




ВСТУП 

Програма навчальної дисципліни «Чинники успішного працевлаштування за фахом» 

складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки магістра «Екологія та 

охорона навколишнього середовища»  

спеціальності 101 «Екологія»,  

 

1.Опис навчальної дисципліни 

 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Чинники успішного 

працевлаштування за фахом» є: ознайомлення студентів з проблемами працевлаштування та 

шляхами їх вирішення, засвоєння ними теоретичних основ і набуття практичних навичок при пошуку 

роботи; оформлення документів при працевлаштуванні; ділового спілкування з роботодавцем.  

Вивчення дисципліни «Чинники успішного працевлаштування за фахом» базується на знаннях 

отриманих з таких навчальних дисциплін, як «Економічна теорія», «Екологічний менеджмент і аудит», 

«Правознавство», «Ділова іноземна мова», «Ділова українська мова», «Організація управління 

екологічною діяльністю». 

 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Чинники успішного 

працевлаштування за фахом» є :  
предмет і базові поняття дисципліни; основи законодавства про працю; 

джерела отримання інформації про вакансії та принципи їх використання в процесі пошуку роботи;  

правила складання резюме та вимоги до написання ділових листів;  

стратегію ефективної співбесіди з роботодавцем та основи самопрезентації, а також уміти 

застосовувати раціональні прийоми пошуку збору та використання джерел отримання інформації про 

вакансії;  

складати професіограми за фахом; складати резюме та документи, що допоможуть у успішному  

працевлаштуванні за фахом;  

правильно поводити себе під час співбесіди з роботодавцем. 

1.3. Кількість кредитів – 4.  

1.4. Загальна кількість годин – 120 год. 

 

2. Характеристика навчальної дисципліни 

Нормативна 

Денна форма навчання Заочна (дистанційна) форма навчання 

Рік підготовки 

1-й маг. рівень 1-й маг. рівень 

Семестр 

1-й 1-й 

Лекції 

16 год. 6 год. 

Практичні, семінарські заняття 

8 год. 8 год. 

Лабораторні заняття 

0 год. 0 год. 

Самостійна робота 

96 год. 106 год. 

Індивідуальні завдання 

0  год. 0 год. 

 

  



2.1. Заплановані результати навчання: 

Після вивчення дисципліни студент набуває таких компетентностей: 

 

- основи законодавства про працю;  

- джерела отримання інформації про вакансії та принципи їх використання в процесі пошуку 

роботи; 

- правила складання резюме та вимоги до написання ділових листів;  

- стратегію ефективної співбесіди з роботодавцем та основи самопрезентації, а також уміти 

застосовувати раціональні прийоми пошуку збору та використання джерел отримання 

інформації про вакансії;  

- складати професіограми за фахом;  

- складати резюме та документи, що допоможуть у успішному  працевлаштуванні за фахом; 

- правильно поводити себе під час співбесіди з роботодавцем. 

 

2. Тематичний план навчальної дисципліни 

Тема 1. Проблематика працевлаштування та зайнятості молоді.  

Держава - помічник молоді у працевлаштуванні.  

Проблема молодіжного безробіття, вирішення. 

Механізм подолання певних страхів у випускників на початку пошуку    роботи . 

Тема 2.  Техніка пошуку роботи 

Методи пошуку роботи.  

Знайомі та друзі стають у нагоді. 

3.Робота з оголошеннями у засобах масової інформації та використання Інтернет ресурсів. 

Тема 3.  Пошук роботи за допомогою резюме  

Визначення і завдання резюме.  

Види резюме. 

Написання резюме, основні пункти. 

Форма - зразок для складання резюме. 

Тема 4. Написання і розсилання супровідного листа. Співбесіда. 

Визначення і завдання супровідного листа.  

Вимоги до написання супровідного листа 

Співбесіда з роботодавцем. 

     Підготовка до співбесіди. 
 

4. Структура навчальної дисципліни 

Назви модулів і тем Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

Усь

ого  

у тому числі Усьо

го  

у тому числі 

л п лаб інд ср л п лаб інд ср 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Тема 1. Проблематика 

працевлаштування та 

зайнятості молоді.  

30 4    26 30 1    29 

Тема 2. Техніка пошуку 

роботи 
30 4 2   24 30 1 2   27 

Тема 3. Пошук роботи за 

допомогою резюме  

30 
4 2   24 

30 
2 2   26 

Тема 4. Написання і 

розсилання супровідного 

листа. Співбесіда. 

