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РОЗДІЛ 1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
 

 Вибіркова  навчальна дисципліна 
 

Становлення та розвиток вітчизняного управління організаціями на сучасному 

етапі відбувається в достатньо динамічних соціально-політичних та соціально-

економічних умовах.  Зміни, які постійно відбуваються у суспільстві, вносять певні 

корективи в діяльність HR-менеджера, особистість, організацію та ін. На сьогодні можна 

говорити, про те, що організації стали більш відкритими, гнучкими, гуманістично 

спрямованими, з’явились нові типи організацій (наприклад, віртуальні) тощо. Відповідно 

змінюється і психологія персоналу сучасних організацій. Відбуваються трансформації 

мотиваційної сфери працівника, змінюються вимоги до його компетенцій, набувають 

зрушень особистісні показники, формуються нові типи трудової поведінки працівників. 

Сучасна академічна організаційна, управлінська та економічна наука визначає ці 

зрушення, досліджує особливості діяльності організацій у сучасних умовах, аналізує 

закономірності їх подальшого розвитку, постійно «шукає» відповіді на  нові актуальні 

питання та проблеми, що виникають в організаціях під впливом постійно діючих змін. 

Одним із таких нових напрямків досліджень змін в організації роботи в управлінні 

персоналом є навчальна дисципліна «Тренінг в роботі HR-менеджера з персоналом 

організації». 

 

Предмет навчальної дисципліни 

Предметом навчальної дисципліни «Тренінг в роботі HR-менеджера з 

персоналом організації» є комплексні практичні знання щодо розвитку персоналу 

організації, які пов’язані з цілеспрямованим впливом на працівників організації 

(підприємства, фірми) для забезпечення її ефективного функціонування та підвищення 

конкурентоспроможності на ринку з одночасним збагаченням інтелектуального, творчого 

і культурного потенціалу працівників, задоволенням їхніх потреб у професійному 

навчанні, плануванні трудової кар’єри та професійно-кваліфікаційному просуванні. 

 

Мета навчальної дисципліни 
 

Мета навчальної дисципліни «Тренінг в роботі HR-менеджера з персоналом 

організації» — допомогти студентам, слухачам опанувати теоретичні основи та виробити 

вміння і практичні навички з планування та організації тренінгів у роботі HR-менеджера з 

персоналом організації в умовах ринкової економіки, структурної й технологічної 

перебудови галузей управління в сучасних умовах. 

 

Основні завдання 
 

Основними завданнями викладання дисципліни «Тренінг в роботі HR-менеджера з 

персоналом організації» є теоретична та практична підготовка студентів з питань:  

 практично спрямованих на оволодіння уміннями ефективного професійного 

спілкування. Особлива увага приділяється відпрацюванню навичок управління 

кліматом відносин в організації, засвоєнню прийомів недирективного управління 

діалогом, контролювання розвитку і течії управління персоналом; 

 оволодіння знаннями з історії виникнення та розвитку групових методів роботи; 

 орієнтація в головних видах тренінгових груп, специфіці їх роботи; 

 забезпечення розуміння студентами основних механізмів та закономірностей 

застосування тренінгових технологій у роботі HR-менеджера; 

 формування базових навичок планування, організації та проведення тренінгів; 

 формування ключових компетенцій сучасних HR-менеджерів, що необхідні для 

прийняття стратегічних визначальних рішень. 



Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі підготовки магістрів 
 

Навчальна дисципліна передує вивченню дисциплін «Система оцінювання та 

мотивації персоналу», «Розвиток персоналу організації: від адаптації до побудови 

ефективної кар’єри». 

 

Інтегральна компетентність: 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми у 

сфері тренінгових технологій для управлінців або у процесі навчання, що передбачає 

застосування теорій та наукових методів відповідної галузі і характеризується 

комплексністю та невизначеністю умов. 

 

Загальні компетентності: 

- Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями розвитку групових 

методів роботи.  

- Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності. 

- Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

- Здатність проведення досліджень на відповідному рівні.  

- Навички міжособистісної взаємодії. 

- Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня 

(з експертами з інших галузей знань/видів діяльності). 

 

Фахові компетентності: 

1. Здатність логічно і послідовно відтворювати отримані знання предметної 

області групових методів роботи. 

2. Здатність критично аналізувати й узагальнювати положення предметної області 

сучасного тренінгу.  

3. Здатність проваджувати тренінгову діяльність на основі розуміння сутності та 

змісту теорії навичок планування, організації та проведення тренінгів і 

функціональних зв'язків між їх складовими.  

4. Здатність коректно застосовувати методи, прийоми та інструменти тренінгу.  

5. Здатність проводити дослідження у різних сферах тренінгової діяльності. 

6. Здатність розробляти методичне забезпечення для впровадження тренінгів в 

організації. 

7. Здатність пропонувати вдосконалення щодо функцій тренінгової діяльності.  

