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НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРЕЗЕНТАЦІЇ  

СТУДЕНТАМИ СЕБЕ ЯК КАНДИДАТІВ НА ВАКАНТНІ  
РОБОЧІ МІСЦЯ 

 
Студенти повинні не лише мати достатні знання й навички, а 

й вміти продемонструвати їх роботодавцям, показати свої конку-
рентні переваги. Перешкодою ефективної презентації студентом 
себе як кандидата може стати відсутність знань щодо грамотного 
складання резюме та інших документів, основних правил поведін-
ки під час співбесіди та випробувального терміну. Одним студен-
там може заважати надмірна скромність і сором’язливість, інші, 
навпаки, можуть зазначати в анкетах та резюме те, у чому вони 
не досить компетентні. 

У зв’язку з цим студенти повинні мати уявлення про техноло-
гію працевлаштування в ринкових умовах. Аналіз виконаних 
студентами п’ятого курсу індивідуальних практичних завдань на 
базах практики та за місцями роботи з дисципліни «Менеджмент 
персоналу» показує, що більшість вітчизняних роботодавців від-
біркові процедури обмежує вивченням документів та співбесідою 
із претендентами на вакантні робочі місця.  

Тому підвищити ефективність презентації студентами себе як 
кандидатів можна з допомогою набуття ними навичок складання 
резюме й інших документів та проходження співбесіди. Студенти 
повинні знати правила поведінки під час співбесіди з роботодав-
цями, вони мають бути готовими до орієнтовного переліку запи-
тань, мати певні шаблони відповідей на різні варіанти запитань. 
Велике значення має також культура мови студента, вміння гра-
мотно висловлювати свої думки. Практика спілкування зі студен-
тами на практичних заняттях показує, що більшість з них не во-
лодіє культурою мовлення, їм важко висловлювати свої думки, 
причому економічно грамотно. 

Навчальні плани підготовки магістрів передбачають вивчення 
дисципліни «Менеджмент персоналу». Робочою навчальною 
програмою з даної дисципліни передбачені лише лекційні занят-
тя. На наш погляд, доцільно проводити, крім лекційних, тренін-
гові заняття. Найбільш прийнятні терміни для проведення тренін-
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гових занять — після проходження практики, за тиждень-два до 
початку екзаменаційної сесії.  

Одним з можливих варіантів проведення тренінгових занять 
може бути рольова гра. Кілька студентів з групи виступають у 
ролі інтерв’юерів, з допомогою викладача готують план прове-
дення співбесіди, орієнтовний перелік запитань, відповідні блан-
ки, в яких будуть фіксувати варіанти відповідей. Причому ін-
терв’юери мають готуватись до співбесіди для підбору персоналу 
на конкретну посаду з урахуванням специфіки конкретної органі-
зації, в якій вони проходять практику. Студенти, які виступають 
у ролі претендентів на вакантні посади, повинні самостійно під-
готуватись до співбесіди. Їх слід наперед поінформувати, на яку 
посаду вони претендують, вони повинні ознайомитись із специ-
фікою організації, мати типовий перелік запитань, які найчастіше 
задають роботодавці. 

За умов добре організованої підготовки до таких занять вони 
дадуть змогу студентам отримати навички проходження співбе-
сіди з роботодавцями, бути більш підготовленими до даної про-
цедури, що позитивно впливатиме на рівень їхньої конкурентос-
проможності на ринку праці. 

Важливим питанням при цьому є забезпечення мотивації сту-
дентів до участі у тренінгових заняттях. Самою постановкою 
проблеми важко заінтересувати студентів, особливо студентів 
п’ятого курсу. Незважаючи на те, що тренінгові заняття не при-
йнято оцінювати, на наш погляд, є сенс дозволити викладачам 
«преміювати» додатковими балами найбільш активних студентів. 
Додаткові бали можуть додаватись до загальної суми балів за по-
точний контроль знань студентів. При цьому загальна кількість 
балів за поточну роботу не повинна перевищувати 40 балів. 
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ТАКСОНОМІЯ НАВЧАЛЬНИХ ЗАДАЧ У ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ 
 

Функціонування системи завжди підпорядковане її меті. Будь-
який навчальний процес має бути цілеспрямованим. Завдяки чіт-
ко сформульованим задачам легше й ефективніше можна досягти 
бажаних результатів. Крім того, задачі можуть бути поставлені 


