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Розробники: 
 
Доцент, доцент кафедри МІП та МЕВ, к.е.н.  ____________     О.С. Чмельова.____ 
(посада, науковий ступінь та вчене звання) (підпис) (ініціали та прізвище) 
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ЛИСТ ПОГОДЖЕННЯ 
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«______» __________________ 20___ р. 
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МЕТА, КОМПЕТЕНТНОСТІ, РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ  

ТА СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ 
ДИСЦИПЛІНИ 

 
Мета вивчення навчальної дисципліни:  

− знайомство з історією та досягненнями університету, факультету та 

випускаючої кафедри; 

−  інформування студентів про порядок організації навчального процесу 

в НТУ «ХПІ»; 

−  ознайомлення з можливостями студентів НТУ «ХПІ» щодо реалізації 

власної освітньої та науково-дослідницької діяльності, у т.ч. за міжнародним 

напрямом;  

−  надання інформації щодо можливості участі студентів у міжнародних 

проектах, організації побуту, відпочинку, участі у спортивних та культурно-

масових заходах; 

−  ознайомлення з основними нормативно–правовими документами, що 

регламентують навчальний процес в НТУ «ХПІ»; 

−  інформування про соціально–правовий захист студента; 

−  формування у студентів системних уявлень про зміст і умови 

майбутньої професійної діяльності; 

−  ознайомлення студентів з можливостями працевлаштування, 

сучасними головними вимогами потенційних роботодавців; 

− формування у студентів системи знань за основними поняттями та 

термінами, що стосуються спеціальності та спеціалізації; 

− розвиток навичок самостійного й ефективного навчання в 

університеті з урахуванням світових освітніх тенденцій.   

− формування у студентів усвідомлення цінності професії НR-

менеджера в умовах сучасного бізнесу. 
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Компетентності: 
загальні: 

• ЗК03. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, наукових 
узагальнень 

• ЗК04. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях 
• ЗК05. Знання та розуміння предметної області професійної діяльності 
• ЗК08. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел 
 

Результати навчання: 
• ПР04. Демонструвати  розуміння принципів економічної науки, 

особливостей функціонування економічних систем 
• ПР14. Ідентифікувати джерела та розуміти методологію визначення і 

методи отримання соціально-економічних даних, збирати та аналізувати 
необхідну інформацію, розраховувати економічні та соціальні показники 

• ПР17. Розуміти та самостійно формувати зміст, структуру і висновки 
наукових та аналітичних текстів з економіки 

• ПР22. Вміти абстрактно мислити, застосовувати аналіз та синтез для 
виявлення ключових характеристик економічних систем різного рівня, а 
також особливостей поведінки їх суб’єктів. 
 
 

 

Структурно-логічна схема вивчення навчальної дисципліни 
 

Попередні дисципліни: Наступні дисципліни: 
 
 

Управління персоналом 

 
 

Економіка праці 

 
 

Організація праці менеджера 

 
 

Лідерство та управління конфліктами 

 
 

Стратегічне управління персоналом 
підприємства 

 
 

Сучасні технології управління 
персоналом 
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ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
(розподіл навчального часу за семестрами та видами навчальних занять) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
денна форма навчання  

1 90/3 48 42 32  16 РЕ 2 ДЗ  
 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до загального обсягу 
складає  53,3  % – денна форма навчання 
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СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
№
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п.
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 Номер семестру (якщо дисципліна 
викладається  

у декількох семестрах). 
Назви змістових модулів. 

Найменування тем та питань кожного 
заняття. 

Завдання на самостійну роботу. 
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ме
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лі
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1 2 3 4 5 
 Л 2 Змістовий модуль № 1 СОЦІАЛЬНЕ 

ЗНАЧЕННЯ ТА СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ 
РОЗВИТКУ УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ  
ОСВІТИ 
 
Тема 1. Вища професійна освіта в Україні і 
за кордоном. НТУ «ХПІ» 
1 Історія, сучасний стан та перспективи 
розвитку вищої професійної освіти. 
2 Перспективи розвитку сучасної науки і 
техніки. 
3 НТУ «ХПІ»: історія створення, структура, 
підрозділи. 
4 Характеристика спеціальностей і 
спеціалізацій кафедри. 
 

