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1. Мета та завдання, передумови вивчення освітньої компоненти 
 

Мета: вироблення вмінь та навичок використання основних інструментів 
встановлення ефективних зв’язків з людьми різного статусу; формування у здобувачів 
вищої освіти сучасного світогляду та системи спеціальних знань у сфері нетворкінгу. 

Завдання: полягають у забезпеченні теоретичної і практичної підготовки здобувачів 
вищої освіти щодо здійснення нетворкінг діяльності з метою досягнення успішного 

результату в журналістиці за напрямками : 
- встановлення та розвиток горизонтальних зв’язків 

- управління своїми контактами 
- додавання цінності оточенню 

- самостійне розширення сфери свого впливу 
Предметом освітньої компоненти «Нетворкінг» є вивчення теорії, 

методики та практики встановлення та розвитку горизонтальних зв’язків, 
управління мережею особистих контактів, формування оточення, що допомагає 

розвитку особистості. 
У результаті вивчення освітньої компоненти здобувачі вищої освіти 

повинні набути такі програмні компетентності: 
загальні:  
ЗК01. Здатність застосовувати знання  в практичних ситуаціях. 

ЗК02. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 
діяльності. 

ЗК05. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 
ЗК06. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 

ЗК07. Здатність працювати в команді. 
ЗК08. Здатність навчатися і оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК09. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, 
усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства 

та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод 
людини і громадянина в Україні. 

 
спеціальні (фахові, предметні): 
СК01. Здатність застосовувати знання зі сфери соціальних комунікацій у своїй 

професійній діяльності 
СК04. Здатність організовувати й контролювати командну професійну 

діяльність. 
 

Нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти, 
сформульований у термінах результатів навчання (програмні результати 

навчання): 
ПРН1. Пояснювати свої виробничі дії та операції на основі отриманих знань. 

ПРН2. Застосовувати знання зі сфери предметної спеціалізації для створення 
інформаційного продукту чи для проведення інформаційної акції. 

ПРН5. Використовувати сучасні інформаційні й комунікаційні технології та 
спеціалізоване програмне забезпечення для вирішення професійних завдань. 
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ПРН6. Планувати свою діяльність та діяльність колективу з урахуванням цілей, 
обмежень та передбачуваних ризиків. 

ПРН7. Координувати виконання особистого завдання із завданнями колег. 
ПРН8. Виокремлювати у виробничих ситуаціях факти, події, відомості, 
процеси, про які бракує знань, і розкривати способи та джерела здобування тих 

знань. 
ПРН9. Оцінювати діяльність колег як носіїв прав і обов’язків членів 

суспільства, представників громадянського суспільства. 
ПРН14. Передбачати реакцію аудиторії на інформаційний продукт чи на 

інформаційні акції, зважаючи на положення й методи соціальнокомунікаційних 
наук. 

ПРН17. Планувати свою роботу та роботу колег, спрямовану як на генерування 
інформаційного контенту, так і створення медіапродукту, а також його 

промоцію. 
 

Передумови вивчення освітньої компоненти: передумов немає. 
 

 
2. Структура освітньої компоненти 

 

№ 
з/п 

Назва розділу і теми 

Кількість годин 

Усього 
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Розділ 1. Вступ до нетворкінгу 

1.1. Нетворкінг в публічних професіях. 
Визначення поняття 

6 2  
   

4 

1.2. Вміння домовлятись 10 2 2    6 

1.3. Основні незмінні якості успішного  
парламентера 

10 2 2 
   

6 

1.4. Алгоритм підготовки переговорів 
будь-якого рівня 

8  2 
   

6 

1.5. Переговори про заробітну плату та 
умови роботи 

8 2  
   

6 

1.6. Індивідуальний підхід до 

переговорного процесу 
10 2 2 

   
6 

1.7. Бар’єри переговорів та 
домовленостей 

8  2 
   

6 

 Разом за 1 розділ 60 10 10    40 

Розділ 2. Інструменти організації нетворкінг-простору 

2.1. Дискусія. Зворотній зв’язок 
аудиторії 

6  2 
   

4 

2.2. Networking organizer 10 2 2    6 
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2.3. Розділи networking планеру 8 2     6 

