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РОЗДІЛ 1.  ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Предмет навчальної дисципліни 

Предметом навчальної дисципліни є формування теоретичних на практичних вмінь та 

навичок з побудови ділової кар’єри, що не  можлива  без  оволодіння  навичками  складання  

кар’єрограм, професіограм,  планів  кар’єрного  зростання,  резюме,  портфоліо кар’єрного  

просування,  застосування  кар’єрного  самоменеджменту  та вибору  способів  подолання  

кар’єрних  криз для майбутніх  керівників,  менеджерів  з  персоналу,  та  фахівців  у будь-якій  

сфері діяльності. 
 

Мета начальної дисципліни 

Мета начальної дисципліни: формування у слухачів уявлення про формування системи 

теоретичних і практичних знань у галузі управління кар’єрним просуванням в органах 

публічної влади чи бізнес-структурах. 
   

Основні завдання 

Основні завдання навчальної дисципліни: 

– формування теоретичних знань та практичних навиків управління діловою кар’єрою,  

– можливість формування навиків практичного використання методів оцінки та мотивації 

кар’єрного просування персоналу, 

–  розробка заходів щодо  системи управління кар’єрою персоналу,  

– формування уявлення про основні категорії, критерії та види кар’єри персоналу органів 

публічної влади чи бізнес-структур. 

 

Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі 

  Дисципліна вивчається після навчальних дисциплін «Вступ до фаху. Теорія та історія 

управління», «Теорія та практика публічного адміністрування», «Організація управління 

бізнесом» та ін. 

 

Вимоги до знань і умінь: 

За умов успішного виконання вимог щодо опанування науки студент набуде 

компетентностей: 

 

Інтегральна компетентність: 

Здатність розв’язувати складні завдання, виробничі ситуації,  проблеми у сфері 

професійної діяльності із поглибленим рівнем знань та вмінь інноваційного характеру, 

достатнім рівнем інтелектуального потенціалу 

 

Загальні компетентності: 

- здатність вчитися, здобувати нові знання, уміння, у тому числі в сфері, відмінної від 

професійної. 

- здатність критично оцінювати й переосмислювати накопичений досвід. 

- здатність адаптуватися до нових ситуацій у професійній діяльності, бути ініціативним 

та креативним, генерувати та формулювати нові ідеї, обґрунтовувати їх доцільність. 

- вміння нестандартно мислити, застосовувати знання з менеджменту в широкому 

діапазоні практичної роботи та в повсякденному житті. 

 

Професійна компетентність, яка отримується студентами після вивчення 

навчальної дисципліни: 

– Здатність обґрунтовувати роль та необхідність управління діловою кар’єрою 

– Враховувати особисті якості при побудові кар’єри  



– Здатність планувати кар’єру  

– Здатність обґрунтовувати роль та необхідність управління діловою кар’єрою 

– Аналізувати розвиток кар’єрної мотивації 

–  Враховувати особисті характеристики при побудові кар’єри людини 

– Обирати оптимальний шлях розвитку  

– Здатність здійснювати пошук роботи та складання супровідних документів 

– Здійснювати управління корпоративною культурою на підприємстві 

– Організувати процес адаптації персоналу на підприємстві  

– Приймати кар’єрні рішення 

– Здатність застосовувати інструменти тайм-менеджменту 

– Протистояти кар’єрним кризам  

– Здійснювати кар’єрний самоменеджмент  

– Застосовувати правила ділового спілкування  

– Формувати діловий імідж  

– Оцінювати ефективність кар’єрного процесу 

 

Вимоги до знань і умінь: 

  а) знати: 

– теоретичні поняття, категорії, що стосуються управління діловою кар’єрою персоналу 

різних категорій;  

– сутність кар’єрного планування, його етапи та засоби; особливості прояву факторів 

мотивації та розвитку успішної ділової кар’єри персоналу;  

– теоретичні аспекти формування системи цінностей персоналу; 

–  методичне забезпечення оцінки кар’єрного потенціалу і рівня вираженості кар’єрної 

мотивації;  

– особливості різних типів, видів, моделей та етапів ділової кар’єри персоналу;  

– сутність типів корпоративних культур та діагностику їх сумісності з цінностями і 

очікуваннями персоналу; 

–  сутність та методи прийняття кар’єрних рішень; 

–  роль ділового спілкування та ділового іміджу в управлінні кар’єрою; 

–  теоретичні аспекти оцінки ефективності власної діяльності з кар’єрного просування. 