 

Результати навчання: 

знати:  

 основні принципи проведення тренінгів в організації; 

 різновиди тренінгів в роботі HR-менеджера з персоналом організації; 

 різні соціально-психологічні чинники, що впливають на протікання процесів в 

тренінговій групі; 

 динаміку впливу тренінгів на особистість і групу; 

 психологічні технології проведення тренінгів в роботі HR-менеджера з персоналом 

організації, програми тренінгів; 

 теоретичні поняття про тренінг для персоналу: структуру, цілі, задачі і загальні 

принципи побудови; 

 ролі та функції ведучого, вимоги до особистості тренера; 



 методичні засоби та прийоми, які застосовуються в тренінгу; особливості підготовки і 

проведення тренінгу, основних процедур, тощо; 

 можливості застосування тренінгів в роботі HR-менеджера, ефективність його 

застосування в інших областях; 

 канали пошуку професійних тренерів. 

 

б) уміти: 

 недирективно управляти діалогом; 

 мати навички партнерського спілкування; 

 ефективно взаємодіяти в групі; 

 управляти груповим процесом; 

 діагностувати стани людей, їх внутрішні позиції до різних сторін проблеми в 

поточних контактах; 

 володіти рефлексією власної поведінки, самоспостереженням в контактах; 

 володіти вмінням проводити групові дискусії, рольові ігри, вправи і інші техніки 

проведення тренінгів; 

 застосовувати елементи посередницької поведінки в конфлікті двох сторін; 

 складати програму і самостійно проводити тренінги; 

 формулювати рекомендації щодо проведення тренінгової, корекційної роботи в 

групі.. 

Зміст навчальної дисципліни за темами 

 

Номер теми Назва теми 

1 Загальне уявлення про тренінг в управлінні персоналом організації 

2 Класифікація та основні види тренінгових груп 

3 Особистість і професійна підготовка керівника тренінгової групи 

4 Загальні тренінгові методи 

5 Підготовка програм поведінкового тренінгу 

6 Основні види тренінгів 

7 Вивчення потреби у тренінгу 

8 Компоненти проведення  тренінгу. Практикум проведення тренінгу.  

 

 

 

Опанування навчальною дисципліною повинно забезпечувати необхідний рівень 

сформованості вмінь: 

Назва рівня 

сформованості 

вміння 

Зміст критерію рівня сформованості вміння 

1. Репродуктивний Вміння відтворювати знання, передбачені даною програмою 

2. Алгоритмічний Вміння використовувати знання в практичній діяльності при 

розв’язуванні типових ситуацій 

3. Творчий Здійснювати евристичний пошук і використовувати знання для 

розв’язання нестандартних завдань та проблемних ситуацій 

 

Навчальна програма складена на  4 кредитів.  

Форми контролю: поточне тестування, підсумковий модульний контроль, залік. 

 



РОЗДІЛ 2.  ОПИС ПРЕДМЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ» 

 

 

 

 

РОЗДІЛ 3.  ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

 

Номер теми Назва теми 

1 Загальне уявлення про тренінг в управлінні персоналом 

організації 

2 Класифікація та основні види тренінгових груп 

3 Особистість і професійна підготовка керівника тренінгової 

групи 

4 Загальні тренінгові методи 

5 Підготовка програм поведінкового тренінгу 

6 Основні види тренінгів 

7 Вивчення потреби у тренінгу 

8 Компоненти проведення  тренінгу. Практикум проведення 

тренінгу.  

 

 

 

Характеристика навчальної дисципліни 

Шифр та найменування  галузі знань: 

28 «Публічне управління та 

адміністрування» 

 

Цикл дисциплін за навчальним планом: 

вибіркова 

 

Код та назва спеціальності: 

281 «Публічне управління та 

адміністрування» 

Освітній  ступінь: 

магістр 

Курс: 1 

Семестр: 2 

Методи навчання: 

лекції, семінарські заняття, самостійна робота, ІНДЗ (творчі 

завдання),  робота в бібліотеці, Інтернеті, захист реферативних робіт,  

складання схем, таблиць тощо 
 

Кількість 

кредитів 

ECTS 

Кількість 

годин  

Кількість 

аудиторних 

годин 
Лекції Семінари 

Заліки по 

модулях 

 

Самостійна 

робота 

студента 

(СРС) 

Індивідуальна 

робота 

студента 

(ІР) 

4 120 32 16 16 1 60 28 

Кількість  

тижневих годин 

Кількість змістових 

модулів (тем) 

Кількість заліків по 

модулях/контрольних робіт 
Вид контролю 

2 

 
8 1 залік 



РОЗДІЛ 4.  ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Тема 1. Загальне уявлення про тренінг в управлінні персоналом організації 

Специфіка тренінгової роботи. Співвідношення понять «групова психотерапія», 

«групова психокорекція» і «груповий тренінг». Специфічні риси і основні парадигми 

тренінгу. Області застосування тренінгу. 

Цілі тренінгової групи. Переваги групової форми роботи. Групові норми. Рольові 

позиції в групі. Поняття про групову згуртованість. Якісний та кількісний склад 

тренінгових груп. 

Соціально-психологічні аспекти групових методів. Групові методи в управлінні 

персоналом. Сучасні групові методи і розвиток самосвідомості. Зародження та розвиток 

тренінгових технологій у вітчизняній практичній психології. 

 

Тема 2. Класифікація та основні види тренінгових груп 

Критерії класифікацій тренінгових груп: учасники групи, спрямованість 

психологічного впливу, парадигма тренінгової роботи тощо. 

Тілесно орієнтований підхід. Методи групової роботи в нейролінгвістичному 

програмуванні. 

