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1. ВСТУП 

Робоча навчальна програма дисципліни розроблена на основі навчальної програми 

дисципліни «Технології управління персоналом» та «Методичних вказівок до розроблення та 

оформлення навчальної та робочої навчальної програм дисциплін», введених в дію 

розпорядженням від «16»_06___2015р. №37/роз. 

Рейтингова система оцінювання (РСО) є невід’ємною складовою робочої навчальної 

програми і передбачає визначення якості виконаної студентом усіх видів аудиторної та 

самостійної навчальної роботи та рівня набутих ним знань та умінь шляхом оцінювання в 

балах результатів цієї роботи під час поточного, модульного та семестрового контролю, з 

наступним переведенням оцінки за багатобальною шкалою в оцінки за національною 

шкалою та шкалою ECTS.  

  РСО передбачає використання модульних рейтингових оцінок (поточної, 

контрольної, підсумкової), а також екзаменаційної або залікової, підсумкової семестрової та 

підсумкової рейтингових оцінок. 

 

2. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

 2.1.Тематичний план навчальної дисципліни 

 

 

№ 

пор. 
Назва теми 

(тематичного розділу) 

Обсяг навчальних занять  

(год.) 

Усього Лекції  

 

Практ. 

занят. 

СРС 

1 2 3 4 5 6 

7 семестр 

Модуль №1 «Теоретико-праксеологічні основи технологій управління персоналом»  

1.1 
Основи управління персоналом 

14 2 

2 

2 

 

8 

1.2 Стратегія і політика управління персоналом 

організації 

8 2 2 4 

1.3 Ресурсне забезпечення управління персоналом 8 2 2 4 

1.4 Соціально-психологічні аспекти управління 

персоналом 

12 2 2 8 

1.5 Технології формування колективу організації 8 2 2 4 

1.6 Технології розвитку персоналу організації 8 2 2 4 

1.7 Організаційні конфлікти: природа та технології їх 

вирішення 

14 2 2 10 

1.8 Performance Management як технологія оцінки 

результативності діяльності персоналу  

10 2 2 6 

1.9 Оцінювання персоналу 8 2 2 4 

1.10 Технологія Assessment Center та її застосування в 

оцінці діяльності працівників організації 

8 2 2 4 

1.11 Технології вивчення робочого часу працівників 8 2 2 4 

1.12 Методи нормування і встановлення норм 8 2 2 4 
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1.13 Особливості управління персоналом організації в 

умовах кризи 

8 2 2 4 

1.14 Технології вивільнення персоналу в умовах кризи: 

даунсайзинг, реінжиніринг, аутплейсмент 

8 2 2 4 

1.15 Застосування аутсорсингу, аутстаффінгу, лізингу 

персоналу в умовах кризи 
8 2 2 4 

1.16 Особливості управління персоналом в організаціях 

авіабізнесу 8 2 2 4 

 Модульна контрольна робота № 1 4  2 2 

Усього за модулем № 1 150 34 34 82 

Модуль 2. Курсова робота 

Усього за 7 семестр    150 34 34 82 

Усього за навчальною дисципліною    150 34 34 82 

 

2.1.1 Курсова робота 

 

Курсова робота (КР) з дисципліни виконується в сьомому семестрі, відповідно до 

затверджених в установленому порядку методичних рекомендацій, з метою закріплення та 

поглиблення теоретичних знань та вмінь, набутих студентством у процесі засвоєння 

навчального матеріалу дисципліни в області управління та прийняття управлінських рішень 

в сфері управління персоналом. 

Теми курсових робіт та завдання для їх виконання розробляються автором робочої 

програми. Вказані навчальні матеріали затверджуються протоколом засідання кафедри, 

доводяться до відома студента індивідуально і виконуються відповідно до методичних 

рекомендацій. 

 

3. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ З ДИСЦИПЛІНИ 

3.1. Список рекомендованих джерел 

Основні рекомендовані джерела 

3.1.1. Заболотна В.О. Психологічні основи управління персоналом. – Навчальний 

посібник. – К.: Гнозис, 2010. – 248 с. 

3.1.2. Стрельбіцький П.А., Рарок О.В., Рарок Л.А. Управління персоналом: 

навчальний посібник. – Кам'янець-Подільськ: Кам’янець-подільський національний 

університет імені Івана Огієнка, 2015. – 160 с.  

3.1.3. Технології управління персоналом.: монографія / О.А.Гавриш, Л.Є.Довгань, 

І.М.Крейдич,,Н.В.Семенченко. - Київ : НТУУ « КПІ імені Ігоря Сікорського», 2017. – 528 с. 