 б) уміти:  

– застосовувати теоретичні знання та практичні навики щодо організації процесу 

управління діловою кар’єрою; 

– активізовувати  власні зусилля з побудови кар’єри, 

– оволодіти  навичками  складання  кар’єрограм, професіограм,  планів  кар’єрного  

зростання,  резюме,  портфоліо кар’єрного  просування,  застосування  кар’єрного  

самоменеджменту  та вибору  способів  подолання  кар’єрних  криз. 

– здійснювати аналіз власних сильних і слабких сторін;  

– здійснювати оцінку ефективності власної діяльності з розвитку кар’єри; 

–  визначати стратегічні напрями розвитку власної кар’єри;  

– аналізувати ефективність кар’єрного процесу; складати резюме; 

– складати плани адаптації та розвитку персоналу 

 

Методика викладання дисципліни передбачає застосування сучасних тренінгових методів 

навчання, які дозволяють комплексно засвоїти знання та набути всебічних практичних 

навичок.  

 



Опанування навчальною дисципліною повинно забезпечувати необхідний рівень 

сформованості вмінь: 

 

Назва рівня 

сформованості 

вміння 

Зміст критерію рівня 

сформованості вміння 

1. Репродуктивний 
Вміння відтворювати знання, передбачені даною навчальною 

програмою 

2. Алгоритмічний 
Вміння використовувати знання у практичній діяльності при 

розв’язуванні типових ситуацій 

3. Творчий 
Здійснювати евристичний пошук і використовувати набуті знання 

для розв’язання нестандартних завдань та проблемних ситуацій 

 

Робоча програма складена на  3 кредити. 

 

Форми контролю  – залік. 

 

 

РОЗДІЛ 2.  ОПИС ПРЕДМЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«Секрети управління діловою кар’єрою» 

 

Характеристика навчальної дисципліни 

Шифр та найменування  галузі 

знань: 

28 Публічне управління та 

адміністрування 

Цикл дисциплін за навчальним планом: 

цикл професійної та практичної підготовки  

Код та назва спеціальності: 

281 «Публічне управління та 

адміністрування» 

Освітній  ступінь: 

Бакалавр 

Курс:  ІІ 

Семестр:  ІІ 

Методи навчання: 

лекційні заняття, семінарські заняття, самостійна 

робота, ІНДЗ (творчі завдання), робота в бібліотеці, 

Інтернеті, захист реферативних робіт,  складання 

схем, таблиць тощо 

 

Кількіс

ть 

кредиті

в 

ECTS 

Кількіс

ть 

годин  

Кількість 

аудиторн

их годин 

Лекц

ії 

Семінари, 

практичні 

завдання 

 

Залі

к 

 

Самостій

на робота 

студента 

(СРС) 

Індивідуаль

на робота 

студента 

(ІР) 

3 90 20 12 8 4 40 20 

Кількість  

тижневих годин 

Кількість 

змістових 

модулів (тем) 

Кількість заліків 

по 

модулях/контроль

них робіт 

Вид контролю 

 

2 
1(6) 1 Залік 

 

 

 

 

РОЗДІЛ 3.  ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 



 

Номер теми Назва теми 

1. Теоретичні засади управління діловою кар’єрою 

2. Особливості планування та управління діловою кар’єрою 

3. Типи, моделі та стратегії кар’єри  

4. Управління фактором часу в діловій кар’єрі 

5. Особливості застосування технології кар’єрного менеджменту 

6. Мистецтво переконання та правила ділового спілкування 

 

 

РОЗДІЛ 4.  ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Тема 1. Теоретичні засади управління діловою кар’єрою 
Сутність поняття "кар’єра". Фактори впливу на ділову кар’єру. Зв’язок кар’єри з життєвими 

планами людини. Відмінності між діловою і соціальною кар’єрою. Типології особистості. 

Характерні якості особистості. Здібності і досвід особистості. Теоретичні засади оцінки 

впливу психологічних особливостей людини на її кар’єру.  

