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Назва курсу «Професійний кар’єрний розвиток» 

Адреса викладання 

курсу 

Географічний факультет, Львівського національного університету імені 

Івана Франка, м. Львів, віл. Дорошенка, 41 

Факультет та кафедра, 

за якою закріплена 

дисципліна 

Кафедра туризму 

Галузь знань, шифр та 

назва спеціальності 

241 «Готельно-ресторанна справа» 

24 «Сфера обслуговування» 

Викладачі курсу Кізима В.Л. к.е.н., доцент, 

Контактна інформація 

викладачів 

v.kizyma@gmail.com 

Консультації по курсу Кожного вівторка, 15:00-17:50 год. (лабораторія «Туристична агенція), 

відбуваються Консультації в день проведення лекцій/практичних занять (за 

 попередньою домовленістю). Також можливі он-лайн консультації 

 через Інтернет ресурси. Для погодження часу он-лайн консультацій 

 слід писати на електронну пошту викладача або дзвонити. 

Сторінка курсу  

Інформація про курс Програма вивчення навчальної дисципліни «Професійний кар’єрний 

розвиток» складена відповідно до освітньо-професійної програми 

підготовки бакалавр, напряму 24 «Сфера обслуговування» 

(спеціальності ) 241 «Готельно-ресторанна справа». 

Коротка анотація Формування в Україні ринкової моделі економіки з притаманною їй 

курсу конкуренцією зумовлює необхідність суттєвого підвищення 

 ефективності діяльності вітчизняних підприємств. Проте, успішне 

 вирішення цієї проблеми можливе лише за умов ефективного 

 використання найголовнішого   ресурсу   будь-якого   підприємства   і 

 суспільства в цілому – ресурсу робочої сили працівників. Специфіка 

 цього ресурсу полягає в тому, що він безпосередньо впливає на 

 результати виробничо-господарської і фінансово-економічної діяльності 

 підприємства. 

Мета та цілі курсу Метою дисципліни є формування системи знань про власний 

професійний кар’єрний розвиток так і про професійний розвиток 

персоналу. 

Цілями навчальної дисципліни «Професійний кар’єрний розвиток» є 

вивчення загальних понять з професійного кар’єрного розвитку, а 

також ознайомлення студентів з основами застосування набутих знань 

та вмінь на практиці. 

Література для Базова література до тем: 

вивчення дисципліни 1. Кибанов А. Я. Управление деловой карьерой персонала : учебник 
 / А. Я. Кибанов. – М. : ИНФРА-М, 1997. – С. 298 – 307. 
 2. Москаленко Н. О. Ділова кар'єра : конспект лекцій для студ. 

mailto:v.kizyma@gmail.com
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 спеціальності 8.050109 усіх форм навчання / Н. О. Москаленко. – Х. : 

Вид.ХНЕУ, 2005. – 1 52 с. 

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. Управление персоналом организации : учебник / под общ. ред. А. Я. 

Кибанова. – 3-е изд. доп. и перераб. – М. : ИНФРА- 

Допоміжна література: 

1. Вязигин А. В. Оценка персонала высшего и среднего звена / А. В. 

Вязигин. – М., СПб. : Вершина, 2006. – 249 с. 

2. Колпаков В. М. Управление развитием персонала : учебн. Пособие 

для студ. вузов / В. М. Колпаков ; Межрегиональная академия 

управления персоналом. – К. : МАУП, 2006. – 712 с. 

3. Маклаков А. Г. Проффесиональный психологический отбор 

персонала. Теория и практика : учебник для вузов / А. Г. Маклаков. – 

СПб. : Питер, 2008. – 480 с. 

4. Молл Е. Г. Управление карьерой менеджера / Е. Г. Молл. – СПб. : 

Питер, 2003. – 352 с. 

5. Мурашко М. І. Менеджмент персоналу : навч. посіб. / М. І. Мурашко. 

– 3-тє вид., випр. і доп. – К. : Знання, 2008. – 435 с. 

6. Петрушин В. И. Настольная книга карьериста / В. И. Петрушин. – 

СПб. : Питер, 2002. – 256 с. 

