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ВСТУП 

Забезпечення ефективної зайнятості трудових ресурсів – один із 

найважливіших напрямів діяльності органів державної влади в системі соціально-

економічних і організаційно-правових заходів. Державне регулювання зайнятості 

населення охоплює усі верстви працездатного населення, яке постійно 

поповнюється випускниками вищих навчальних закладів. Молодіжний сегмент 

ринку праці - найбільш проблемна частина загальнонаціонального ринку праці. 

Тому дисципліну «Чинники успішного працевлаштування за фахом» включено до 

циклу вибіркових навчальних дисциплін  розділу самостійного вибору навчального 

закладу навчального плану підготовки спеціалістів та магістрів для студентів 

напряму „Зварювання” спеціальностей 7(8).05050401 „Технології та устаткування 

зварювання”, 7(8).05050402 „Зварювальні установки” та 7(8).05050403 

„Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій” на виконання 

розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. № 1726 «Про 

підвищення рівня працевлаштування випускників навчальних закладів» та листа 

МОНМС України від 8 лютого 2012 р. № 1/9-89. 

Під час пошуку першого робочого місця важливі рівень та якість отриманої 

освіти та її відповідність професійним обов'язкам. Реалії ринкової економіки 

розширили можливості молоді у виборі сфер та видів економічної діяльності, 

територіальної та професійної мобільності, значно скоригували вимоги молоді до 

робочого місця. 

Успішне працевлаштування залежить від врахування в цілому системи 

взаємодіючих факторів, об’єктивних та суб’єктивні умов сьогодення та передумови 

професійного становлення сучасних молодих спеціалістів, особливостей 

динамічного розвитку сучасного суспільства, а також усвідомлення необхідності 

самореалізації сучасної молоді у пошуках роботи.  

7Таким чином, значної актуальності набувають вивчення проблем 

соціального характеру, які пов'язані з працевлаштуванням молоді; з'ясування 

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; аналіз потреб та мотивів, що зумовлюють міграційні 

орієнтації. Отримані знання допоможуть молодим фахівцям проаналізувати 

існуючу ситуацію на ринку праці та розробити стратегію дій ефективного 

працевлаштування. Тому метою дисципліни «Чинники успішного 
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працевлаштування за фахом» є формування та прищеплення студентам здатності 

та компетентностей використовувати професійно профільовані знання щодо 

ефективного працевлаштування. Згідно з ОКХ дисципліна «Чинники успішного 

працевлаштування за фахом» формує відповідну компетенцію, а саме: 

- засвоєння студентами методів збирання, обробки та аналізу інформації 

стосовно пошуку роботи; 

- формування у них здатності долати невдачі на етапі збирання, обробки та 

аналізу інформації стосовно пошуку роботи;  

- формування вміння використовувати як загальні, випробувані методи 

пошуку роботи так і конкретні ситуації, що виникають на співбесіді з 

роботодавцями та за умов конкуренції, а також під час проходження 

випробувального строку на конкретному робочому місці. 

У результаті вивчення дисципліни «Чинники успішного працевлаштування за 

фахом» та згідно з ОПП студенти мають: 

Знати: 

- сучасну систему державної служби зайнятості як центра реалізації 

державної політики зайнятості населення; 

- систему органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування у 

сфері соціального становлення та розвитку молоді; 8 

- повноваження відповідних державних органів у сфері зайнятості населення; 

- повноваження агентств з працевлаштування, рекрутингових агентств, 

кадрових агентств; 

- повноваження спеціалізованих державних установ, які створюються з метою 

вирішення питань працевлаштування молоді; 

- основні напрями регулювання ринку праці, зайнятості та умов праці;  

- вимоги норм національного законодавства у сфері працевлаштування; 

- принципи соціального становлення та розвитку молоді; 

- загальні вимоги до написання резюме, його специфіку та функції; 

- особливості початкової соціалізації у робочому колективі; 

- можливості комунікативної компетентності як основного чинника 

ефективного старту та кар’єрного зросту. 

