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Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників 

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 
денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів 1,5 

Галузь знань 

 24 Сфера 

обслуговування  

Нормативна 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання 

___________________ 

 

 

Семестр  

Загальна кількість 

годин – 45  

5-й  

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 2,5 год. 

самостійної роботи 

студента – 3 год. 

Освітньо-

кваліфікаційний 

рівень: 

Молодший спеціаліст 

14 год.  

Практичні, семінарські 

6 год.  

Лабораторні 

− − 

Самостійна робота 

25 год.  

Індивідуальні завдання 

− − 

Вид контролю:  

 
Примітка. Співвідношення кількості годин аудиторних занять до загальної кількості годин 

                    для денної форми навчання – 0,4  

                     



1. Мета та завдання навчальної дисципліни  

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Чинники успішного 

працевлаштування за фахом» є  формування в молодших спеціалістів 

практичних навичок працевлаштування. 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Чинники успішного 

працевлаштування за фахом» є:  опанування практичних підходів до вирішення 

проблем працевлаштування; засвоєння методів збирання, обробки та аналізу 

інформації стосовно техніки пошуку роботи, ефективності її застосування; 

орієнтації в конкретних ситуаціях, що виникають в умовах конкуренції на 

реальному ринку праці; формуванні відповідних професійних та особистісних 

якостей для успішного працевлаштування; активізація власних зусиль у пошуку 

роботи; формування впевненості у власних здібностях і можливостях; 

подолання комунікативних та психологічних бар’єрів. 

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

знати: порядок вирішення питань працевлаштування та самостійного 

пошуку роботи випускниками вищих навчальних закладів в умовах ринкової 

економіки; 

вміти: розробляти індивідуальні програми кар’єрного зростання, 

презентувати власний професійний і творчий потенціал, складати резюме, 

оголошення про пошук роботи, брати участь у співбесіді з роботавцями, 

особистісно  та професійно реалізувати себе під час проходження 

випробувального терміну на конкретному робочому місці. 

 

2. Програма навчальної дисципліни 

Тема 1. Основні напрями регулювання ринку. 

Тема 2. Агентства з працевлаштування. 

Тема 3. Алгоритм пошуку роботи. 

Тема 4. Резюме, як основний документ особистості, що зайнята пошуком 

роботи. 

Тема 5. Процедура тестування. 

Тема 6. Правове регулювання трудових відносин.   

 

 

 

 

 

 



3. Структура навчальної дисципліни 
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Тема 1.  Основні напрями 

регулювання ринку. 

 

6 2 - - - 4       

Тема 2.  Агентства з 

працевлаштування 
4 2 - - - 2       

Тема 3.  Алгоритм 

пошуку роботи. 

  
6 - 2 - - 4       

Тема 4.  Резюме, як 

основний документ 

особистості, що зайнята 

пошуком роботи. 

 

12 4 2 - - 6       

Тема 5.  Процедура 

тестування. 

 
9 4 - - - 5       

Тема 6. Правове 

регулювання трудових 

відносин.   

 

8 2 2 - - 4       

Усього годин 45 14 6 - - 25       



4. Теми лекційних занять 

№ 

з/п 

№ 

заняття 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1 1 Тема 1. Основні напрями регулювання ринку. 

 

Тема лекції  1. Основні напрями регулювання ринку. 

План 

1. Законодавчо-нормативна база в галузі 

працевлаштування випускників вищих 

навчальних закладів. 

Основні напрями регулювання зайнятості та 

умов праці. 

2. Процес працевлаштування як необхідний 

момент самореалізації. 

3. Характеристика функцій підрозділу ВНЗ 

щодо сприяння працевлаштуванню студентів 

та випускників. 

 

2 

2 2 Тема 2. Агентства з працевлаштування 

Тема лекції  2. Агентства з працевлаштування 

План 

1. Рекрутингові та кадрові агентства.  

2. Державні служби зайнятості як центр 

реалізації державної політики зайнятості 

населення. 

