
Назва дисципліни  IT в фізиці та енергетиці (працевлаштування за фахом) 

Інформація про факультети 

(навчально-наукові 

інститути) і курси навчання, 

студентам яких 

пропонується вивчати цю 

дисципліну 

 Факультети: 

 Радіофізики, біомедичної електроніки 

та комп’ютерних систем 

 Фізико-енергетичний 

 Фізико-технічний 

 Фізичний 

 Математики та інформатики 

5 курс 

Контактні дані розробників 

робочої програми 

навчальної дисципліни,  

науково-педагогічних 

працівників, залучених до 

викладання 

Фізико-енергетичний факультет,  

кафедра інформаційних технологій в фізико-енергетичних 

системах,  

 

Попередні умови для 

вивчення дисципліни 
Знання з соціології, психології, економіки  

Опис 

Дисципліна «IT в фізиці та енергетиці (працевлаштування 

за фахом)» викладається для студентів освітньо-

кваліфікаційного рівня  «магістр» згідно із навчальним 

планом підготовки студентів денної форми навчання. 

Мета курсу «IT в фізиці та енергетиці (працевлаштування 

за фахом)» – підготовка студентів до вирішення проблем 

працевлаштування, формування у них активності та 

психологічної здатності долати невдачі на етапі пошуку 

роботи, розвиток навичок самопрезентації як одного з 

ключових чинників конкурентоспроможності на ринку 

праці, вміння використовувати традиційні і новітні методи 

працевлаштування, опанування нестандартними 

ситуаціями, що виникають на співбесіді з роботодавцями, а 

також під час проходження випробувального строку на 

конкретному робочому місці. 

Завданнями курсу є: 

1) дослідження основ працевлаштування, правових питань 

його організації та законодавчо-нормативної бази в цій 

сфері; 

2) ідентифікація проблем працевлаштування української 

молоді та визначення напрямків їх подолання; 

3) розкриття специфіки професійної діяльності на різних 

етапах життєвого циклу працівника; 

4) розкриття механізму самозайнятості як одного із шляхів 

працевлаштування молоді; 

5) опанування базовими категоріями та інструментарієм 

пошуку роботи випускниками самостійно і через систему 

приватних і державних посередників; 

6) формування умінь професійної презентації і 

особистісного самовизначення студентів, реалізації їх 

творчого потенціалу; 

7) подолання психологічних і комунікативних бар’єрів під 

час прийому на роботу; 

8) оволодіння практичними навичками щодо складання 

резюме, інтерв’ювання, співбесіди та проходження 

процедур тестування; 
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9) вивчення механізму правового регулювання 

працевлаштування молодих спеціалістів. 

Завдання дисципліни визначаються вимогами до 

професійної підготовки магістра згідно спеціальності та 

місцем дисципліни у навчальному плані. 

Предметом дисципліни «IT в фізиці та енергетиці 

(працевлаштування за фахом)» є система трудових 

відносин, що виникають між випускниками вищих 

навчальних закладів і потенційними роботодавцями в 

процесі прийому на роботу та з урахуванням законодавчо- 

правових і організаційних засад працевлаштування в 

Україні, а також технології пошуку 

роботи і професійної орієнтації студентів відповідно 

фаховому профілю. 

Об’єктом навчальної дисципліни «IT в фізиці та 

енергетиці (працевлаштування за фахом)» вивчення є 

процес самостійного та з допомогою посередників 

працевлаштування випускників вищого навчального 

закладу за відповідною спеціальністю. Знання та навички, 

отримані в процесі вивчення курсу ««IT в фізиці та 

енергетиці (працевлаштування за фахом)»», мають високу 

практичну цінність у подальшій професійній діяльності 

студентів. 

В рамках вивчення дисципліни студенти повинні: 

Знати: зміст та основні положення державних програм 

(законодавчо-нормативної документації) в сфері зайнятості 

і працевлаштування випускників вищих навчальних 

закладів; правила побудови стратегії пошуку роботи; 

вимоги до документального супроводу працевлаштування; 

правила ділового спілкування із роботодавцем; головні 

вимоги до фахової підготовки; 

Вміти: визначати стратегічні цілі професійної діяльності; 

аналізувати сучасний ринок праці і попит-пропозицію на 

вакансії за фахом; вільно оперувати правилами складання 

власного портфоліо для пошуку роботи; презентувати 

власні професійні і творчі здібності під час проходження 

співбесіди та випробувального терміну;  

Мати навички: самостійної роботи зі спеціалізованими 

джерелами вакансій; 

складання резюме різних типів, у тому числі 

інтерактивного; складання супровідного і 

рекомендаційних листів до резюме та їх розміщення у 

мережі Інтернет; проходження 

процедур тестування під час прийому на роботу; підготовки 

та проходження співбесіди із 

роботодавцем. 

Програма дисципліни «IT в фізиці та енергетиці 

(працевлаштування за фахом)» передбачає вивчення таких 

тем:  

1. «Сучасний стан молодіжної зайнятості і 

працевлаштування випускників ВНЗ за фахом»;  

2. Організація самостійного пошуку роботи 

випускниками ВНЗ»; 

3. «Техніка працевлаштування через мережу 



посередників»;  

4. «Техніка працевлаштування через Інтернет і 

соціальні мережі»;  

5. «Документальний супровід процесу пошуку роботи 

випускниками ВНЗ»;  

6. «Процедури тестування при прийомі на роботу»;  

7. «Особливості підготовки та проходження співбесід 

(телефонних інтерв’ю)»;  

8. Організаційно-правове регулювання відносин із 

роботодавцем».  

9. «Методичні рекомендації до написання CV з питань 

працевлаштування випускників ВНЗ» із прикладами 

даного виду самостійної роботи студентів.  

Зокрема, при написанні CV студент розвиває навички 

узагальнення інформації на основі опрацювання різних 

літературних джерел, здатність до творчого мислення, 

уміння чітко викладати свої думки у письмовій формі, а під 

час його захисту набуває навичок публічних виступів. 

У розрізі кожної теми виділяється перелік питань, тести, 

глосарій, практичні завдання для самоконтролю студентів 

та перевірки їх знань викладачем під час аудиторних 

занять. Практичні завдання у формі розрахункових вправ, 

кейсів та ділових ігор спрямовані на впровадження 

активних методик навчання. Вони дозволять студентам 

максимально наблизитись до реалій процесу пошуку 

роботи за відповідною спеціальністю і кваліфікацією, 

більш глибоко зрозуміти вимоги сучасних роботодавців, 

ейчарів, рекрутерів до молодих фахівців різних професій. 

 

Методи контролю результатів навчання 

При оцінюванні успішності і зарахуванні окремих модулів 

враховуються робота студента на практичних заняттях, 

відвідування їм лекційних занять і проведення самостійної 

роботи. Формою підсумкового контролю успішності 

навчання є складання екзамену. 

 


