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Обсяг дисципліни 

(години) та види 

занять 

Денна форма: лекції (18 год.), практичні заняття (22 год.), 

самостійна робота (50 год.) 

Заочна форма: лекції (4 год.), практичні заняття (4 год.), 

самостійна робота (82 год.) 

Політика дисципліни Академічна доброчесність. Очікується, що практичні роботи 

здобувачів вищої освіти, зокрема ІНДЗ, будуть їх оригінальними 

дослідженнями чи міркуваннями. Брак посилань на використані 

джерела, використання робіт інших здобувачів вищої освіти 

становлять приклади можливої академічної недоброчесності, проте 

мають право на доопрацювання. Встановлення ознак академічної 

недоброчесності в письмових роботах здобувачів вищої освіти є 

підставою для їх незарахування, незалежно від обсягу та виду 

плагіату. 

Відвідування занять. Очікується, що здобувачі вищої освіти 

відвідають усі без винятку лекції та практичні заняття курсу, у тому 

числі, проведені дистанційним чином. Здобувачі вищої освіти 

мають інформувати викладача про неможливість відвідати чергове 

заняття, а також зобов’язані дотримуватися заздалегідь узгоджених 

термінів виконання усіх видів робіт, передбачених навчальним 

курсом дисципліни. З об’єктивних причин навчання може 

відбуватися в онлайн-режимі (за погодженням з адміністрацією 

факультету). 

Креативна ініціатива здобувача вищої освіти. Здобувачі вищої 

освіти можуть пропонувати та узгоджувати із викладачем 

виконання додаткових навчальних завдань, не визначених робочою 

програмою дисципліни: ІНДЗ; індивідуальних, парних та 

колективних творчих проєктів; створення кейсів щодо тематики 

лекційних та практичних занять; участь у тематичних вебінарах, 

семінарах та конференціях тощо. 

Що будемо вивчати?  Дисципліна передбачає вивчення управління людськими ресурсами 

Чому це треба 

вивчати?  

Вивчення курсу забезпечує засвоєння здобувачами вищої освіти 

системи базових знань з управління людськими ресурсами, 
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способів їх залучення в освітню організацію, утримання, 

мотивування та управління ними в кризових умовах. 

Яких результатів 

можна досягнути?  

Вивчення дисципліни дає можливість: 

Ідентифікувати проблеми в освітній організації/закладі освіти та 

обґрунтовувати методи їх вирішення. 

Набути навичок прийняття, обґрунтування та забезпечення 

реалізації управлінських рішень, враховуючи вимоги чинного 

законодавства, етичні міркування та соціальну відповідальність. 

Демонструвати лідерські навички та вміння працювати у команді, 

взаємодіяти з людьми, впливати на їх поведінку для вирішення 

професійних задач. 

Як можна 

використати набуті 

знання та уміння? 

Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети, 

працювати в команді та налагоджувати ефективну між особисту 

взаємодію для вирішення поставлених завдань. 

Здатність застосовувати професійні знання, розуміти предметну 

область і професію. 

Здатність до ефективного використання та розвитку ресурсів 

освітньої організації / закладу освіти. 

Здатність формувати лідерські якості та демонструвати їх в процесі 

управління людьми. 

Здатність аналізувати й структурувати проблеми освітньої 

організації / закладу освіти, приймати ефективні управлінські 

рішення та забезпечувати їх реалізацію 

Зміст дисципліни Системи управління людськими ресурсами для досягнення цілей. 

Юридичні й етичні обов’язки освітньої організації перед 

працівниками і працівників перед організацією. Аналіз робочих 

операцій. Проектування робочого процесу. Планування, набір 

персоналу та відбір кандидатів. Професійний розвиток науково-

педагогічних працівників. Вплив управління продуктивністю на 

ефективність і результативність освітньої організації. Підходи 

повної винагороди до оплати праці. Пільги і послуги як складники 

оплати праці. Вплив робочої сили, організованої у профспілки, на 

управління людськими ресурсами. Роль і ефективність управління 

людськими ресурсами для високоефективної освітньої організації 

Обов’язкові завдання Відвідування лекційних занять; виконання завдань практичних 

занять; виконання поточного, модульного та підсумкового 

тестування; захист із презентацією індивідуального навчально-

дослідного завдання 

Міждисциплінарні 

зв’язки 

Теорія організації, Менеджмент в освіті, Техніка управлінської 

діяльності, Теорія прийняття рішень 

Інформаційне 

забезпечення 

(з репозитарію,  фонду 

бібліотеки УДПУ та 

ін.) 
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Поточний контроль Тестування (поточне та модульне); оцінювання завдань, визначених 

планами практичними занять, індивідуальних завдань; захист та 
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