2 

3 4 Тема 4. Резюме, як основний документ 

особистості, що зайнята пошуком роботи. 

Тема лекції  3. Резюме, як основний документ 

особистості, що зайнята пошуком роботи. 

План 

1. Види резюме: хронологічне, функціональне, 

комбінованого типу. 

2. Складання особистого  резюме. 
 

2 

4 5 Тема 4. Резюме, як основний документ 

особистості, що зайнята пошуком роботи. 

Тема лекції  4. Складання резюме на комп’ютері.. 

План 

1. Складання особистого резюме на комп’ютері. 

2. Розміщення його на сайті навчального 

закладу. 

 

 

 

 



5 7 Тема 5. Процедура тестування. 

Тема лекції 5. Процедура тестування. 

План 

1.  Види тестів. 

2. Співбесіда з роботодавцем.  

 

2 

6 8 Тема 5. Процедура тестування. 

Тема лекції 6. Особливості поведінки під час 

співбесіди. 

План 

1. Підготовка до співбесіди. 

2. Особливості поведінки під час співбесіди. 

 

2 

7 9 Тема 6. Правове регулювання трудових відносин 

Тема лекції 7. Правове регулювання трудових 

відносин 

План 

1. Загальний порядок прийняття на роботу. 

2. Основні документи при прийомі на роботу. 

3. Перші кроки на робочому місці. 

 

2 

Разом  14 

 

 

 

5. Теми практичних занять  

№ 

з/п 

№ 

заняття 
Назва теми дисципліни та практичного заняття  

Кількість 

годин 

1 3 Тема 3. Алгоритм  пошуку роботи. 

Тема практичного заняття  2. Мої пошуки вільних  

вакансій (пошук вільних вакансій через інтернет). 

2 

2 6 Тема 4. Резюме як основний документ особистості, 

 що зайнята пошуком роботи. 

Тема практичного заняття  3. Складання та 

презентація особистого резюме. 

2 

3 10 Тема 5. Процедура тестування. 

Тема практичного заняття 8.  Співбесіда із 

представником від роботодавця. 

2 

Разом 6 

6. Теми лабораторних занять 

 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

 Не передбачено  

   



7. Теми семінарських занять 

 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

 Не передбачено  

   

 

8. Самостійна робота  

 

№ 

з/п 
Назва теми  

Кількість 

годин 

1 Тема 1. Основні напрями регулювання ринку праці. 

Проблематика працевлаштування та зайнятості 

молоді.  

Самозайнятість як один зі шляхів працевлаштування 

молоді. 

Механізм подолання певних страхів у випускників на 

початку пошуку роботи. 

 

4 

2 Тема 2. Агентства з працевлаштування. 

           Відмінність рекрутингової компанії від кадрових 

агентств. 

2 

3 Тема 3. Алгоритм пошуку роботи. 

         Алгоритм використання новітніх технологій під час  

пошуку роботи. 

4 

4 Тема 4. Резюме як основний документ особистості, що 

зайнята пошуком роботи. 

          Правила складання супровідного листа.  

6 

5 Тема 5. Процедура тестування 

          Підводні рифи прийому на роботу.          

5 

6 Тема 6. Правове регулювання трудових відносин.  

Права неповнолітніх у трудових відносинах. 

Перші кроки на робочому місці. 

4 

Разом  25 

 

9. Індивідуальні завдання 

 

1. Реферат на тему: «Основні напрями регулювання ринку». 

2. Реферат на тему: «Механізм подолання певних страхів у випускників на 

початку пошуку роботи». 

     3. Реферат на тему: «Алгоритм використання новітніх технологій під час  

пошуку роботи». 

     4. Реферат на тему: «Права неповнолітніх у трудових відносинах». 

 

 



10. Методи навчання 

 словесні (пояснення, лекція, інструктаж); 

 наочні (мультимедійні файли); 

 практичні (самостійна робота на занятті та позааудиторна). 

 

11. Методи контролю 

Усне опитування, письмовий контроль, практична контрольна перевірка,  

тестовий контроль, самоконтроль, взаємоконтроль.  

