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Мета навчальної дисципліни  
  формування загальних теоретичних 

знань та практичних навичок з основ 

професійного розвитку особистості;  

 становлення професійної 

компетентності щодо сукупності 

сучасних знань з процесу 

планування, організації, мотивації, 

координації, реалізації й контролю 

за формуванням та розвитком 

ділової кар'єри фахівця у сфері 

фізичної культури і спорту.  

 



Основними завданнями вивчення дисципліни  є: 

 дослідити теоретичні аспекти управління діловою 

кар'єрою; 

  показати місце кар’єри у структурі життєвого шляху 

особистості і необхідність її цілеспрямованого 

планування; 

  вивчити методики тестування професійних здібностей та 

самооцінки; 

  ознайомитися з порядком складання кар'єрограм, 

професіограм, планів розвитку кар'єри; 

 дослідити особливості формування кар'єри персоналу 

фізкультурно-спортивних організацій різної форми 

власності; 

 сформувати навички планування особистісної 

професійної кар’єри;  

  отримати практичні навички оцінки власної діяльності, що 

здійснюється за для розвитку кар'єри.  

 



      Зовсім ще недавно таке поняття як кар'єра, 

мало явно негативний відтінок. Кар'єра, 

кар'єрист, людина яка йде по головах, тобто 

щось таке похмуре, туманне, але через якийсь час 

кар'єра уже сприймається нами як цілком 

нормальне і розумне.  

       Сьогодні, відтінок слова змінився, людина 

займає в своєму житті професійні пости, тобто 

всі ці сходинки в житті і є КАР'ЄРА. 

 



               

              - це професійний шлях до успіху  

    по службових сходах до престижного  

    соціального статусу і  

    положення у суспільстві. 

К А Р ’ Є Р А 



УПРАВЛІННЯ СВОЄЮ 
КАР'ЄРОЮ  

 

– це послідовність 
виконання кількох кроків  



З чого ж починається управління своєю кар'єрою? 

В першу чергу з Вашої мрії, з того ким Ви хочете 

бути.  

Насправді, якщо я запитаю ким Ви хочете бути, то 

для Вас не складе труднощів відповісти.  

Мало того, якщо я запитаю, яку посаду Ви хочете 

займати – Ви точно скажете мені про це. Тому, що рано 

чи пізно Ви в своїх мріях проговорювали або думали 

тим ким Ви хотіли б бути. 

Наприклад, директором з маркетингу великої 

фізкультурно-спортивної організації або наприклад 

директором ДЮСШ. 

Ви прекрасно знаєте ким Ви хочете бути, Вам просто 

потрібно в цьому зізнатися і зафіксувати свою мету.  

 

 



М Р І Я 

Ким я бажаю бути 

Крок  № І  

Вам потрібно знати ким Ви 

хочете бути, просто згадайте 

свої мрії, про що Ви мріяли і це 

буде першим кроком у побудові і 

свідомого управління своєю 

кар'єрою. 



              

Задоволення 

Крок  № 2 
                         з'ясувати: 

 від чого ви відчуваєте натхнення,  

 що приносить вам максимальне 

задоволення у своїй роботі,  

 що ви готові робити нескінченну 

кількість часу і отримувати від цього 

задоволення. 

 

Натхнення 

Подумайте, що з того, що Ви 

робите найкраще всього, 

приносить Вам максимальне 

задоволення у своєму житті. 



      Крок  № 3 
прийти від стану дня, сьогоднішнього, 

                       до стану дня, завтрашнього, де 

здійсниться Ваша кар'єрна мрія і Ви займете ту 

чудову посаду яку Ви хочете. 



Будь-яка людина, яка займає будь-яку посаду, повинна 

відповідати тим, чи іншим вимогам і у неї повинні бути 

ті чи інші особисті якості і професійні компетенції. 

Так ось наше з Вами завдання – визначити набір цих 

компетенцій, набір необхідного навчання, набір вимог, 

які пропонуються цією спеціальністю людині, яка її 

займає. 

Після цього ми складемо з Вами план розвитку, 

тобто Ви чітко будите знати як прийти від стану 

сьогодні до стану завтра. 

 



Само- 

реалізація 

Адаптація в 
організації  

Пошук роботи  

Стратегія/Тактика 

Ресурси 

Визначення мети 

Хто я 



Наприклад, якщо Ви хочете бути директором 

фізкультурно-спортивної організації, то скоріше за все Вам 

знадобиться спочатку освіта ступеня «Бакалавр» зі 

спеціалізації «Менеджмент у спортивній діяльності» для того 

щоб її отримати вам необхідно 4-5 років, залежно від форми 

навчання (очна чи заочна) та освіта ступеня «Магістр» 

спеціалізації «менеджмент і логістика у спорті» чи 

«менеджмент і маркетинг у спорті»  для того щоб її 

отримати Вам необхідно 1,5-2 роки, залежно від форми 

навчання (очна чи заочна). Значить в план Вашої роботи, в план 

Вашого навчання ми повинні закласти ці 5,5-7 років щоб прийти 

туди і отримати необхідну освіту. 

 

 



Правильне складене резюме  
-  це гарантія Вашого працевлаштування. 

І звичайно, все про що ми з Вами говорили, має 

бути відображено в резюме. Це ваш основний 

інструмент пошуку роботи.  



Життя йде незалежно від 

нас, воно проходить там десь за 

вікном так само і Ваша кар'єра 

може залишатися там і Ви 

можете дивитися на неї з вікна 

завжди думати, що вона десь 

далеко.  

Почніть рухати ногами, 

зробіть свій перший крок щоб 

наблизитися до своєї мрії. 

Про все це, ми будемо 

говорити з Вами на заняттях з 

дисципліни "Управління діловою 

кар'єрою в сфері фізична 

культура і спорт" 

 
 



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ! 