7. Поршнев А. Г. Управление организацией : учебник / А. Г. Поршнев ; 

под ред. А. Г. Поршнева, З. П. Румянцевой, Н. А. Соломатина. – 4-е 

изд. перераб. и доп. – М. : ИНФРА-М, 2008. – 736 с. 

8. Седова Л. Н. Этика делового общения : учебн. пособ. / Л. Н. Седова. 

– Х. : Изд. ХГЭУ, 2002. – 384 с. 

9. Хміль Ф. І. Управління персоналом : підручник для студ. вищ. навч. 

закл. / Ф. І. Хміль. – К. : Академ-видав, 2006. – 487 с. 10. Якока Л. 

Карьера менеджера / Л. Якока, У. Новак. – Мн. 

Тривалість курсу 120 год. 

Обсяг курсу 64 годин аудиторних занять. З них 32 годин лекцій, 32 семінарських і 

практичних занять, та 56 годин самостійної роботи 

Очікувані результати 

навчання 

В ході вивчення дисципліни студенти повинні знати: 

понятійний апарат професійно кар’єрного розвитку, в тому 

числі термінологію, методологію та організаційно-практичні засади 

професійно кар’єрного розвитку, історію виникнення та розвитку 

кар’єри. 

Вміти: 

застосовувати основні елементи професійно кар’єрного 

розвитку у діловій кар’єрі , оцінювати власний рівень 

професійно кар’єрний розвиток з метою порівняння загального 

конкурентного потенціалу персоналу підприємства загалом, та 

формувати кар’єрні плани для розвитку в подальшій 

перспективі. 

Ключові слова Кар’єра, професійна кар’єра, кар’єра персоналу, професійний розвиток, 

професійне просування. 
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Формат курсу Очний /заочний 

 Проведення семінарів, та консультації для кращого розуміння тем 

Теми Представлені в таблиці* Схема курсу «Професійний кар’єрний 

розвиток» 

Підсумковий 

контроль, форма 

екзамен в кінці семестру 

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з нормативних 

і вибіркових дисциплін, достатніх для сприйняття категоріального 

апарату кар’єрного розвитку. 

Навчальні методи та 

техніки, які будуть 

використовуватися під 

час викладання курсу 

Лекція, презентація, колаборативне навчання (форми – групові 

проекти, спільні розробки, тьюторство , навчальні спільноти і т. д.) 

проектно-орієнтоване навчання, дискусія. 

За джерелом передачі та сприймання навчальної інформації – словесні 

(розповідь, бесіда, дискусія), наочні, практичні; за характером 

пізнавальної діяльності – пояснювально-ілюстративний, 

репродуктивний, пошуковий 

Необхідне обладнання Мультимедійне обладнання, інтерактивна дошка. 

Критерії оцінювання 

(окремо для кожного 

виду навчальної 

діяльності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали нараховуються 

за наступним співвідношенням: 

– семінарські, практичні і самостійні – 40% семестрової оцінки; 

максимальна кількість балів – 40; 

– контрольні заміри – модуль: 10% семестрової оцінки; максимальна 

кількість балів 10; 

залік: 50% семестрової оцінки. Максимальна кількість балів– 50. 

Підсумкова максимальна кількість балів 100. 

Письмові роботи: Очікується, що студенти виконають декілька видів 

письмових робіт. 

Академічна доброчесність: Очікується, що роботи студентів будуть їх 

оригінальними дослідженнями чи міркуваннями. Відсутність посилань 

на використані джерела, фабрикування джерел, списування, втручання 

в роботу інших студентів становлять, але не обмежують, приклади 

можливої академічної недоброчесності. Виявлення ознак академічної 

недоброчесності в письмовій роботі студента є підставою для її не 

зарахування викладачем, незалежно від масштабів плагіату чи обману. 

Відвідання занять є важливою складовою навчання. Очікується, що 

всі студенти відвідають усі лекції і практичні зайняття курсу. Студенти 

мають інформувати викладача про неможливість відвідати заняття. У 

будь-якому випадку студенти зобов’язані дотримуватися усіх строків 

визначених для виконання усіх видів письмових робіт, передбачених 

курсом. 

Література. Уся література, яку студенти не зможуть знайти 

самостійно, буде надана викладачем виключно в освітніх цілях без 

права    її    передачі    третім    особам.    Студенти    заохочуються    до 

використання також й іншої літератури та джерел, яких немає серед 
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 рекомендованих. 

