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Система менедltменry якостi,
Робоча навчальна програма

навчальноj дисциплiни
"Улравлiння людськими ресурсами в

тlанспортнiй галузi "

Ш"фр
документа

смя нАу
рнп 19.01_01-20l7

Стор. 2 iз 13

робочу навчальну програму з дисциплiни "управлiння людськими

ресурсами в транспортнiй галузi" розроблено на ocнoBi робочого навчаJIьного

плану РБ-6-6.070101i 15 пiдготовки фахiвцiв освiтнього ступеня "Бакалавр" за

напрямом пiдготовки 6.070101 ''Транспортнi технологii (за видами транспорту)ll,

навчальноi програми цiсi ди_сциплiни, iндекс н6-6.070101/15-5,2.10,

затвердженоТ ректором "5/ > /0 2Оllр., та вiдповiдних нормативних

документiв.

робочу навчаJIьну IIрограму обговорено та схвапено на засiданнi випусковоi

кафедри Напря\лу 6.070101 "Транспортнi технологii (за вилами TpalrcпopTy)'l -
пuq"др" ор.*iзацii авiацiйrпо< перевезень, протокол Jф 29 вiд <2> жовтня 2017р,

Робочу IIавчальну програму розробив:

старший викладач кафедри
органiзацii авiацiЙних перевезень

Завiлувач кафедри

Н. ГаврилIок

Г. Юн

робочу навчаlrlьну програму обговорено та схваJIено на засiданнi на}ково-

,*од*о-рЬдакцiйноiрадйФТТ,протоколNq .l- вiд" € " /о 201'7 р,

голова Нмрр Соколова

PiBeHb документа - Зб
Плановий TepMiH MiiK ревiзiями - 1 piK
Коптрольнйй примiрник



Cl.{cl,eNlil Ntсl]еджменту якостl.
Робоча гtав,tальна програма

навчальноi дисцllплiни
"}'пuав.tiнttя.tю:ськllNlll ресурсацll в

t,,:lItctropr нiй t алузi ''

Шифр
документа

смя нАу
рнп 19.01_01-2017

Стор. 2 iз 13

Робочу ЕёВЧfl-rlIlну програму з дисциплiни "Управлiння людськими

ресурсаI4и в транспор,гнiй галузi" розроблено на ocнoBi робочого навчального

.*"rry pB-o-0.ozolorzl S пiдготовкtл фахiвчiв освiтнього ступеIш "Бакалавр" за

;;;-", пiдготовки 6.070101 "Траrriпортнi тек{ологii (за видами ц)аЕспорту)ll,

Ёавчально1 програл{и цiсi дисциплiни, iндекс н6-б.070101/15-5.2.10,

затверджеЕоi ректором < i/ > ./С 20|1р., та вiдповiдIrих нормативних

документiв.

Робочу навчаJll,iiу пI]огр.rму розробив:

старш l,tй викла;d.lll к ilфедри
оргалriзацii авiаr\iйп их перевезень Н. Гаврилюк

Робочу навчаJrьiIу лрограА4у обговорено та схвалено на засiданнi випусковоi

кафелри r,oripr*y о.отбrоl 'hpun.nop*i технологii (за видаlr,tи транспор-гу)l! -
;;6;;; "р;iзЙii 

авiацi-Ёпrих перевезеЕь, протокол ЛЬ 29 в\д <<2>> жовтня 2017р,

Завiдувач кафедри 
=/_----,-- 

r,Ю"

Робочу навчаJiыlу програN{у обговорецо та схваJIено на засiданнi на}ково-

методиllно-реДакцiЬоiрЙi БТТ, rро,опо' N .j-- вiд " / " f, 201''l р,

ГОЛОВа IIMPP о. Соколова

Рiвеrrь документа - Зб

Плановий TepMitt плiilt рсвiзiями - 1 piK

Врахований пptrп,tipltиK



CrrcTeMa лtенедяtменту якостi.
робоча l{ав.lальна програма

навчал ыtоi дисциплiнt,t
"\/ llpaBJlil][Iя,l]олсыiиN,lи ресурсами в

rраttспортнiй гмузi "

