
Назва дисципліни  Чинники успішного працевлаштування 

Інформація про 

факультети (навчально-

наукові інститути) і курси 

навчання, студентам яких 

пропонується вивчати цю 

дисципліну 

 Факультети: 

 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 «Чинники успішного працевлаштування» 

спрямована на цілісне представлення загальнонаціонального та 

регіонального ринку праці, зокрема його молодіжного 

сегменту. Крім того, практика підготовки фахiвцiв у галузі IT в 

фізиці переконливо доводить, що випускники ВНЗ не обізнані з 

вимогами сучасного суспільства щодо кваліфікаційних 

характеристик професії “Науковий співробітник”, зокрема 

компетенцій та стандартів у фаховій галузі. Курс “Чинники 

успішного працевлаштування” слугує системному засвоєнню 

передумов і чинників, що сприяють або перешкоджають 

працевлаштуванню молоді, адаптації випускника ВНЗ до свого 

нового статусу – працівника, дослідження питань соціальних 

гарантій та необхідності підтримки молодих спеціалістів з боку 

держави. Водночас курс формує у випускників знання методів 

та стратегій пошуку роботи та вміння реалізовувати набуті 

знання у конкретних ситуаціях, що виникають на співбесідах з 

роботодавцем, а також під час проходження випробувального 

строку на конкретному робочому місці. 

Основним навчальним матеріалом є законодавчо-нормативна 

база в галузі працевлаштування випускників вищих навчальних 

закладів, спеціалізована науково-методична література. 

Метою навчальної дисципліни є формування у студентів 

здатностей щодо: 

- ефективного працевлаштування; 

- засвоєння студентами методів збирання, обробки та аналізу 

інформації стосовно пошуку роботи; 

- психологічного імунітету у разі невдачі на співбесіді; 

- методів пошуку роботи, особливостей ведення співбесіди з 

роботодавцями, юридичної підтримки під час проходження 

випробувального строку на конкретному робочому місці. 

Основні завдання навчальної дисципліни  

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти 

після засвоєння навчальної дисципліни «Чинники успішного 

працевлаштування» мають продемонструвати такі результати 

навчання: 

знання: 

- основні напрями регулювання ринку праці, зайнятості та умов 

праці; 
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- вимоги норм національного законодавства у сфері 

працевлаштування; 

- суб’єкти ринку праці та їх функції; 

- сучасну систему державної служби занятості як центра 

реалізації державної політики зайнятості населення; 

- повноваження агенств з працевлаштування, рекрутингових 

агенств, кадрових агенств; 

- загальні вимоги до написання резюме, його специфіку та 

функції; 

- можливості фахової компетентності як основного чинника 

ефективного старту та кар’єрного зросту. 

уміння: 

- уміти дати визначення кваліфікаційних характеристик та 

вимог професії «науковий співробітник»; 

- володіти базовими поняттями кодексу професійної етики; 

- орієнтуватися у нормативно-правовій базі у галузі 

працевлаштування випускників вищих навчальних закладів; 

- уміти правильно написати резюме, оголошення про пошук 

роботи та скласти супровідний лист; 

- розробляти індивідуальні програми кар'єрного зростання, 

презентувати власний професійний та творчий потенціал; 

- уміти узагальнювати та аналізувати особистісні властивості 

шляхом інтерпретації результатів психологічних тестів. 

досвід: 

- засвоєння студентами методів збирання, обробки та аналізу 

інформації стосовно пошуку роботи;  

- формування здатності долати невдачі на етапі пошуку роботи; 

- узагальнення і поглиблення знань студентів про методи 

пошуку роботи: вимоги роботодавців, психологічні тести в 

процесі співбесіди; 

- формування у студентів знань, умінь і навичок створення 

власного резюме, супровідного листа та норм поведінки при 

проходженні співбесіди; 

- розвиток умінь і навичок моделювання власної кар’єри, 

шляхом використання самоаналізу, самомотивіції, та 

самопрезентації. 

 ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Розділ 1.Основні чинники успішного працевлаштування та 

зайнятості молоді. 

Розділ 2. Правове забезпечення успішного працевлаштування. 

Розділ 3. Алгоритм пошуку роботи. Самомаркетинг. 

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. 

 


