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Сертифікатна освітня професійна програма «Job search in international job market»
розроблена для студентів 1-4 курсів бакалаврату та магістратури Національного університету
харчових технологій, а також для всіх, хто хоче навчитися впевнено себе почувати під час
співбесіди, дізнатися про те, як сформувати відповідне перше враження, оволодіти базовими
знаннями щодо того, як ефективно вести діалог з рекрутером та уникнути типових помилок
під час проходження співбесіди та структурування вашого резюме, а також особливостей
написання CV та супровідного листа.

Мета програми:


здобуття слухачами сучасних знань у галузі пошуку
роботи, вимог до написання судпровідного листа та CV,
його складових, особливостей поведінкових стратегій
та тактик під час проходження співбесіди;



застосування сучасних методів навчання – case-study,
рольових та ділових ігор;



формування успішної кар’єрної стратегії.
Ключові переваги програми:

1. Одержання знань стосовно вимог сучасного ринку праці щодо потенційних кандидатів
на вакантні посади.
2. Одержання знань щодо способів підвищення особистої конкурентоспроможності на
ринку праці.
3. Розвиток практичних навичок ведення діалогу з роботодавцем.
4. Розвиток практичних навичок зі складання СV та супровідного листа.

Після завершення навчання слухачам програми видається сертифікат Національного
університету харчових технологій.
Організаторами і викладачами програми «Job search in international job market» є
провідні

викладачі

кафедри

ділової

іноземної

мови

та

міжнародної

комунікації

Національного університету харчових технологій, які мають досвід практичної роботи.
Програма передбачає вивчення таких навчальних модулів:
1. Researching labor market trends.
2. Preparing for job interview.
3. Dealing effectively with the potential employer and interview questions.
4. Advanced interview techniques.
5. Avoiding common mistakes during the interview.
6. CV as the main document in the hiring process.
7. Structuring your CV.
8. Cover letter.
9. Writing CV and a cover letter.
10. Follow-up stage.
Програма «Job search in international job market» передбачає такі види занять:
практичні заняття у формі обговорення, ділових і рольових ігор, розв’язання
ситуаційних завдань, складання супровідних листів та резюме.

Тривалість програми – 1,5 місяці. Початок занять – 23 жовтня 2017 р.
Вартість навчання – 1500 грн. на одного слухача для групи 10 і більше слухачів з
числа студентів НУХТ і 3000 грн. для сторонніх осіб.
Інформаційний пакет із сертифікатної освітньої професійної програми «Job search
in international job market» містить:


програми всіх навчальних модулів,



тематику практичних занять;



список рекомендованої літератури.

Формування навчальних груп відбувається на кафедрі ділової іноземної мови та
міжнародної комунікації, каб. В-210.
Дізнатися більше про програму та форми навчання можна у керівника програми
Чередніченко Г.А. за тел. (044) 287 -93-16, e-mail: gala-office2006@ukr.net
Менеджмент програми відкритий для спілкування і врахує всі зауваження та
побажання слухачів щодо змісту навчальних програм та якості роботи викладачів.