 
Методичний 
матеріал щодо 
питань теми, 
представлений 
кафедрами  
українознавства, 
культурології та 
історії науки, згідно 
Витягу з протоколу 
засідання метод 
ради № 6 від 
04.07.2018р., 
електронні ресурси 
бібіліотеки 
 

 ПЗ 1 Завдання: підготовка доповідей для 
колективного обговорення на практичному 
занятті за наступними темами: 
1. Закон України «Про освіту» 
2. Євроінтеграція  України  як чинник 
соціально-економічного розвитку держави.  
Роль освіти в розвитку партнерства України 
з іншими державами. 
3. Історичні аспекти становлення й 
розвитку університетської освіти в Україні. 
4. Університетська освіта – перспективи 
розвитку. 
5. Аналіз університетської освіти у працях 
західних дослідників. 
6. Проведення анкетування  (тестування) зі 
спеціалізації. 
 

 
Методичний 
матеріал щодо 
питань теми, 
представлений 
кафедрами  
українознавства, 
культурології та 
історії науки, згідно 
Витягу з протоколу 
засідання метод 
ради № 6 від 
04.07.2018р.,  
електронні ресурси 
бібліотеки 

 

 СР 1 Завдання: Ознайомлення з нормативно-
правовою базою розвитку освіти в Україні. 
Права та обов’язки суб’єктів навчального 
процесу. Ознайомлення з різними моделями 
університетської освіти – міжнародний 
аспект 

 
1-45, 

 електронні ресурси 
бібліотеки 
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 Л 2 Тема 2. Організація освітнього процесу в 

НТУ «ХПІ» 
1 Нормативна база навчального процесу 
НТУ «ХПІ». 
2 Рівні, ступені, стандарти та кваліфікації 
вищої освіти. 
3 Навчальний план, освітня програма. 
4 Наукова мобільність студентів, 
стажування та навчання за кордоном. 
5 Можливості, що надаються студентам 
завдяки співпраці НТУ «ХПІ» з іншими 
установами (семінари, тренінги, програми і 
т. ін.) 
6 Порядок відрахування, переривання 
навчання, поновлення і переведення 
здобувачів вищої освіти. 
 

 

 
Методичний 
матеріал щодо 
питань теми, 
представлений 
кафедрами  
українознавства, 
культурології та 
історії науки, згідно 
Витягу з протоколу 
засідання метод 
ради № 6 від 
04.07.2018р.,  
електронні ресурси 
бібліотеки 

 

 ПЗ 1 Завдання:  
Ознайомлення з нормативною базою 

навчального процесу НТУ «ХПІ». 
Ознайомлення з документами 

Болонського процесу. Провести аналіз їх 
впровадження в систему Університетської 
освіти в Україні, в навчальний процес НТУ 
«ХПІ». Провести порівняльний аналіз 
систем вищої освіти (моделей 
університетів) у країнах Європи та 
Америці.  

 

 
 

1-45,  
електронні ресурси 

бібліотеки 

 СР 1 Завдання: Ознайомлення із загальними 
положеннями про ХНУ «ХПІ», його 
історію розвитку, структурою та 
учасниками навчально-виховного і 
наукового процесу. 

Методичний 
матеріал щодо 
питань теми, 
представлений 
кафедрами  
українознавства, 
культурології та 
історії науки, згідно 
Витягу з протоколу 
засідання метод 
ради № 6 від 
04.07.2018р., 
електронні ресурси 
бібліотеки 
 
 
 

 
 Л 2 Тема 3. Інформаційні та бібліотечні ресурси 

НТУ «ХПІ» 
 
Заняття 1. Науково-технічна бібліотека 
НТУ «ХПІ» у навчальному процесі 

  
 
 
Співпраця у 
проведенні занять із 



 10 

1 Структура НТБ НТУ «ХПІ», система 
обслуговування та правила користування за 
єдиною карткою читача. 
2 Довідково-пошуковий апарат бібліотеки. 
Алгоритм пошуку документів в 
алфавітному та систематичному каталогах. 
3 Електронні ресурси бібліотеки:  
 - повнотекстові ресурси ЕК;  
 - репозитарій;  
4 Історія НТУ «ХПІ» на сторінках сайту 
НТБ. 
5 Керівні документи у бібліотечній справі 
 

співробітниками  
бібліотеки НТУ 
«ХПІ», електронні 
ресурси бібліотеки  

 ПЗ 2 Завдання:  
Ознайомлення з основними правилами 
користування літературою за єдиною 
карткою читача.  
Довідково-пошуковий апарат бібліотеки 
НТУ «ХПІ». Алгоритм пошуку документів 
в алфавітному та систематичному 
каталогах. 
 