Уміти: 

- аналізувати та оцінювати проблеми соціального характеру, які пов'язані з 

працевлаштуванням молоді; 



 6 

- орієнтуватися у законодавчо-нормативній базі у галузі працевлаштування 

випускників вищих навчальних закладів; 

- правильно узагальнювати і аналізувати статистичну і практичну інформацію 

у сфері зайнятості; 

- застосовувати набуті знання щодо практичних підходів до вирішення 

проблем працевлаштування; 

- орієнтуватися у конкретних життєвих ситуаціях, що виникають в умовах 

конкуренції на реальному ринку праці; 

- розробляти індивідуальні програми кар’єрного зростання, презентувати 

власний професійний та творчий потенціал; 

- правильно написати резюме, оголошення про пошук роботи, брати участь у 

співбесіді з роботодавцями; 

- реалізовувати набуті особистісні та професійні компетентності під час 

проходження випробувального строку на конкретному робочому місці. 

Самостійна робота впливає на загальний рейтинг з кредитного модулю,  

враховується при виставленні підсумкового заліку. Матеріал навчальної 

дисципліни, передбачений робочим навчальним планом для засвоєння 

студентами у процесі самостійної роботи, виноситься на підсумковий залік. 

У даних методичних вказівках наведено рекомендації щодо засвоєння 

студентами матеріалу дисципліни (кредитного модулю) „Чинники успішного 

працевлаштування за фахом”. 

1. Опис навчальної дисципліни 

1.1. Загальна характеристика дисципліни (кредитного модулю)  ЗП-12 (ЗП-10) 
„Чинники успішного працевлаштування за фахом”   

Напрям підготовки:  зварювання. 

Спеціальності: 05050401 «Технології та устаткування зварювання”, 

05050402 „Зварювальні установки”, 05050403 „Відновлення та підвищення 

зносостійкості деталей і конструкцій”. 

Освітньо-кваліфікаційний рівень: спеціаліст, магістр. 

Цикл, до якого відноситься дисципліна: вибіркові навчальні дисципліни 

розділу самостійного вибору навчального закладу. 
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1.2. ПОЛОЖЕННЯ 
про рейтингову систему оцінювання успішності студентів 
з навчальної дисципліні (кредитного модулю ЗП-12, ЗП-10)  

«Чинники успішного працевлаштування за фахом»  
 

Розподіл навчального часу по видах занять і завдань по дисципліні 

відповідно до робочого навчального плану 

 

Розподіл годин 
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10/ЗП- 1/36 12 24 Залік. 

 

Рейтинг студента по дисципліні складається з балів, отриманих їм за: 

1. Експрес-контроль на лекції 

2. Написання реферату. 

3. Залікову контрольну роботу. 

 

 Система нарахування стартових рейтингових балів і критерії оцінювання. 

 

1. Експрес-контроль на лекції 

      Ваговий бал – 5. Максимальна кількість балів, які можна одержати 

за позитивні результати експрес-контролю на лекціях (5 занять): 5 х 5 = 25 

балів. 

Бали за експрес-контроль виставляються таким чином: 

5 балів – відповідь повна (містить не менше 90% потрібної інформації); 

4 бали – відповідь достатньо повна (містить не менше 75% потрібної 

інформації); 

3 бали – відповідь не повна (містить не менше 60% потрібної 

інформації); 

0 балів – відповідь незадовільна (містить менше 60% потрібної 

інформації).  
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2. Написання реферату. 

Максимальний бал - 25.  

Бали за виконання реферату виставляються наступним чином: 

25 – 24 бали – «відмінно» - творчий підхід до розкриття теми з 

розмірковуваннями та висловлюванням власної думки; 

23 – 20 балів – «добре» - досить глибоке розкриття проблеми, має 

місце відображення власної позиції; 

19 – 14 балів – «задовільно» - обґрунтоване розкриття проблеми, 

мають місце певні недоліки; 

13 – 10 балів – «достатньо» - робота компілятивного рівня без власної 

позиції, або тему розкрито не повністю; 

0 балів – «незадовільно» - тему не розкрито. 

 

Підрахунок максимальної кількості балів (стартовий рейтинг Rc) за 

контрольні заходи в семестрі наведений у таблиці 

Складові рейтингу Rc Кількість 

занять у 

семестрі 

Вагові бали за 

контрольні 

заходи 

Сума вагових 

балів за контрольні 

заходи 

Експрес-контроль на 

лекції  R1 

5 5 25 

Написання реферату R2  25 25 

                                                  УСЬОГО Rc = R1 + R2 50 

Величина шкали рейтингу R = 100 балів 

Стартовий рейтинг  Rc = 50 балів 

Рейтинг залікової контрольної роботи Rзал = 50 балів 

Умовою допуску до заліку є наявність у студента балів, кількість яких є не 

меншою, ніж 50%  від величини стартового рейтингу, тобто 25 балів, а також 

позитивна оцінка за реферат. 