Політика виставлення балів. Враховуються бали набрані на 

поточному тестуванні, самостійній роботі та бали підсумкового 

тестування. При цьому обов’язково враховуються присутність на 

заняттях та активність студента під час практичного заняття; 

недопустимість пропусків та запізнень на заняття; користування 

мобільним телефоном, планшетом чи іншими мобільними пристроями 

під час заняття в цілях не пов’язаних з навчанням; списування та 

плагіат; несвоєчасне виконання поставленого завдання і т. ін. 

Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються. 

Питання до заліку чи 

екзамену. 

1. Основні підходи до визначення поняття «кар’єра персоналу» 
2. Характеристика видів кар’єри персоналу 

3. Основні фактори та принципи розвитку кар’єри 

4. Етапи розвитку кар’єри персоналу 

5. Процес розвитку та управління кар’єрою персоналу 

6. Критерії оцінювання ефективності розвитку кар’єри персоналу 

7. Етапи розвитку кар’єри 

8. Теорії управління кар’єрою персоналу 

9. Моделі кар’єри персоналу 
10. Методики кар’єрного просування персоналу 

11. Концепції управління кар’єрою персоналу 

12. Управління кар’єрою персоналу в США та Японії 

12. Особливості управління кар’єрою персоналу в Німеччині та Швеції 

14. Управління кар’єрою персоналу в Англії та Франції 
15. Оцінка сучасного стану професійного кар’єрного розвитку на 
підприємствах України 
16. Визначення негативних тенденцій в управління кар’єрним 

просуванням персоналу 

17. Сутність поняття «планування кар’єрного просування персоналу 
підприємства» 
18. Етапи планування кар’єрного просування персоналу 

19. Сутність та завдання оцінювання персоналу підприємства 

в контексті кар’єрного просування 
20. Процес оцінювання професійних, ділових та особистісних якостей 

працівників 

21. Показники для оцінки професійних, ділових та особистісних 

якостей працівників 
22. Типи і характерні якості особистості 

23. Професійні інтереси особистості 

24. Здібності і досвід особистості 

25. Поняття про вибір та планування кар'єри 

26. Етапи планування кар'єри. 

27. Цільове управління кар'єрою 

28. Кар'єрограма та план розвитку кар'єри 

29. Сутність та теорії кар'єрної мотивації 

30. Методи мотивації кар'єрного зростання 

31. Роль соціального оточення та особистих факторів у кар'єрній 

мотивації. 
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 32. Критерії та фактори кар'єрного успіху 
33. Особистісні характеристики менеджерів (керівників) 

34. Гендерний аспект кар'єри 

35. Способи пошуку роботи 

36. Правила складання документів при отриманні роботи 

37. Техніка спілкування з потенційним роботодавцем 

38. Загальні характеристики періоду адаптації та його роль у 

становленні кар'єри 

39. План адаптації персоналу 

40. Професіограма як засіб адаптації персоналу 

41. Фактори, що забезпечують успішну адаптацію персоналу в 

організації 

42. Непередбачуваність у кар'єрі та сутність кар'єрних криз 

43. Типи кар'єрних криз 

44. Характер протікання кар'єрних криз у студентів та молодих 

спеціалістів. 

45. Шляхи подолання кар'єрних криз 

46. Значення та принципи ефективного використання часу 

47. Закономірності ділової активності 

48. Контроль використання часу 

Опитування Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по 

завершенню курсу. 

 

РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЩО ПРИСВОЮЄТЬСЯ СТУДЕНТАМ 

Приклад розподілу балів, які отримують студенти (для заліку) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*1, 2 ... 24 – теми змістових модулів; 

1, 2, 5 – бали; 

М – бали за модуль. 
 
 

Доцент кафедри туризму Кізима В.Л. 

Доцент кафедри туризму Мункачій І.З. 

