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ВСТУП 
 

1. Мета дисципліни – ознайомлення студентів з сучасною теорією і практикою 

управління персоналом в організації. Розглянути особливості управління персоналом як 

частини загального управлінського процесу, проаналізувати основні етапи здійснення 

діяльності менеджера з персоналу та оволодіти ключовими психологічними навичками в 

підборі, адаптації та розвиткові працівників організації. 
2. Вимоги до вибору навчальної дисципліни: 

1. До початку вивчення цього курсу студенти мають знати теоретичні основи з 

загальної психології, соціальної психології та психології менеджменту; 
2. Вміти на основі знань про психіку особистості орієнтуватись у особливостях 

комунікації  та міжособистісної взаємодії. 
3. Володіти елементарними навичками наукового дослідження, пошуку та 

опрацювання необхідної інформації, в тому числі й в іншомовних джерелах, критичного 

ставлення до перебігу конкретних подій. 
3. Анотація навчальної дисципліни: дана дисципліна присвячена вивченню 

теоретичних і методичних засад управління персоналом. Основна мета управління 

персоналом полягає в ефективному забезпеченні досягнення стратегічних цілей 

організації. Тому в рамках дисципліни будуть розглянуті теми які дозволяють менеджеру 

з персоналу виконувати основні функцій з управління персоналом організації. Сюди 

відносяться питання з відбору та адаптація персоналу, управління ефективністю праці та 

оцінювання працездатності персоналу, навчання персоналу, тощо. Також значущими є 

питання управління конфліктами та стресами у організації.  
4. Завдання (навчальні цілі) дисципліни: сформувати у студентів здатності 

вирішувати складні завдання і проблеми у процесі навчання та професійної діяльності у 

галузі психології, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій і 

характеризується комплексністю та невизначеністю умов та вимог.  
Формувати здатність інноваційно вирішувати наукові/практичні професійні 

завдання, здійснювати психологічний вплив відповідно до запиту.  
Уміти коректно здійснювати психологічну інтервенцію в діяльність особистості, 

груп, організацій та забезпечувати моніторинг її ефективності; узагальнювати емпіричні 

дані та формувати теоретичні висновки, робити психологічний прогноз щодо розвитку 

особистості, груп, організацій; визначати перспективи подальших досліджень. Уміти 

мотивувати людей для досягнення спільної мети. 
 

Дисципліна спрямована на формування наступних програмних компетентностей: 
загальні: 
ЗК4.  Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з 

експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності. 
фахові: 
ФК8. Здатність конструювати дизайн, розробляти програму та виконувати 

політологічні дослідження з використанням сучасних методів, технологій та 

інструментарію політичного аналізу.. 



5. Результати навчання за дисципліною:  
 

Результат навчання 
(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація  

4. автономність та 

відповідальність) 

Форми (та/або 

методи і 
технології) 

викладання і 

навчання 

Методи 

оцінювання 

Відсоток у 

підсумковій 

оцінці з 

дисципліни К

Код Результат навчання 

 Знати:    
1

1.1 
Ключові тенденції у розвитку 

управління персоналом 

Лекція, семінар, 
самостійна 

робота 

Усна доповідь, 
самостійна 

робота (есе), 
підсумкова 

контрольна 

робота 

10 

1
1.2 Знання про основні методи 

формування кадрового складу 

Лекція, семінар, 

самостійна 

робота 

Усна доповідь, 
підсумкова 

контрольна 

робота 

10 

1
1.3 

Основні особливості особистості, 

що визначають професійну 

успішність 

Лекція, семінар, 

самостійна 

робота 

Усна доповідь, 
самостійна 

робота (есе),  
підсумкова 

контрольна 

робота 

10 

1
1.4 

Особливості проведення інтерв’ю за 

компетенціями 

Лекція, семінар, 

самостійна 

робота 

Усна доповідь, 
самостійна 

робота (есе), 
підсумкова 

контрольна 

робота 

5 

1
1.5 

Основні інструменти 

внутрішньофірмового навчання 

персоналу 

Лекція, семінар, 
самостійна 

робота 

Усна доповідь, 
самостійна 

робота (есе), 
підсумкова 

контрольна 

робота 

5 

 Вміти:    
2

2.1 
Підбирати ключові інструменти для 

оцінки компетенцій кандидатів на 

посаду 

Семінар, 

самостійна 

робота 

Усна доповідь, 

дискусія 
10 

2
2.2 

Розробити поведінкове інтерв’ю з 

кандидатом на посаду 

Семінар, 

самостійна 

робота 

Усна доповідь, 

самостійна 

робота (есе) 

10 



2
2.3 

Розробити тренінг з розвитку 

команди в організації 

Семінари Усна доповідь, 
дискусія 

10 

 Комунікація:    
3

3.1 
Організовувати та вести професійні 
дискусії. 
 