 

Тема 2. Особливості планування та управління діловою кар’єрою 

Критерії та фактори кар’єрного успіху. Особистісні характеристики менеджерів. Поняття про 

планування. Цільове управління. Етапи планування кар’єри. Кар’єрограма, професіограма. 

Організація обміу інформацією в процесі планування кар’єри. Сутність та принципи 

управління кар’єрою. Поняття про управ-ління службово-про-фесійним просу-ванням 

персоналу.  

 

Тема 3. Типи, моделі та стратегії кар’єри 

Стратегії кар’єри. Взаємодія типів особистості і типів кар’єри.  Характерні моменти кар’єри. 

Особливості процесу управління кар’єрою на різних її етапах. Постановка довгострокових, 

середньострокових та короткострокових кар’єрних цілей.  

 

 

Тема 4. Управління фактором часу в діловій кар’єрі 

Особливості застосування інструментів тайм-менеджменту. Закономірності ділової 

активності. Ефективність та контроль за використанням часу у діловій кар’єрі 

 

Тема 5. Особливості застосування технології кар’єрного менеджменту 

 Сутність самоменеджменту. Теоретичні аспекти самоменеджменту. Непередбачуваність у 

кар’єрі та сутність кар’єрних криз. Характер протікання кар’єрних криз у студентів. Шляхи 

подолання кар’єрних криз. 

 

Тема 6. Мистецтво переконання та правила ділового спілкування 

Тактика і техніка переконання. Етапи підготовки і проведення ділових бесід і переговорів.  

Правила ділового спілкування. Організація презентацій. Вибір виду нарад, засідань, семінарів. 

 

 

РОЗДІЛ 5.  СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

 

Основна література 

1. Професійна кар’єра особистості в сучасних умовах: монографія /В. Т. Лозовецька. – Київ, 

2015. – 279 с. – Режим 

доступу:https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&ua

ct=8&ved=2ahUKEwi7rajU8s_uAhWNlIsKHS4lAdMQFjAGegQICBAC&url=https%3A%2F
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%2Fcore.ac.uk%2Fdownload%2Fpdf%2F32310612.pdf&usg=AOvVaw2v3e-

wtUqR6jkgt5l4KsIk 

2. Літинстка В. А. Управління кар’єрою персоналу: навчальний посібник. 2015. – Режим 

доступу: 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwi7raj

U8s_uAhWNlIsKHS4lAdMQFjAIegQIChAC&url=http%3A%2F%2Felar.khnu.km.ua%2Fjsp

ui%2Fbitstream%2F123456789%2F5010%2F1%2F%25D0%25BF%25D0%25BE%25D1%25

81%25D1%2596%25D0%25B1%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25BA.docx&usg=AO

vVaw3jksFTzHLEYmpD76Jv3Y83 

3. Управління діловою кар’єрою : навчальний посібник для студентів напряму підготовки 

"Управління персоналом та економіка праці" усіх форм навчання / Г. В. Назарова, І. П. 

Отенко, С. В. Мішина та ін. – Х. : Вид. ХНЕУ, 2013. – 295 с. 

4. Дахно І. І. Ділова кар’єра. Навч. посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 528 с. – 

Режим доступу: 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ve

d=2ahUKEwilvYq--

8_uAhUlmYsKHc3FC9k4ChAWMAF6BAgBEAI&url=https%3A%2F%2Fchtyvo.org.ua%2F

authors%2FDakhno_Ivan%2FDilova_kariera.pdf&usg=AOvVaw0z77V6XOGYF-36Ea4djlep 

5. Мізерний В. М. Технології пошуку роботи. Навчальний посібник / В. М. Мізерний, Л. І. 

Северин, О. М. Тарасова - Вінниця: ВНТУ, 2012. - 264 с. 

6. Управління розвитком персоналу: Навчальний посібник/ Т. П. Збрицька, Г. О. Савченко, 

М. С. Татаревська. За заг. ред. М.С. Татаревської. − Одеса: Атлант, 2013. — 427 с. – Режим 

доступу: 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiAzJ

zShdDuAhW_AhAIHaTIBF84ChAWMAV6BAgIEAI&url=http%3A%2F%2Fdspace.oneu.ed

u.ua%2Fjspui%2Fbitstream%2F123456789%2F467%2F1%2F%25D0%25A3%25D0%25A0%

25D0%259F.pdf&usg=AOvVaw1NMBR1uSwKjm5y8yNPDRo 

 

Додаткова література: 

1. Зайченко О. І., Кузнецова В. І. Управління людськими ресурсами: навч. пос. /за наук. ред. 

