюди можуть бути включенi: аналiз пропозицiй на ринку освiти, аналiз trопиту на ринку працi,
об'ективна оцiнка своiх здiбностей, схильностей, знань (за допомогою TecTiB або ще якось) тощо.

Що вплuва€ на вабiр професit
Якi фактори обумовлюють вибiр пюдиною Tici або iншоi професii? На практицi

виявJIясться, що схильностi враховlтоться в останню чергу, а от думка батькiв впливае в першу
чергу. IcHyc 8 факторiв вибору професii (за Е.А. Климовим):

Позицiя старших членiв родини
С старшi, якi несуть пряму вiдповiдальнiсть за те, як складаеться твое життя. Щя турбота

поширюеться й на питання про твою майбlтню професiю.
Позицiя товаришiв, подруг
Щружнi зв'язки у твоему вiцi вже дуже мiцнi й можуть сильно впливати на вибiр

професii. Можна дати лише загальну пораду: правильним буле рiшення, що вiдповiдас твоiм
iHTepecaM i збiгасться з iнтересами суспiльства, у якому ти живеш.

Позицiя вчителiв, шкiльних педагогiв
Спостерiгаючи за поведынкою, навч€lJIьною i позанавчальною активнiстю учнiв,

досвiдчений педагог знас багато такого про тебе, що приховано вiд непрофесiйних очей i HaBiTb
вiд тебе.

Особистi професiйнi плани
Пiд планом у цьому випадку маються на увазi твоi уявлення про етапи освосння

професii.
Здiбностi
Про своерiднiсть cBoix здiбностей треба судити не тiльки по успiхах у навчаннi, але й по

досягненнях у найрiзноманiтнiших видах дiяльностi.
PiBeHb вимог на суспiльне визнання
Плануючи свiй труловий шлях, дуже важливо подбати про реалiстичнiсть cBoix вимог.
Iнформованiсть
Важливо подбати про те, щоб вiдомостi, що здобуваються тобою, про ту або iншу

професiю не виявилися перекрученими, неповними, однобiчними.
схильностi
Схильностi проявляються в улюблених заняттях, на яких витрачасться бiльша частина

вiльного часу. I_{e - iнтереси, пiдкрiпленi певними здiбностями.


