Якщо ви вдало оберете
професію і докладете до неї душу,
то щастя саме знайде вас.
Ч. Дарвін

Вибір професії для кожної молодої людини – це вибір подальшого шляху
навчання і праці, свого місця в житті.

Як правильно вибрати професію? У першу чергу потрібно зважити всі «за» і
«проти», оцінити різні професії з точки зору їх плюсів і мінусів.
Необхідно подумати над наступними питаннями:
Інтерес до професії. Хоч невеликий, але він повинен бути. Нецікава робота не
приносить ні радості, ні задоволення. Але зате вона може стати причиною стресу і
депресії.
Психологічні якості. На майбутній роботі Ви повинні відчувати себе
психологічно комфортно. Оцініть позитивні якості і подумайте, в якій професії вони
найбільш затребувані. Але не забувайте і про недоліки. Або майбутня професія
повинна їх враховувати, чи Ваші недоліки не повинні заважати роботі.
Знання, навички, уміння. Оцініть Ваш багаж знань. Відповідайте собі на
питання: «Що я вмію робити найкраще? В якій області в мене є міцні знання, які я
можу застосувати у роботі? ».

Тверезо оціни свої «хочу» і «можу». Постарайся знайти ту професію, в якій
найкраще будуть поєднуватися твої бажання і можливості.

Які мотиви при виборі професії медика є ведучими?
1. Частина молоді вибирає медицину в результаті свідомої зацікавленості
цим фахом на основі попереднього потягу до біологічних наук.
2. Значну роль відіграють професійні традиції сім’ї (сімейні династії). Саме
ця група майбутніх медичних працівників найбільш глибоко і всесторонньо
усвідомлюють всю відповідальність і труднощі, пов’язані з вибраною професією.
3. Незначна частина молодих людей вибирає цю професію тому, що самі
перенесли серйозну хворобу, або спостерігали її у своїх близьких і дійшли
висновку присвятити своє життя допомозі хворим за покликанням. Саме цей
контингент найбільш відданий своїй професії.
4. Частина молоді вибирає професію медика тому, що має належні
передумови для навчання (добрі здібності, схильності, достатній рівень інтелекту).
В професії медичного працівника важливу роль відіграє психічне здоров’я
самого лікаря чи медичної сестри.
Лише та сестра по справжньому розбирається у хворих і може бути ефективним
цілителем, котра сама є здоровою і уміє слідкувати за власним здоров’ям.

Якщо у вас така мотивація - поступайте в Павлоградський медичний коледж! Ви
отримаєте чудову професію: найгуманнішу, дуже потрібну і затребувану на ринку
праці!!!

