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ВСТУП 
 
Програма навчальної дисципліни «Чинники успішного працевлаштування за 
фахом»   
складена відповідно до освітньо-професійної (освітньо-наукової) програми 
підготовки 
другий (магістерський) рівень вищої освіти_________ ___________________ 
 ( назва рівня вищої освіти, освітньо-кваліфікаційного рівня) 
 
напряму   0402 Прикладна фізика        
 
спеціальності  8.04020402 Радіофізика і електроніка     
 
 
Предметом вивчення навчальної дисципліни є  
процес працевлаштування,  
відносини між випускниками вищих навчальних закладів і роботодавцями,  
технології пошуку роботи. 
 
Програма навчальної дисципліни складається з таких розділів:  
1. Чинники успішного працевлаштування 
 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни   
1.1. Метою викладання навчальної дисципліни є  
формування навичок працевлаштування, ознайомлення з сучасним станом ринку 
праці, вимогами до кваліфікації фахівців, практичні поради щодо пошуку роботи, 
співбесід, написання супровідних документів. 
 
1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни є  

- ознайомлення з законодавчо-нормативною базою; 
- проблеми працевлаштування та шляхи їх подолання; 
- пошук роботи самостійно і через систему агентств-посередників; 
- оволодіння навичками складання резюме, співбесіди та тестування. 

  
1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної (освітньо-наукової) програми, 
студенти мають досягти таких результатів навчання:    
- знати основні положення законів в сфері зайнятості і працевлаштування;  
- вимоги до документів;  
- правила ділового спілкування; 
- отримати навички складання резюме, супровідного і рекомендаційного листів; 
проходження тестування та співбесіди із роботодавцем. 
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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
 Галузь знань (предметна Характеристика навчальної 

 

Найменування область), напрям, спеціальність, дисципліни 
 

     

показника рівень вищої освіти / освітньо- денна форма   заочна форма 
 

 кваліфікаційний рівень навчання   навчання 
 

 Галузь знань (предметна область) 
 

  
 0402 Фізико-математичні науки  
 

 Нормативна 
 Кількість кредитів – 1      
 

 Рік підготовки 
 

 Напрям: 1-й   -й 
 

      

Індивідуальне     0402 Прикладна фізика______     
 

завдання ___________  
 

 Семестр 
 (назва)     
 

 Спеціальність:     
 

      

Загальна кількість 
8.04020402 Радіофізика і 
електроніка 2-й   -й 

 

      

годин – 30  
 

  Лекції 
 

     
 

 Рівень вищої освіти (освітньо- 8 год.   год. 
 

      

 кваліфікаційний рівень) 
 Практичні, семінарські 
 

Тижневих годин для 
другий (магістерський) рівень 
вищої освіти_________________ 4 год.   год. 

 

     

денної форми  Лабораторні 
 

      

навчання:   год.   год. 
 

аудиторних – 1  Самостійна робота 
 

 18 год.   год. 
 самостійної роботи  
 

 Індивідуальні завдання: 
 

      студента – 1 
   

   год. 
 

  Вид контролю: 
 

  залік    
 

 
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та індивідуальної 

роботи становить (%):  
для денної форми навчання –  67%  
для заочної форми навчання – 
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2. Програма навчальної дисципліни 

 
   Розділ 1. Чинники успішного працевлаштування 

Тема 1. Правове забезпечення працевлаштування. Сучасний стан 

працевлаштування випускників ВНЗ за фахом. 

Тема 2. Організація самостійного пошуку роботи. Агентства з 

працевлаштування.  

Тема 3. Резюме та інші документи. 

Тема 4. Тестування та інтерв’ю. Співбесіда з роботодавцем 
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3. Структура навчальної дисципліни 
 

Кількість годин 
денна форма заочна форма 

у тому числі у тому числі 

Назви розділів і 
тем 

усього  
л п лаб інд ср 

усього  
л п лаб інд ср 

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

Тема 1.   2 1   4       
Тема 2.  2 1   4       
Тема 3.  2 1   5       
Тема 4.  2 1   5       
Разом за розділом 
1 

 8    18       

Усього годин  30 8 4   18       
 

4. Теми практичних занять 
 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1 Законодавчо-нормативна база. Державна служба зайнятості 
України 

1 

2 Тестування як метод перевірки кандидата на роботу 1 
3 Інтерв’ю як метод перевірки кандидата на роботу 1 
4 Співбесіда з роботодавцем. Резюме 1 
 Разом  4 

 
5. Теми лабораторних занять 

 
№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1   
2   
3   
 Разом  

 
6. Самостійна робота 

 
№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

Форма 
контролю 

1 Закон України «Про зайнятість населення». Державна 
служба зайнятості України 

2 
виб.опит. 