 

 

 
Поточне тестування та самостійна робота* 

 

Підсумковий 

тест (залік) 

 
Сума 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2  
50 

 

100 
1 2 3 4 5 6 7 8 М 9 10 11 12 13 14 15 16 М 

2 2 2 2 2 2 2 1 5 1 2 2 2 2 2 2 2 5 
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Схема курсу * «Професійний кар’єрний розвиток» 

Тиж. / 

дата / 

год.- 

Тема, план, короткі тези Форма 

діяльності 

(заняття)* 

*лекція, 

самостійна, 

дискусія, 

групова 
робота) 

Література.*** Ресурси в інтернеті Завдання, год Термін 

виконання 

1 тиждень 

вересня 
Змістовий модуль 1. 

Особливості та структура 

професійного кар’єрного розвитку 

 
Тема 1. Сутність та характеристика 

професійного кар’єрного розвитку 

Лекція Кибанов А. Я. Управление деловой карьерой 

персонала : учебник/ А. Я. Кибанов. – М. : 

ИНФРА-М, 1997. – С. 298 – 307. 

Москаленко Н. О. Ділова кар'єра : конспект 

лекцій для студ. спеціальності 8.050109 усіх 

форм навчання / Н. О. Москаленко. – Х. : 

Вид.ХНЕУ, 2005. – 1 52 с. 

2 год вересень 

2020 р. 

 Сутність та характеристика 

професійного кар’єрного розвитку 

Семінарське 

заняття. 

Доповідь, 

бесіда, 

обговорення 

Кибанов А. Я. Управление деловой карьерой 

персонала : учебник/ А. Я. Кибанов. – М. : 

ИНФРА-М, 1997. – С. 298 – 307. 

Москаленко Н. О. Ділова кар'єра : конспект 

лекцій для студ. спеціальності 8.050109 усіх 

форм навчання / Н. О. Москаленко. – Х. : 
Вид.ХНЕУ, 2005. – 1 52 с. 

1. Підготувати: 

короткі відповіді на 

питання подані по 

темі 1. 

2 год 

вересень 

2020 р. 

2 тиждень 

вересня 
Тема 2. Основні етапи становлення 

професійного кар’єрного розвитку 

Лекція Кибанов А. Я. Управление деловой карьерой 

персонала : учебник/ А. Я. Кибанов. – М. : 

ИНФРА-М, 1997. – С. 298 – 307. 

Москаленко Н. О. Ділова кар'єра : конспект 

лекцій для студ. спеціальності 8.050109 усіх 

форм навчання / Н. О. Москаленко. – Х. : 

Вид.ХНЕУ, 2005. – 1 52 с. 

2 год вересень 

2020 р. 

 Основні етапи становлення Семінарське Кибанов А. Я. Управление деловой карьерой Підготувати: вересень 



8  

 

 професійного кар’єрного розвитку заняття. 

Доповідь, 

бесіда, 

обговорення 

персонала : учебник/ А. Я. Кибанов. – М. : 

ИНФРА-М, 1997. – С. 298 – 307. 

Москаленко Н. О. Ділова кар'єра : конспект 

лекцій для студ. спеціальності 8.050109 усіх 

форм навчання / Н. О. Москаленко. – Х. : 

Вид.ХНЕУ, 2005. – 1 52 с. 

короткі відповіді на 

питання подані по 

темі 2 

2 год 

2020 р. 

3 тиждень 

вересня 
Тема 3. Сучасні теорії управління 

кар’єрою персоналу 

Лекція 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. 

Управление персоналом организации : учебник 

/ под общ. ред. А. Я. Кибанова. – 3-е изд. доп. и 

перераб. – М. : ИНФРА 

 

2 год. 
вересень 

2020 р. 

 Сучасні теорії управління кар’єрою 

персоналу 

Семінарське 

заняття. 

Доповідь, 

бесіда, 

обговорення 

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. 

Управление персоналом организации : учебник 

/ под общ. ред. А. Я. Кибанова. – 3-е изд. доп. и 

перераб. – М. : ИНФРА 

Підготувати: 

короткі відповіді на 

питання подані по 

темі 3 

2 год 

вересень 

2020 р. 

4 тиждень 

вересня 
Тема 4. 

Концептуальні 

підходи до професійного 

кар’єрного розвитку 

Лекція 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. 

Управление персоналом организации : учебник 

/ под общ. ред. А. Я. Кибанова. – 3-е изд. доп. и 

перераб. – М. : ИНФРА 

 

2 год. 
вересень 

2020 р. 
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 Концептуальні 

підходи до професійного 

кар’єрного розвитку 

Семінарське 

заняття. 