2.4. Створення особистого networking 
органайзеру 

10 2 2 
   

6 

2.5. Нетворкінг планер  на 52 тижні 
року 

8  2 
   

6 

2.6. Створення розділів 
 «додавання цінності» 

10 2 2 
   

6 

2.7. Нетворкінг - контакти 8 2     6 

 Разом за 2 розділ 60 10 10    40 

 Разом за 1 семестр 120 20 20    80 

 Всього 120 20 20    80 

 
 

3. Програма освітньої компоненти 
 

РОЗДІЛ 1. ВСТУП ДО НЕТВОРКІНГУ 
 

ТЕМА 1.1.НЕТВОРКІНГ В ПУБЛІЧНИХ ПРОФЕСІЯХ. ВИЗНАЧЕННЯ 

ПОНЯТТЯ 
 

Поняття «нетворкінг». Процес встановлення горизонтальних зв’язків. 
Різноманіття «ключів та інструментів», які використовують при формуванні 

свого оточення. Основні відмінності  та характеристики нетворкінгу. Основні 
пункти підготовки до нетворкінг-зв’язку. Три категорії мети встановлення 

контактів. Переговори. Основи ведення переговорного процесу. Визначення 
мети і предмету суперечок. Факти з відомих переговорних процесів, які 

вплинули на хід історії. 
 

ТЕМА 1.2. ВМІННЯ ДОМОВЛЯТИСЬ 
 

Виведення основних незмінних якостей успішного парламентера. Секрети 

успіху домовленостей видатних людей. Мета переговорів. Уміння домовлятися.  
 

ТЕМА 1.3. ОСНОВНІ НЕЗМІННІ ЯКОСТІ УСПІШНОГО  ПАРЛАМЕНТЕРА 
 

Всесвітньо відомі парламентери. Підготовка до переговорів будь-якого 
рівня. Деталі правильного збору інформації, техніки. Вміння ставити запитання. 

Вміння слухати. Вміння управляти емоціями. Больові точки. Вміння чітко 
висловлювати свої думки. Вміння будувати довірливі стосунки. Вміння 

знаходити креативні рішення. Приклади  кращих рішень світових лідерів 
думок. 
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ТЕМА 1.4. АЛГОРИТМ ПІДГОТОВКИ ПЕРЕГОВОРІВ БУДЬ-ЯКОГО РІВНЯ 
 

Збір інформації. Підготовка запитань. Визначення мети переговорів за 
трьома категоріями. Запитання-відповіді.  

 

ТЕМА 1.5. ПЕРЕГОВОРИ ПРО ЗАРОБІТНУ ПЛАТУ ТА УМОВИ РОБОТИ 
 

Емоційна складова переговорів про заробітну плату. Поширені помилки. 
Розбіжності в переговорах про умови праці з компаніями, які зацікавлені в 

фахівцях вашого рівня і з компаніями, які не змотивовані надавати робочі 
місця. Стратегія пошуку роботи, аби резюме не «прикрашало» стіл керівників. 

Креатив. 
 

ТЕМА 1.6. ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПІДХІД ДО ПЕРЕГОВОРНОГО ПРОЦЕСУ 
 

Вплив статі та досвіду на хід і результат домовленостей. Що слід 
враховувати для досягнення кращого результату. Позитивний результат 

домовленостей: особливості. Типи особистості. Бар’єри при контакті з 
представниками кожного типу. Статистика.  

 

ТЕМА 1.7. БАР’ЄРИ ПЕРЕГОВОРІВ ТА ДОМОВЛЕНОСТЕЙ 
 

Теми, що не слід підіймати під час переговорів. Больові точки. 
Комунікація в хаосі. Техніка «Стоп стрес». 

 
РОЗДІЛ 2. ІНСТРУМЕНТИ ОРГАНІЗАЦІЇ НЕТВОРКІНГ-ПРОСТОРУ 

 
ТЕМА 2.1. ДИСКУСІЯ. ЗВОРОТНІЙ ЗВ’ЯЗОК АУДИТОРІЇ 

 

Зворотній зв’язок аудиторії. Вибір кращого варіанту серед позицій, 

діалогів та тем.  
 