О. І. Зайченко. – Івано-Франківськ, «Лілея НВ», – 2015. – 232 с. – Режим доступу:  

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ve

d=2ahUKEwj9hr7lhtDuAhXNxIsKHejYB98QFjAAegQIARAC&url=http%3A%2F%2Fumo.e

du.ua%2Fimages%2Fcontent%2Fdepozitar%2Fnavichki_pracevlasht%2Fuprav_l_resurs.pdf&

usg=AOvVaw0OUFrTPMa56vkx23orS8it 

2. Стратегічне управління людськими ресурсами : навч. посіб. / І. Л. Петрова. — К. : КНЕУ, 

2013. — 466  c. – Режим доступу:  

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ve

d=2ahUKEwj9hr7lhtDuAhXNxIsKHejYB98QFjABegQIAhAC&url=https%3A%2F%2Flibrar

y.krok.edu.ua%2Fmedia%2Flibrary%2Fcategory%2Fnavchalni-

posibniki%2Fpetrova_0003.pdf&usg=AOvVaw3FW1q2lGIhDpijaPaq8VLg 

7. Савельєва В.С., Єськов О.Л. Управління діловою кар’єрою. Навч. пос. – К.: Центр учбової 

літератури, 2007. – 176 с. 

 

 

РОЗДІЛ 6.  ГРАФІК РОЗПОДІЛУ НАВЧАЛЬНОГО  ЧАСУ 

ЗА ОСВІТНЬОЮ ПРОГРАМОЮ ТА ВИДАМИ НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ 
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https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwi7rajU8s_uAhWNlIsKHS4lAdMQFjAIegQIChAC&url=http%3A%2F%2Felar.khnu.km.ua%2Fjspui%2Fbitstream%2F123456789%2F5010%2F1%2F%25D0%25BF%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2596%25D0%25B1%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25BA.docx&usg=AOvVaw3jksFTzHLEYmpD76Jv3Y83
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https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwi7rajU8s_uAhWNlIsKHS4lAdMQFjAIegQIChAC&url=http%3A%2F%2Felar.khnu.km.ua%2Fjspui%2Fbitstream%2F123456789%2F5010%2F1%2F%25D0%25BF%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2596%25D0%25B1%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25BA.docx&usg=AOvVaw3jksFTzHLEYmpD76Jv3Y83
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwi7rajU8s_uAhWNlIsKHS4lAdMQFjAIegQIChAC&url=http%3A%2F%2Felar.khnu.km.ua%2Fjspui%2Fbitstream%2F123456789%2F5010%2F1%2F%25D0%25BF%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2596%25D0%25B1%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25BA.docx&usg=AOvVaw3jksFTzHLEYmpD76Jv3Y83
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СРС/ 

ІР  

ЗАЛІКОВИЙ МОДУЛЬ № 1 

Тема 1 

Теоретичні засади 

управління діловою 

кар’єрою 

15 3 6/3 

2 1 

 

Тема 2 

Особливості 

планування та 

управління діловою 

кар’єрою 

15 

 

3 

8/5 2 1 

 

Тема 3 
Типи, моделі та 

стратегії кар’єри 
15 

3 6/3 2 2 
 

Тема 4 
Управління фактором 

часу в діловій кар’єрі 
15 

4 8/3 2 1 
 

Тема5 

Особливості 

застосування 

технології кар’єрного 

менеджменту 

15 

 

4 

6/3 2 2 

 

Тема 6 

Мистецтво 

переконання та 

правила ділового 

спілкування 

15 

3 6/3 2 1 

 

Індивідуальне навчально-

дослідне завдання (ІНДЗ) 
      

Разом годин 90 20 40/20 12 8 4 

 

 

 

РОЗДІЛ 7.  КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН АУДИТОРНИХ ЗАНЯТЬ 

7. 1  Календарно-тематичний план лекційних занять 

 

№ заняття Тема лекційного заняття 
Кількість 

годин 

1 2 3 

 