Ш"фр
документа

смJI нАу
рнп 19.0l -01-2017

Стор.3 iз i3

5

5

8

8

9

9



Систсi\l|t Nlсt]ед)кменту якостl.
Робоча нав.tальна програма

пirв.lальttоi длtсциплiни
"\ ttпlвлi,tltя лtо.lськи\lи ресурсами в

I1,1 tспогtttiй гlrлузi "

Шrфр
докумецта

cMJl HAy
рнп 19.01_01-2017

Стор.4 iз 13

1. вступ
робоча tlавчалыt.t програма дисциплiни розроблена на ocHoBi навчzlльноi програми

дисципдirttl <Управлiltлlя п,од.uпuпrr. ресурсами в траЕспортЕiй гмузi> та (Методичних

вказiвоlt до роiроблепня та оформлення навчальноi та робочоi навчальноi прогр.lм

дисциплiltll" ]]l]сдеяих r},ililo розпоряд)ttелIням вiд 16.06.15 J\Ь37lроз,

Релiтrttlгова 
"rr"ranno 

сlцitltовання (РСО) е невiд'емною складовою робочоi
навчальноi програми i перелба.rас визначення якостi виконаноi студентом ycix видiв

аудиторr'оi Tli сайостiiiноi навчальноi роботи та рiвня набутих ним зIIань та yMiHb шляхом

оцirttовалtпя в ба-пах ]эезl'льтатiв цiеi роботи пiд час lrоточного, модульЕого та

семестроt](]г0 lioll1poJll(), з llac г}/f{!IlINI переведенЕям оцiнки за багатобальною шкалою в

оцitлttи за lta tliоl IальlIоtо шt(алоlо,га шкапою ECTS.
рсО псредба.lас ]]Iц(орIIста!Iня модульних

контрольIIоТ. пiдсумковоi), а,гако)l( еItзаптенацiйноi або

та пiлсуrlI<оt,.,Т рейтиttt oBltx oltittotc,

рейтингових оцiЕок (поточноТ,

зм iKoBoi, пiдсl,ти ковоТ семестровоТ

2. зп{Iст нАвчАльноi дисциплIни

2.1 
"i'cll 

ll,гt l.t rl llir t tл:rIr ltltвT алыrоi

N9

пор.

l1азва тел,tи

(телitlти.lного роздiлу)

обсяг навчальних занять
(гол.)

Усього Лекцii Практ.
занят.

срс

1 2 з 4 5 6

5 ceMecTD

П{ u,lудь
1.1 Пllе.цrrс,г, мета i зада,ti дrtсциплiни.

Осно Brti ttонцеt i цii угlраlзлiннlt лlодськими
nccVllcltN{и.

11 4 2 5

1.2 сtrсr,емлrий пiдхiд в уtrравлiннi людськими
пес\/l)са]\Iи,

,7 2 2 з

l.з Уllpltrз.пiгtлlя tlеi]сонало}{ ltк соцiа-пьною

cjlc,lc\Iolo.

,7 2 2 з

1 .,| Ai ln;t t:l llоilо.tого julсrlя. 7 z 2 J

1.5 ii.дirспа rLoлiTtttta органiзачii
,7 2 2 J

1.6 l lл а tt1,1за tttrя лtодоы(I1х pecypclB. 1 2 2 з

1,7 N4ето..цtl ttабору l tерсоttалу.
,7

2 2 J

1.8 N,JeTo,|lI,1 вiдбо]э), tlерсоналу. 7 2 2 з

1.9 IVJo,lLvjlыIa I(оtl,гl)олы,lii робота Nq 1 J 2 1

}'с ього lllt моду. te}l .п! l 63 18 18 27

2.1 l rL гсг1-.аliiя ltовr-lго працiвника.
,7 2 2 3

2.2 N io,1 lltlаIliя лIодськI,Iх pecypci!. 11 4 2 5

Z.) )'l l 1l;ltl,;l i Ltтlя роз j]liTкoll .,llодсLцц} J99yp9Цj_
,7 2 2 3

2.:\ Yt t1lllllлit t гtя l]l]),.I(ови\lи вiдI]!синаМЦ 7 2 2 )

