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«Як добре, коли у людини є можливість 

           вибрати собі професію не за потребою, 

     а погодившись з душевними схильностями»  

Апшерони А. 

 

Світ професій надзвичайно динамічний та мінливий. Кожного року з’являється близько 500 

нових професій. Разом з тим багато з професій сьогодні «живуть» лише 5–15 років, а потім або 

«помирають», або ж змінюються настільки, що їх важко впізнати. Особливістю сучасного світу 

професій є те, що людині потрібно прагнути оволодіти не однією професією, а кількома 

суміжними. Разом з тим, і сама людина розвивається в процесі життя, і протягом життя може 

з’явитися бажання або необхідність змінити професію або кваліфікацію. 

Вибір професії – дуже відповідальне рішення. Прислухайтеся до себе і власних переваг та 

здібностей. Думайте, аналізуйте, вибирайте! І пам’ятайте про головне – яку б професію ви не 

вибрали, прагніть стати дійсно незамінним фахівцем у своїй справі! 

Хай вибір професії не буде помилковим і принесе не тільки успіх, а й щастя, задоволення і 

духовний розвиток. Зробивши правильний вибір професії, людина відчуває себе потрібною, 

отримуватиме задоволення від роботи, буде корисною людям та країні! 
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