ТЕМА 2.2. NETWORKING ORGANIZER 
 

Визначення інструменту. Мета інструменту. Практичне значення та 

використання. Переваги. Приклади використання, переваги перед іншими 
інструментами організації нетворкінг простору в роботі успішного фахівця 

публічної сфери. 
 

ТЕМА 2.3. РОЗДІЛИ NETWORKING ПЛАНЕРУ 
 

Методи діагностики нетворкінг майстерності. Ключі та техніки розвитку 
нетворкінг майстерності у публічних професіях. 
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ТЕМА 2.4. СТВОРЕННЯ ОСОБИСТОГО NETWORKING ОРГАНАЙЗЕРУ 
 

Методи покращення існуючого нетворкінг органайзеру. Розширення 
власного нетворкінг органайзеру. Створення схеми покращеного 
індивідуального органайзеру.  

 
ТЕМА 2.5. НЕТВОРКІНГ ПЛАНЕР  НА 52 ТИЖНІ РОКУ 

 

Схеми та ключі попереднього курсу: колесо балансу, квадрат Ейзенхауера, 

Метод Абстракції Л.Д. Схема організації нетворкінг зустрічей. Основні точки 
опори підготовки. Додавання цінності контактам. Визначення пріоритетів у 

виборі нетворкінг зв’язків. 
 

 

ТЕМА 2.6. СТВОРЕННЯ РОЗДІЛІВ «ДОДАВАННЯ ЦІННОСТІ» 
 

П’ять розділів органайзеру, що допомагають додавати цінності оточенню у 

будь-якій комунікації. Техніки попереднього курсу, що допомагають  у 
наповненні розділів. Структура розділів та методи наповнення.  

 

ТЕМА 2.7. НЕТВОРКІНГ- КОНТАКТИ 
 

Ключі та формули попереднього курсу: ФФО 7\25\100,  ВПС, нетворкінг-
воронка, управління контактами. Схема управління контактами. Визначення 

пріоритетів. Створення розділу. 
 

4. Теми і плани лекцій 
 

Тема 1.1. Нетворкінг в публічних професіях. Визначення поняття 
План 

1. Поняття «нетворкінг».  
2. Основні відмінності  та характеристики нетворкінгу.  
3. Переговори. Основи ведення переговорного процесу.  

4. Факти з відомих переговорних процесів, які вплинули на хід історії. 
 

Рекомендовані інформаційні джерела:  1, 2, 4, 7, 12. 
 

Тема 1.2. Вміння домовлятись 
План 

1. Виведення основних незмінних якостей успішного парламентера.  
2. Секрети успіху домовленостей видатних людей.  

3. Мета переговорів.  
4. Уміння домовлятися.  

 
Рекомендовані інформаційні джерела:  1, 2, 5, 6, 7. 
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Тема 1.3. Основні незмінні якості успішного  парламентера 
План 

1. Підготовка до переговорів будь-якого рівня.  
2. Вміння ставити запитання.  
3. Вміння слухати.  

4. Вміння чітко висловлювати свої думки.  
5. Приклади  кращих рішень світових лідерів думок. 

 
Рекомендовані інформаційні джерела:  1,  2, 4, 6, 18. 

 

Тема 1.5. Переговори про заробітну плату та умови роботи 

План 
1. Емоційна складова переговорів про заробітну плату.  

2. Поширені помилки.  
3. Розбіжності в переговорах про умови праці. 

4. Стратегія пошуку роботи.  
 

Рекомендовані інформаційні джерела:  1, 2, 4, 6, 8, 16, 18. 
 

Тема 1.6. Індивідуальний підхід до переговорного процесу 

План 
1. Вплив статі та досвіду на хід і результат домовленостей.  

2. Позитивний результат домовленостей: особливості.  
3. Бар’єри при контакті з представниками кожного типу.  

 

Рекомендовані інформаційні джерела:  12, 17,  20. 
 

Тема 2.2. Networking organizer 
План 

1. Визначення інструменту.  
2. Практичне значення та використання.  

3. Приклади використання, переваги перед іншими інструментами 
організації нетворкінг простору. 

 
Рекомендовані інформаційні джерела:  12, 17,  20. 

 

Тема 2.3. Розділи networking планеру 
План 

1. Методи діагностики нетворкінг майстерності. 
2. Ключі та техніки розвитку нетворкінг майстерності у публічних 

професіях. 
 