Критерії оцінювання залікової контрольної роботи Rзал. 

Завдання контрольної роботи складається з двох питань з різних розділів 

робочої програми дисципліни. 

Кожне питання контрольної роботи оцінюється у 25 балів відповідно до системи 

оцінювання: 

25 – 23 бали – «відмінно» - відповідь містить не менше 90% потрібної 

інформації; 
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22 – 20 балів – «добре» - відповідь містить не менше 75% потрібної інформації; 

19 – 15 балів – «задовільно» - відповідь містить не менше 60% потрібної 

інформації; 

0 балів – «незадовільно» - відповідь містить менше 60% потрібної інформації; 

Сума балів стартового рейтингу студента та балів, які він отримав за кожне 

питання контрольної залікової роботи переводиться до залікової оцінки згідно з 

таблицею. 

 

Таблиця для переведення рейтингової оцінки по навчальній дисципліні. 

 

RD=Rc+Rзал Оцінка ECTS Традиційна оцінка 

95 – 100 A 

85 – 94 B 

75 – 84 C 

65 – 74 D 

60 – 64 E 

 

 

зараховано 

Менш 60 Fx не зараховано 

Реферат не зараховано F не допущений 

 

3. Методичні вказівки до вивчення розділів курсу 

Розділ 1. Основні чинники успішного працевлаштування. 

Тема 1.1. Проблема працевлаштування та зайнятості молоді. 

Після вивчення даної теми необхідно знати: 

− Процес працевлаштування як необхідний момент самореалізації. 

− Механізми подолання певних страхів у випускників на початку 

пошуку роботи. 

− Проблема працевлаштування та зайнятості молоді. 

− Самозайнятість як один із шляхів працевлаштування молоді. 

Питання для самоконтролю: 

1. У чому полягають основні проблеми працевлаштування молоді? 

2. Чому одним з важливих шляхів працевлаштування є самозайнятість?  

Література: 1 – 3, 7, 8, 13,14,16-18, 29. 

 



 10 

Тема 1.2. Характеристика основних функцій підрозділу вищого 

навчального закладу щодо сприяння працевлаштуванню студентів і 

випускників. 

Після вивчення даної теми необхідно знати: 

− Характеристика основних функцій підрозділу вищого навчального закладу 

щодо сприяння працевлаштуванню студентів і випускників. 

- Відповідальні особи та контакти. 

Питання для самоконтролю: 

1. Яким чином структурні підрозділи НТУУ «КПІ»  можуть допомогти у 

працевлаштуванні студента чи випускника? 

2. Які основні функції мають ці підрозділи? 

Література: 7, 8, 13,14 

 

Тема 1.3. Алгоритм пошуку роботи та специфіка роботи з агентствами з 

працевлаштування. 

Після вивчення даної теми необхідно знати: 

- Поняття та основні відмінності агентств з працевлаштування, рекрутингових 

агентств, кадрових агентств. Організація та специфіка їх роботи. Особливості 

співпраці з ними. 

- Державні служби зайнятості як центр реалізації державної політики 

зайнятості населення. 

- Використання новітніх технологій під час пошуку роботи. 

- Пошук випускниками вільних вакансій в Інтернеті. 

- Поняття алгоритму пошуку роботи.  

Питання для самоконтролю: 

1. Які відмінності між рекрутинговим та кадровим агентством? 

2. Що включає в себе поняття «алгоритм пошуку роботи»? 

Література: 21, 22. 

 

Тема 1.4. Резюме як основний документ особистості, що зайнята 

пошуками роботи. 

Після вивчення даної теми необхідно знати: 

− Загальні вимоги до написання резюме. 

− Види резюме: хронологічне та функціональне; резюме комбінованого типу; 

резюме в форматі відео презентації. 
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− Правила складання супровідного листа до резюме. 

Питання для самоконтролю: 

1. Що таке резюме? Яка його функція? 

2. Як написати резюме комбінованого типу? 

3. З якою метою треба писати супровідного листа до резюме? 

Література: 21, 22. 

 

Тема 1.5. Тестування та інтерв’ю, як основні методи перевірки 

кандидата на роботу. Співбесіда з роботодавцем. 

Після вивчення даної теми необхідно знати: 

− Поняття тестування. 

− Зміст та функції тестування при проходженні співбесіди безпосередньо у 

потенційного роботодавця та у рекрутинговій компанії. 

