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20.10.2020 

Урок 5-6 

Тема уроку: Поняття професійної кар’єри. 

Мета уроку:  

- засвоєння знань про сутність поняття «професійна кар’єра», знань 

про методику планування майбутньої професійної діяльності та 

кар’єрного росту; 

- формування вмінь здійснювати планування власної професійної 

діяльності та кар’єрного росту; 

- виховувати відповідальність, трудову дисципліну, допитливість; 

- розвивати логічне та образне мислення, пам’ять. 

Матеріали уроку: 

Кар'єра (італ. camera — «біг», «життєвий шлях», від лат. carrus — 

«віз», «візок») — швидке й успішне просування в службовій, суспільній, 

навчальній, науковій та іншій діяльності. Під професійною кар'єрою розуміють 

успішне просування або зростання (набуття професійних навичок, розширення 

сфери професійної діяльності, службового положення тощо) в професійній 

діяльності людини. 

Нескладно помітити, що кар'єра людини починається з успішного 

оволодіння обраною професією. Навіть якщо людина працює у сфері, яка не 

відповідає її природним здібностям, вона неодмінно прагнутиме до 

професійного успіху, причому шляхи його досягнення часто бувають досить 

різними — від зміни місця роботи до зміни самої професії. 

2. Постановка цілей – запорука професійного успіху  

Досягають успіху люди, які ставлять перед собою мету. Щоб визначити 

цілі і конкретні завдання, необхідно бути уважним. До власних здібностей і 

постійно ставити запитання, відповіді на які можна одержати у найближчий час 

— від трьох місяців до п'яти років. Наприклад, якою роботою ви будете зайняті 

впродовж трьох років, починаючи з цього моменту? Де саме ви будете 

працювати чи навчатися? Що вам необхідно для досягнення цілей вашої 
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кар'єри: чи потрібно вам вивчати стратегію бізнесу, психологію людини тощо. І 

нарешті, чому ви хочете досягти вищезгаданих цілей у своїй кар'єрі? Чого ви 

насправді хочете досягти у своєму житті? 

Якщо людина вміє формулювати завдання, то й неодмінно прагнутиме 

до їх розв'язання. Психологи стверджують, що у такому випадку досягнення 

поставлених цілей відбувається ніби автоматично: якщо нас справді цікавить 

певна проблема, ми обов'язково вивчатимемо її, і згодом алгоритм її розв'язку 

з'явиться сам по собі. 

Отже, розмірковуючи над власними життєвими планами, зокрема щодо 

професійної кар'єри, варто у першу чергу визначитися із постановкою цілей. Це 

буде перший крок до створення проекту «Моя професійна кар'єра». 

Вибір професії і, зокрема, планування кар'єри — важлива ланка у 

життєвому та професійному становленні людини. Саме вона надає можливість 

реалізувати себе як особистість. Кар'єрою вважають як успішне просування у 

певному виді діяльності, так і досягнення визнання та слави. Психологи 

використовують поняття кар'єри в третьому значенні, згідно з яким кар'єра 

трактується як діяльність, за допомогою якої людина реалізує (продає) свої 

здібності. У цьому визначенні ключове поняття «продає» для однієї людини 

має безпосереднє відношення до кар'єри, тоді як для іншої це може бути хобі. 

Якщо ви, наприклад, займаєтеся художнім різьбленням деревини виключно 

заради задоволення, то це ваше хобі, а не кар'єра. Однак якщо ви організовуєте 

продаж своїх виробів, то ви близькі до того, щоб зробити своє улюблене 

заняття кар'єрою. 

Планування професійної кар’єри. 

Вибір кар'єри визначає коло наших друзів і статус у суспільстві. Крім 

того, обрана нами справа має визначальний вплив на Я-концепцію і самооцінку. 

Навіть місце проживання може бути зумовлене вибором кар'єри. Погодьтеся, 

адже складно займатися фермерством, проживаючи у Києві, або бути 

гідробіологом, перебуваючи у Харкові. 
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Проблема вибору кар'єри постає не тільки перед випускниками шкіл і 

коледжів. Безумовно, вибрана в юності професія здебільшого зумовлює 

майбутній трудовий шлях людини. Проте досить часто людині доводиться 

перенавчатися, здобувати нову спеціальність і починати все спочатку в зовсім 

новій сфері діяльності: люди змінюють роботу у віці 20, 30, 40, 50 років, а деякі 

починають займатися новою справою, вийшовши на пенсію. 