 

Співпраця у 
проведенні занять із 

співробітниками  
бібліотеки НТУ 

«ХПІ» 

 СР 1 Завдання: Оформлення картки читача. 
Ознайомлення з електронними ресурсами 
бібліотеки. Пошук документів в 
алфавітному та систематичному каталогах 

Співпраця у 
проведенні занять із 

співробітниками  
бібліотеки НТУ 

«ХПІ» 
 Л 2 Заняття 2.  Інформаційні ресурси в галузі  

1 Проблемно-орієнтовані бази даних. 
Ресурси відкритого доступу.  
2 Поняття джерел, що підлягають 
реферуванню. Наукометричні бази даних. 
Індекс цитування. 
3 Авторські права на об’єкти бібліотечного 
фонду та джерела відкритого доступу. 
Плагіат. 
4 Офіційні сайти НТУ «ХПИ» як джерела 
інформації: 
5 Сайт факультету і кафедри. Методичні 
матеріали на сайті кафедри. 

 

 
 
 

Співпраця у 
проведенні занять із 

співробітниками  
бібліотеки НТУ 

«ХПІ» 

 ПЗ 2 Завдання: 
Ознайомлення з офіційними сайтами НТУ 
«ХПІ», сайтом  економічного факультету, 
сайтом кафедри Організація виробництва і 
управління персоналом. 

Співпраця у 
проведенні занять із 

співробітниками  
бібліотеки НТУ 

«ХПІ» 
 

 СР 3 Завдання:  
Підготувати презентацію «Моя кар’єра 
HR-менеджера» 

електронні ресурси 
бібліотеки 

  
 

Л 

 
 
2 

Тема 4.  Контрольні заходи.  Організація та 
проведення звітностей  в НТУ «ХПІ» 
 

 
Нормативна 

документація 
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1 Порядок проведення іспитів та заліків. 
2 Порядок ліквідації заборгованостей. 
3 Положення про принципи формування 
підсумкової оцінки за 100-бальною шкалою 
з навчальних дисциплін. 
4 Положення про рейтинг студентів, 
критерії та систему оцінювання знань та 
вмінь. 
 
 
 

Дирекції НТУ 
«ХПІ», електронні 
ресурси бібліотеки 

 СР 1 Завдання: 
Ознайомлення з Положенням про 
принципи формування підсумкової оцінки 
за 100-бальною шкалою з навчальних 
дисциплін, з Положенням  про рейтинг 
студентів, критерії та систему оцінювання 
знань та вмінь. 
 

Нормативна 
документація 
Дирекції НТУ 

«ХПІ», електронні 
ресурси бібліотеки 

 Л 2 Тема 5.  Методичні рекомендації щодо 
роботи студентів під час навчання 
1 Методика роботи студента на заняттях: 
 - ведення конспекту лекцій; 
 - виконання звітів із лабораторних 
робіт; 
 - опрацювання наукової літератури і 
т. і. 
2 Методи та форми самостійної роботи. 
3 Виконання дипломної, курсової та 
науково-дослідної роботи (проекту). 
4 Методика написання тез, наукових 
статей. Підготовка до виступу на 
конференціях та інших науково-
комунікативних заходах. 
 
 

Методичні 
рекомендації щодо 

роботи студентів під 
час навчання, 
підготовлені  

кафедрою 
Організації 

виробництва та 
управління 

персоналом, 
електронні ресурси 

бібліотеки  

 СР 1 Завдання:  
Ознайомлення з вимогами щодо виконання 
дипломної, курсової та НДР, підготовки до 
виступу на конференціях.  

Нормативна 
документація 
Дирекції НТУ 
«ХПІ», 
електронні ресурси 
бібліотеки 

 Л 2 Тема 6.    Соціально–правовий захист 
студента 
1 Порядок нарахування стипендій. 
2 Порядок надання медичних послуг. 
3 Пільги студента, студентський  табір, 
палац студентів, палац спорту. 
4 Можливості студентів НТУ «ХПІ» щодо 
реалізації власних освітніх, соціальних, та 
науково-дослідних потреб.  
5 Органи студентського самоврядування. 
6 Профспілкова організація студентів і 
центр кар'єри.  