Соціально-психологічні особливості тренінгових груп. Групова динаміка, фази 

розвитку групи, проблема лідерства у тренінговій групі; поняття групової єдності та 

напруженості (явище конфлікту); груповий тиск та конформність у групі.  

Соціально-психологічна структура групи. Віковий та статевий склад групи. 

Особливості роботи тренера у знайомій/незнайомій групі. 

 

Тема 3. Особистість і професійна підготовка керівника тренінгової групи 

Особистість і професійна підготовка керівника тренінгової групи. 

Основні ролі ведучого групи. Стилі керівництва групою. Характеристика 

особистості групового тренера. Підготовка ведучих тренінгових груп.  

Феномен малої групи. Групові ролі і норми. Згуртованість і конкуренція у 

групі. Психологічний опір у тренінгу. Лідерство і його типи. Авторитет тренера, 

інфантилізація і псевдопасивність поведінки учасників як фактори підвищення 

засвоюваності навчального матеріалу. Стадії розвитку групи. Соціально-

психологічна структура групи. Задачі тренінгу й оптимальна структура групи.  

 

 

 



Тема 4. Загальні тренінгові методи 

Інформаційний блок методів: міні-лекція, групова дискусія, мозковий штурм. Блок 

закріплення навичок: рольові та ділові ігри, драматичні прийоми. Допоміжні прийоми 

тренінгової роботи: психогімнастичні вправи, елементи музикотерапії, проективне 

малювання, ритуали, домашнє завдання, казки, історії, байки, притчі тощо. 

Кризи та перепони у груповій роботі. 

Проблеми, пов’язані з тренером групи. Проблеми, що пов’язані з групою. 

 

Тема 5. Теорія та практика поведінкового тренінгу 

Етапи побудови змістовної роботи в тренінгу. Підготовка тренінгу. Форми 

організації тренінгових занять. Планування програми. Підготовка програм поведінкового 

тренінгу. 

Процедура знайомства. Робота з очікуваннями. Формування норм і правил в групі. 

Інструкція у вправах. Завершення процедур. Обговорення. Проведення дебрифінгу. 

Організація опитування та дискусії в групі. Зворотній зв’язок в тренінговій групі. 

Завершення тренінгу.  

Оцінка результативності тренінгів. 

 

Тема 6. Основні види тренінгів 

Тренінг комунікативної компетентності. Тренінг асертивності. Тренінг 

лідерства. Тренінг групової згуртованості. Тренінг ведення переговорів. 

Психологічна діагностика у тренінгу. 

"Групи зустрічі" - найбільш невизначена категорія груп для формування 

людських стосунків; сюди зараховують групи з розкриття потенціалу, Т - групи, 

тренінгові групи, групи зустрічі й групи особистісного росту. 

"Тематична група" - порівняно з попередньою групою тут є чіткий план 

роботи. Такі групи мають дидактичний і педагогічний характер, а не орієнтовані на 

переживання і почуття. В цілому їх мета полягає в профілактиці можливих проблем 

у майбутньому з допомогою стимулювання особистісного росту, надання допомоги 

в прийнятті рішень, навчання важливим життєвим навичкам і надання корисної 

інформації. 

"Групи консультування" - такий різновид групової роботи, яка спрямована, 

насамперед, на розв'язання проблем міжособистісного спілкування її учасників. Ці 

групи орієнтовані переважно на роботу з теперішнім, а не на аналізі минулого. 



"Групи самодопомоги і групи підтримки" відрізняються також метою, яка 

чітко відображена в їх назві (самодопомога, підтримка). Насамперед, це стосується 

надання емоційної й соціальної підтримки, розвитку нових уявлень про те, як 

можна впоратися з поширеними проблемами, і забезпечення конструктивного 

напряму для розвитку членів групи. Тому її керівником може бути не фахівець, а 

досвідчений член такої групи. Такі групи орієнтовані на розв'язання будь-якої 

однієї проблеми, зокрема політичної тощо. У сучасних професійних енциклопедіях 

перераховані такі різновиди тренінгу, як тренінг самоствердження; тренінг 

сенситивності; тренінг асертивності; тренінг міжособистісних стосунків; тренінг 

керівників; тренінг соціальних навичок тощо. 

 

Тема 7. Вивчення потреби у тренінгу  

Основні моделі задоволення потреб учасників. Підхід, орієнтований на сприяння 

успішній кар’єрі в організації. Підхід, орієнтований на розвиток компетентності. Підхід, 

орієнтований на рішення конкретної проблеми. Підхід, орієнтований на встановлення 

невідповідності актуальних знань, умінь, навичок успішному виконанню певній 

діяльності. Вивчення документів, інтерв’ю і спостереження як основних способів 

одержання інформації про потреби клієнта у тренінгу. Типові питання: Кого учити? 

Навіщо? Чому учити? Коли і протягом якого часу? Де? Як? Визначення завдань тренінгу 

як результат вивчення потреби в тренінгу креативності.  

  

Тема 8. Компоненти проведення  тренінгу. Практикум проведення тренінгу. 

Презентація (міні-лекція), інструктаж і коментарі тренера. Питання і відповіді. 

