(Ф 21.01 - 03)
Силабус навчальної дисципліни
«Організація управління персоналом»
Спеціальність: 125 Кібербезпека
Галузь знань: 12 Інформаційні технології
Рівень вищої освіти

Другий (магістерський)

Статус дисципліни

Навчальна дисципліна вибіркового компонента фахового переліку

Курс

1 (перший)

Семестр

2 (другий)

Обсяг дисципліни, кредити 4 кредити / 120 годин
ЄКТС/загальна кількість
годин
Мова викладання

українська

Що буде вивчатися
(предмет навчання)

Мета вивчення дисципліни
передбачає ознаемлення студентів, які
самостійно вивчають курс “Організація управлiння персоналом”, з
основними завданнями й змістом цієї дисципліни, літературою з теорії та
практики управлiння персоналом на підприємствах.

Чому це цікаво/потрібно
вивчати (мета)

Мета вивчення дисципліни “Управління персоналом— сформувати
систему знань і розвинути здібності, що дасть менеджерам змогу в ході
управління організаціями провадити управлінську, організаційну,
методичну, діагностичну, інноваційну діяльність, спрямовану на розвиток і
ефективне використання їхнього кадрового потенціалу. Предмет вивчення
дисципліни — діяльність менеджерів у сфері управління персоналом
організації.

Чому можна навчитися
(результати навчання)

Знання теоретичних основ та вміння свідомого поводження з інформацією
в умовах використання сучасних інформаційно-комунікаційних засобів та
враховування отриманих знань у практичної діяльності

Здатність використовувати сучасні інформаційні технології при організації
Як можна користуватися
наукових досліджень, обробки експериментальних даних та представлення
набутими знаннями і
уміннями (компетентності) результатів; – здатність проведення досліджень на відповідному рівні,
здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
Навчальна логістика

Зміст дисципліни полягає у формуванннісистему знань і розвинути
здібності, що дасть спеціалістам змогу в ході управління організаціями
провадити управлінську, організаційну, методичну, діагностичну,
інноваційну діяльність, спрямовану на розвиток і ефективне використання
їхнього кадрового потенціалу. Предмет вивчення дисципліни — діяльність
менеджерів у сфері управління персоналом організації.
Види занять: лекції, практичні заняття
Методи навчання: навчальні дискусії, практичне навчання
Форми навчання: очна

Пререквізити

Базові знання інформаційних технологій

Пореквізити

Знання з проектування технічних систем можуть бути використані для
розробки комплексних систем технічного захисту інформації

Інформаційне
забезпечення
з фонду та репозитарію
НТБ НАУ

Науково-технічна бібліотека НАУ:
1.Щёкин Г. В. Теория и практика управления персоналом. — К.: МАУП,
1998.
2. Щёкин Г. В. Теория кадровой политики. — К.: МАУП, 1997.
3. Щёкин Г. В. Теория социального управления. — К.: МАУП, 1996.
4. Щёкин Г. В. Управление персоналом: Словарь-справ. — К.: ВЗУУП,
1991.

Локація та матеріальнотехнічне забезпечення

Аудиторія систем захисту інформації, проектор

Семестровий контроль,
екзаменаційна методика

Залік, тестування

Кафедра

Засобів захисту інформації

Факультет

Кібербезпеки, комп’ютерної та програмної інженерії

Викладач(і)

МЕЛЕШКО ТЕТЯНА ВІКТОРІВНА
Посада: ст. викладач
Вчене звання:
Науковий ступінь:
Профайл викладача:
http://www.kzzi.nau.edu.ua/tetiana.meleshko/
Тел.: 406-70-56
E-mail:tetiana.meleshko@npp.nau.edu.ua
Робоче місце: 11.411

Оригінальність навчальної Авторський курс, викладання українською мовою
дисципліни
Лінк на дисципліну

Код класу у Google Classroom om4h7mf

