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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. 

 

ПРОФЕСІЙНА КАР’ЄРА, ЯК ОСОБИСТИЙ ВИД ДІЯЛЬНОСТІ ТА РОЗВИТКУ 

ОСОБИСТОСТІ В СУСПІЛЬСТВІ 

 

Лекція 1. Професійне навчання і професійна кар’єра особистості. 

1.1. Вступ до курсу. Предмет, завдання та зміст курсу. Наукові знання та ключові категорії 

курсу. 

1.2. Основні напрямки дослідження професійної кар’єри у вітчизняній та зарубіжній 

науковій літературі.  

1.3. Види та типи кар’єр. 

 

Лекція 2. Кар’єра як особливий вид діяльності людини. 
2.1. Життєві етапи кар’єрного становлення особистості.  

2.2. Життєві цілі особистості та управління кар’єрою в світлі становлення особистості. 

 

Лекція 3. Психологічні фактори кар’єрного зростання. 
3.1. Психологічні фактори кар’єрного зростання особистості та їх вплив на процес 

розбудови кар’єри.  

3.2. Зміст поняття «мотивація кар’єри». 

3.3. Психологічні механізми кар’єрного зростання. 

 

Лекція 4. Професійний успіх кар’єри особистості. 

4.1. Поняття «професійний успіх». Види професійного успіху. Критерії оцінки 

професійної успішності людини.  

4.2. Формування професіоналу: професіоналізм, кар’єра, професійна деформація. Опти-

мальне спрямування розвитку процесу професіоналізації. 

  

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 

 

СТРАТЕГІЇ ПРОФЕСІОНАЛЬНОЇ КАР’ЄРИ ОСОБИСТОСТІ В СФЕРІ 

СОЦІАЛЬНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ  

  

Лекція 5. Професіоналізація сфери соціальної діяльності в Україні.  

5.1. Соціальна робота в історичному контексті культурного простору українського 

суспільства: перспективи та тенденції розвитку.  

5.2. Проблеми становлення та виокремлення професії соціальний робітник: взаємозв’язок 

соціальної роботи та державної влади, налагодження взаємодії державних та громадських 

організацій в соціальній сфері. Інтеграція досвіду соціальної роботи країн Європи в 

український досвід. 

 

Лекція 6. Менеджмент кар’єри: фактори кар’єрного гальмування. 

6.1. Поняття та класифікація факторів кар’єрного гальмування.  

6.2. Криза кар’єрного зростання молодого спеціаліста. 

6.3. Причини повільної кар’єри. 



Лекція 7. Роль тайм-менеджменту в особистісній системі планування кар’єри. 

7.1. Поняття «тайм-менеджмент» та його роль в особистісній системі планування кар’єри. 

7.2. Індивідуальний фонд часу та види «психологічного часу». 

7.3. Зв'язок психологічного часу та працеефективності людини. 

 

Лекція 8. Спеціаліст соціономічного профілю в системі соціальних функцій.   
8.1. Професійно-важливі характеристики працівника соціономічної сфери. Стандарти 

соціальної роботи та критерії оцінювання ефективності роботи соціального працівника.  

8.2. Особистісні якості соціального працівника, як джерела його професійного розвитку.  

 