30 

4 4   22 

30 

2 4   24 

Усього за курсом 
120 16 8   96 120 6 8   106 



 

5. Теми семінарських та практичних занять 

 

№ 
з\п 

Назва теми 

Кількість годин 

дена форма 
навчання 

Заочна 
 форма  

навчання 
1 2 3 4 

1 

Практичне заняття 1. Шляхи та етапи виходу молоді на ринок 

праці, зокрема пошук місця роботи  

Зміст роботи: навчити використовувати джерела отримання 

інформації про вакансії та принципи їх використання в процесі 

пошуку роботи. Практично ознайомити студентів з професіограмою 

за фахом та навчитись її складати. 

4 2 

2 

Практичне заняття 2.  Підготовка та оформлення документів при 

працевлаштуванні  

Зміст роботи: Практично ознайомити з документами, які 

використовують при працевлаштуванні. Навчити студентів 

складати резюме, заяву, автобіографію та заповнювати анкети і 

контракти. 

6 2 

3 Практичне заняття 3 Основи спілкування з роботодавцем  

Зміст роботи: Практично навчити студентів спілкуватися з 

роботодавцем під час співбесіди. 

6 4 

    

5 Усього  16 8 

 

7. Завдання для самостійної роботи 

 

№ 
з\п 

Назва теми 

Кількість годин 

дена форма 
навчання 

Заочна 
 форма  

навчання 
1 2 3 4 

2 Тема 1. Головні чинники включення молоді у трудову діяльність 26 29 

3 
Тема 2. Шляхи та етапи виходу молоді на ринок праці, зокрема 

пошук місця роботи 
24 27 

4 Тема 3. Підготовка та оформлення документів при 

працевлаштуванні 
24 26 

5 Тема 4. Основи спілкування з роботодавцем 22 24 

12 Разом 96 106 

 

6. Індивідуальні завдання 

Не передбачено 

7. Методи контролю 

В процесі вивчення дисципліни використовуються наступні види контролю 

засвоєння навчального матеріалу: поточний (протягом семестру) та підсумковий 

семестровий. 

Поточний контроль проводиться у формі письмового контролю та 3 

практичних занять. Проведення  поточного контролю здійснюється у формі 

комп’ютерного тестування у дистанційному курсі.  

Підсумковий семестровий контроль з дисципліни є обов’язковою формою 

оцінювання результатів навчання та проводиться в терміни, встановлені графіком 



навчального процесу і в обсязі навчального матеріалу, визначеного програмою 

дисципліни. 

Оцінка успішності вивчення дисципліни складається суми оцінок згідно 

таблиці (див. нижче). 

Максимальна кількість балів, яку студент може отримати протягом 

навчального семестру становить 100 балів. 

Невиконання будь-якої складової унеможливлює виставлення підсумкової 

оцінки. 

                                                                       
8. Схема нарахування балів 

Приклад для підсумкового семестрового контролю при проведенні залікової роботи 

 

 

 

 

Шкала оцінювання 

 

Сума балів за всі види навчальної 

діяльності протягом семестру 

Оцінка 

для дворівневої шкали оцінювання 

50-100 зараховано 

1-49 не зараховано 

 

 

10. Рекомендоване методичне забезпечення  

 

Законодавчі та нормативні документи 

 

Закон України «Про забезпечення молоді, яка отримала вищу або професійно-технічну 

освіту, першим робочим місцем з наданням дотації роботодавцю» № 2150-ІV від 

04.11.2004. 

 

Закон України «Про зайнятість населення» № 5067-17 від 05.07.2012. 

 

Закон України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні» № 

2998-ХІІ від 05.02.1993 (зі змінами, внесеними від 01.01.2011). 

 

Кодекс законів про працю України № 322-VIII (322а-08) від 10.12.1971 (зі змани, 

внесеними від 13.06.2012). 

 

Конституція України. – К.: Преса України, 1997. – 52 с. 

 

Підручники (навчальні посібники) 

 

Азбука пошуку роботи : [навч. посіб. для студ. усіх спец., які отримують робітничу 

професію] / Л. І. Северин, О. П. Войтович, В. М. Дудатьєва, О. М. Тарасова ; М-во освіти і 

науки України, Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця : ВНТУ, 2008. – 152 с.  

 

Барб’є Жан-Поль. Партнерство державних та приватних структур у сфері послуг з 

працевлаштування / Жан-Поль Барб’є, Елен Хансен, Олександр Самородов. – Женева : 

Міжнар. бюро праці, 2008. – 31 с. 

К-1 Пр.-1 Пр.-2 Пр.-3 Екз Оцінка 

15 15 15 15 40 100 



 

Баріхашвілі І. І. Психологічні основи профорієнтації і професійного самовизначення : 

[навч. посібник] / Баріхашвілі І. І., Ворона М. П., Грищенко Г. В. – К. : Професіонал, 2009. 

– 206 с. 