Рекомендовані інформаційні джерела:  1, 2, 5, 6, 7. 
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Тема 2.4. Створення особистого networking органайзеру 
План 

1. Методи покращення існуючого нетворкінг органайзеру.  
2. Розширення власного нетворкінг органайзеру. 
3. Створення схеми покращеного індивідуального органайзеру.  

 
Рекомендовані інформаційні джерела:   12, 17,  20. 

 
 

Тема 2.6. Створення розділів «додавання цінності» 
План 

1. П’ять розділів органайзеру. 
2. Техніки, що допомагають  у наповненні розділів.  

3. Структура розділів та методи наповнення. 
 

Рекомендовані інформаційні джерела: 1, 2, 4, 6, 8, 16, 18. 
 

Тема 2.7. Нетворкінг- контакти 
План 

1. Ключі та формули попереднього курсу: ФФО 7\25\100,  ВПС, нетворкінг-

воронка, управління контактами.  
2. Схема управління контактами.  

3. Створення розділу. 
 

Рекомендовані інформаційні джерела: 1, 2, 4, 6, 8, 16, 18. 
 

5. Теми і завдання практичних занять 
 

Тема 1.2. Вміння домовлятись 
Мета: навчитися володіти технікою переконання.  

Завдання 
Дискусія на тему «Як вміння домовлятись впливає на якість  в роботі та 

досягнення в професії?». 

 
Рекомендовані інформаційні джерела: 1, 2, 5, 6, 7. 

 
Тема 1.3. Основні незмінні якості успішного  парламентера 

Мета: навчитися використовувати у практичній діяльності якості 
парламентера. 

Завдання 

Інтерактив: 

1. Всесвітньо відомі парламентери. 

2. Підготовка до переговорів будь-якого рівня.  
3. Деталі правильного збору інформації, техніки. 

4. Вміння ставити запитання.  
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5. Вміння слухати.  
6. Вміння управляти емоціями.  

7. Больові точки.  
8. Вміння чітко висловлювати свої думки.  
9. Вміння будувати довірливі стосунки. 

10. Вміння знаходити креативні рішення.  
11. Приклади  кращих рішень світових лідерів думок. 

 
Рекомендовані інформаційні джерела: 1,  2, 4, 6, 18. 

 

Тема 1.4. Алгоритм підготовки переговорів будь-якого рівня 

Мета: навчитися використовувати алгоритм підготовки до переговорів. 
Завдання 

Інтерактив: 
Запитання - відповіді. 

 
Рекомендовані інформаційні джерела: 12, 17,  20. 

 
 

Тема 1.6. Індивідуальний підхід до переговорного процесу 

Мета: володіти індивідуальними підходами ведення переговорного 
процесу. 

Завдання 
1. Дискусія на тему «Чи впливає стать та досвід людей на хід переговорів та 

досягнення домовленостей?» 
2. Обговорення питань: 

- Що слід враховувати для досягнення кращого результату? 
- Типи особистості. 

- Бар’єри, що виникають при контакті з представниками кожного типу.  
- Статистика. Приклади. 

 
Рекомендовані інформаційні джерела: 12, 17,  20. 
 

Тема 1.7. Бар’єри переговорів та домовленостей 
Мета: оволодіти навичками комунікації у стресових ситуаціях. 

Завдання 
1. Дискусія на тему «Коли розмова заходить у глухий кут?»  

2. Обговорення питань: 
- Теми, що не слід підіймати під час переговорів. 

- Больові точки. 
- Комунікація в хаосі. 

- Техніка «Стоп стрес» 
 

Рекомендовані інформаційні джерела: 1,  2, 4, 6, 18. 
 

Тема 2.1. Дискусія. Зворотній зв’язок аудиторії 
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Мета: навчитися «відчувати і володіти» аудиторією. 
Завдання 

1. Дискусія на тему «Зворотній зв’язок аудиторії. Вибір кращого варіанту 
серед позицій, діалогів та тем».  

2. Нагородження кращих здобувачів освіти авторською розробкою викладача -  

«Networking органайзер». 
 

Рекомендовані інформаційні джерела: 12, 17,  20. 
 