Групова дискусія. Вправи. Демонстрації. Тестування. Брейнстормінг. Рольові ігри. Ділові 

ігри. “Case study”. Читання посібника. Підготовка і захист проектів.  

 Практикум проведення тренінгу. Початок тренінгу. Роль розминки. Керування 

роботою учасників. Стимулювання активності й апробування нових варіантів поведінки. 

Методика втручання. Види підведення підсумків. Організація відеозйомки і 

відеоперегляду. Музика у тренінгу. Використання звукових сигналів і сигнальних жестів. 

Групові правила роботи і групові ритуали. Важкі ситуації в роботі з групою і з окремими 

учасниками. Театралізоване завершення тренінгу. Зворотний зв'язок.  

 

 

 

 

 



РОЗДІЛ 5.  СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 
 

Основна література 

1. Корольчук М. С. Соціально-психологічне забезпечення діяльності в звичайних та 

екстремальних умовах : [навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів] / 

М. С. Корольчук, В. М. Крайнюк. – К. : Никацентр, 2006. – 580 с. 

2. Крайнюк В. М. Психологія стресостійкості особистості : [монографія] / В. М. Крайнюк. – 

К. : Ніка-Центр, 2007. – 432 с. 45.  

3. Лефтеров В. О. Психотренінг в ОВС : практичний досвід, організація проведення та 

перспективи подальшого впровадження / В. О. Лефтеров. – 249 2008. Т. ІІ. – 286 с. 

4. Овсяннікова Я. О. Соціально-психологічний тренінг як засіб відновлення психологічної 

стійкості рятувальників ДСНС України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

психол. наук : 19.00.09 «Психологія діяльності в особливих умовах» / Я. О. Овсяннікова. – 

Х., 2010. – 19 с.  

5. Приходько В. В. Соціально–психологічний тренінг як засіб формування комунікативної 

компетенції / В. В. Приходько // Вісник Львів. ун-ту. – 2005. – Вип. 19. – Ч.1. – С. 182–188.  

6. http://www.management.com.ua/hrm/ - вітчизняний інтернет-портал для управлінців, 

розділ «Персонал» наповнюється статтями та матеріалами для практичного застосування у 

HR-менеджменті.  

7. http://hr-kavjarnia.com.ua/ - проект «HR-кав'ярня» Львівського клубу менеджерів з 

персоналу.  

8. http://zhinna.wordpress.com/ - проект «HR in UA» – авторський сайт українського HR-

менеджера Інни Жигадло.  

9. http://www.ucs-hrm.org.ua/elektronna-biblioteka/ - бібліотека проекту «Реформа 

управління персоналом на державній службі в Україні» 

10. http://www.hrliga.com/index.php -  спільнота кадровиків і фахівців з управління 

персоналом – новини, статті, журнал «Менеджер по персоналу». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РОЗДІЛ 6.  ГРАФІК РОЗПОДІЛУ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ 

ЗА ОСВІТНЬОЮ ПРОГРАМОЮ ТА ВИДАМИ НАВЧАЛЬНОЇ 

РОБОТИ 
 

№ розділу, 

теми 

(змістові 

модулі) 

Назва розділу, теми  

(змістового модуля) 

Кількість годин за ОПП 
Розподіл 

аудиторних годин 

в
сь

о
г
о
 

у тому числі 

Л
ек

ц
ії

 

С
ем

ін
а

р
и

 

за
л

ік
и

 п
о

 

м
о

д
у

л
я

х
 

аудиторні 
СРС/ 

ІР  

ЗАЛІКОВИЙ МОДУЛЬ 

1 
Загальне уявлення про тренінг в 

управлінні персоналом організації 
16 4 8/4 2 2  

2 
Класифікація та основні види тренінгових 

груп 
10 4 8/4 2 2  

3 
Особистість і професійна підготовка 

керівника тренінгової групи 
10 2 9/4 2   

4 Загальні тренінгові методи 10  9/4    

5 
Підготовка програм поведінкового 

тренінгу 
16  9/4    

6 Основні види тренінгів 10 2 9/5 2   

7 Вивчення потреби у тренінгу 10 2 8/5 2   

8 
Компоненти проведення  тренінгу. 

Практикум проведення тренінгу.  
10 2 8/4   2з/м 

 Заліковий модуль 2       

Індивідуальне навчально-дослідне 

завдання (ІНДЗ) 
  68/34    

Разом годин 120 16 68/34 10 6 2 
 

 

 

 



РОЗДІЛ 7.  КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН АУДИТОРНИХ 

ЗАНЯТЬ 

7. 1  Календарно-тематичний план лекційних занять 

№ 

заняття 
Тема лекційного заняття 

Кількість 

годин 

 

  

1 Загальне уявлення про тренінг в управлінні персоналом організації 2 

2 Класифікація та основні види тренінгових груп 2 

3 Особистість і професійна підготовка керівника тренінгової групи 2 

4 Загальні тренінгові методи  

5 Підготовка програм поведінкового тренінгу  

6 Основні види тренінгів 2 

7 Вивчення потреби у тренінгу 2 

8 Компоненти проведення  тренінгу. Практикум проведення тренінгу.   

Разом годин 10 

 

 

7. 2  Календарно-тематичний план семінарських 

занять, заліків по модулях. 
№ 

заняття 

Тема семінарського заняття.  