Незалежно від віку, в якому людина обирає кар'єру, цей вибір має 

основоположний вплив на все її життя. Тому не варто робити цей вибір 

поспішно або під тиском оточення — ви можете зрештою опинитись у 

безвихідному становищі. Кращий спосіб уникнути цього — детальний 

самоаналіз, аналіз різних видів діяльності й складання відповідного плану дій 

— лише в такому разі можна сподіватися, що вибрана кар'єра відповідатиме 

вашим вимогам та інтересам. Складаючи проект вибору професії, необхідно 

весь час зіставляти власні потреби та здібності з тією інформацією, яку ви 

знаходите чи використовуєте у роботі над ним. 

Починати треба з аналізу ситуації. Перед цим з'ясуйте для себе критерії, 

за якими будете здійснювати аналіз. Наприклад, уявіть, що ви ведете діалог з 

чарівником, який може зробити для вас все, що завгодно. Що буде важливим 

для вас? Престижна робота? Висока заробітна плата? Можливість 

подорожувати? Чи щось інше? 

Наголос на питанні про заробітну плату може нібито свідчити про 

нескромність, проте саме з нього і варто починати, оскільки здебільшого вибір 

кар'єри визначається фінансовими можливостями людини. Якщо у вас є значні 

грошові заощадження або ваші родичі хочуть фінансово підтримати вашу 

освіту, то ваш вибір буде зумовлений тільки вашими здібностями й інтересами. 

Але якщо вам бракує грошей або доведеться брати позику, вам слід 

замислитися про вартість освіти, і ви швидше за все оберете той навчальний 

заклад, який забезпечує студентів стипендією або надає значні знижки за 

навчання, чи організацію, яка пропонує навчання за місцем праці. Диплом 
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випускника вищого навчального закладу сам по собі не є гарантією 

Розробка проекту «Моя професійна кар’єра» 

Завдання. Розробити систему власної професійної кар’єри. 

Визначте професійні інтереси, здібності (за «Картою інтересів» чи 

іншими анкетами визначне коло ваших інтересів, зіставляючи власний досвід, 

інтерес до шкільних предметів). 

1. відповідно до ваших інтересів здійсніть пошук інформації, яка 

стосується професійних видів діяльності. Збирайте будь-яку інформацію, що 

стосується тієї галузі, яка вас цікавила і є провідною відповідно до проведених 

тестів. Основною метою пошуку та впорядкування інформації, є збір цікавих 

відомостей щодо тих професій, які вас зацікавили. Якщо тест дав результат за 

двома напрямами, здійснюйте пошук у цих напрямаї. Спробуйте визначити той, 

який вас зацікавив більше. 

2. На основі проведеної роботи визначте завдання проекту. Завдання 

формулюйте чітко і зрозуміло їх виконання має починатися негайно; 

можливість одержати перші результати — у найближчі дні до кількох місяців 

чи двох-трьох років. 

3. Перелік завдань має містити питання не лише працевлаштування, а й 

освіти. Визначте заклад, у якому мрієте навчатись. З'ясуйте, які вам для цього 

потрібні предмети, тестування, курси підготовки тощо. 

4. Розгляньте альтернативні варіанти у разі, якщо не вступите до ба-

жаного вузу. 

5. Обґрунтуйте фінансовий бік проекту. Скільки коштів вам потрібно для 

реалізації запланованого? 

6. Розробіть презентацію вашого проекту за таким планом: 

Тема проекту. 

� Обґрунтування і завдання проекту. 

� Чому я обрав саме цю професію (дизайнера, інженера тощо)? 

� Що я зробив для реалізації проекту? 
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� Що треба зробити для завершення проекту? 

� Що я дізнався нового? 

слідкувати за дотримуванням вимог, що ставляться перед учнями; 

– допомагати учням у разі потреби; 

– звернути увагу учнів на типові помилки та хиби під час виконання 

практичної роботи; 

– відзначати правильність навчальних дій учнів. 

– зробити підсумок практичної роботи, мотивувати його.  

 

Надсилати на адресу olia.dubina2017@gmail.com 

У темі листа вказати номер групи, прізвище та ім’я. 