ЗАЛІКОВИЙ МОДУЛЬ № 1  

Тема 1. Теоретичні засади управління діловою кар’єрою 2 

Тема 2. Особливості планування та управління діловою кар’єрою 2 

Тема 3. Типи, моделі та стратегії кар’єри 2 

Тема 4. Управління фактором часу в діловій кар’єрі 2 

Тема 5. Особливості застосування технології кар’єрного менеджменту 2 

Тема 6.  Мистецтво переконання та правила ділового спілкування 2 

Разом годин 12 



 

7. 2  Календарно-тематичний план семінарських занять 

№ заняття Тема семінарських заняття 
Кількість 

годин 

1 2 3 

 

ЗАЛІКОВИЙ МОДУЛЬ № 1 10 

Тема 1. Теоретичні засади управління діловою кар’єрою 1 

Тема 2. Особливості планування та управління діловою кар’єрою 1 

Тема 3. Типи, моделі та стратегії кар’єри 2 

Тема 4. Управління фактором часу в діловій кар’єрі 1 

Тема 5. Особливості застосування технології кар’єрного менеджменту 2 

Тема 6.  Мистецтво переконання та правила ділового спілкування 1 

Разом годин 8 

 

 

7.3  Графік  консультацій 

 

№ 

з/п 
Назва розділу, теми, зміст консультації 

Кількіс

ть 

 годин  

1. 

Консультації щодо організації та виконання самостійної роботи студентів, 

підготовки до семінарських занять, опрацювання рекомендованої 

літератури, щодо організації індивідуальної науково-дослідної роботи та 

виконання індивідуального науково-дослідного завдання 

 

2. Консультація з підготовки до заліку  

Разом годин  

 

 

РОЗДІЛ 8.  ПЕРЕЛІК  ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ 

НА ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ 

 

1. Характеристика сучасних визначень ділової кар’єри.  

2. Система потреб персоналу сучасного підприємства.  

3. Роль тестування в оцінці здібностей персоналу.  

4. Вплив професійних здібностей на кар’єрне зростання.  

5. Типи темпераменту.   

6. Сутність та визначення поняття "професійні здібності".  

7. Характеристика сучасних визначень поняття "управління діловою кар’єрою".  

8. Види управління кар’єрою.  

9. Уникнення критичних точок кар’єри.  

10. Відношення персоналу до кар’єрного зростання.  

11. Фактори професійного росту персоналу.  

12. Поняття мотивації, її теорії.  

13.  Можливості застосування теорій мотивації в управлінні кар’єрою  



14. Передумови кар’єрного успіху в різних галузях економіки. 

15. Ставлення працівника до кар’єри.  

16.  Ранжування переліку духовних цінностей людини.  

17. Нечесні способи кар’єрного зростання  

18. Сутність прихованої кар’єри.  

19.  Поняття міжорганізаційної кар’єри.  

20. Модель кар’єрного плато. 

21. Поняття про корпоративну культуру організації.  

22. Форми вибору кар’єрної стратегії та вплив на них корпоративної культури.  

23. Аналіз визначень корпоративної культури підприємства  

24. Відмінності між поняттями адаптації і соціалізації.  

25. Етапи адаптації персоналу і вплив їх перебігу на кар’єрне зростання. 

 

РОЗДІЛ 9.  МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

 

 Семестровий залік не передбачає написання підсумкової контрольної роботи. 

Остаточною оцінкою з дисципліни за семестр є підсумкова семестрова оцінка, що складається 

з балів поточного контролю. Поточний контроль має на меті оцінити роботу студентів за 

всіма видами аудиторної роботи (лекції, практичні роботи/семінарські заняття) та відображає 

поточні навчальні досягнення студентів в освоєнні програмного матеріалу дисципліни. 

Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних занять/семінарських занять 

і має на меті перевірку рівня підготовленості студента до виконання конкретної роботи. Його 

інструментами є опитування, виступи на практичних роботах/семінарських заняттях, дискусії, 

обговорення і поточне експрес-тестування.  

 

9.1  Таблиця оцінювання (визначення рейтингу)  навчальної діяльності студентів 

 

 

Підсумкова оцінка за змістовий модуль оцінюється за розрахунком: 

20
...21 



п

ООО
ПО п  

де  О1, О2, ... – оцінки за знання на поточних практичних роботах/семінарських заняттях та 

результати поточних тематичних тестувань; 

п – кількість практичних робіт/семінарських занять. 

