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Силабус навчальної дисципліни 

«ПОБУДОВА КАР ЄРИ І КАРʼЄРНОГО ЗРОСТАННЯ» 

 

Спеціальність: 231 «Соціальна робота» 

Галузь знань: 23 «Соціальна робота» 

Рівень вищої освіти Другий (магістерський) 

Статус дисципліни Навчальна дисципліна вибіркового компонента із фахового 

переліку 

Семестр Осінній семестр 

Обсяг дисципліни,  

кредити ЄКТС/години 

3 кредити/90 годин 

Мова викладання Українська 

Що буде вивчатися 

(предмет вивчення) 

Кар'єра як результат усвідомленої позиції та поведінки людини в 

галузі трудової діяльності, пов'язаний з посадовим чи професійним 

ростом. 

Чому це цікаво/треба 

вивчати (мета) 

Курс спрямовано на розвиток теоретичного осмислення та 

практичного засвоєння студентами чинників, механізмів та 

закономірностей розвитку кар'єри особистості та людської 

поведінки в різних сферах бізнесу, формування їх готовності до 

побудови кар'єри. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Знання основ побудови кар’єри та вміння виділяти інноваційні 

тенденції в науці, техніці, суспільному житті та власному 

особистісному становленні.  

Як можна користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями (компетентності) 

Кар'єру як траєкторію свого руху людина будує сама, погодившись 

з особливостями внутрішньо-і зовнішньої реальності та власними 

цілями, мотивацією та установками.  

Знання, вміння та навички отримані під час навчання дозволять 

вибудовувати власну успішну кар'єру.  

Навчальна логістика Зміст дисципліни:  
Кар’єра як складова професійної діяльності бізнесменів. 

Комерційна діяльність та кар’єрна поведінка людини. Вибір 

кар’єрного шляху фахівця. Планування та побудова кар’єри.  

Методи досягнення успішності фахівця. Вміння спілкуватися та 

проводити переговори. Формування успіху в комерційної 

діяльності. Імідж фахівця та технології впливу на людей.  

Види занять: лекції, практичні, семінарські.  

Методи навчання: навчальна дискусія, онлайн.  

Форми навчання: очна, дистанційна.  

Пререквізити Знання з загальної психології, психології особистості, психології 

переговорів та фахові знання, отримані на другому 

(бакалаврському) рівні вищої освіти.  

Пореквізити Знання з теорії розвитку можуть бути використані під час 

написання магістерської роботи. Отримані знання можуть бути 

використані в дисципліні «Теорія і практика тренінгової роботи».  

Інформаційне забезпечення 

з репозитарію та фонду 

НТБ НАУ 

Науково-технічна бібліотека НАУ:  
1. Блінов О.А. Психологічне забезпечення переговорного 

процесу : навч. посіб. / О.А. Блінов. – К. : НАУ, 2013. – 248 с. (з 

грифом МОН України).  

2. Блінов О. А., Шатило Ю. П. Тренінг розвитку комунікативних 

навичок ведення переговорів / О. А. Блінов, Ю. П. Шатило. – К. : 

НАУ, 2014. – 68 с. 



3. Блінов О. А. Вплив сучасних та постсучасних HR-технологій 

на вдосконалення трудових відносин в умовах українського ринку 

праці: риси трансформацій / В.Є. Шедяков, О.А. Блінов, 

П.Д. Морозов // Удосконалення трудових відносин як основа 

стійкості та розвитку громадянського суспільства : монографія. 

Заг. ред. П.Д. Морозова. – К.: Задруга, 2014. – С. 130–250. – 

Бібліогр.: с. 265–318.  
Репозитарій НАУ: 

Матеріали автора для навчальної дисципліни: 

НМК «Психологія бізнесу» (2017) 

https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/31614 

«Психологічне забезпечення переговорного процесу»  

https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/24424 

«Професійний психологічний відбір»  

https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/31618 

«Теорія і практика тренінгової роботи»  

https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/30894 

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 

Аудиторія теоретичного навчання, проектор 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

Залік, тестування 

 

Кафедра Соціальних технологій 

Факультет Лінгвістики та соціальних комунікацій 

Викладач  
 ПІБ викладача: Блінов Олег Анатолійович 

Посада: доцент 

Вчений ступінь: кандидат психологічних наук 

Профайл викладача: 

https://scholar.google.com.ua/citations?user=vv5RL2wAAAAJ&hl=ru 

Тел.: 406-74-60 

E-mail: oleh.blinov@npp.nau.edu.ua 

Робоче місце: 8.1202 

Оригінальність навчальної 

дисципліни 

Авторський курс, викладання українською мовою 

Лінк на дисципліну  
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