Методичний 
матеріал щодо 
питань теми, 
представлений 
кафедрою права, 
згідно Витягу з 
протоколу засідання 
метод ради № 6 від 
04.07.2018р., 
електронні ресурси 
бібліотеки 
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 СР 1 Ознайомлення з можливостями студентів 
НТУ «ХПІ» щодо реалізації власних 
освітніх, соціальних, та науково-дослідних 
потреб, з органами студентського 
самоврядування. Профспілкова організація 
студентів і центр кар'єри.  
 

Нормативна 
документація 
Дирекції НТУ 
«ХПІ», 
електронні ресурси 
бібліотеки 

 Л 2 Тема 7. Професійне становлення здобувача 
вищої освіти. Еволюція характеру і змісту 
економічної діяльності 
1 Типи професій. Види економічної 
діяльності. 
2 Професійна придатність, профорієнтація і 
професійний відбір. 
3 Етапи професійного зростання. 
4  Місце та еволюція економічної 
діяльності.  
5 Сучасні вимоги до молодого фахівця, що 
пред'являє ринок праці.  
 
 

електронні ресурси 
бібліотеки  

 СР 1 Завдання: 
Ознайомлення з сучасними вимогами до 
молодого фахівця, що пред’являє ринок 
праці 
 

За результами 
опросу бізнсменів 

м.Харкова 

 ПЗ 2 Поточна модульна  контрольна робота №1   
 Л 4 Змістовий модуль № 2 ФАХОВА 

ПІДГОТОВКА У ВИЩОМУ 
НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ НТУ «ХПІ»: 
ВСТУП ДО СПЕЦІАЛЬНОСТІ  
«Управління персоналом та економіка 
праці» 
Тема 8: 

Вступ до спеціальності «Управління 
персоналом та економіка праці». 
Питання: 
1.  Роль економічної освіти в розвитку 
суспільства. 
2.  Місце спеціальності в сфері економіки 
та управління. 
3. Основна характеристика спеціальності 
«Управління персоналом та економіка 
праці». 

1-45, 
 електронні ресурси 

бібліотеки 

 ПЗ 1 Завдання: Зробіть порівняльний аналіз 
обраної для вступу до ХНУ «ХПІ» 
спеціальності з іншими спеціальностями 
економічного факультету. Актуальність 
обраної спеціальності. 
 

1-45,  
електронні ресурси 

бібліотеки 

 СР 1 Завдання: Ознайомлення з історією 
створення та розвитку економічного 

1-45, 
електронні ресурси 
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факультету ХНУ «ХПІ». Проведення 
порівняльного аналізу спеціальності  
«Управління персоналом та економіка 
труда» з іншими спеціальностями 
економічного факультету. 

бібліотеки 

 Л 4 Тема 9 :  
Основи управління персоналом 
підприємства. 
Питання: 
1. Управління персоналом у системі 
менеджменту підприємства. 
2. Управління персоналом як соціальна 
система. 
3. Кадрова політика підприємства. 
4. Служби персоналу: організація і 
функції. 

1-45, 
електронні ресурси 

бібліотеки 

 ПЗ 2 Завдання: підготувати доповіді для 
колективного обговорення на практиці 
питань щодо визначення понять економіка, 
ринкова економіка, економічні формації та 
системи, економіка інноваційного розвитку, 
трудові ресурси, персонал та ін. 
 
 

1-45, 
електронні ресурси 

бібліотеки 

 СР 1 Завдання: Провести аналіз сучасних 
концепцій управління персоналом на 
провідних українських підприємствах. 

1-45, 
електронні ресурси 

бібліотеки 
 Л 4 Тема 10: 

Процес управління персоналом 
підприємства. 
Питання: 
1. Організація набору і відбору персоналу. 
2. Оцінювання та атестація персоналу 
підприємства. 
3. Управління процесом розвитку і рухом 
персоналу підприємства.  
4. Управління процесом вивільнення 
персоналу. 

1-45, 
електронні ресурси 

бібліотеки 

 ПЗ 1 Завдання: вивчити закордонний досвід   та 
основні підходи до  управління 
персоналом, визначити актуальні на 
сьогодні підходи щодо управління 
персоналом, що обирають українські 
підприємства, специфіка управління 
персоналом за сферами діяльності.  
 

1-45, 
електронні ресурси 

бібліотеки 

 СРС 1 Завдання: Ознайомлення з КЗОТ України 
та іншими нормативно-законодавчими  
документами. 