 

 

9.2  Система нарахування рейтингових балів 

та критерії оцінювання знань студентів 

 

Поточний та модульний 

контроль 

Індивідуальна 

робота студента 

(ІНДЗ) 

Заохочувальні 

бали 

(затверджені 

Вченою радою 

Університету) 

РАЗОМ – 

100 балів Семінарські 

заняття 

Заліки по 

модулях 

(контроль

ні роботи) 

100 балів 



№ 

з/п 

Види робіт. 

Критерії оцінювання знань студентів 
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1.   Бали поточної успішності за участь у семінарських, практичних, лабораторних 

заняттях 

Критерії оцінювання 5 балів 

Практичні роботи/семінарські заняття 

Оцінку «відмінно» (максимально 5 балів за практичну 

роботу/семінарське заняття) студент отримує за умови відповідності 

виконаного завдання студентом та його усної відповіді (захисту 

виконаної практичної роботи) за усіма п’ятьма зазначеними 

критеріями. 

Відсутність тієї чи іншої складової знижує оцінку. 

Контроль систематичного виконання семінарських занять і 

самостійної роботи 

Відмінно («5») – студент в повному обсязі володіє навчальним 

матеріалом, вільно самостійно та аргументовано його викладає під 

час усних виступів та письмових відповідей, глибоко та всебічно 

розкриває зміст теоретичних питань та практичних завдань, 

використовуючи при цьому обов’язкову та додаткову літературу. 

Правильно вирішив усі тестові завдання. 

5 

Добре («4») – студент достатньо повно володіє навчальним 

матеріалом, обґрунтовано його викладає під час усних виступів та 

письмових відповідей, в основному розкриває зміст теоретичних 

питань та практичних завдань, використовуючи при цьому 

обов’язкову літературу. Але при викладанні деяких питань не 

вистачає достатньої глибини та аргументації, допускаються при 

цьому окремі несуттєві неточності та незначні помилки. Правильно 

вирішив більшість тестових завдань.  

4 

Задовільно («3») – студент в цілому володіє навчальним матеріалом 

викладає його основний зміст під час усних виступів та письмових 

відповідей, але без глибокого всебічного аналізу, обґрунтування та 

аргументації, без використання необхідної літератури допускаючи 

при цьому окремі суттєві неточності та помилки. Правильно вирішив 

половину тестових завдань. 

3 

Незадовільно («2») – студент не в повному обсязі володіє навчальним 

матеріалом. Фрагментарно, поверхово (без аргументації та 

обґрунтування) викладає його під час усних виступів та письмових 

відповідей, недостатньо розкриває зміст теоретичних питань та 

практичних завдань, допускаючи при цьому суттєві неточності, 

правильно вирішив меншість тестових завдань. 

2 

Незадовільно («1») – студент частково володіє навчальним 

матеріалом не в змозі викласти зміст більшості питань теми під час 

усних виступів та письмових відповідей, допускаючи 

 при цьому суттєві помилки. Правильно вирішив окремі тестові 

завдання. 

0-1 

2.  Самостійна робота студентів (СРС) 

Критерії оцінювання  

Самостійна робота (тестування за результатами виконаних 

самостійних робіт) 

 

 



Самостійна робота студентів, яка передбачена в темі поряд з 

аудиторною роботою, оцінюється під час поточного контролю теми 

на відповідному занятті. Засвоєння тем, які виносяться лише на 

самостійну роботу контролюється при підсумковому семестровому 

контролі. 

 

 

 

3.  Залік по модулю  

Критерії оцінювання  5 балів 

Модульний контроль. 

 Модульний контроль проводиться у тестовій письмовій формі за 

окремими варіантами 

0 - 5 

Встановлено 3 рівні складності завдань.  

1. Перший рівень (завдання 1) – завдання із вибором відповіді – 

тестові завдання. 

Завдання з вибором відповіді вважається виконаним правильно, якщо 

в картці тестування записана правильна відповідь.  

1 бал 

2. Другий рівень (завдання 2) – завдання з короткою відповіддю.  

Завдання з короткою відповіддю вважається виконаним правильно, 

якщо студент дав вірні визначення, посилання, тлумачення, короткі 

коментарі. 