Заліки по модулях. 

Кількість 

годин  
 

  
1 Загальне уявлення про тренінг в управлінні персоналом організації 2 

2 Класифікація та основні види тренінгових груп 2 

3 Особистість і професійна підготовка керівника тренінгової групи  

4 Загальні тренінгові методи  

5 Підготовка програм поведінкового тренінгу  

6 Основні види тренінгів  

7 Вивчення потреби у тренінгу  

8 Компоненти проведення  тренінгу. Практикум проведення тренінгу.  2 з/м 

Разом  семінарських занять 6 

Разом контрольні роботи, заліки по модулях (ЗМ) 2 

Разом годин 18 
 

 

 



7.3  Графік  консультацій 
 

№ 

з/п 
Назва розділу, теми, зміст консультації 

Кількість 

 годин  

1.  Консультація по підготовці до семінарських занять та опрацюванню 

рекомендованої літератури 

2 

2.  Консультація з організації та виконання самостійної роботи студентів 1 

3. Консультація по виконанню ІР 1 

4. Консультація по підготовці до заліку 2 

Разом годин 6 
 

 

РОЗДІЛ 8.  ПЕРЕЛІК  ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ 

НА ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ 
 

1. Партнерське спілкування. 

2. Сензитивність. 

3. Ефективні телефонні переговори. 

4. Тренінг розвитку креативності. 

5. Тренінг подолання міжособистісних конфліктів. 

6. Тренінг контролю гніву. 

7. Тренінг емпатії. 

8. Тренінг ефективного продажу товарів. 

9. Тренінг асертивності.  

10. Тренінг педагогічного спілкування. 

11. Тренінг формування команд. 

12. Тренінг самоствердження. 

13. Тренінг впливу та протистоянню впливу. 

14. Мотиваційний тренінг. 

15. Тренінг ефективної роботи з часом. 

16. Тренінг попередження міжособистісних конфліктів. 

17. Танцювально-експресивний тренінг. 

18. Тренінг ефективної взаємодії молодого подружжя. 

Тематика рефератів 

1. Презентація (міні-лекція), інструктаж і коментарі тренера як компоненти 

тренінгу. 

2. Групова дискусія, вправи, демонстрація як компоненти тренінгу. 

3. Тестування, брейнстормінг, ділові ігри як компоненти тренінгу. 

4. Рольові ігри, «Case study». 

5. Підготовка і захист проектів як компоненти тренінгу. 

6. Організація психологічного тренінгу, її складові. 

7. Стандарти тренерської роботи при проведенні тренінгу. 



8. Індивідуальний стиль роботи під час тренінгу. 

9. Оцінка ефективності тренінгу. 

10.Оцінка ефективності тренінгу за допомогою опитування учасників. 

11. Організація відеозйомки і відеоперегляду. 

12. Музика у тренінгу. 

13. Використання звукових сигналів і сигнальних жестів. 

14. Групові правила роботи і групові ритуали. 

15. Важкі ситуації в роботі з групою і окремими учасниками. 

16. Театралізоване завершення тренінгу та особливості його проведення. 

17. Уточнення задач і складання плану тренінгу. 

18. Планування часу (складання розкладу). 

19. Резерв часу і резерв вправ. 

20. Планування технічного оснащення аудиторії і використання наочних 

засобів навчання. 

21. Розподіл функцій і планування взаємодії між тренерами. 

22. Визначення орієнтирів для спостереження за учасниками у процесі 

виконання завдань. 

23.Планування дій тренерів під час перерв. 

24.Підготовка посібника і дидактичного матеріалу для учасників. 

25. Фази тренінгу та їх характеристика. 

26. Планування процедури початку і завершення тренінгу. 

27. Принцип тренерського моделювання. 

28. Форми та види психодрами. 

 

РОЗДІЛ 9.  МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 
 

Оцінювання рівня знань студентів проводиться за модульно-рейтинговою системою і 

включає поточний і підсумковий контроль.  

Підсумковий (семестровий) контроль є інтегрованою оцінкою засвоєння знань 

студентів у вигляді семестрового екзамену.  

При викладанні дисципліни «Тренінг в роботі HR-менеджера з персоналом 

організації» використовуються поточний метод контролю. Остаточною оцінкою з 

дисципліни за семестр є підсумкова семестрова оцінка, що складається з балів поточного 

контролю.  

Поточний контроль має на меті оцінити роботу студентів за всіма видами аудиторної 

роботи (лекції, семінарські заняття) та відображає поточні навчальні досягнення студентів 

в освоєнні програмного матеріалу дисципліни. Поточний контроль здійснюється під час 

проведення семінарських занять і має на меті перевірку рівня підготовленості студента до 

виконання конкретної роботи. Його інструментами є опитування, виступи на семінарських 

заняттях, дискусії, самостійна робота студентів, написання ІНДЗ, обговорення і поточне 

експрес-тестування. 



9.1  Таблиця оцінювання (визначення рейтингу)  навчальної діяльності 

студентів 

Поточний та модульний контроль 

Індивідуальна 

робота студента 

(ІНДЗ) 

Заохочувальні 

бали 

(затверджені 

Вченою радою 

Університету) 

РАЗОМ – 

100 балів 

Семінарські 

заняття; 

СРС 

Заліки по модулях 

(контрольні 

роботи) 

100 балів 

 

 

9.2  Система нарахування рейтингових балів 

та критерії оцінювання знань студентів 
 

№ з/п 

Види робіт. 