Тема 2.2. Networking organizer 
Мета: навчитися практично застосовувати нетворкінг органайзер . 

Завдання 
1. Обговорення питань: 

- Визначення інструменту нетворкінгу. 
- Мета інструменту. 

- Практичне значення та використання. Переваги. 

2. Навести приклади використання та переваги перед іншими інструментами 
організації нетворкінг простору в роботі успішного фахівця публічної сфери. 

 
Рекомендовані інформаційні джерела: 12, 17,  20. 

 
Тема 2.4. Створення особистого networking органайзеру 

Мета: навчитися створювати networking органайзер. 

Завдання 
1. Дискусія на теми: « Що може покращити існуючий нетворкінг органайзер?»,  

«Що Ви б хотіли додати до свого власного нетворкінг органайзеру?» 
2. Інтерактив на теми: «Кращі варіанти ідей», «Визначення основних розділів з 

урахуванням нових пропозицій», «Створення схеми покращеного 
індивідуального органайзеру». 

 

Рекомендовані інформаційні джерела:  12, 17,  20. 

 
Тема 2.5. Нетворкінг планер  на 52 тижні року 

Мета: навчитися складати нетворкінг планер. 
Завдання 

1. Інтерактив «Пригадуємо схеми та ключі попереднього курсу: колесо 

балансу, квадрат Ейзенхауера, Метод Абстракції Л.Д. для покращення 
роботи з розділом». 

2. Обговорення питань: 
- Схема організації нетворкінг зустрічей. 

- Основні точки опори підготовки. 
- Додавання цінності контактам. 

- Як не втрачати жодної можливості і оточувати себе людьми, що 
допомагають Вашому розвитку. 

- Визначення пріоритетів у виборі нетворкінг-зв’язків. 
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Рекомендовані інформаційні джерела:  1, 2, 7,  20. 

 
Тема 2.6. Створення розділів «додавання цінності» 

Мета: надати здобувачам освіти знання з методики створення розділу 

«додавання цінності». 
Завдання 

Інтерактив «Які з технік попереднього курсу можуть допомогти у наповненні 

даних розділів?», «Структура розділів та методи наповнення». 
 

Рекомендовані інформаційні джерела: 1,  2, 4, 6, 8, 16, 18. 
 

6. Теми і завдання для самостійної роботи 
 

Тема 1.1. Нетворкінг в публічних професіях. Визначення поняття 
Практичні завдання 

Підібрати топ 5 актуальних тем для діалогу з представниками 
найвпливовіших професій світу. 

 
Рекомендовані інформаційні джерела: 1, 2, 4, 7, 12. 

 
Тема 1.2. Вміння домовлятись 

Практичні завдання 

Використовуючи техніку переконання «Подушка» переконати у своїй 
точці зору опонента, та знайти спільне рішення за формулою «win-win». 

 
Рекомендовані інформаційні джерела: 1, 2, 5, 6, 7. 
 

Тема 1.3. Основні незмінні якості успішного  парламентера 

Практичні завдання 
1. Використовуючи техніку рапортних запитань, скласти по 3  запитання 

представникам найвпливовіших професій світу. 
2. Спираючись на  виведену під час практичної роботи техніку «Що-чому», 

поставити 10 уточнюючих запитань опоненту для досягнення основної (з 
трьох можливих) мети переговорів. 

3. Запропонувати тему, як предмет спору, для дискусії в групі. 
 
Рекомендовані інформаційні джерела: 1,  2, 4, 6, 18. 

 
Тема 1.4. Алгоритм підготовки переговорів будь-якого рівня 

Практичні завдання 
Підготуватися до переговори про заробітну плату, спираючись на 

вивчений алгоритм. 
 

Рекомендовані інформаційні джерела: 12, 17,  20. 
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16 

Тема 1.5. Переговори про заробітну плату та умови роботи 
Практичні завдання 

Скласти резюме.  
 
Рекомендовані інформаційні джерела: 1, 2, 4, 6, 8, 16, 18. 

 
Тема 1.6. Індивідуальний підхід до переговорного процесу 

Практичні завдання 
Обрати тему. Використовуючи техніку переконливого тексту довести свою 

точку зору  поважному професору 60-ти років, своєму однолітку, дружині 
олігарха, сину поп-зірки. 