3.1.4. Управління персоналом підприємства: навч. посібник / Криворучко О.М., 

Водолажська Т.О. – Х. : ХНАДУ, 2016. – 200 с. 

 

Додаткові рекомендовані джерела 

3.2.1. Вітчизняна практика та зарубіжний досвід управління персоналом : монографія / 

[Шмиголь Н.М. та ін.] ; за ред. д-ра екон. наук, проф. А.В. Череп ; Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. 

ун-т" М-ва освіти і науки України. – Запоріжжя : ЗНУ, 2014. – 291 с. 

3.2.2. Економічні і соціально-трудові аспекти управління персоналом: теорія та 

практика : монографія / [Т.В. Березянко, О.В. Безпалько, А.Д. Бергер та ін.] ; Нац. ун-т харч. 

технологій. – Київ : Кафедра, 2017. – 271с. : іл., табл. 
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3.2.3. Залюбінська Л.М. Управління персоналом : підручник для студентів ВНЗ / Л.М. 

Залюбінська, М.Л. Скорик ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, 

Ін-т математики, економіки та механіки. – Одеса : ОНУ. – Ч. 1. – 2016. – 250 с. 

3.2.4. Залюбінська Л.М. Управління персоналом : підручник для студентів ВНЗ / Л.М. 

Залюбінська, М.Л. Скорик ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, 

Ін-т математики, економіки та механіки. – Одеса : ОНУ. – Ч. 2. – 2017. – 558 с. 

3.2.5. Управління персоналом : підручник / [В.М. Данюк, А.М. Колот, Г.С. Суков та 

ін.] ; за заг. та наук. ред. канд. екон. наук, проф. В.М. Данюка ; М-во освіти і науки України, 

Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадимам Гетьмана" ; Публ. акціонер. т-во 

"Новокраматор. машинобуд. завод". – Київ : КНЕУ, 2013. – 666  с. 

3.2.6. Швець І.Б. Комплексна оцінка якості управління персоналом : монографія / І.Б. 

Швець, Т.В. Коваленко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. вищ. навч. 

закл. "Донец. нац. техн. ун-т". – Донецьк : ДВНЗ "ДонНТУ", 2013. – 159 с. 

 

Інформаційні ресурси в інтернеті  
3.1.7. Державна служба статистики України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  

http://ukrstat.gov.ua/ 

3.1.8. Інститут демографії та соціальних досліджень [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу:  www.idss.org.ua. 

3.1.9. Повітряний кодекс України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3393-17. 

http://ukrstat.gov.ua/
http://ukrstat.gov.ua/
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4. РЕЙТИНГОВА  СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ 
       НАБУТИХ СТУДЕНТОМ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ 

4.1. Оцінювання окремих видів виконаної студентом навчальної роботи здійснюється в 
балах відповідно до табл. 4.1. 

Таблиця 4.1 

7 семестр 

Модуль №1 Мах 
кількість 

балів Вид навчальної роботи Мах кількість балів 

Відповідь на практичних заняттях  (4 б. × 10 зан.) 40 (сумарна) 
40 

Виконання тестових завдань (4 б. × 5 зан.) 20 (сумарна) 
20 

Виконання домашнього завдання (6 б. × 2 зан.) 12 (сумарна) 
12 

Для допуску до виконання модульної контрольної роботи №1 студент має 

набрати не менше 35 балів 

 

Виконання модульної контрольної роботи №1 16 16 

Усього за модулем №1 88 88 

Диференційований залік 12 

Усього за 7 семестр 100 

 

4.2. Виконані види навчальної роботи зараховуються студенту, якщо він отримав за 

них позитивну рейтингову оцінку (табл. 4.2). 

4.3. Сума рейтингових оцінок, отриманих студентом за окремі види виконаної 

навчальної роботи, становить поточну модульну рейтингову оцінку, яка заноситься до 

відомості модульного контролю.  

Таблиця 4.2 

Відповідність рейтингових оцінок за окремі види навчальної роботи  

в балах оцінкам за національною шкалою 

 

Рейтингова оцінка в балах 

Оцінка 

за національною 

шкалою 

Відповідь на 

практичних 

заняттях  

Виконання 

тестового 

завдання 

Виконання 

модульної 

контрольної 

роботи 

Виконання 

домашнього 

завдання 

4 4 15-16 6 Відмінно 

3 3 12-14 5 Добре 

2,5 2,5 10-11 4 Задовільно 

менше 2,5 менше 2,5 менше 10 менше 4 Незадовільно 

 

4.4. Сума поточної та контрольної модульних рейтингових оцінок стано-вить 

підсумкову модульну рейтингову оцінку (табл.4.3), яка  в балах та за націо-нальною шкалою 

заноситься до відомості модульного контролю. 
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Таблиця 4.3 

Відповідність підсумкових модульних рейтингових оцінок  

в балах оцінкам за національною шкалою 

Модуль №1 Оцінка за національною шкалою 

79 - 88 Відмінно 

66 - 78 Добре 

53 - 65 Задовільно 

Менше 53 Незадовільно 

 

4.5 Підсумкова модульна рейтингова оцінка у балах становить підсумкову семестрову 

модульну рейтингову оцінку, яка перераховується в оцінку за національною шкалою (табл. 