− Види та методи тестування. 

− Особливості самостійної підготовки до проходження різних видів тестів. 

Питання для самоконтролю: 

1. Як треба готуватись до інтерв’ю? Які відмінності мають різні види інтерв’ю 

(структуроване, по компетенціях, CASE-інтерв'ю, стрес-інтерв'ю)? 

2. Як готуватись та як поводити себе під час співбесіди з роботодавцем? 

3. Яким чином можна виховати в собі якості та навички для ефективної само 

презентації? 

Література: 12, 20 - 22. 

14 

Тема 1.6. Перші кроки на робочому місці. 

Після вивчення даної теми необхідно знати: 

− Поняття позиціонування «Я-компанія». 

− Ознаки та атрибути корпоративної культури компанії. 

− Агенти аккультурації. 

− Визначення видів та адекватна інтерпретація основних комунікативних 

процесів. 

Питання для самоконтролю: 

1. Які особливості має початкова соціалізація у робочому колективі? 

2. Чому комунікативна компетентність є основним чинником ефективного 

старту та кар’єрного зросту? 

Література: 10, 12, 15, 19, 20. 
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   Розділ  2. Правове забезпечення успішного працевлаштування. 

Тема 2.1.  Основні напрями регулювання ринку праці, зайнятості та умов 

праці. 

Після вивчення даної теми необхідно знати: 

− Становлення та розвиток ринку праці в Україні. 

− Соціальна політика у сфері зайнятості населення. 

− Галузева структура зайнятості населення. 

− Сучасний рівень економічної активності населення України. 

− Прогнози розвитку ринку праці в Україні. 

Питання для самоконтролю: 

1. Яким чином відбувається створення нових робочих місць? 

2. Яке значення у сфері занятості мають освітня та професійна підготовка? 

3. Яки заходи допомагають запровадженню нових технологій, схем організації 

виробництва? 

4. Яким чином відбувається забезпечення економіки висококваліфікованими 

фахівцями різних напрямів. 

Література: 4, 5, 6, 9. 

15 

Тема 2.2.  Законодавчо-нормативна база в галузі працевлаштування 

випускників вищих навчальних закладів. 

Після вивчення даної теми необхідно знати: 

− Стаття 43 Конституції України та її принципове положення щодо права 

кожного громадянина на працю. 

− Кодекс законів про працю в Україні. 

− Закон України «Про зайнятість населення» та його роль у регулюванні 

відносин працевлаштування. 

Питання для самоконтролю: 

1. Яким чином Закон України «Про сприяння соціальному становленню та 

розвитку молоді в Україні» та основні напрями реалізації державної молодіжної 

політики в Україні допомагають соціальному становленню та розвитку молоді? 

2. Що Ви можете сказати про ознаки та атрибути корпоративної культури 

компанії? 

Література: 11, 23, 24, 26, 27, 30. 

Тема 2.3. Правове регулювання трудових відносин. 

Після вивчення даної теми необхідно знати: 
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− Правове регулювання трудових відносин між роботодавцем і працівником. 

− Поняття, форма і строки трудового договору. Зміст трудового договору. 

− Контракт, як особлива форма трудового договору. 

− Загальний порядок укладення трудового договору. 

− Загальні підстави припинення трудового договору. Розірвання трудового 

договору з ініціативи працівника. Розірвання трудового договору з ініціативи 

власника або уповноваженого ним органу. 

Питання для самоконтролю: 

1. Які існують норми тривалості робочого часу та відпочинку?  

2. Який порядок і умови надання щорічних відпусток? 

3. Що Ви можете сказати про загальні підстави і умови матеріальної 

відповідальності працівників? 

Література: 25, 28, 31, 32 

 

Тема 2.4. Загальний порядок прийняття на роботу. Основні документи 

при прийомі на роботу. Термін випробування. 

Після вивчення даної теми необхідно знати: 

− Трудова книжка – основний документ про трудову діяльність. Порядок 

ведення трудової книжки. 

− Документи, необхідні для укладення трудового договору. 

- Випробування при прийнятті на роботу.  

- Переведення на іншу роботу, зміна істотних умов праці. 

Питання для самоконтролю: 

1. Як законодавчо обґрунтовується необхідність випробувального терміну 

при прийнятті на роботу? 

2. Яким чином, у відповідності до закону, проводиться переведення 

працівника на іншу роботу, або зміна істотних умов праці? 

Література: 21, 22, 33. 

17 
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