
ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

з дисципліни «ПРОФЕСІЙНА КАР’ЄРА В СОЦІОНОМІЧНІЙ СФЕРІ» 

 

Практичні заняття, годин – 14. 

Викладач – Тодорцева Ю. В. 

 

Обсяг 

годин 

Тема та стислий зміст практичного 

заняття 
Мета заняття 

 

1 2 3 

2 Заняття 1. Основні категорії і 

поняття професійного розвитку.     

Визначення та аналіз основних 

понять професійного розвитку 

«професіоналізм», «кар’єра»; 

ретроспективний погляд на 

еволюцію визначень цих понять та 

особливості сучасного їх 

розуміння; виявлення основних 

якостей сучасного професіонала.  

Придбати навички у побудові свого 

уявлення про кар’єрне зростання та 

кар’єрну успішність, спираючись на 

усвідомлення понять. 

 

2 Заняття 2. Мотиваційна сторона 

професійної діяльності.     

Надання класифікації мотивів, 

виокремлення найбільш 

ефективних мотивів, що 

збуджують до діяльності,  дискусія 

щодо довгострокових мотивів, які 

можуть сприяти також 

особистісному розвитку; 

виконання вправ на виявлення 

мотивації студентів щодо 

професійного становлення.  

 

Визначити поняття «мотив», 

«мотиваційний аспект професійної 

діяльності», їх роль в реалізації 

професійної діяльності.  

 

2 Заняття 3. Семінар-тренінг 

«Планування кар’єри».  

Спираючись на методику SWOT-

аналізу, студенти визначають 

особистісні якості необхідні для 

професійного зростання, 

аналізують умови середовища, що 

сприяють, або заважають 

реалізації обраної професійної 

діяльності. 

  

Спираючись на технологію SWOT-

аналізу, придбати навички у плануванні 

стратегічних кроків в побудові кар’єри. 

 

2 Заняття 4. Планування кар’єри 

та персональний менеджмент.     

Виокремлення темпоральної 

складової кар’єрного планування 

та поглиблення знань про тайм-

менеджмент; аналіз ринку 

існуючих вакансій; підготовка та 

Оволодіти існуючими системами 

планування часу в ракурсі життєвих 

цілей (за Б. Франкліном) та в ракурсі 

щоденного планування діяльності (за Р. 

Гастевим, Г. Павловським). 
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проведення бесіди щодо прийому 

на роботу.   

2 Заняття 5. Тренінг 

«Характеристики соціального 

працівника як професіонала».  

Виконання вправ на особистісний 

розвиток та щодо узагальнення 

сукупності професійних якостей, 

які потрібні соціальному 

працівнику в його щоденній 

діяльності. 

. 

Придбати навички у побудові 

професіограми соціального працівника.  

 

2 Заняття 6. Семінар-тренінг 

«Планування кар’єри: 

можливості та складнощі».  

В ході дискусії обговорення 

можливих труднощів реалізації 

обраної кар’єри та пошук шляхів 

їх подолання. 

  

 

Спираючись на зроблений аналіз та план 

власної кар’єри, оволодіти методами 

виокремлення можливих кроків для її 

подальшої реалізації. 

 

   

2 Заняття 7. Тренінг «Реалізація 

кар’єри в державних та 

небюджетних організаціях 

соціальної сфери».     

Обговорення шляхів побудови 

кар’єри в залежності від типів 

кар’єр; тенденції та перспективи 

розвитку соціальної роботи, як 

виду професійної діяльності в 

Україні. 

 

Оволодіти методами реалізації 

кар’єрного зростання в різноманітних ор-

ганізаціях соціальної сфери. 

 

 

 