 
Рекомендовані інформаційні джерела: 12, 17,  20. 

 
Тема 1.7. Бар’єри переговорів та домовленостей 

Практичні завдання 
Використовуючи техніку «Стоп стрес»,  навести приклад ведення діалогу 

зі свого власного досвіду. 
 
Рекомендовані інформаційні джерела: 1,  2, 4, 6, 18. 
 

Тема 2.1. Дискусія. Зворотній зв’язок аудиторії 

Практичні завдання 
Навести приклади зворотнього зв’язку з аудиторією із власного досвіду. 

 
Рекомендовані інформаційні джерела: 12, 17,  20. 

 

Тема 2.2. Networking organizer 

Практичні завдання 
Розробити особистий «Networking organizer». 

 
Рекомендовані інформаційні джерела: 2,  3, 4, 13. 

 

Тема 2.3. Розділи networking планеру 
Практичні завдання 

Протягом тижня продіагностувати свою нетворкінг-майстерність та 
поділитися висновками. 

 
Рекомендовані інформаційні джерела: 1, 2, 5, 6, 7. 

 
Тема 2.4. Створення особистого networking органайзеру 

Практичні завдання 
Написати схему власного нетворкінг органайзеру. 

 
Рекомендовані інформаційні джерела:  2,  3, 4, 13. 
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Тема 2.5. Нетворкінг планер  на 52 тижні року 
Практичні завдання 

1. Скласти список пріоритетів для нетворкінг-планеру. Визначити мету за 
шістьма сферами розвитку в житті. 

2. Створити особистий «Networking organizer». 

 
Рекомендовані інформаційні джерела: 1, 2, 4, 6, 18. 

 
Тема 2.6. Створення розділів «додавання цінності» 

Практичні завдання 
Створити і заповнити розділ « Додавання цінності». 

 
Рекомендовані інформаційні джерела: 1,  2, 4, 6, 8, 16, 18. 

 
Тема 2.7. Нетворкінг – контакти 

Практичні завдання 
Підготуватися до представлення особистого нетворкінг органайзеру як 

інструменту організації нетворкінг-простору успішного фахівця публічної 
сфери. 
 

Рекомендовані інформаційні джерела: 1, 2, 4, 6, 8, 16, 18. 
 

7.  Питання  та завдання до іспиту 
 

1. Бар’єри переговорів та домовленостей. 
2. Розділи networking планеру. 

3. Методи діагностики нетворкінг майстерності. 
4. Ключі та техніки розвитку нетворкінг майстерності. 

5. Якою є головна мета переговорів? 
6. Хто має перевагу під час переговорів? 

7. Для досягнення головної мети переговорів має бути стратегія. Для стратегії 
потрібна інформація. Що буде заважати під час збору потрібних даних? 

8. Що допоможе Вам швидко і ефективно встановити нетворкінг зв’язок? 

9. У якому випадку краще спрацює техніка Взаємність? 
10. Для того, аби переконливо довести свою точку під час спілкування з 

впливовими людьми,  що рекомендовано використати в своєму тексті окрім 
- суспільної думки з даної теми?  

11. Що заважає проявляти харизматичну поведінку? 
12. Що передбачає техніка трьох «ТАК»? 

13. Розкрийте чотири техніки отримання ексклюзивної інформації.  
14. В якому випадку краще спрацює техніка Припущення? 

15. Яка з форм комунікацій забирає на себе більше нашої уваги під час 
спілкування? 

16. Що таке нетворкінг? 
17. Дайте визначення поняттю «харизма»? 

18. Що допоможе легко і вишукано  підкреслити унікальність співбесідника? 



 

18 

19. За якою формулою ми можемо зробити діагностику свого оточення? 
20. Больові точки людини, на які краще не тиснути під час спілкування, аби 

розмова не перетворилася на емоційний конфлікт? 
21. Про що говорить Закон Подоби в нетворкінгу ? 
22. Який з методів абстракції використовується в журналістиці для розробки 

ефективних творчих рішень та розвитку абстрактного мислення?   
23. На скільки відсотків наш успіх залежить від нашого оточення?  