Критерії оцінювання знань студентів 

 

Б
а

л
и

 р
ей

т
и

н
г
у
 

М
а

к
си

м
а

л
ь

н
а

 

к
іл

ь
к

іс
т
ь

 б
а

л
ів

 

1. Бали поточної успішності за участь у семінарських заняттях 

Критерії оцінювання 5 балів 

Практичні роботи/семінарські заняття 

Оцінку «відмінно» (максимально 5 балів за практичну роботу/семінарське заняття) студент 

отримує за умови відповідності виконаного завдання студентом та його усної відповіді (захисту 

виконаної практичної роботи) за усіма п’ятьма зазначеними критеріями. 

Відсутність тієї чи іншої складової знижує оцінку. 

Контроль систематичного виконання семінарських занять і самостійної роботи 

Відмінно («5») – студент в повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно самостійно та 

аргументовано його викладає під час усних виступів та письмових відповідей, глибоко та 

всебічно розкриває зміст теоретичних питань та практичних завдань, використовуючи при 

цьому обов’язкову та додаткову літературу. Правильно вирішив усі тестові завдання. 

5 

Добре («4») – студент достатньо повно володіє навчальним матеріалом, обґрунтовано його 

викладає під час усних виступів та письмових відповідей, в основному розкриває зміст 

теоретичних питань та практичних завдань, використовуючи при цьому обов’язкову літературу. 

Але при викладанні деяких питань не вистачає достатньої глибини та аргументації, 

допускаються при цьому окремі несуттєві неточності та незначні помилки. Правильно вирішив 

більшість тестових завдань.  

4 

Задовільно («3») – студент в цілому володіє навчальним матеріалом викладає його основний 

зміст під час усних виступів та письмових відповідей, але без глибокого всебічного аналізу, 

обґрунтування та аргументації, без використання необхідної літератури допускаючи при цьому 

окремі суттєві неточності та помилки. Правильно вирішив половину тестових завдань. 

3 

Незадовільно («2») – студент не в повному обсязі володіє навчальним матеріалом. 

Фрагментарно, поверхово (без аргументації та обґрунтування) викладає його під час усних 

виступів та письмових відповідей, недостатньо розкриває зміст теоретичних питань та 

практичних завдань, допускаючи при цьому суттєві неточності, правильно вирішив меншість 

тестових завдань. 

2 

Незадовільно («1») – студент частково володіє навчальним матеріалом не в змозі викласти зміст 

більшості питань теми під час усних виступів та письмових відповідей, допускаючи 

 при цьому суттєві помилки. Правильно вирішив окремі тестові завдання. 
0-1 



2.  Самостійна робота студентів (СРС) 

Критерії оцінювання  

Самостійна робота (тестування за результатами виконаних самостійних робіт) 

Самостійна робота студентів, яка передбачена в темі поряд з аудиторною роботою, оцінюється 

під час поточного контролю теми на відповідному занятті. Засвоєння тем, які виносяться лише 

на самостійну роботу контролюється при підсумковому семестровому контролі. 

 

 

 

 

 

3.  Залік по модулю  

Критерії оцінювання  5 балів 

Модульний контроль. 

 Модульний контроль проводиться у тестовій письмовій формі за окремими варіантами 
0 – 5 

Встановлено 3 рівні складності завдань.  

1. Перший рівень (завдання 1) – завдання із вибором відповіді – тестові завдання. 

Завдання з вибором відповіді вважається виконаним правильно, якщо в картці тестування 

записана правильна відповідь.  

1 бал 

2. Другий рівень (завдання 2) – завдання з короткою відповіддю.  

Завдання з короткою відповіддю вважається виконаним правильно, якщо студент дав вірні 

визначення, посилання, тлумачення, короткі коментарі. 
2 бали 

3. Третій рівень (завдання 3) – завдання з розгорнутою відповіддю (повне обґрунтування  

відповіді).  

В цих завданнях треба зробити послідовні, логічні пояснення, необхідні посилання, вказати 

факти, з яких випливає те чи інше твердження. Якщо потрібно, то слід проілюструвати думки 

схемами, графіками, таблицями.  

2 бали 

4.  Індивідуальна робота студента (ІНДЗ) 

Критерії оцінювання  

Відмінно («до 5») – студент в повному обсязі виконав ІР, вільно самостійно та аргументовано її  

викладає під час усних виступів, глибоко та всебічно розкриває зміст теоретичних питань та 

практичних завдань, використовуючи при цьому обов’язкову та додаткову літературу. В роботі 

використані сучасні методи аналізу.  План роботи поданий і затверджений в терміни, які 

узгоджені на кафедрі. Захистив ІНДЗ по темі, яка має науково-дослідний характер і передбачає 

безпосередню участь студента у виконанні наукових досліджень та інших творчих завдань. 