2 бали 

3. Третій рівень (завдання 3) – завдання з розгорнутою 

відповіддю (повне обґрунтування  відповіді).  

В цих завданнях треба зробити послідовні, логічні пояснення, 

необхідні посилання, вказати факти, з яких випливає те чи інше 

твердження. Якщо потрібно, то слід проілюструвати думки схемами, 

графіками, таблицями.  

2 бали 

4.  Індивідуальна робота студента (ІНДЗ) 

Критерії оцінювання  

Відмінно («до 5») – студент в повному обсязі виконав ІР, вільно 

самостійно та аргументовано її  викладає під час усних виступів, 

глибоко та всебічно розкриває зміст теоретичних питань та 

практичних завдань, використовуючи при цьому обов’язкову та 

додаткову літературу. В роботі використані сучасні методи аналізу.  

План роботи поданий і затверджений в терміни, які узгоджені на 

кафедрі. Захистив ІНДЗ по темі, яка має науково-дослідний характер 

і передбачає безпосередню участь студента у виконанні наукових 

досліджень та інших творчих завдань. 

 

Добре («до 4») – студент достатньо повно володіє матеріалом ІНДЗ, 

обґрунтовано його викладає під час усних виступів, в основному 

розкриває зміст теоретичних питань та практичних завдань, 

використовуючи при цьому обов’язкову літературу. Але при 

викладанні деяких питань не вистачає достатньої глибини та 

аргументації, допускаються при цьому окремі несуттєві неточності 

та незначні помилки. Виконав ІНДЗ згідно  вибраної теми.   

 

Задовільно («до 3») – студент в цілому володіє навчальним 

матеріалом викладає його основний зміст під час усних виступів, але 

без глибокого всебічного аналізу, обґрунтування та аргументації, без 

використання необхідної літератури допускаючи при цьому окремі 

суттєві неточності та помилки.  Невчасно подав тему ІНДЗ до 

захисту.  

 

Незадовільно («до 2») – студент не в повному обсязі володіє 

навчальним матеріалом. Фрагментарно, поверхово (без аргументації 

та обґрунтування) викладає його під час усних виступів, недостатньо 

розкриває зміст теоретичних питань та практичних завдань, 

 



допускаючи при цьому суттєві неточності. ІНДЗ виконана не по 

вибраній темі. 

Незадовільно («до 1») – студент частково володіє навчальним 

матеріалом не в змозі викласти зміст більшості питань теми під час 

усних виступів та письмових відповідей, допускаючи при цьому 

суттєві помилки. ІНДЗ по вибраній темі  не виконано.  

 

 

9.3  Шкала оцінювання успішності студентів 

за результатами підсумкового контролю 

 

Оцінка за 

шкалою 

ECTS 

Оцінка в балах 

Оцінка за національною шкалою 

Екзамен, 

диференційований залік 
Залік 

A 90 – 100 5 відмінно 

зараховано 

 

B 81 – 89 
4 

дуже добре 

C 71 – 80 добре 

D 61 – 70 
3 

задовільно 

E 51 – 60 достатньо 

FX 21 – 50 2 незадовільно незараховано 

F 0 – 20 2 

незадовільно  

(без права перездачі) 

незараховано 

(без права 

перездачі) 

 

 

РОЗДІЛ 10.  МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Методичне забезпечення та наукове забезпечення кредитно-модульної системи організації 

навчального процесу з навчальної дисципліни «Комунікації в публічному адмініструванні»  

включає: 

 Силабус навчальної дисципліни 

 Стандарти освіти (Освітньо-наукова програма); 

  Навчальні та робочі навчальні плани; 

  Програму навчальної дисципліни; 

  Робочу програма навчальної дисципліни; 

 Семестровий план; 

 Навчально-методичні матеріали для проведення лекцій. Конспект лекцій з навчальної 

дисципліни; 

 Плани семінарських занять і методичні рекомендації щодо їх проведення з навчальної 

дисципліни; 

  Завдання для самостійної роботи студента і методичні рекомендації щодо їх виконання 

з навчальної дисципліни; 

   Завдання для індивідуальної роботи студента (індивідуальні навчально-дослідні 

завдання) і методичні рекомендації щодо їх виконання з навчальної дисципліни; 

 Засоби діагностики знань та умінь студентів; 

  Завдання для модульного та підсумкового контролю знань; 

  Методичні, мультимедійні, опорні матеріали для лекційних, семінарських 

(практичних) занять; 

 Рекомендована література на поточний навчальний рік; 

 Дистанційний курс із зазначенням місця його знаходження, доступу (за умови 

запровадження); 

 Законодавчі та інструктивно-методичні матеріали, альбоми схем, бланковий матеріал. 