2.5 Coll jа.гl ыtпй po:]llllToK iriорпоративна
ii\,]I|],l-vlla оргаr r iзацi'i.

,7 2 2 J



CltcTe\]a N]cI lеджмеI]ту якостi.
I)обоча навчальна програма

лlавча-,lы tcli дttсциплiни
"Yttllавлitrttл лlодськиNlи ресурсами в

Tt,lагlсtlо]этttiй галузi "

Шифр
документа

смя нАу
рнп 19.01-01-20l7

Стор. 5 iз 13

2.6 CT1-,,a,l егiчне угtравлiлt i t.lt людськими
рссчllсilпти.

7 2 2 з

2,7 Зlll--,,, бi;.llrrий досвiд управлiпrrя людськими
l](]с \,]]сilIIи.

7 2 2 3

2.8 ,', ,i :,l;l1 Koli1L-]oJbl1:l 1lоботlМ2 4 2 2

.i,сього .l;t 11qдl,,.lgпI Лj2 2 5/ 16 16 25

l"сьогt} зlt 5 cerl естр 120 з4 з4 52

]\',,:,lll ll lll H!ll}ril!.rlIrlI0l0 JltIсцltплiною 120 з,l з4 52

2.', , i,lyBlt ! ! r; lt jtlI. .::: J,i IIчIIого процесу з вшдiв rrавчалыIIIх занять

обсяг2.'J.l .Лr,r,; ,, ix тепlirтика та

Nl]
поl].

ГIазва теми
обсяг нш

заЕять
}чаJlьних
(год,')

Лекцii срс
1 2 J 4

5 семестп
}lоду.llь }iЪl *Форппу*q""о людс"к"х pe"yrle

1.1

]. L ll .lcHoBlti завдltltllя LIaBtIaJlbHoi дисциплiни. Вимоги
, l ,,гll lL,\U tlt , ,, пit,отовltи га рравлiння
:,, i : ,Il пcI)\.)lljl_,l, ]l,

2 2

1.2

(',::ilI:.l i ltонцегll]iТ (пi.lx.,utll) до управлiнця людськими

]](] 
j,] i]ciI\ll]. Iстоlэiя оргаrrriзацii працi. Моделi управлiння

, ," ll ,:I:tiею.

2 2

1.з

L l ]._ ,liliIl"I пi.цr:i:t в 1,1r1,,пll",litlпi людськими ресурсами.
l' rl' , :1iilна с r]])ili,г\,р{l clIc,l t,i\lll управлiння персоналом
li li ltC\ICT]]o\l.

2 2

l .li
,\' , lll ::llя псl]соI1ll,ч,-)],I яtt соцiа:rьною системою.
],, .t,. :як об,сl(l ic;,,.i'crtT управлiння. Структура
,, , ,,111 1,,1,, jl'в1l.цrt.

2 2

1.5 2 2

1.6
i]- ;lq,ll Itолiтиt<а оргаrriзацii. Елементи кадровоi
, ,l . Типи t:;t (l)ui,{,Т i jо.,liгIlки.

2 2

\.7
] ttr illrl jllo:Lcl]]i]I]( pccyl]cil]. Методи плаЕування

iB ltlзiltl l iдпDI,tсмства,
2 2

1.Е

. l, :ilбоi]}, I]el]collii,iy. i(.rrасифiкацiя дrttерел робочоi
( i, : ' орlrацiйIri 1,с\l1о-погii IIабору персоналу. Набор
, ,, lotlotJ cl,iIl;,:I:\ ttовiг]rяногО СУДНа,

2 2

1.9

]. lr, ] ]]iдбору пеl]с1)Ilil.л)/. Ухвалення рiшеIлня,
, ill irl KoнTpail(I,y, lзliл,tогrI авiакомпацiй до
l l ll i.lttt.ttiilз.