 

Добре («до 4») – студент достатньо повно володіє матеріалом ІНДЗ, обґрунтовано його 

викладає під час усних виступів, в основному розкриває зміст теоретичних питань та 

практичних завдань, використовуючи при цьому обов’язкову літературу. Але при викладанні 

деяких питань не вистачає достатньої глибини та аргументації, допускаються при цьому окремі 

несуттєві неточності та незначні помилки. Виконав ІНДЗ згідно  вибраної теми.   

 

Задовільно («до 3») – студент в цілому володіє навчальним матеріалом викладає його основний 

зміст під час усних виступів, але без глибокого всебічного аналізу, обґрунтування та 

аргументації, без використання необхідної літератури допускаючи при цьому окремі суттєві 

неточності та помилки.  Невчасно подав тему ІНДЗ до захисту.  

 

Незадовільно («до 2») – студент не в повному обсязі володіє навчальним матеріалом. 

Фрагментарно, поверхово (без аргументації та обґрунтування) викладає його під час усних 

виступів, недостатньо розкриває зміст теоретичних питань та практичних завдань, допускаючи 

при цьому суттєві неточності. ІНДЗ виконана не по вибраній темі. 

 

Незадовільно («до 1») – студент частково володіє навчальним матеріалом не в змозі викласти 

зміст більшості питань теми під час усних виступів та письмових відповідей, допускаючи при 

цьому суттєві помилки. ІНДЗ по вибраній темі  не виконано.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9.3 Шкала оцінювання успішності студентів 

за результатами підсумкового контролю 
 

Оцінка за 

шкалою 

ECTS 
Оцінка в балах 

Оцінка за національною шкалою 

Екзамен 

A 90 – 100 5 Відмінно 

B 81 – 89 4 
дуже добре 

C 71 – 80 Добре 

D 61 – 70 3 
Задовільно 

E 51 – 60 достатньо 

FX 21 – 50 2 незадовільно 

F 0 – 20 2 незадовільно  

(без права перездачі) 

 

 

РОЗДІЛ 10.  МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ 

ДИСЦИПЛІНИ 

Навчально-методичне та наукове забезпечення організації навчального 

процесу з навчальної дисципліни включає: 

▪ Стандарти освіти (Освітньо-професійна програма); 

▪ Навчальні та робочі навчальні плани; 

▪ Програму навчальної дисципліни;  

▪ Робочу програму навчальної дисципліни для денної форм навчання; 

▪ Семестровий план; 

▪ Навчально-методичні матеріали для проведення лекцій. Конспект лекцій з навчальної 

дисципліни; 

▪ Плани семінарських занять і методичні рекомендації щодо їх проведення з навчальної 

дисципліни; 

▪ Плани практичних занять і методичні рекомендації щодо їх проведення з навчальної 

дисципліни; 

▪ Завдання для самостійної роботи студента і методичні рекомендації щодо їх виконання з 

навчальної дисципліни; 

▪ Завдання для індивідуальної роботи студента (індивідуальні навчально-дослідні завдання) і 

методичні рекомендації щодо їх виконання з навчальної дисципліни; 

▪ Засоби діагностики знань та умінь студентів (збірники тестових завдань); 

▪ Завдання для модульного контролю знань; 

▪ Методичні, мультимедійні, опорні матеріали для лекційних, семінарських занять; 

▪ Рекомендована література на поточний навчальний рік; 

▪ Законодавчі та інструктивно-методичні матеріали, альбоми схем, бланковий матеріал тощо. 

 



РОЗДІЛ 11.  МЕТОДИКИ АКТИВІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ 

 

Методики активізації процесу навчання 

Тема заняття: Загальне уявлення про тренінг в управлінні персоналом організації 

 

Проблемні лекції 

Дискусійні питання: 

1. Ефект тренінгу. 

Робота в малих групах на 

семінарських заняттях 

1. Шлях до розвитку навичок спілкування в різних  

напрямках. 

Семінари-дискусії 

Мозкові атаки 

Кейс-метод 

Презентації 

1 Уміння поставити себе на місце партнера по спілкуванню. 

2 Розвиток здатності до співпереживання. 

3   Новітні методи проведення тренінгу в роботі HR-

менеджера. 

4 Презентація ІНДЗ. 

Тема заняття: Особистість і професійна підготовка керівника тренінгової групи. 

 

Проблемні лекції 

Дискусійні питання: 

1. Керівник (ведучий) тренінгової групи: характеристика, 

функції, стилі керівництва. 

Робота в малих групах на 

семінарських заняттях 

1. Отримання нової інформації. 

2. Реалізація набутих під час тренінгу знань / навичок для 

запровадження змін у реальному житті. 

3. Виконання вправ, спрямованих на зміни старих 

стереотипів, опанування новими знаннями / навичками в 

умовах штучного тренінгового середовища. 

4. Відчуття задоволення від успішної реалізації уміння 

робити по-іншому "Я – досягаю бажаного!" 

5. Відчуття задоволення від успішно виконаних вправ ("Я 

можу робити по-іншому!"). 

Семінари-дискусії 

Мозкові атаки 

Кейс-метод 

Презентації 

1. Групові феномени, які відображають міжособистісні 

механізми (наприклад, зворотний зв'язок, емоційна 

підтримка). 

2. Внутрішньо-особистісна динаміка, індивідуально- 

психологічні механізми. 

3. Презентація ІНДЗ. 

Тема заняття: Підготовка програм поведінкового тренінгу. 