4.4, 4.5). 

 

Таблиця 4.4  Таблиця 4.5 

Відповідність підсумкової семестрової модульної 

рейтингової оцінки в балах оцінкам за 

національною шкалою 

 Відповідність залікової рейтингової 

оцінки в балах оцінці 

за національною шкалою 

Оцінка в 

балах 

Оцінка за національною 

шкалою 
 

Оцінка в 

балах 

Оцінка за національною 

шкалою 

79 - 88 Відмінно  12 Відмінно 

66 - 78 Добре  10 Добре 

53 - 65 Задовільно  8 Задовільно 

менше 53 Незадовільно  - - 

 

 

4.6. Сума підсумкової семестрової модульної та залікової рейтингових оцінок у балах 

становить підсумкову семестрову рейтингову оцінку, яка перераховується в оцінки за 

національною шкалою та шкалою ECTS (табл. 4.6). 

 

Таблиця 4.6 

Відповідність підсумкової семестрової рейтингової оцінки в балах  

оцінці за національною шкалою та шкалою ЕСТS 

Оцінка в 

балах 

Оцінка за 

національною 

шкалою 

Оцінка за шкалою ЕСТS 

Оцінка Пояснення 

90-100 Відмінно А 

Відмінно 

(відмінне виконання лише з незначною кількістю 

помилок) 

82-89 

Добре 

В 
Дуже добре 

(вище середнього рівня з кількома помилками) 

75-81 С 

Добре 

(в загальному вірне виконання з певною 

кількістю суттєвих помилок) 

67-74 Задовільно D 
Задовільно 

(непогано, але зі значною кількістю недоліків) 
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60-66 Е 
Достатньо 

(виконання задовольняє мінімальним критеріям) 

35-59 

Незадовільно 

FХ 
Незадовільно 

(з можливістю повторного складання) 

1-34 F 
Незадовільно 

(з обов'язковим повторним курсом) 

  

4.7. Підсумкова семестрова рейтингова оцінка в балах, за національною шкалою та 

шкалою ECTS заноситься до заліково-екзаменаційної відомості, навчальної картки та 

залікової книжки студента. 

4.8. Підсумкова семестрова рейтингова оцінка заноситься до залікової книжки та 

навчальної картки студента, наприклад, так: 92/Відм./А, 87/Добре/В, 79/Добре/С, 

68/Задов./D, 65/Задов./Е тощо. 

4.9. Підсумкова рейтингова оцінка з дисципліни дорівнює підсумковій семестровій 

рейтинговій оцінці. 

Зазначена підсумкова рейтингова оцінка з дисципліни заноситься до Додатку до 

диплома. 
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 (Ф 03.02 – 01) 

АРКУШ ПОШИРЕННЯ ДОКУМЕНТА 

№ 
прим. 

Куди 
передано 

(підрозділ) 

Дата  
видачі 

П.І.Б. отримувача 
Підпис 

отримувача 
Примітки 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

(Ф 03.02 – 02) 

АРКУШ ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ДОКУМЕНТОМ 

 № 
пор. 

Прізвище ім'я по-батькові 
Підпис 

ознайомленої 
особи 

Дата 
ознайом-

лення 
Примітки 
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(Ф 03.02 – 04) 

АРКУШ РЕЄСТРАЦІЇ РЕВІЗІЇ 
 № 

пор. 
Прізвище ім'я по-батькові Дата ревізії Підпис 

Висновок щодо 
адекватності 

     

     

     

     

     

     

     

     

(Ф 03.02 – 03) 

АРКУШ ОБЛІКУ ЗМІН 

№ 
зміни 

№ листа (сторінки) Підпис 

особи, 

яка 

внесла 

зміну 

Дата 
внесення 

зміни 

Дата 
введення 

зміни Зміненого Заміненого Нового 
Анульо- 
ваного 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

(Ф 03.02 – 32) 

УЗГОДЖЕННЯ ЗМІН 

 Підпис Ініціали, прізвище Посада Дата 

Розробник     

Узгоджено     

Узгоджено     

Узгоджено     

 


	Таблиця 4.3