 

Взаємодія ВНЗ та ринку праці у дзеркалі соціології /[А. А. Мельниченко та ін.] ; за заг. 

ред. А. А. Мельниченко ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України «Київ. 

політехн. ін-т». – К. : Освіта України, 2009. – 187 с.  

 

Гінзбург М. Д., Требульова І. О., Левіна С. Д., Корніловська І. М. Українська ділова і 

фахова мова : практичний посібник на щодень: навч. посіб. / М. Д. Гінзбург (ред.). – [2-ге 

вид., випр. і доп.]. – К. : Інкос, 2007. – 672 с. 

 

Глущик С.В. Сучасні ділові папери : [навч. посіб.] / С. В. Глущик, О. В. Дияк, С. В. 

Шевчук. – Київ : Атіка, 2008. – 544, [1] с.  

 

Динаміка оцінок престижності професій, що користуються попитом на ринку праці. 

Чинники, умови та особливості вибору професії / М. І. Найдьонов, Л. В. Григоровська ; 

Інститут соціальної та політичної психології НАПН України. Інформаційний бюлетень. – 

К. : Ін-т соц. та політ. психології НАПН України, 2010. – 127 с.  

 

Кудріна, Тетяна Семенівна. Психологія мотивації : [підруч. для студ. вищ. навч. закл.] / Т. 

С. Кудріна ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К. : Київ. ун-т, 2008. – 238 с.  

 

Лисенко Любов Іванівна. Ринок праці. Техніка пошуку роботи : [Навч. посіб. для студ. 

вищ. навч. закл.] / Л.І.Лисенко, Б.В.Максимов ; Під ред. В.К.Маригодова. – К. : Вид. дім 

«Професіонал», 2004. – 311 с.  

 

Любий Євген Михайлович. Азбука пошуку роботи / Любий Є.М., Улицька Н.Т. – Львів : 

Афіша, 2007. – 317, [1] с. 

 

Міненко, Володимир Леонідович. Державне регулювання ринку праці в умовах 

глобалізації економіки : теорія та практика / В. Л. Міненко ; Нац. акад. держ. упр. при 

Президентові України, Харк. регіон. ін-т держ. упр. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ ”Магістр”, 

2009. – 202 с.  

 

Москаленко Наталя Олександрівна. Ділова кар’єра : Конспект лекцій / Н. О. Москаленко ; 

Харківський національний економічний ун-т. – Х. : ХНЕУ, 2005. – 152 с. 

 

Основні засади провадження співбесіди з особами, котрі звернулися до центру зайнятості 

в пошуку роботи : (метод. рек. на допомогу фахівцям центрів зайнятості – особистим 

консультантам) / [М. М. Хміль, О. С. Іванчук, Г. І. Неборець] ; М-во праці та соц. політики 

України, Держ. центр зайнятості – виконавча дирекція Фонду загальнообов’язк. держ. соц. 

страхування України на випадок безробіття, Львів. обл. центр зайнятості. – Львів : УАД, 

2008. – 34 c.  

 

Побірченко Неоніла Антонівна. Вибір успішної професії на ринку праці : посібник / Н. А. 

Побірченко, А. М. Гончар, О. П. Сергєєнкова. – К. : Наук. світ, 2009. – 77 с.  

 

Попов С. В. Зайнятість та ринок праці в умовах ринкової економіки / С. В. Попов ; М-во 

внутр. справ України, Крим. юрид. ін-т Одес. держ. ун-ту внутр. справ. — Сімферополь : 

Барановська О. І., 2008. — 325, [1] с. 

 



Психологія працевлаштування : Хрестоматія до навч. курсу / Переяслав- Хмельницький 

держ. педагогічний ун-т ім. Григорія Сковороди / О. М. Макаренко (упоряд.). – Переяслав-

Хмельницький, 2007. – 123 с. 

 

Радул Валерій Вікторович. Дослідження особливостей самореалізації особистості / [Радул 

В. В., Краснощок І. П., Лебедик І. В.]. – К. : Імекс-ЛТД, 2009. – 350 с.  

 

Рекомендації з позитивної практики : резюме / Обл. універсал. б-ка ім. Д.І.Чижевського ; 

[Пер. І.М.Філіпов, О.М.Волохін]. – Кіровоград : [Полімед-Сервіс], 2005. – 27, [1] с.  

 

Соціально-трудові відносини: проблеми гармонізації / Семикіна М. В., Смутчак З. В., 

Пасєка С. Р., Петров Ю. Д. ; [за ред. М. В. Семикіної] ; М-во освіти і науки, молоді та 

спорту України, Кіровогр. нац. техн. ун-т. – Кіровоград : КОД, 2012. – 300 с.  