 

 

Проблемні лекції 

Дискусійні питання: 

1. Як стати «своїм» у колективі: адаптація працівників з 

різних сторін. 

Робота в малих групах на 

семінарських заняттях 

1. Адаптація – що це таке?  

2. Що очікує «новачок» від адаптаційного процесу?  

3. Як бачить організація (керівництво) процес адаптації 

«новачка»?  

4. Стандартні види адаптаційного процесу, що діють в 

організаціях.  

5. Міжнародний досвід адаптації «новачків»  

6. Коли процес адаптації є завершеним (бачення 

керівництва)?  

Семінари-дискусії 

Мозкові атаки 

Кейс-метод 

Презентації 

1. Очікування «новачка».  

2. Заходи з боку організації (керівництва).  

3. Проблеми адаптаційного процесу з боку «новачка».  

4. Проблеми адаптаційного процесу з боку організації 

(керівництва). 

5. Презентація ІНДЗ. 



 

РОЗДІЛ 12.  РЕСУРСИ МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ 

Ресурси мережі Інтернет 

із законодавства України 

Ресурси мережі кафедри 

економіки та менеджменту, 

факультет управління 

фінансами та бізнесу 

з навчальної дисципліни 

1 2 

▪ Президент України –  www.prezident.gov.ua  

▪ Верховна Рада         - www.rada.gov.ua  

▪ Сайт Кабінету Міністрів України - www.kmu.gov.ua  – вихід на всі міністерства і 

відомства 

▪ Міністерство праці та соціальної політики України – www.mlsp.kmu.gov.ua  

▪ Пенсійний фонд України - www.pfu.gov.ua  

▪ Погляд на світ (Світовий банк) – www.worldbank 

▪ Еліта України   - www.whoiswho.com.ua 

▪ Національна б-ка ім. Вернадського – www.nbuv.gov.ua  

▪ Український медіа сервер – www.vlada.kiev.ua/serj  

▪ Мережа аналітичних центрів – www.intellect.org.ua  

▪ Міжнародний центр перспективних досліджень – www.icps.kiev.ua 

▪ Міжнародний інститут порівняльного аналізу – www.icai.kiev.ua  

▪ Український незалежний центр політичних досліджень– www.ucipr.kiev.ua  

▪ Український центр економічних і політичних досліджень ім. А Разумкова – 

www.uceps.com.ua 

▪ Сервер Верховної Ради України: http://www.rada.gov.ua/ 

▪ Міністерство фінансів України http://www.minfin.gov.ua/ 

▪ Міністерство доходів і зборів України http://www.сustoms.gov.ua/ 

▪ Державна фіскальна служба  http://www.сustoms.gov.ua/ 

▪ Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку http://www.ssmsc.gov.ua/ 

▪ Рахункова палата України http://www.ac-rada.gov.ua/ 

▪ Ліга Бізнес Інформ: www.liga.net/  

▪ Нормативні акти України: www.nau.kiev.ua 

▪ Національний інститут стратегічних досліджень  http://www.niss.gov.ua 

▪ Сайт Національного агентства  України з питань державної служби 

http://www.nads.gov.ua/control/uk/index 

▪ Портал Центру політико-правових реформ http://www.pravo.org.ua/ 

▪ Інтернет-портал для управлінців http://www.management.com.ua 

▪ Адміністративно-управлінський порталhttp://www.aup. 

▪ Бібліотека економічної та управлінської літератури. http://ek-lit.narod.ru/links.htm 

▪ http://www.management.com.ua/hrm/ - вітчизняний інтернет-портал для управлінців, 

розділ «Персонал» наповнюється статтями та матеріалами для практичного 

застосування у HR-менеджменті.  

▪ http://hr-kavjarnia.com.ua/ - проект «HR-кав'ярня» Львівського клубу менеджерів з 

персоналу.  

▪ http://zhinna.wordpress.com/ - проект «HR in UA» – авторський сайт українського 

HR-менеджера Інни Жигадло.  

▪ http://www.ucs-hrm.org.ua/elektronna-biblioteka/ - бібліотека проекту «Реформа 

управління персоналом на державній службі в Україні»  

▪ http://www.hrliga.com/index.php -  спільнота кадровиків і фахівців з управління 

персоналом – новини, статті, журнал «Менеджер по персоналу». 

▪ Навчальна програма з 

навчальної дисципліни  

▪ Робоча програма з навчальної 

дисципліни  

▪ Конспект лекцій. 

▪ Методичні рекомендації з 

вивчення тем.  

▪ Плани семінарських занять та 

методичні рекомендації до їх 

проведення 

▪ Методичні рекомендації з 

виконання самостійної 

роботи (СРС) 

▪ Методичні рекомендації та 

ІНДЗ  

▪ Засоби діагностики знань 

студентів з навчальної 

дисципліни  

▪ Інші 
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РОЗДІЛ 13.  ЗМІНИ  І  ДОПОВНЕННЯ  ДО  РОБОЧОЇ  ПРОГРАМИ 
 

 

 

 

 

№ 

з/п 

Зміни і доповнення до робочої програми (розділ, 

тема, зміст змін і доповнень) 
Навчальний рік 

Підпис 

завідувача 

кафедри 

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  


