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ВСТУП
Метою
вивчення
дисципліни
«Чинники
успішного
працевлаштування за фахом» є ознайомлення студентів з
проблемами працевлаштування та шляхами їх вирішення, засвоєння
ними теоретичних основ і набуття практичних навичок при пошуку
роботи; оформлення документів при працевлаштуванні; ділового
спілкування з роботодавцем.
Вивчення дисципліни «Чинники успішного працевлаштування
за фахом» базується на знаннях отриманих з таких навчальних
дисциплін як «Економічна теорія», «Основи менеджменту»,
«Логістика», «Комп’ютерна техніка та програмування», «Основи
теорій систем і управління», «Транспортна статистика»,
«Правознавство», «Ділова іноземна мова», «Ділова українська
мова», «Управління транспортом», «Інформаційні системи і
технології на транспорті», «Комерційна робота на транспорті»,
«Введення в проектний аналіз», «Взаємодія видів транспорту»,
«Вантажні перевезення», «Пасажирські перевезення», «Організація
та технологія вантажних робіт на транспорті», «Організація
міжнародних
автомобільних
перевезень»,
«Основи
зовнішньоекономічної діяльності», «Основи маркетингу».
В результаті вивчення даного курсу студент повинен знати
предмет і базові поняття дисципліни; основи законодавства про
працю; джерела отримання інформації про вакансії та принципи їх
використання в процесі пошуку роботи; правила складання резюме
та вимоги до написання ділових листів; стратегію ефективної
співбесіди з роботодавцем та основи самопрезентації, а також уміти
застосовувати раціональні прийоми пошуку збору та використання
джерел отримання інформації про вакансії; складати професіограми
за фахом; складати резюме та документи, що допоможуть у
успішному працевлаштуванні за фахом; правильно поводити себе
під час співбесіди з роботодавцем.
Дані методичні вказівки допомогти студенту поглибити знання
чинників успішного працевлаштування за фахом та покращати
самостійну роботу над дисципліною.
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1. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
СТУДЕНТА
Денна
форма
навчання

Заочна
форма
навчання

Лекційні заняття, год.

4

2

Лабораторні заняття, год.

0

0

Практичні (семінарські) заняття,
год.

4

2

Всього аудиторних, год.
Індивідуальна робота, год.

8
0

4
0

Самостійна робота, год.

28

32

Загальний обсяг, год.
РГР

36
0

36
0

Контрольні роботи, шт.

0

0

Екзамени
Заліки

0
1

0
1

Вид роботи

Самостійна робота студента є однією із важливих складових
навчального процесу, яка безпосередньо впливає на глибину,
неформальність та стійкість набутих знань і умінь.
Метою самостійної роботи студента є забезпечення засвоєння
в повному обсязі навчальної програми шляхом свідомого
закріплення, поглиблення і систематизації набутих теоретичних
знань, а також опанування навичок роботи з навчальною і науковометодичною літературою, вміння вільно орієнтуватися в
інформаційному просторі.
СРС є основним засобом оволодіння навчальним матеріалом
під час позааудиторної навчальної роботи і його творчого
застосування в майбутній професійній діяльності.
Розрізняють види (самостійна робота, яка забезпечує
підготовку до аудиторних занять, поточного і семестрового
контролю знань; пошуково-аналітична робота; науково-дослідна
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робота; практика на підприємствах та в організаціях, участь в
тренінгах) та форми (самостійне опрацювання або вивчення
теоретичного матеріалу; виконання домашніх завдань; підготовка
до контрольних робіт, тестів та інших форм поточного контролю;
письмове оформлення звітів з лабораторних робіт; підготовка до
модульних та семестрових контролів; підготовка рефератів тощо)
самостійної роботи студента.
Самостійна робота з дисципліни «Чинники успішного
працевлаштування за фахом» передбачена навчальним планом
підготовки студентів спеціальностей 7.07010102 та 8.07010102
«Організація
перевезень
та
управління
на
транспорті
(автомобільний транспорт)».
Самостійна робота студентів спрямована на досягнення
поставленої мети через виконання відповідних завдань, зміст,
обсяги і структура яких наведені далі.
Під час виконання самостійної роботи студенти поглиблюють
отримані знання та самостійно вивчають матеріали окремих
шляхом опрацювання відповідної літератури, здійснюють
підготовку до практичних занять та залікових модулів
Самостійна робота студентів

№
з\п
1
1
2
3
4

Види навчальної діяльності
2
Опрацювання лекційного
матеріалу
Підготовка до практичних занять
Самостійна робота (опрацювання
окремих частин тем програм, які не
викладаються на лекціях)
Разом