2 Інтернет-сервіси з пошуку роботи. Кадрові та рекрутингові 
агентства 

2 
виб.опит. 

3 Правила проходження інтерв’ю, телефонного інтерв’ю, 
співбесіди 

2 
виб.опит. 

4 Дистанційна робота через Інтернет 2 виб.опит. 
5 Резюме. Типові помилки при складанні резюме. 2 виб.опит. 
6 Що визначає вартість випускника на ринку праці. 2 виб.опит. 
7 Робота з оголошеннями про вакансії 2 виб.опит. 
8 Оформлення трудових відносин. Порядок укладання 2 виб.опит. 
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трудового договору.  
9 Дисциплінарна відповідальність працівників 2 виб.опит. 
 Разом  18  

 
7. Індивідуальні завдання 

Індивідуальні завдання виконуються у вигляді доповідей або рефератів на практичних 
заняттях за однією з тем, вказаних у списку самостійної роботи. 

 
8. Методи навчання 

Проблемні лекції, практичні заняття, самостійна робота 
 

9. Методи контролю 
Поточне тестування, перевірка виконання самостійної роботи 

 

10. Розподіл балів, які отримують студенти 
 

Залік 
 

Поточне тестування та самостійна робота Сума 
Розділ 1 

Т1 Т2 Т3 Т4   
25 25 25 25   
Мінімальну кількість балів, які повинен набрати студент для зарахування першого 
розділа — 50 

100 

Умова допуску студента до підсумкового семестрового контролю — 50 балів за поточне 
тестування та самостійну роботу  

 
Т1, Т2 ... Т5 – теми розділу 

 
Оцінка виставляється за такою системою: 

 
Набрані бали Для підсумкового 

семестрового контролю, що 
включає екзамен 

Для підсумкового 
семестрового контролю, що 

включає залік  
1-49 незадовільно не зараховано 
50-69 задовільно 
70-89 добре 
90-100 відмінно 

зараховано 
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11. Рекомендоване методичне забезпечення 
Базова література 

1. Конституція України.  
http://www.president.gov.ua/documents/constitution 

2. Кодекс законів про працю України № 801-VIII від 12.11.2015. 
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/322-08 

3. Закон України «Про зайнятість населення» № 534-VIII від 17.06.2015, ВВР, 2015, № 32, 
ст.313. 
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/5067-17 

4. Положення про державну службу зайнятості. Наказ Міністерства соціальної політики 
України 03.07.2015  № 697. 
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0141-15 

5. Постанова КМУ «Про Порядок працевлаштування випускників вищих навчальних 
закладів, підготовка яких здійснювалась за державним замовленням» №992 від 
22.08.1996 (зі змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 216 від 15.04.2015). 
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/992-96-п 

6. Азаров О. Д., Снігур А. В., Тарасова О. М. Техніка пошуку роботи. – Вінниця.: ВНТУ, 
2009. – 94 с. 

7. Глущик С. В. Сучасні ділові папери. – Київ: Атіка, 2008. – 544 с. 
8. Лисенко Л. І. Ринок праці. Техніка пошуку роботи. – К.: Професіонал, 2004. – 311 с. 
9. Любий Є. М., Улицька Н. Т. Азбука пошуку роботи. – Львів: Афіша, 2007. – 317 с. 
10. Фокс Дж. Дж. Не торопитесь посылать резюме: Нетрадиционные советы тем, кто хочет 

найти работу своей мечты. — М.: Альпина Паблишер, 2006. — 189 с. 
 

Інформаційні ресурси 
1. Офіційний сайт Державної служби зайнятості: http://www.dcz.gov.ua 
2. http://www.jobs.ua 
3. http://prostorabota.com.ua 
4. http://persona-n.com.ua 
5. http://rabota.ua 
6. http://hh.ua 
7. http://qvp.ua/ 
8. http://freelance.ua 
9. http://freelance.com.ua 
 

Об'яви про наявні вакансій зі спеціалізації кафедри можна знайти на таких сторінках: 
 

Космічні дослідження:  
http://cedarweb.hao.ucar.edu/wiki/index.php/Community:Announcements 
http://lasp.colorado.edu/home/about/jobs/ 
Фізика: http://www.physicstoday.org/jobs 
http://www.aps.org/careers/employment/index.cfm 
Астрономія:  
http://jobregister.aas.org/ 
http://www.cascaeducation.ca/files/careers.html 
http://cosmology.berkeley.edu/jobs/jobover.html#pajobs 