2 2

Ycbol,tr l:t 11oд\,JIе}, N! 1 18 18

Nlt,-t' . 'ii,;Bltr c:t '1':i --,i -:0l) IiС'I'1tliня людськIIх pecypclB в

2.1

' ,j 
'l 

IIового пpllllj]jllIi lia. Орiснтацiя,'r'i мета.
' ,l :Liя tllэo ltBiltttorl llltitito, робоче мiсце. Адаптацiя, iT

l,', Lia.rI bHo-ttct-txil. 1Llгi,t; tit адаптацiя авiацiйного
, ,i) 

: \/,

2 2

2.2 ttil iя лtодсьttttх м)cll,] 2 2



O,cr "vi iiенедittпленту якостi,
I)об0,1ll llавчаль!tа проtрама

11;l1,1;1:11,119'i луigципЛiНИ
"Угtрав,гtil ttrll jlloлcbKlllul1 ресурсами в

| ,,lil\ ll\rp l ll:й Iiлу3i "

Шцфр
документа

смя нАу
рнп l9.01-01-20l7

Стор. б iз 13

2.з
с,

с

i
]i]

2.4

2.5
j,
i,
i
:]]

(

с

2.6

2,,,1

2.Е

з
(.

] ]ива]liТ персона,lч. Teopii м

l"ць, Lаtslацll.

],Iel l, оплатrI прlцi. ii скпадовi LIастиIiи. Форма та
ier\r , ']аробiтноj t1.1tll,гI,t. оплата працi працiвЕикiв

во1

Й.l ,,о розвитliоii ,i]Iодсь]il{х pecypciB. ПоFIяття
,( l,, l Illпll, Ouitt,:l. rr.,;lсоltалу. Меrоди оцiнки.

l.]ого п

lia.! , j1.1й роз]]иток i riоllпоративна культура органlзац11.

lав,,;l ,ttя тl]удов],lN]lI t]i,1I IосriпаN{и. Поняття малих грl-тt

леli : ,lJy. Лiд

{l.,IlJ 1])IIOрaTIIBIIoi ](),.|lbTypI,I авiацiЙного персоналу на
]зii ],,,,ri б.з,,е,,,, iil.riilцi'i. l(оIrфлiкт, природа, типи i

,л ,. л,, .]. -; ,.,,., .,,,al]il lя KoH(i)"[II( IiL\] 1t.

,atTe ,, lIe упрilвлillIlrL .пiодсь!(ими ресурсами. Моделi
itt rl:l лtодсьttими

, чбi;:, :lti;t досвiд \'Il])1lвлiНIIя лIодськими ресурсами.
,б.пIl :с,гi iiорпоl)аl rlB]loi ttульT ри в зарубiпG{их
,I(о\,]lI11ях.

Усього зli ýtолy.пепl N92
Ycbtrt,o з:t 5 сепr

,ього зil tlilB 1i,i.lыIoIo сциплiноIо

. :i г1,1tIIIl за[lri,t,1,1l ix ,гешrатлrка тп обсяг

{,Iазва теплп

N4 tr ль .Nl1 KtDo ЛIОДСЬКИХ

octloBHi завдil l l ll я лlавчальноi дисциплiни. Вимоги
ста, , lll],ги ICAO rцодсl пiдlготовки та управлIЕIUI
:tцi; lrl пcl]cortLl jlO ),l. CctioBrIi концеIlцii(пiдходи)
lав: :ltя лIодськlt\1II ресурсаN{и. Iсторiя органiзацii

r1]]

сте:, litй пiдхiд в )'п]rllВлiнFli людськими ресурсами,
lде; i itpaB.:rilIlIя о1, L,ttIt iзltrliсто. Оргаяiзацiйна
))'K,l- lr систеN,II,I )'пl]lll]]rilIня персоЕмом
all], rиc]\{c]l]a.