1-45, 
електронні ресурси 

бібліотеки 
 Л 4 Тема 11: 

 Основи економіки праці та соціально-
трудових відносин. 
Питання: 
1. Теоретичні основи економіки праці і 

1-45, 
електронні ресурси 

бібліотеки 

http://ua-referat.com/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8_%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96
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соціально-трудових відносин. 
2. Трудові ресурси і трудовий потенціал 
суспільства. 
3. Праця як сфера життєдіяльності людини. 
4. Соціально-трудові відносини і соціальне 
партнерство. Соціально-трудові відносини  
зайнятості. 
5. Організація праці. 
6.  Міжнародна організація праці та її 
вплив на розвиток соціально трудових 
відносин. 

 ПЗ 2 Завдання:  
Підготувати презентацію «Моя кар’єра HR-
менеджера» 
 

1-45, 
електронні ресурси 

бібліотеки 

 СРС 1 провести аналіз сучасних проблем 
людського розвитку, людського капіталу, 
самореалізації людини на ринку праці 
України; 
провести дослідження ринку праці в м. 
Харкові. 

електронні ресурси 
бібліотеки 

 ПЗ 2 Поточна модульна  контрольна робота № 2   
Разом 
(годин) 

62   

  

http://ua-referat.com/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96_%D1%82%D0%B0_%D1%97%D1%97_%D0%B2%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2_%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85_%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BD
http://ua-referat.com/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96_%D1%82%D0%B0_%D1%97%D1%97_%D0%B2%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2_%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85_%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BD
http://ua-referat.com/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96_%D1%82%D0%B0_%D1%97%D1%97_%D0%B2%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2_%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85_%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BD
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САМОСТІЙНА РОБОТА 

 

№ 
з/п Назва видів самостійної роботи Кількість годин 

  денна 
1 Опрацьовування лекційного матеріалу 8 
2 Підготовка до практичних(лабораторних, семінарських) занять  8 

3 Самостійне вивчення тем та питань, які не викладаються  
на лекційних заняттях  14 

4 Виконання індивідуального завдання 10 
5 Інші види самостійної роботи 2 
 Разом 42 

 
 
 
 
 

ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ  
 

____________________________________РЕФЕРАТ_______________________________________________ 
 (вид індивідуального завдання) 

 

№ 
з/п 

Назва індивідуального завдання  
та (або) його розділів 

Терміни 
виконання  

(на якому тижні) 
  

Підготовка реферату за визначеною тематикою 
 

14 
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МЕТОДИ НАВЧАННЯ 
(надається опис методів навчання) 

 
Згідно з планом навчальної дисципліни передбачено проведення лекцій, 

практичних занять, самостійної роботи та виконання реферату.  
Виклад навчального матеріалу передбачає застосування традиційних та 

сучасних методів навчання.  
Традиційні методи організації навчального процесу: 
– методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності:  
1) словесні, наочні, практичні (за джерелом викладу навчального 

матеріалу);  
2) репродуктивні, пояснювально-ілюстративні, пошукові, дослідницькі, 

проблемні та ін. (за характером навчально-пізнавальної діяльності та ступеня 
самостійності мислення); 

 3) індуктивні і дедуктивні (за логікою викладу і сприйняття навчального 
матеріалу). 

- методи стимулювання навчально-пізнавальної діяльності (певні 
заохочення у формуванні у студентів мотивації, почуття відповідальності, 
зобов'язань, інтересів в оволодінні знаннями, уміннями і навичками). 

Сучасні методи навчання:  
- модульно-блокові та проектні (розподіл матеріалу на окремі автономні 

блоки-модулі та проекти з подальшим контролем засвоєння матеріалу),  
- ігрові (ситуаційні завдання, рольові ігри, кейси, і ін),  
- комп'ютерні (застосування комп'ютерних програм, електронних 

підручників, інфа-графіки та презентацій),  
- рейтингові (високий рівень контролю на всіх етапах навчання),  
- адаптивні (активна самостійна робота студента під керівництвом 

викладача),  
- тренінги; 
- проблемне навчання – це організований викладачем спосіб активної 

взаємодії студента з проблемно-представленим змістом навчання, у ході якого 
він залучається до об’єктивних протиріч наукового знання та способів їхнього 
розв’язання, навчається мислити, творчо засвоювати знання. Проблемне 
навчання ґрунтується не на передачі готової інформації, а на отриманні певних 
знань та вмінь шляхом вирішення теоретичних і практичних 
проблем. Проблемне навчання передбачає створення проблемних ситуацій, 
усвідомлення, прийняття та розв’язання цих ситуацій в процесі спільної 
діяльності викладача та студентів. 
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МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 
(надається опис методів контролю) 

 
Система оцінювання сформованих компетентностей у студентів ураховує 

види занять, які, згідно із програмою навчальної дисципліни, передбачають 
лекційні, семінарські, практичні заняття, а також виконання самостійної 
роботи. Оцінювання сформованих компетентностей у студентів здійснюється за 
накопичувальною 100-бальною системою. 