Семінар, 

самостійна 

робота 

Усна доповідь, 

дискусія 
10 

3
3.2 

Проводити консультації в 

навчально-методичних та наукових 

центрах, організаціях з 

викладачами-методистами, 

керівниками практики, 

працівниками організації  

Семінар, 
самостійна 

робота 

Усна доповідь, 

самостійна 

робота 

(доповідь-
презентація), 

дискусія 

10 

 Автономність та 

відповідальність: 
   

4
4.1 

Працювати з електронними 

ресурсами на яких розміщені 

інструменти пошуку кандидатів на 

заміщення посад та інструменти 

розвитку персоналу організації  

Самостійна 
робота 

Усна доповідь, 

самостійна 

робота 

(доповідь-
презентація) 

10 

  
 
  
6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 

навчання 
 

               Результати навчання дисципліни  
 
 
Програмні результати навчання 

1.
1 

1.
2 

1.
3 

1.
4 

1.
5 

2.
1 

2.
2 

2.
3 

3.
1 

3.
2 

4.
1 

4. Мати навички професійної комунікації. + +   +  +  + + + 
15. Конструювати дизайн, розробляти програму та 

виконувати політологічні дослідження з 

використанням сучасних методів, технологій та 

інструментарію політичного аналізу. 

  + +  
 

+  +  +  

 
7. Схема формування оцінки. 
  7.1. Форми оцінювання 

  Контроль знань здійснюється за системою ECTS, яка передбачає дворівневе 
оцінювання засвоєного матеріалу, зокрема оцінювання теоретичної підготовки – 
результати навчання (знання 1.1 – 1.5), що складає 40 % від загальної оцінки та 

оцінювання практичної підготовки – результати навчання (вміння 2.1-2.3); (комунікація – 
3.1-3.2); (автономність та відповідальність 4.1), що складає 60% загальної оцінки. 



 
Оцінювання семестрової роботи: 
        1. Усна доповідь, доповнення та участь в дискусіях на семінарах: Р.Н. 1.1,1.2, 

1.3,1.4, 1.5,  2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 4.1 – 5-10 балів  

             2. Самостійна робота (есе): Р.Н. 1.1, 1.3, 1.4, 1.5, 2.2 – 18-30 балів 

             3. Самостійна робота (доповідь-презентація): Р.Н. 3.1, 3.2, 4.1 – 25-40 балів 

 
Семестрову кількість балів формують бали, отримані студентом у процесі 

засвоєння матеріалу з усього навчального курсу. Загальна оцінка за семестр складається із 

балів, отриманих за аудиторну роботу (усні доповіді, доповнення та участь в дискусіях на 

семінарах), за самостійну роботу (есе) та за самостійну роботу (доповідь-презентація). Всі 

види робіт за семестр мають у підсумку: 
 
- в максимальному вимірі   80 балів 
- в мінімальному вимірі  48 балів 
У разі відсутності на семінарському занятті студент має відпрацювати завдання на 

семінар в письмовій формі 
 

       Підсумкова контрольна робота в письмовій формі - Р.Н. 1.1, 1.2,1.3, 1.4, 1.5 – 12-20 
балів. 

 Підсумкове оцінювання у формі заліку: 
 Підсумкова кількість балів з дисципліни (максимум 100 балів) визначається як сума балів 

за систематичну роботу впродовж семестру з урахуванням підсумкової контрольної роботи. Залік 

виставляється за результатами роботи студента впродовж усього семестру і не передбачає 

додаткових заходів оцінювання.  
 Для студентів, які набрали сумарно меншу кількість балів, ніж критичний мінімум – 60 

балів, для одержання заліку необхідно обов’язково відпрацювати пропущені теми в письмовій 

формі та здати/надіслати електронною поштою викладачу, що проводить семінарські заняття.      
 Таким чином, підсумкова оцінка з дисципліни (мінімум 60, максимум 100 балів) 

складається із суми кількості балів за семестрову роботу (мінімум 48, максимум 80 балів) та 

підсумкової контрольної роботи (мінімум 12, максимум 20 балів). 
  
 При простому розрахунку отримуємо: 
  
 Семестрова кількість 

балів 
ПКР (підсумкова контрольна 

робота) / залік 
Підсумкова 

оцінка 
Мінімум 48 12 60 
Максимум 80  20  100 

 
7.2. Організація оцінювання:  
 

Семестрова робота Семестрова кількість балів 
Min – 48 бали Max – 80 балів 

Аудиторна робота: 

усна доповідь на 

семінарі, 

До тем: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 
протягом семестру, згідно з 

графіком навчальних занять. У разі 

Min – 5 Max – 10 



доповнення, участь 

в дискусіях 
відсутності студента на занятті, 

теми необхідно відпрацювати в 

письмовому вигляді 
Самостійна робота 
(есе) 

До теми 1-5: Підготовка есе на тему 
дисципліни (за вибором студента)  Min – 18 Max – 30 

Самостійна робота 
(доповідь-
презентація) 

До теми 7: Підготувати доповідь- 
презентацію на тему: «Розробка 
моделі мотивації персоналу в 
організації». 