 

 

 

РОЗДІЛ 11.  МЕТОДИКИ АКТИВІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ 



 

Тема 5. Особливості застосування технології кар’єрного менеджменту 

Проблемні лекції 

Проблемні питання: 

1. Як уникнути критичних точок кар’єри? 

2. Як подолати демотивацію персоналу установи у прані кар’єрного 

просування? 

Робота в малих 

групах 

Побудова професіограми,  планів  кар’єрного  зростання,  резюме,  

портфоліо кар’єрного  просування. 

Семінари-дискусії  

Презентації 

1. Проблемне повідомлення та дискусія з питань: 

- Побудова кар’єрограми 

- Написання мотиваційного листа 

2. Презентація ІНДЗ 

 

 

 

РОЗДІЛ 12.  РЕСУРСИ МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ 

 

Ресурси мережі Інтернет 

 

Ресурси мережі факультету управління 

фінансами та бізнесу 

з навчальної дисципліни  

 

1. Сервер Верховної Ради України: 

https://www.rada.gov.ua/ 

2. Кабінет Міністрів України –

https://www.kmu.gov.ua/ 

3. Державний комітет статистики 

України: www.ukrstat.gov.ua 

4. Національний інститут стратегічних 

досліджень при Президентові України 

– http://www.niss.gov.ua/ 

5. Нормативні акти України: 

www.nau.kiev.ua 

6. Сайт Президента України 

http://www.president.gov.ua 

7. Сайт Національного агенства  України 

з питань державної служби 

http://www.nads.gov.ua/control/uk/index 

8. Портал Центру політико-правових 

реформ http://www.pravo.org.ua/ 

9. Портал Інституту соціології 

Національної академії наук України 

http://i-soc.com.ua/institute/ 

 

 Силабус 

 Стандарти освіти (Освітньо-наукова 

програма); 

  Навчальні та робочі навчальні плани; 

  Програму навчальної дисципліни; 

  Робочу програма навчальної дисципліни; 

 Семестровий план; 

 Навчально-методичні матеріали для 

проведення лекцій. Конспект лекцій з 

навчальної дисципліни; 

 Плани семінарських занять і методичні 

рекомендації щодо їх проведення з 

навчальної дисципліни; 

  Завдання для самостійної роботи студента 

і методичні рекомендації щодо їх виконання 

з навчальної дисципліни; 

   Завдання для індивідуальної роботи 

студента (індивідуальні навчально-дослідні 

завдання) і методичні рекомендації щодо їх 

виконання з навчальної дисципліни; 

 Засоби діагностики знань та 

умінь студентів; 

  Завдання для модульного та підсумкового 

контролю знань; 

  Методичні, мультимедійні, опорні 

матеріали для лекційних, семінарських 

(практичних) занять; 

 Рекомендована література на поточний 

навчальний рік; 

https://www.rada.gov.ua/
https://www.kmu.gov.ua/
http://www.ukrstat.gov.ua/
http://www.niss.gov.ua/
http://www.nau.kiev.ua/
http://www.president.gov.ua/
http://www.nads.gov.ua/control/uk/index
http://www.pravo.org.ua/
http://i-soc.com.ua/institute/


 Дистанційний курс із зазначенням місця 

його знаходження, доступу (за умови 

запровадження); 

 Законодавчі та інструктивно-методичні 

матеріали, альбоми схем, бланковий 

матеріал. 

 

 

 

 

РОЗДІЛ 13.  ЗМІНИ  І  ДОПОВНЕННЯ  ДО  РОБОЧОЇ  ПРОГРАМИ 

 

 

 

 

 

 

№ 

з/п 

Зміни і доповнення до робочої програми  

(розділ, тема, зміст змін і доповнень) 

Навчальний 

рік 

Підпис 

завідувача 

кафедри 

    

    

    

    

    

    

    

    

    