 

12. Методичне забезпечення  

1. Тексти лекцій. 

2. Завдання для практичних занять. 

3. Інструкційні картки для виконання практичних занять. 

4. Завдання для самостійної роботи та методичні рекомендації з її 

виконання. 

5. Тести для перевірки знань студентів. 

6. Роздатковий матеріал. 

7. Засоби діагностики знань студентів. 

8. Критерії оцінювання знань студентів. 

9. Наочні посібники. 

10. Презентаційні матеріали. 

11. Електронні посібники.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13. Рекомендована література 

Базова 

1. Конституція України. 

2.Господарський кодекс України. 

3. Цивільний кодекс України. 

4. Кодекс законів про працю України. 

5. Закони України: 

5.1. «Про вищу освіту» від 01.07.14. - № 1556-УІІ. 

5.2. «Про зайнятість населення» від 05.07.12. - № 5067-УІ. 

5.3. «Про організації роботодавців, їх об’єднання, права і гарантії їх діяльності»  

від 22.06.12. - № 5026-УІ. 

3. Кодекс законів про працю. 

4.  Барабанова В. В. Представления студентов о будущем как аспект их 

личностного и професионального самоопределения / В. В. Барабанова,                

М. Е. Зеленова // Психологическая наука и образование, 2002, № 2. - С. 28-41. 

5.  Васильченко В. С. Державне регулювання зайнятості: навч. посіб. /                      

В. С. Васильченко. - К.: КНЕУ, 2005. - 252 с. 

6. Волкова О. В. Ринок праці: навч. посіб. / О. В. Волкова. - К.: Центр учбової 

літератури, 2007. - 642 с. 

7. Гуменюк О. Особливості ситуативного та вікового розвитку Я-концепції / О. 

Гуменюк // Психологія і суспільство, 2005, №1.-С. 46-62. 

8.  Занюк С. С. Психологія мотивації / С. С. Занюк. - К.: Либідь, 2002. - 307 с. 

9. Молодь на порозі самостійного життя / Дмитрук Д. А., Яременко О. О., 

Балакірєва О. М. та ін. - Державний ін-т проблем сім'ї та молоді, 2004. - 166 с. 

10. Осовська Г.  В.  Управління трудовими ресурсами: навч. посіб. / Г. В. 

Осовська. - К.: ЦУЛ, 2012. - 224 с. 

11. Пухлій В. Г. Соціальні наслідки глобалізації в Україні / В. Г. Пухлій. - К.: 

Служба інформаційно-аналітичного забезпечення органів державної влади, 

2004. - С. 22. 

12.  Сабадуха В. А. Идея четырех уровней развития способностей субьекта 

деятельности как теоретический фундамент образования XXI века. /                      

В. А. Сабадуха // Теоретичні і прикладні проблеми психології. 36. наук. праць, 

2003, № 1 (5). - Східноукраїнський національний університет імені Володимира 

Даля. - С. 80-86. 

 

 

Допоміжна 

1. Соціальні   проблеми   працевлаштування   молоді   / О. М. Балакірєва, О. О. 

Яременко, О. В. Валькована та ін. - К.: Державний ін-т проблем сім'ї та молоді, 

2004. - 132 с. 

2.  Яценко А. Б. Міжнародні ринки ресурсів: навч. посіб. / А. Б. Яценко. - К.: 

ЦУЛ, 2005. - 194 с. 

Електронні ресурси 

1. Інтернет – портал Харківського обласного центру зайнятості: 

www.dcz.gov.ua. 



14. Доповнення та зміни до робочої програми на 2017/2018 навчальний рік. 

В робочу програму внесені зміни і доповнення: 

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
Робоча програма переглянута та схвалена  

на засіданні циклової комісії комерційних дисциплін  

(протокол №__ від «___»_________ 20__ р.) 

Зміни внесені 

 
ЗАТВЕРДЖУЮ  

Заступник директора з навчальної роботи  

___________ Азовська В.П. 

«__»__________20__ р. 

 

 

 