Min – 25 Max – 40 

Підсумкова 

контрольна робота 
До тем 1-10 Min – 12 Max – 20 

Підсумкова оцінка 

з дисципліни 
 60 100 

 
Критерії оцінювання: 
 
1. Аудиторна робота: 
Усна доповідь:  

10-8 балів – студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно та 

аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого завдання, 

використовуючи обов’язкову та додаткову літературу; 
7-5 бали – студент у достатньому обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно 

його викладає, але може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному розкриває 

зміст поставленого завдання, використовує обов’язкову літературу. Допускаються 

несуттєві неточності; 
4-3 бали – в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє глибини 

знань, не спирається на необхідну навчальну літературу, Має у відповіді суттєві 

неточності; 
2-1 бали – не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово 

його викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві помилки у 

відповіді. 
 

Доповнення / участь в дискусіях: 
3 бали – доповнення змістовне, ґрунтовне, конструктивно доповнює обговорення 

теми; 
2 бали – доповнення змістовне; 
1 бал – доповнення містить інформацію, що суттєво не розширює дискусію. 
 

2. Самостійна робота (есе): 
 30-24 балів – студент у повному обсязі володіє матеріалом, вільно та 

аргументовано його презентує, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого 

завдання, правильно інтерпретує отримані результати, використовує обов’язкову та 

додаткову літературу, демонструє самостійність, достовірність, незаангажованість 

проведеного дослідження; 
23-15 балів – студент у достатньому обсязі володіє матеріалом, вільно його 

презентує, але може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному розкриває зміст 

поставленого завдання, використовує обов’язкову літературу, демонструє самостійність та 

достовірність проведеного дослідження.  Допускаються несуттєві неточності; 



14-8 балів – в цілому володіє матеріалом, але не демонструє глибини знань, 

самостійності у вирішені поставлених завдань, не спирається на необхідну літературу, 
робота містить суттєві неточності; 

7-0 балів – не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово 

його викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві помилки в 

роботі. Демонструє не самостійність у виконані завдань. 
 

3. Самостійна робота (доповідь-презентація): 
 40-31 балів – студент у повному обсязі володіє матеріалом, вільно та 

аргументовано його презентує, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого 
завдання, правильно інтерпретує отримані результати, використовує обов’язкову та 

додаткову літературу, демонструє самостійність, достовірність, незаангажованість 

проведеного дослідження; 
30-21 балів – студент у достатньому обсязі володіє матеріалом, вільно його 

презентує, але може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному розкриває зміст 

поставленого завдання, використовує обов’язкову літературу, демонструє самостійність та 

достовірність проведеного дослідження.  Допускаються несуттєві неточності; 
20-11 балів – в цілому володіє матеріалом, але не демонструє глибини знань, 

самостійності у вирішені поставлених завдань, не спирається на необхідну літературу, 
робота містить суттєві неточності; 

10-0 балів – не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово 

його викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві помилки в 

роботі. Демонструє не самостійність у виконані завдань. 
 
4.           Підсумкова контрольна робота: 

20-16 балів – студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно та 

аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого завдання, 
правильно інтерпретує отримані результати, використовує обов’язкову та додаткову 

літературу, демонструє самостійність, достовірність, незаангажованість здійсненного 

дослідження / підсумкової контрольної роботи; 
15-11 балів – студент у достатньому обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно 

його викладає, але може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному розкриває 

зміст поставленого завдання, використовує обов’язкову літературу, демонструє 

самостійність та достовірність проведеного дослідження / підсумкової контрольної 

роботи.  Допускаються несуттєві неточності; 
10-6 балів – в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє глибини 

знань, самостійності у вирішені поставлених завдань, не спирається на необхідну 

навчальну літературу, робота містить суттєві неточності; 
5-0 балів – не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово 

його викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві помилки в 

роботі. Демонструє не самостійність у виконані завдань. 
 

7.3. Шкала відповідності оцінок: 
 

Зараховано / Passed 60-100 
Не зараховано / Fail 0-59 

 



СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ І СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

 
№ 

п/п Номер і назва теми 
Кількість годин 

Лекції Семінари  Самостійна 
робота 

Змістовний модуль 1. 

1 Тема 1. Поняття про психологію організацій, 

принципи та її структуру   6 

2 Тема 2. Соціально - психологічні 

характеристики організації   6 

3 Тема 3. Організаційна культура організації   6 

4 Тема 4.  Індивідуальні особливості особистості 

та їх роль у відборі персоналу   6 

5 Тема 5.  Поведінкові моделі – як інструмент 

відбору персоналу   6 

 Самостійна робота (есе)   12 
Змістовний модуль 2.  

6 Тема 6. Внутрішньо фірмове навчання в 
організації  2 6 

7 Тема 7. Мотивація персоналу організації. 
Ключові моделі.   6 

8 Тема 8. Лідерство та керівництво як сучасні 
моделі управління персоналом   6 

9 Тема 9.  Командоутворення як технологія 
роботи із персоналом у сучасних умовах 2  6 

10 
Тема 10. Стресостійкість персоналу 
організацій та розвиток навичок управління 
особистісним стресом 

  6 

 Самостійна робота (доповідь-презентація)   12 
 Підсумкова контрольна робота 2   
 ВСЬОГО 4 2 84 

 
Загальний обсяг 90  год., в тому числі: 

Лекцій  -  4 год. 

Семінарів – 2 год. 

Самостійної роботи – 84 год. 
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