
Практичне заняття № 4 

ТЕХНІКА ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ЧЕРЕЗ МЕРЕЖУ ІНТЕРНЕТ  

І СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ 

План 

1.  Загальний алгоритм пошуку роботи через Інтернет. 

2.  Категорії пошукових сайтів з питань працевлаштування та особливості 

їх використання. 

3.  Пошук роботи шляхом створення профілю у фахових соціальних 

мережах. 

Рекомендована література: 

1. Любий Євген Михайлович. Азбука пошуку роботи / Є.М. Любий, 

Н.Т. Улицька. – Львів : Афіша, 2007. – 317, [1] с. 

48.Офіційний сайт Державної служби зайнятості. – Режим доступу до 

сайту : http://www.dcz.gov.ua. – Назва з екрана. 

2. Сайт «ВсеЗнайка». - Режим доступу до сайту : http://vseznajka.com.ua. – 

Назва з екрана. 

3. Сайт «Працевлаштування в Україні». – Режим доступу до сайту : 

http ://prostorabota. com.ua. – Назва з екрана. 

4. Сайт «Kariera.in.ua - Вибір професії та пошук роботи». – Режим доступу 

до сайту : http://kariera.in.ua. – Назва з екрана. 

 

Контрольні питання: 

1. Назвіть переваги пошуку роботи випускниками ВНЗ через інтернет-

джерела. 

2.  Назвіть недоліки пошуку роботи випускниками ВНЗ через інтернет-

джерела. 

3.  Які особливості ділового листування із роботодавцем засобами 

електронного зв’язку ви можете виділити? 

4.  Опишіть альтернативні варіанти пошуку роботи у Всесвітній мережі. 

http://www.dcz.gov.ua/
http://vseznajka.com.ua/
http://prostorabota.com.ua/
http://kariera.in.ua/


5.  Розкрийте зміст та охарактеризуйте види дистанційної роботи через 

Інтернет. 

6.  Які основні критерії вибору сайту для пошуку роботи? 

7.  Чим принципово відрізняються сайти-агрегатори і сайти-пошуковики 

вакансій? 

8.  Про які небезпеки пошуку роботи через веб-ресурси ви знаєте? 

9.  Розкажіть про правила створення власного профілю та формування 

позитивного іміджу пошукача роботи у професійних соціальних мережах. 

10.  Розкрийте основні засади створення позитивного іміджу пошукача 

робити в соціальних мережах. 

 

Завдання до самостійної роботи: 

1. Підготовка питань для самостійного вивчення згідно теми практичного 

заняття. 

2.  Складання і підготовка презентації есе за відповідною темою. 

3. Порівняльна характеристика механізму пошуку роботи у професійних і 

непрофесійних соціальних мережах. 

4. Небезпеки пошуку роботи через веб-ресурси для випускників ВНЗ. 

5. Популярні Інтернет-сервіси з пошуку роботи в Україні. 

6. Дистанційна робота через Інтернет-мережу. 

 

Глосарій 

Блог – веб-сайт або Інетрнет-щоденник, власник якого в оперативному 

режимі публікує і регулярно додає записи, зображення чи мультимедіа 

формального і неформального характеру, зокрема, запити щодо пошуку 

роботи для потенційних роботодавців. 

Веб-ресурс з пошуку роботи – тематичний пошуковий портал, створений 

сукупністю програмних, інформаційних та медійних засобів, який дає 

можливість спілкування та взаємного обміну діловою документацією з 



питань працевлаштування між роботодавцями і пошукачами роботи через 

мережу Інтернет. 

Профайл – публічний або напівпублічний профіль особи, який містить його 

персональні дані, а з метою працевлаштування – формує імідж пошукача 

роботи серед роботодавців за рахунок розміщеної на ньому інформації 

професійного, трудового і особистішого характеру. 

Професійні соціальні мережі - спільнота, яка об’єднує досвідчених фахівців 

і молодих спеціалістів за галузевими, професійними і географічними 

ознаками. 

Робочий сайт (джоб-сайт) спеціалізований сайт з питань працевлаштування 

пошукачів роботи та розміщення оголошень роботодавців щодо кандидатів 

на відкриті посади. 