Доповідь, 

бесіда, 

обговорення 

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. 

Управление персоналом организации : учебник 

/ под общ. ред. А. Я. Кибанова. – 3-е изд. доп. и 

перераб. – М. : ИНФРА 

Підготувати: 

короткі відповіді на 

питання подані по 

темі 4 

2 год 

вересень 

2020 р. 

1 тиждень 

жовтня 
Тема 5. Міжнародний 

досвід професійного 

кар’єрного розвитку 

Лекція 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. 

Управление персоналом организации : учебник 

/ под общ. ред. А. Я. Кибанова. – 3-е изд. доп. и 

перераб. – М. : ИНФРА 

 

2 год. 
жовтень 

2020 р. 

 Міжнародний 

досвід професійного 

кар’єрного розвитку 

Семінарське 

заняття. 

Доповідь, 

бесіда, 

обговорення 

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. 

Управление персоналом организации : учебник 

/ под общ. ред. А. Я. Кибанова. – 3-е изд. доп. и 

перераб. – М. : ИНФРА 

Підготувати: 

короткі відповіді на 

питання подані по 

темі 3 

2 год 

жовтень 

2020 р. 

2 тиждень 

жовтня 
Тема 6. Сучасний 

стан професійного кар’єрного 

розвитку в Україні 

Лекція Кибанов А. Я. Управление деловой карьерой 

персонала : учебник/ А. Я. Кибанов. – М. : 

ИНФРА-М, 1997. – С. 298 – 307. 

Москаленко Н. О. Ділова кар'єра : конспект 

лекцій для студ. спеціальності 8.050109 усіх 

форм навчання / Н. О. Москаленко. – Х. : 

Вид.ХНЕУ, 2005. – 1 52 с. 

 

2 год. 
жовтень 

2020 р. 
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 Сучасний стан 
професійного кар’єрного розвитку в 

Україні 

Семінарське 

заняття. 

Доповідь, 

бесіда, 

обговорення 

Кибанов А. Я. Управление деловой карьерой 

персонала : учебник/ А. Я. Кибанов. – М. : 

ИНФРА-М, 1997. – С. 298 – 307. 

Москаленко Н. О. Ділова кар'єра : конспект 

лекцій для студ. спеціальності 8.050109 усіх 

форм навчання / Н. О. Москаленко. – Х. : 

Вид.ХНЕУ, 2005. – 1 52 с. 

Підготувати: 

короткі відповіді на 

питання подані по 

темі 3 

2 год 

 

3 тиждень 

жовтня 
Тема 7. Планування 
професійного кар’єрного розвитку 
персоналу 

Лекція Кибанов А. Я. Управление деловой карьерой 

персонала : учебник/ А. Я. Кибанов. – М. : 

ИНФРА-М, 1997. – С. 298 – 307. 

Москаленко Н. О. Ділова кар'єра : конспект 

лекцій для студ. спеціальності 8.050109 усіх 

форм навчання / Н. О. Москаленко. – Х. : 

Вид.ХНЕУ, 2005. – 1 52 с. 

 

2 год. 
жовтень 

2020 р. 

 Планування 
професійного кар’єрного розвитку 

персоналу 

Семінарське 

заняття. 

Доповідь, 

бесіда, 

обговорення 

Кибанов А. Я. Управление деловой карьерой 

персонала : учебник/ А. Я. Кибанов. – М. : 

ИНФРА-М, 1997. – С. 298 – 307. 

Москаленко Н. О. Ділова кар'єра : конспект 

лекцій для студ. спеціальності 8.050109 усіх 

форм навчання / Н. О. Москаленко. – Х. : 

Вид.ХНЕУ, 2005. – 1 52 с. 

Підготувати: 

короткі відповіді на 

питання подані по 

темі 3 

2 год 

жовтень 

2020 р. 

4 тиждень 

жовтня 
Тема 8. Оцінювання 

персоналу в 

контексті професійного 

кар’єрного розвитку 

Лекція Кибанов А. Я. Управление деловой карьерой 

персонала : учебник/ А. Я. Кибанов. – М. : 

ИНФРА-М, 1997. – С. 298 – 307. 

