Як характер впливає на вибір
майбутньої професії?
Вже з раннього дитинства ми починаємо розмірковувати над тим, ким
хочемо бути у майбутньому. В дитинстві омріяні професії були більш
героїчні чи казкові: космонавт, пожежник, співачка, актриса. Згодом вже,
починаючи з 8-ого класу, вибір професії постає більш гостро. Часто вибір
університету та професії проходить під впливом батьків чи друзів. Проте ви
маєте розуміти, що обрана професія – це Ваше майбутнє, і відповідальність
за прийняте рішення лежить на Вас. Для того, щоб зробити вибір професії
більш свідомим, пропонуємо Вам пильніше до себе придивитися та
визначити, ким Ви можете бути у майбутньому, виходячи із рис характеру.

Програміст, оператор з обробки інформації та програмного
забезпечення

Бути програмістом чи айтішніком зараз хоче велика кількість людей.
Але і у них є певний набір рис характеру, притаманний саме спеціалістам
даної професії. Програміст повинен бути наполегливим. Часом буває
потрібно витратити години свого часу, аби знайти якісь помилки у коді, щоб
відновити роботу програми або сайту. Не обійтись програмісту і без вміння
концентруватись на роботі. Якщо Ви легко довгий час утримуєте свою увагу
на якомусь одному занятті, ця риса знадобиться у майбутній роботі. Ну, і
звичайно, нікуди не дітись програмісту без аналітичного складу розуму. У
роботі оператора комп’ютерного набору завжди будуть присутні складні
задачі, котрі потрібно буде вміти розплутати.

Перукар-модельєр

Перукар-модельєр - це естетична професія. Фахівець може за короткий
час повністю змінити образ людини завдяки вдало зробленій зачісці, а також
вдало підібраному відтінку волосся. Гарний перукар - це не та людина, що
знає кілька базових стрижок і вміє користуватися феном. Насправді,
професіонал перукарської майстерності - це справжній чарівник, який
завдяки своєму таланту, гарному смаку і професіоналізму здатний створити
чудовий образ, який органічно поєднується із зовнішністю людини та її
стилем. Тому, перукар, як уже згадувалося, повинен володіти хорошим
смаком, почуттям стилю, вітається вміння малювати.
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комунікабельністю. До стану здоров'я перукаря існують такі вимоги:
перенесення тривалих навантажень «на ногах», також відсутність алергії на
хімічні засоби для волосся або інші складники, що використовуються в
перукарнях.

Кравець, кравець-вишивальник

Професія кравця за класифікацією Климова, може бути віднесена до
професій типу "людина — художній образ" і "людина — людина".
Для будь-якої професії художнього профілю важливими вважаються
природні нахили до творчої діяльності, у її представників повинен бути
постійний інтерес до нового, здатність легко відмовлятися від стереотипів,

звичного способу мислення, шукати нові варіанти, нові шляхи вирішення
задач.
Крім того, до професійно важливих якостей для професій типу "людина
— художній образ" можна віднести наявність добре розвинутої уяви,
образною мислення, наглядно-образної пам'яті, зорового сприйняття,
розвинутого окоміру і нормального кольоросприймання, розвинутого
художнього смаку.
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пам'ять запам'ятовування деталей виробів, хімічних, фізичних і механічних
властивостей оброблюваних виробів, просторового співвідношення частин і
деталей тощо; наочно-дійове, наочно-образне мислення та просторова уява.
Успішному виконанню роботи сприяють такі якості особистості, як
несприйнятливість до перешкод, що проявляється у здатності
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перешкод; виносливість (психічна і фізична); кравцеві необхідна висока
працездатність, терпіння, посидючість, вміння протистояти втомі в умовах
монотонності і одноманітності робочих рухів; швидкий темп професійних
дій відповідно до ритму конвеєра; урівноваженість — якість, що
передбачає зібраність і витримку, дозволяє встановити рівномірний темп
роботи; працелюбність, добросовісність, чесність, акуратність, ретельність.
Крім того, у кравця має бути добре розвинутий естетичний смак і почуття
прекрасного.

Слюсар-ремонтник швейного обладнання

Слюсар-ремонтник розбирає несправні вузли, замінює окремі деталі,
збирає, регулює, випробовує їх на холостому ходу, змащує. Він повинен
слідкувати за технічним станом обладнання, що знаходиться в його сфері
обслуговування, здійснювати постійні технічні огляди, усувати дрібні
неполадки, проводити поточні і капітальні ремонти обладнання.
Слюсар–ремонтник швейного обладнання повинен уміти розпізнавати
причини неполадок в роботі обладнання. Тобто для слюсаря-ремонтника

мають значення не тільки сенсорні відчуття, а й процеси мислення,
відтворення, оцінка і аналіз змін, що відбуваються в роботі обладнання. Саме
осмислене розуміння ситуації, що склалася, допомагає вирішити практичну
задачу – знайти причини неполадок у роботі обладнання і ліквідувати їх.
Слюсарю необхідні також такі якості, як самовладання, урівноваженість,
стриманість, самоконтроль. Відсутність перелічених якостей – одна з причин
травматизму, порушення дисципліни на виробництві.
Професія протипоказана людям, що страждають хворобами опорнорухового апарата, дихальних органів (бронхіальна астма), захворюваннями
серцево-судинної системи, людям, що схильні до алергійних захворювань, а
також тим, у кого виражені дефекти зору і слуху, психічні розлади.
https://ibs-edu.com.ua/ua/articles/iak-kharakter-dytyny-vplyvaie-na-vybirmaibutnoi-profesii/
http://tpal.com.ua/spase/abit/profkon/harrp/slus.html
http://www.kpl.volyn.ua/view-prof.php?prof=kravec