]pall iнJI пel]collllli)\t ll:c соцiальною системою.

рс0 I як об'ск,г i с,"б'сttт V]]равлiшrя. Структура
ll вlIlцI1.

_,бо.tоt о ltic:i;l, i_]Tli, tii, лtетодИ

p_yкT)/lra лосli, l.,l]Oi iIIструкцii.

ijo] 1lоJIl,гIiки.

: lllя лIодсы(l l х tlecl,pciB. Методи планування

)со]-_-.
алl

jця.

]тр),

др0

дц,
aI]\

дсь

аналiзу робочого
Посадова

N!
поl).

iB aBinl r iдпlэtlеплства.

,"ai

-1

й;,

iя бортпровi,rl r lr rta.

lloлiTIiKa Елементи
. Типrt

х



I
eToдl ]Iабору персi)] jit.ly. Ii:Tасифiкацiя джерел робочоi
лI-r. 1 lормаuiйнi ,t.,sttологiТ набору персоналу. Набор

го eкlll
,]]Bll ий вiдбiр. lr i,,, iil, !l] вillбору персоналу.
:ва, l !lя рiшелtлlя, \,lijlllдellllrl ltoнTpaкTy, Вимоги

м1
Ycbot,o ,з:l л,lол},.цепl j\! 1

i! 2 'озвrrтоl< та |,|ij!q рltсц]]цд
j,егi] iя нового прl l1irз:llltitl. О;liентацiя, i'i мета.
llo]l l1iя прil aBial:,, ,ltl;tttitci. 1lобоче плiсце. Адаптацiя, ii
. i,tl. цiалr,rtо-псI t:,,t,"ll) l,i,tl l:l адаптацiя авiацiйного

llcOl Iy. 
.

,)Tl]] .iя лIодсьttlt:. рссi,рсill. i1 cyTHicTb. Методи
iTl,tBl i i персоl Iа-п),. 

-l'!,ol]ii l1отllвацii трудовоi
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Назва
Шифр тем за

тематичним планом
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1.1-1.8
2.1-2.7
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г-
1

I

l

L-- ,

JI]ttKott.

I nр,,,,, ,

I

lВиtсоt,,,,

l

| 
Для Jot,

I tt,6p,tlt
ГП ",,,-l ,,,,,,,,, ,

г;;
гl_
llllx i|.
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Вiдолtс,,

4.1

lVIоауль J\!1

, 
] l]л
,roi роботи
,rдаIlь пlд чаQ

rrять Ns1.1-1.8

a,IовI]х завдань

l вtпttl налlня ivt о О\,., i l, -, l i
,oбotltlt MI cпtlietl l/i,c
,ttuta 2 ] бtьч.

l r,л ь r ioi
lбо,ltr Nql

llод\Iлем J{bl

Ceпrecr,;lll ,..,.rtli L,. lr_ i:jBlHIiI-t заJIiк

}'l,ьOго з1l 5 cc}l

]l{,,]IIllIIi вI.Iд].] 1li. l]::,l, i-, ( llI зарахоВуються студенту. якщо BiH отримав зз

] _,v рс] iIингов)/ о1 |], i,) (-t,ii'.'_,1, 4.]).

-Jупtа рейтингоIjl|": оцiILOi{. () l l]t,!маЕих
]обоltI, cTaHoBI-1ll пO,го(Ill_\, ],].)дульIrу

',ЦУЛЬНОГО КОtlТ]:)1.)_ i,,).