Контрольні заходи передбачають: 
- поточний контроль, що здійснюють протягом семестру під час 

проведення лекційних, практичних, семінарських занять і оцінюють за сумою 
набраних балів (максимальна сума – 60 балів; мінімальна сума, що дозволяє 
студенту складати іспит, – 35 балів); 

- семестровий контроль, що здійснюють у формі семестрового заліку, 
відповідно до графіка навчального процесу. 

Поточний контроль із цієї навчальної дисципліни здійснюють в таких 
формах, як: 

- активна робота на лекційних заняттях; 
- активна участь у виконанні практичних завдань; 
- активна участь у дискусії та презентації матеріалу на практичних 

заняттях, що презентує результати самостійної робити студентів; 
- захист реферату; 
- проведення поточної контрольної роботи. 
Семестровий контроль здійснюють у формі семестрового 

диференційованого заліку.  
Семестровий диференційований залік – це форма підсумкового 

контролю, що полягає в оцінці засвоєння студентом навчального матеріалу з 
певної дисципліни на підставі результатів виконання ним усіх видів 
запланованої навчальної роботи протягом семестру: аудиторної роботи під час 
лекційних, практичних, семінарських, лабораторних занять (тощо) та 
самостійної роботи при виконанні індивідуальних завдань (розрахунково-
графічних робіт, рефератів тощо). 

Порядок проведення поточного оцінювання знань студентів. Оцінювання 
знань студента під час семінарських і практичних занять та виконання 
індивідуальних завдань здійснюють за накопичувальною 100-бальною 
системою за такими критеріями: 

- розуміння, ступінь засвоєння теорії та методології проблем, що 
розглядають; 

- ступінь засвоєння фактичного матеріалу навчальної дисципліни; 
- ознайомлення з рекомендованою літературою, а також із сучасною 

літературою з питань, що розглядають; 
- уміння поєднувати теорію з практикою під час розгляду бізнес-ситуацій, 

розв'язання задач, здійснення розрахунків у процесі виконання індивідуальних 
завдань та завдань, винесених на розгляд в аудиторії; 

- логіка, структура, стиль викладу матеріалу в письмових роботах і в ході 
виступів в аудиторії, уміння обґрунтовувати свою позицію, здійснювати 
узагальнення інформації та робити висновки; 
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- вибір методик дослідження при виконанні індивідуального завдання. 
Максимально можливий бал ставлять за умови відповідності 

індивідуального завдання студента або його усної відповіді всім зазначеним 
критеріям. Відсутність тієї або іншої складової частини знижує кількість балів. 
У процесі оцінювання індивідуальних завдань увагу також приділяють якості, 
самостійності та своєчасності здавання виконаних завдань викладачу, згідно із 
графіком навчального процесу. Якщо якусь із вимог не буде виконано, то бали 
буде знижено.  

Поточну письмову контрольну роботу проводять 2 рази на семестр, вона 
містить теоретичні та практичні завдання різного рівня складності, відповідно 
до тем змістового модуля. Результати поточного контролю (поточна 
успішність) можуть враховуватись як допоміжна інформація для виставлення 
оцінки з даної дисципліни. 

Критерії оцінювання позааудиторної самостійної роботи студентів. 
Загальними критеріями, за якими здійснюють оцінювання позааудиторної 
самостійної роботи студентів, є: 

- глибина і міцність знань; 
- рівень мислення; 
- уміння систематизувати знання за окремими темами; 
- уміння робити обґрунтовані висновки; 
- володіння категорійним апаратом; 
- навички та прийоми виконання практичних завдань; 
- уміння знаходити необхідну інформацію, здійснювати її 

систематизацію та опрацювання; 
- самореалізація на практичних та семінарських заняттях. 
Порядок здійснення підсумкового контролю з навчальної дисципліни. 