Москаленко Н. О. Ділова кар'єра : конспект 

лекцій для студ. спеціальності 8.050109 усіх 

форм навчання / Н. О. Москаленко. – Х. : 

Вид.ХНЕУ, 2005. – 1 52 с. 

 

2 год. 
жовтень 

2020 р. 

 Оцінювання 

персоналу в 

контексті професійного 

кар’єрного розвитку 

Семінарське 

заняття. 

Доповідь, 

бесіда, 

обговорення 

Кибанов А. Я. Управление деловой карьерой 

персонала : учебник/ А. Я. Кибанов. – М. : 

ИНФРА-М, 1997. – С. 298 – 307. 

Москаленко Н. О. Ділова кар'єра : конспект 

лекцій для студ. спеціальності 8.050109 усіх 

форм навчання / Н. О. Москаленко. – Х. : 

Підготувати: 

короткі відповіді на 

питання подані по 

темі 3 

2 год 

жовтень 

2020 р. 
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   Вид.ХНЕУ, 2005. – 1 52 с.   

1 тиждень 

листопада 
Змістовий модуль 2. 

Побудова професійного кар’єрного 

розвитку 

 

Тема 9. Вплив індивідуально- 

психологічних особливостей 
людини 

Лекція Кибанов А. Я. Управление деловой карьерой 

персонала : учебник/ А. Я. Кибанов. – М. : 

ИНФРА-М, 1997. – С. 298 – 307. 

Москаленко Н. О. Ділова кар'єра : конспект 

лекцій для студ. спеціальності 8.050109 усіх 

форм навчання / Н. О. Москаленко. – Х. : 

Вид.ХНЕУ, 2005. – 1 52 с. 

2 год. листопад 

2020 р. 

 Вплив індивідуально-психологічних 

особливостей людини 

Семінарське 

заняття. 

Доповідь, 

бесіда, 

обговорення 

Кибанов А. Я. Управление деловой карьерой 

персонала : учебник/ А. Я. Кибанов. – М. : 

ИНФРА-М, 1997. – С. 298 – 307. 

Москаленко Н. О. Ділова кар'єра : конспект 

лекцій для студ. спеціальності 8.050109 усіх 

форм навчання / Н. О. Москаленко. – Х. : 

Вид.ХНЕУ, 2005. – 1 52 с. 

Підготувати: 

короткі відповіді на 

питання подані по 

темі 5 

2 год 

листопад 

2020 р. 

2 тиждень 

листопада 
Тема 10. Планування та стратегія 

побудови кар’єри 

Лекція 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. 

Управление персоналом организации : учебник 

/ под общ. ред. А. Я. Кибанова. – 3-е изд. доп. и 

перераб. – М. : ИНФРА 

2 год. листопад 

2020 р. 

 Планування та стратегія побудови 

кар’єри 

Семінарське 

заняття. 

Доповідь, 

бесіда, 

обговорення 

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. 

Управление персоналом организации : учебник 

/ под общ. ред. А. Я. Кибанова. – 3-е изд. доп. и 

перераб. – М. : ИНФРА 

Підготувати: 

короткі відповіді на 

питання подані по 

темі 5 

2 год 

листопад 

2020 р. 

3 тиждень Тема 11. Кар'єрні мотиви та Лекція Управління діловою   кар'єрою   :   навчальний 2 год. листопад 
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листопада ціннісні орієнтації  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. 

Управление персоналом организации : учебник 

/ под общ. ред. А. Я. Кибанова. – 3-е изд. доп. и 

перераб. – М. : ИНФРА 

 2020 р. 

 Кар'єрні мотиви та ціннісні 

орієнтації 

Семінарське 

заняття. 

Доповідь, 

бесіда, 

обговорення 

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. 

Управление персоналом организации : учебник 

/ под общ. ред. А. Я. Кибанова. – 3-е изд. доп. и 

перераб. – М. : ИНФРА 

Підготувати: 

короткі відповіді на 

питання подані по 

темі 7 

2 год 

листопад 

2020 р. 

4 тиждень 

листопада 
Тема 12. Особистісні 

характеристики менеджера та їх 

роль у побудові кар'єри 

Лекція 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. 