Таблиця 4.2

студеЕтом за oкpeМi види виконано'i

реЙтингову оцiнку, яка заЕоситься до

Мах
кiлькiсть

балiв

Молуль J\Ъ2

l- ]]liонання завдань пiд

'ii..] ]IракТиLlНих занятЬ
!,,.1.1-2.7

1 l l dопуску do вuкоtlання моDульttоi
li,.]i ll]]рольноi' робоmu М2 спlуdенп,l мае

не менше 27 бал.

]]i;tповiднiсть l -'i'l rtttlrlllltx (]]li[IoK за oкpeмi види навчыrьноi роботи
t] ; J],\ ,. ] ]ij:' ]. ]at нацlонаJТЬною шt(алою

дlеllсд;li1,Iе ll гу

ljc}lec,r'p

Nlax
iл bttic,t,b

.цфL_
]8

]\,i\]tlplIi.l)

Мах
кiлькiсть

оал lR

28
(сумарна)

i]]]]iонання тестових 6

J : ,lt:tttHll ьlод5 льt,lоТ

i li|\ольноТ роботи N
10

-i{ i l,iлго за модулем J\Ъ2 44

12

100

РейтItl il,illl i)цiilIill в ;il,,l:lx
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Виконанrrя завдань пiд час
практичних занять

виконання тестових
завдань

виконання
модульно'i

коrrгрольноf

роботиNs1 .1- 1 .8 N92.1-2.7

26-28 6 9_10 Вiдмiнно
2| -2.5 l8_2l 5 8 .Щобре
1,7-20 l5_17 4 6-7 Задовiльно

менше 1 7 менше l5 менше 4 менше 6 Незадовiльно

4.4. Сlма пото.*lоi та контрольноi модульних рейтингових оцiнок становить
пiдсулtкову модуJIьну рейтингову оцiнку (табл.4.3), яка в балм та за нацiона..,rьною шкалою
заноситься до вiдомостi модуJБl{ого ко}lтролю.

Таблиця 4.З
Вiдповiднiсть пiдс}лdков}D( модуJIьяих рейтинговrл< оцiяок

балах оцiнкам за нацiза нiшьною шкалою
Модуль J',J! l Модуль ]\Ъ2 Оцiнка за нацiональною шкалою

40-44 40-44 Вiдмiнно
зз-з9 зз-з9 !обре

27-з2 Задовiльно
менше 27 менше 27 незадовiльно

4.5. Сlъла пiдсумкових модульних рейтингових оцiнок у балах становить
пjдсумкову семестрову модульну рейгингову оцiнку. яка перераховусться в оцiнку за
нацiона]ъною шка_тrою (табл. 4.4).

Таблиця 4.4 Таблиця 4.5

Вiдlовiдriсть пiдсумковоi ceMecTpoBoi модульноi Вiдповйвiстъ залiковоi рейтиIтовоi
рейтиrговоi оцiнки в балах оцiнкам за оцiнки в балах оцilrцi

Еацiона"тьною шкалою за нацiона,тьною шкмою

Оцiнка в
балах

Оцiнка за нацiонiшьною
IIIкалою

79-88 Вiдмiнно
66-78 Добр
5з-65 Задовiльно

MeHrlre 5З Незадовiльно

Оцiнка в
балах

Оцiнка за нацiоЕаьною
шкмою

12 Вiдr-лiтшо

10 ,Щобре
8 Задовi.lъно

4.6. Сума пiдсумковоi ceMecTpoBoi модуJIьноi та залiковоi рейтинIових оцiЕок у
ба,rах становить пiдс}тикову семес,Фову рейтингову оцiнку. яка перера"\ов} €ться в оцiнки
за нацiональною шкалою та шкалою BCTS (табл. 4.6).

Табшлця 4.6
Вiдповiднiсть пiдс}мковоi ceмecTpoвoi рейтинговоi оцiнки в бмах

оцiнцi за нацiоЕilJьною шкалою та пткапою ECTS

оцiнка в
балах

оцiнка за
на.ttiональною

шкалою

оцiнка за шка.rою BCTS

Оцiнка пояснення
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