Підсумковий контроль знань та компетентностей студентів із навчальної 
дисципліни здійснюють на підставі проведення семестрового заліку. Всі 
питання для підготовки до проходження заліку охоплюють програму 
дисципліни й передбачають визначення рівня знань та ступеня опанування 
студентами компетентностей. 

Завданням заліку є перевірка розуміння студентом програмного матеріалу 
загалом, логіки та взаємозв'язків між окремими розділами, здатності творчого 
використання накопичених знань, уміння формулювати своє ставлення до 
певної проблеми навчальної дисципліни тощо. 

В умовах реалізації компетентнісного підходу залік оцінює  загальний 
рівень засвоєння студентом компетентностей, передбачених кваліфікаційними 
вимогами.  

Студента слід уважати атестованим, якщо сума балів, набраних за 
результатами підсумкової/семестрової перевірки успішності, дорівнює або 
перевищує 60. Мінімально можлива кількість балів за поточний і модульний 
контроль упродовж семестру – 35 та мінімально можлива кількість балів, 
набраних на заліку, – 25. 

У разі набрання менш ніж 60 балів студент обов'язково складає залік 
після закінчення екзаменаційної сесії у встановлений деканом факультету 
термін. У разі повторного набрання менш ніж 60 балів декан факультету 
призначає комісію у складі трьох викладачів на чолі із завідувачем кафедри та 
визначає термін перескладання заліку, після чого приймає рішення, відповідно 
до чинного законодавства: якщо «зараховано» – студент продовжує навчання за 
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графіком навчального процесу, а якщо «не зараховано», тоді декан факультету 
пропонує студенту повторно вивчати навчальну дисципліну протягом 
наступного навчального періоду самостійно. 

 
 

РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ, ТА ШКАЛА 
ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ТА УМІНЬ (НАЦІОНАЛЬНА ТА ECTS) 

 
Максимальна сума балів, що може бути набрана студентом за 

результатами поточного контролю та виконання індивідуального завдання  з 
навчальної дисципліни, складає 100 балів. 

Кількість балів на кожну тему змістових модулів визначаються з 
урахуванням складності, обсягу та значущості в засвоєнні дисципліни: 
практичних занять та індивідуального завдання (таблиця 1). 

Шкала оцінювання знань та умінь студента (національна та ECTS) 
наведена у таблиці 2. 

 
Таблиця 1. Розподіл балів для оцінювання поточної успішності студента 

 
Поточне тестування та самостійна робота 

РЕ Сума Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 
40 100 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 10 

Т1, Т2, ... – номери тем змістових модулів. 
 

Таблиця 2. Шкала оцінювання знань та умінь: національна та ЄКТС 
 

Сума балів за всі види 
навчальної діяльності Оцінка ECTS Оцінка  

за національною шкалою 

90 ... 100 A відмінно  
82 … 89 B добре 
74 … 81 C 
64 … 73 D задовільно 
60 … 63 E 

35 … 59 FX незадовільно з можливістю 
повторного складання 

0 … 34 F 
незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 
дисципліни 
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НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  
НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
Складовими частинами комплексу навчально-методичного забезпечення 

навчальної дисципліни є: 
 
1. Робоча програма навчальної дисципліни «Вступ до спеціальності 

«Управління персоналом та економіка праці» 
2. Конспект лекцій з дисципліни: «Вступ до спеціальності 

«Управління персоналом та економіка праці» / О.С. Чмельова О.С. – Х.: НТУ 
«ХПІ», 2018. – 80 с. 

3. Методичні рекомендації до виконання реферату з дисципліни 
«Вступ до спеціальності «Управління персоналом та економіка праці» / О.С. 
Чмельова О.С. – Х.: НТУ «ХПІ», 2018. – 27 с. 

4. Завдання для поточного та підсумкового контролю знань і вмінь 
студентів. 

5. Завдання до комплексної контрольної роботи. 
 

 
Розташовані в електронній  бібліотеці кафедри Організації виробництва та 
управління персоналом 
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1) Закон України « Про вищу освіту» №2984-III, зі змінами від 19 січня 
2010р. [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.osvita.org.ua/pravo/law_05/. 

2)  Наказ Міністерства освіти України «Положення про організацію 
навчального процесу у вищих навчальних закладах»  від 2 червня 1993 р. № 
161. [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.osvita.org.ua/student/studying/pravo/1993nak_161.html. 
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