Управление персоналом организации : учебник 

/ под общ. ред. А. Я. Кибанова. – 3-е изд. доп. и 

перераб. – М. : ИНФРА 

 

2 год. 
листопад 

2020 р. 

 Особистісні характеристики 

менеджера та їх роль у побудові 

кар'єри 

Семінарське 

заняття. 

Доповідь, 

бесіда, 

обговорення 

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. 

Управление персоналом организации : учебник 
/ под общ. ред. А. Я. Кибанова. – 3-е изд. доп. и 

Підготувати: 

короткі відповіді на 

питання подані по 

темі 8 

2 год 

листопад 

2020 р. 



13  

 

   перераб. – М. : ИНФРА   

1 тиждень 

грудня 
Тема 13. Пошук і отримання 

роботи як початок формування 

кар'єри 

Лекція 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. 

Управление персоналом организации : учебник 

/ под общ. ред. А. Я. Кибанова. – 3-е изд. доп. и 

перераб. – М. : ИНФРА 

 

2 год. 
грудень 

2020 р. 

 Пошук і отримання роботи як 

початок формування кар'єри 

Семінарське 

заняття. 

Доповідь, 

бесіда, 

обговорення 

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. 

Управление персоналом организации : учебник 

/ под общ. ред. А. Я. Кибанова. – 3-е изд. доп. и 

перераб. – М. : ИНФРА 

Підготувати: 

короткі відповіді на 

питання подані по 

темі 3 

2 год 

грудень 

2020 р. 

2 тиждень 

грудня 
Тема 14. Адаптація та її роль у 

розвитку кар'єри персоналу 

Лекція 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. 

Управление персоналом организации : учебник 

/ под общ. ред. А. Я. Кибанова. – 3-е изд. доп. и 

перераб. – М. : ИНФРА 

 

2 год. 
грудень 

2020 р. 

 Адаптація та її роль у розвитку 

кар'єри персоналу 

Семінарське 

заняття. 

Доповідь, 

бесіда, 

обговорення 

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. 

Підготувати: 

короткі відповіді на 

питання подані по 

темі 3 

2 год 

грудень 

2020 р. 
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   Управление персоналом организации : учебник 
/ под общ. ред. А. Я. Кибанова. – 3-е изд. доп. и 

перераб. – М. : ИНФРА 

  

3 тиждень 

грудня 
Тема 15. Кар'єрні кризи та їх 

подолання 

Лекція 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. 

Управление персоналом организации : учебник 

/ под общ. ред. А. Я. Кибанова. – 3-е изд. доп. и 

перераб. – М. : ИНФРА 

 

2 год. 
грудень 

2020 р. 

 Кар'єрні кризи та їх подолання Семінарське 

заняття. 

Доповідь, 

бесіда, 

обговорення 

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. 

Управление персоналом организации : учебник 

/ под общ. ред. А. Я. Кибанова. – 3-е изд. доп. и 

перераб. – М. : ИНФРА 

Підготувати: 

короткі відповіді на 

питання подані по 

темі 3 

2 год 

грудень 

2020 р. 

4 тиждень 

грудня 
Тема 16. Управління фактором 

часу в професійному кар’єрному 

розвитку 

Лекція 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. 

Управление персоналом организации : учебник 

/ под общ. ред. А. Я. Кибанова. – 3-е изд. доп. и 

перераб. – М. : ИНФРА 

 

2 год. 
грудень 

2020 р. 

 Управління фактором часу в 

професійному кар’єрному розвитку 

Семінарське 

заняття. 

Доповідь, 

бесіда, 
обговорення 

Управління діловою кар'єрою : навчальний 

посібник для студентів напряму підготовки 

"Управління персоналом та економіка праці" 

усіх форм навчання / Г. В. Назарова, І. П. 

Підготувати: 

короткі відповіді на 

питання подані по 

темі 3 
2 год 

грудень 

2020 р. 
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   Отенко, С. В. Мішина та ін. – Х. : Вид. ХНЕУ, 

2013. – 295 с. 

Управление персоналом организации : учебник 

/ под общ. ред. А. Я. Кибанова. – 3-е изд. доп. и 

перераб. – М. : ИНФРА 
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