 

Трудові відносини в Україні: збірник законодавчих і нормативних актів : відповідає офіц. 

тексту / [упоряд. А. В. Паливода, В. В. Орленко]. – К. : Паливода А. В., 2009. – 332, [1] с.  

 

Фокс Джеффри Дж. Не торопитесь посылать резюме : Нетрадиционные советы тем, кто 

хочет найти работу своей мечты / [пер.с англ. А. Лисицина]. — М. : Альпина Паблишер, 

2006. — 189 с.  

 

Щотова Юлія Миколаївна. Правове регулювання працевлаштування молоді в Україні / Ю. 

М. Щотова ; Академія праці і соціальних відносин Федерації професійних спілок України. 

– К.: АПСВ, 2007. – 192 c. 

 

Допоміжна 

 

Башук Л. Психодіагностика мотиваційних чинників працевлаштування молоді / Л. Башук 

// Практична психологія та соціальна робота. – 2008. – № 12. – С. 58 – 63.  

Еремкин А. Система содействия трудоустройству выпускников вуза в современнных 

условиях / А. Еремкин // Alma mater (Вестник высшей школы). – 2010. – № 2. – С. 45 – 49.  

 

Клименко Н. Працевлаштування випускників вищих навчальних закладів : запитання та 

відповіді / Н. Клименко // Історія України. – 2011. – № 4. – С. 10 – 13.  

 

Ласковец С. Роль вузов в трудоустройстве выпускников : маркетингове исследования / С. 

Ласковец // Проблемы теории и практики управления. – 2010. – № 11. – С. 28 – 35.  

 

Малахов В. Ярмарок кар’єри університету як ефективний засіб сприяння у 

працевлаштуванні випускників / В. Малахов // Вища школа. – 2007. – № 4. – С. 40 – 46. 

 

Ринок праці та державна служба зайнятості в епоху глобальних змін і новітніх викликів : 

матеріали міжнар. тристорон. наук.-практ. конф. (14-15 груд. 2010 р., м. Київ) / М-во соц. 

політики України, Ін-т підгот. кадрів Держ. служби зайнятості України ; [упоряд. : М. В. 

Туленков, О. Ю. Вілкова, Л. Г. Новаш]. — К. : ІПК ДСЗУ, 2011. — 375 с. 

 

Тринчук О. Центр сприяння працевлаштуванню студентів у сучасному університеті / О. 

Тринчук // Вища школа. – 2011. – № 4. – С. 48 – 53.  

  

 

 Інформаційні ресурси 

 

Сайт «Працевлаштування в Україні». – Режим доступу до сайту: http://prostorabota.com.ua 



 

Сайт «Робота та нові бізнес-ідеї роботи вдома». – Режим доступу до сайту : 

http://melia.com.ua 

 

Сайт «Kariera.in.ua – Вибір професії та пошук роботи». – Режим доступу до сайту : 

http://kariera.in.ua 

 

Сайт «Stereowarning.com. Ваша помощь при порске работы». – Режим доступу до сайту : 

http://www.stereowarning.com 

 

Сайт інтернет-пораднику «Твоя робота». – Режим доступу до сайту : http://www.your-

job.org/index.php 

 

Сайт консалтингової компанії «Persona – N». – Режим доступу до сайту : http://persona-

n.com.ua 

 
  

 
11. Посиланная на інформаційні ресурси в Інтернеті, відео-лекції, інше методичне 

забезпечення 
 

http://www.mlsp.gov.ua/ – Міністерство праці та соціальної політики України 

http://www.portal.rada.gov.ua/– Верховна рада України 

http://www.kmu.gov.ua/  – Кабінет Міністрів України 

http://www.library.snu.edu.ua/  – Наукова бібліотека 

http://www.dcz.gov.ua/– Харківський обласний центр зайнятості 

 

  

http://www.mlsp.gov.ua/
http://www.portal.rada.gov.ua/
http://www.kmu.gov.ua/
http://www.library.snu.edu.ua/
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Додаток до робочої програми навчальної дисципліни   Чинники успішного працевлаштування 

за фахом 
      (назва дисципліни) 

 

Дію робочої програми продовжено: на 2020 /2021 н. р. 

 

Заступник директора Каразінського навчально-наукового інституту екології 

 

___________________                   Кучер А.В.                                  
(підпис)                         (прізвище,  ініціали)                                        

                     

«31 » серпня  2020  р.  

 

Голова науково-методичної комісії  Каразінського навчально-наукового інституту екології 

 

___________________           Максименко Н.В.                                  
(підпис)                         (прізвище,  ініціали)                                        
                     

 «31 » серпня 2020 р.  

 

 

 

 

 

 

 