Обсяг часу, годин
заочна
дена форма
форма
навчання
навчання
3
4
10,0

4,0

18,0

28,0

28,0

32
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ІІ. ТЕМАТИЧНИЙ МАТЕРІАЛ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО
ОПРАЦЮВАННЯ СТУДЕНТОМ
Тема 1. Головні чинники включення молоді у трудову
діяльність
1.1. Предмет, мета і базові фахові поняття дисципліни „Чинники
успішного працевлаштування за фахом”.
1.2. Ситуація на ринку праці.
1.3. Форми безробіття.
1.4. Спонукальні мотиви діяльності.
1.5. Відповідальність за життєву самореалізацію.
Тема 2. Шляхи та етапи виходу молоді на ринок праці,
зокрема пошук місця роботи
2.1. Основні законодавчі акти, що регулюють державну політику
зайнятості.
2.2. Основі джерела отримання інформації про вакансії,
принципи їх використання в процесі пошуку роботи.
2.3. Інформаційні листи про себе.
2.4. Принципи визначення професійної придатності та процес її
формування (складання професіограми).
Тема 3. Підготовка та оформлення документів при
працевлаштуванні
3.1. Призначення та структура резюме.
3.2. Правила оформлення успішного резюме.
3.3. Помилки при складанні резюме.
3.4. Особливості супровідних листів.
3.5. Документація з кадрово-договірних питань (заява,
автобіографія, анкета, контракти).
Тема 4. Основи спілкування з роботодавцем
4.1. Загальна характеристика співбесіди та її призначення.
4.2. Підготовка до співбесіди з роботодавцем.
4.3. Основні правила поведінки спілкування під час співбесіди.
4.4. Адаптація в новому колективі.
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Завдання для самостійної роботи

№
з\п
1
2
3
4
5
12

Назва теми

2
Тема 1. Головні чинники включення молоді у
трудову діяльність
Тема 2. Шляхи та етапи виходу молоді на
ринок праці, зокрема пошук місця роботи
Тема 3. Підготовка та оформлення документів
при працевлаштуванні
Тема 4. Основи спілкування з роботодавцем
Разом

Кількість годин
дена
Заочна
форма
форма
навчан
навчан
ня
ня
3
4
3,5

4,0

7,0

8,5

10,5

12,0

7,0
28,0

7,5
32,0

Підсумком самостійної роботи над вивченням дисципліни
«Чинники успішного працевлаштування за фахом» є складання
письмового звіту за темами вказаними вище.
Загальний обсяг звіту визначається з розрахунку 0,25 сторінки на
1 год. самостійної роботи. Звіт включає план, вступ, основну
частину, висновки, список використаної літератури та додатки.
Звіт оформляється на стандартному папері формату А4
(210×297) з одного боку. Поля: ліве – 30мм, верхнє та нижнє –
20мм, праве – 10мм. Звіт може бути рукописним або друкованим і
виконується українською мовою.
Захист звіту про самостійну роботу відбувається в терміни,
спільно обумовлені студентом і викладачем.
ІІІ. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ
1. Конспект лекцій на паперовому та електронному носії;
2. Друкований роздатковий матеріал.
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року.
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посіб. для вищ. і серед. спеціальн. навч. закладів/ М.
Г.Зубков. – Харків: Торсінг, 2001. –384 с.
Корбутяк В.І. Діловодство: Навч. посібник. для студ.
напряму підгот. 6.030601 "Менеджмент"/ В.І. Корбутяк, З.О.
Толчанова. – Рівне: НУВГП, 2010. –122 с.
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психологічна науки в Україні. Збірник наукових праць до
15-річчя АПН України у 5 тт. Т.5 Неперервна професійна
освіта: теорія і практика. - К. : Педагогічна думка, 2007. – С.
301-307.
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посіб. для студ. вищ. навч. закладів. / Л.Г. Погиба, Т.О.
Грибінченко, М.П. Баган. – К.: Либідь, 2002. –240 с.
Потелло Н.Я. Українська мова і ділове мовлення: навч.
посіб. – 5-те вид., стереот./ Н.Я. Потелло. – К.: МАУП, 2002.
– 256 с.
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V. ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ
13. Наукова бібліотека НУВГП – м.Рівне, вул. Приходька, 75, т.2225-39
14. Обласна наукова бібліотека – м.Рівне, майдан Короленка, 6,т.2270-63
15. http://www.mlsp.gov.ua/ – Міністерство праці та соціальної
політики України
16. http://www.portal.rada.gov.ua/– Верховна рада України
17. http://www.kmu.gov.ua/ – Кабінет Міністрів України
18. http://www.library.snu.edu.ua/ – Наукова бібліотека
19. http://www.dcz.gov.ua/– Рівненський обласний центр зайнятості

9