24. У чому полягає техніка Оціночні Судження? 
25. Який крок майстри нетворкінгу рекомендують зробити першим після того, 

як Ви поставили перед собою амбіційну мету?   
26. Що послаблює прояв харизми? 

27. Як вплине на результат переговорів той факт, що  Ви  розглянете  проблему 
з позиції Вашого опонента, а не зі своєї власної точки?  

28. Зазначте 5 законів магнетизму. 
29. Що лежить в  основі закону Громади? 

30. Що лежить в  основі закону Високої самооцінки? 
31. Що лежить в  основі закону Гумору? 

32. Назвіть три точки опори нетворкінг майстерності. 
33. Яка мета сили присутності? 

 

Практичне завдання 
 Захист творчої частини курсу: представлення особистого нетворкінг 

органайзеру як інструменту організації нетворкінг-простору успішного фахівця 
публічної сфери. 

 
8. Критерії оцінювання знань здобувачів та шкала оцінювання 

 
«Відмінно» А (90–100 балів) заслуговує здобувач вищої освіти, який 

правильно відповів в межах 90% – 100% поставлених питань та завдань: 
– показав всебічні, систематичні і глибокі знання навчально-програмного 

матеріалу; 
– продемонстрував вміння вільно виконувати завдання; 
– проявив творчі здібності в розумінні, викладенні і використанні навчально-

програмного матеріалу. 
 

«Добре» B (84–89 балів) заслуговує здобувач вищої освіти, який 

правильно відповів у межах 85% – 89% поставлених питань та  завдань: 

– продемонстрував належні знання навчально-програмного матеріалу курсу; 
– показав здатність систематизувати основні проблеми, що є предметом курсу. 

 
«Добре» C (74–83 балів) заслуговує здобувач вищої освіти, який 

правильно відповів у межах 75% - 84% поставлених питань та  завдань: 
– продемонстрував належні знання навчально-програмного матеріалу курсу 

«Нетворкінг»; 
– показав здатність систематизувати основні проблеми, що є предметом курсу. 
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«Задовільно» D (66–73 балів) заслуговує здобувач вищої освіти, який 

відповів у межах 66% – 74% поставлених питань та завдань: 

– продемонстрував знання навчально-програмного матеріалу освітньої 
компоненти в обсязі, який необхідний для майбутньої роботи за 
спеціальністю; 

– проявив вміння орієнтуватись у ключових проблемах курсу. 
 

«Задовільно» E (61–65 балів) заслуговує здобувач вищої освіти, який 

відповів у межах 60% – 65% поставлених питань та завдань: 

– продемонстрував знання навчально-програмного матеріалу освітньої 
компоненти в обсязі, який необхідний для майбутньої роботи за 

спеціальністю; 
– проявив вміння орієнтуватись у ключових проблемах курсу. 

 
«Незадовільно» FХ (21–60 балів)  з можливістю повторного складання 

заслуговує здобувач вищої освіти, який виконав в обсязі 35% – 59% завдань: 
– продемонстрував досить низький рівень знань навчально-програмного 

матеріалу з курсу «Нетворкінг» в обсязі, який не відповідає мінімально-
необхідному рівню знань фахівця з даної спеціальності; 

– допустив грубі  помилки у виконанні завдання. 

 
«Незадовільно» F (0–20 балів) з обов’язково повторним курсом 

заслуговує здобувач вищої освіти, який виконав в обсязі 1–34 % завдань: 
– не володіє обсягом знань, мінімально-необхідного з навчально-програмного 

матеріалу «Нетворкінг»; 
– неприпустимо помиляється в основних поняттях курсу; 

– допустив грубі помилки у виконанні завдання. 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі види 
навчальної діяльності 

Оцінка 
ECTS 

Оцінка за національною шкалою  

для іспиту, курсового проекту (роботи), 
практики 

для заліку  

90–100 A відмінно 

зараховано 

84–89 B добре 
 74–83 C 

66–73 D 

задовільно 
61–65 E 

21–60 FХ 
незадовільно з можливістю повторного 

складання 

незадовільно з 
можливістю 
повторного 
складання 

0–20 F 
незадовільно з обов’язковим повторним 

вивченням освітньої компоненти 

незадовільно з 
обов’язковим 

повторним 
вивченням 
освітньої 

компоненти 
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