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1. Опис навчальної дисципліни 

Найменування показників 

Характеристика дисципліни за 

формами навчання 

денна заочна 

Вид дисципліни  вибіркова  

Мова викладання, навчання та оцінювання українська 

Загальний обсяг кредитів / годин 4/120 

Курс 4  

Семестр 7  

Кількість змістових модулів з розподілом:  4 

Обсяг кредитів 4  

Обсяг годин, в тому числі: 120  

Аудиторні 56  

Модульний контроль 8  

Семестровий контроль   

Самостійна робота 56  

Форма семестрового контролю залік  

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета курсу – сформувати у студентів теоретичні та прикладні знання в 

галузі використання сучасних персонал-технологій у практиці управління 

організаціями, що сприятиме вирішенню практико-орієнтованих проблем у 

сфері психологічного супроводу особистості та організації 

Завдання курсу: 

 вивчення студентами теоретичних засад технологій поширених на 

підприємствах управління людськими ресурсами;  

 набуття вмінь практичного їх застосування у процесах добору, 

оцінювання та використання персоналу; 

 структурування алгоритмів цілепокладання, прийняття рішень, 

планування чи мотивації за допомогою методик і HR-технологій; 

 розкриття творчого потенціалу студента для доступу до ідей, що 

відкривають інноваційні можливості. 

 

3. Результати навчання за дисципліною 

Внаслідок опанування змісту навчальної дисципліни «Психологічні 

технології відбору та роботи з персоналом» у студентів формуються такі 

навчальні компетентності:  

o навички орієнтації в сучасних джерелах інформації та вміння 

використовувати бази даних, програмні ресурси, глобальні 

комп’ютерні мережі та ін.; 

o вміння здійснювати психологічний супровід професійної 

діяльності персоналу та застосовувати процедури оцінки 

діяльності персоналу та організації;  
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o здатність здійснювати відбір, підготовку, адаптацію, мотивацію 

та розвиток персоналу.   

o навички формування та підтримки психологічного мікроклімату 

в колективі, розвитку корпоративної культури. 

 

4. Структура навчальної дисципліни 

 

Тематичний план  

Назва змістових модулів, тем 
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Розподіл годин між видами робіт 
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Змістовий модуль І. Сутність і місце технологій професійного 
відбору в організаційній психології  
Тема 1. Психологічні особливості 
професійного відбору  

26 2  12   14 

Модульний контроль 2  
Разом 28 2  12   14 

Змістовий модуль ІІ. Методичні основи роботи з персоналом в 
організації 

Тема 2. Трудова експертиза та 
атестація в менеджменті 

26 2  12   14 

Модульний контроль 2  
Разом 28 2  12   14 

Змістовий модуль ІІІ. Організація проведення технологій відбору 
персоналу 

Тема 3. Розробка критеріїв 
підбору та пошуку претендентів 
на вакантні посади 

26 2  12   14 

Модульний контроль 2  
Разом 28 2  12   14 

Змістовий модуль ІV. Застосування психологічних технологій 
відбору та роботи з персоналом 
Тема 4. Психологічні методи 
оцінювання кандидатів на вакантну 
посаду 

26 2  12   14 

Модульний контроль 2  
Разом 28 2  12   12 

Підготовка та проходження 
контрольних заходів 

  

Усього 120 8  48   56 
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5. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль І 

Сутність і місце професійного відбору в організаційній 

психології  
Лекція 1. Психологічні особливості професійного відбору (2 год.) 

Предмет, об’єкт, мета і завдання навчальної дисципліни «Психологічні 

технології відбору та роботи з персоналом», її структура та основні завдання. 

Взаємозв’язок навчальної дисципліни з іншими науками. Принципи 

організації процесу відбору кадрів. Визначення критеріїв, на підставі яких 

буде прийматися рішення про переваги здобувачів. Технологія відбору 

персоналу. 

Основні поняття теми: відбір персоналу, професійний психологічний 

відбір, критерії відбору, технологія відбору. 

Практичне заняття 1. Рекрутинг, як метод відбору персоналу (2 год.).  

Практичне заняття 2. Метод Executive search (2 год.). 

Практичне заняття 3. Метод Head hunting (2 год.). 

Практичне заняття 4. Метод Прелімінарінг (2 год.). 

Практичне заняття 5. Нестандартні методи оцінювання кандидатів на 

вакантну посаду: Стресове інтерв’ю (2 год.). 

Практичне заняття 6. Brainteaserінтерв’ю (2 год.). 

 

Змістовий модуль ІІ 

Методичні основи роботи з персоналом в організації  
Лекція 2. Трудова експертиза та атестація в менеджменті (2 год.) 

Визначення фахівцями придатності людини до праці за конкретною 

професією. Об'єкт трудової експертизи. Прогностична психологічна трудова 

експертиза. Ретроспективна трудова експертиза. 

Атестація кадрів як важлива складова частина управління персоналом, 

найбільш ефективна форма оцінки кадрів Мета атестації та критерії, які 

доцільно використовувати при проведенні атестації. Методи проведення 

атестації. Етапи атестації: підготовка, сама атестація і підведення підсумків. 

Розробка «Положення про атестацію персоналу» - єдиного внутрішньо 

корпоративного нормативного документа, в якому встановлюються єдині 

вимоги до періодичності, процедури, методиці проведення атестації всього 

персоналу, а також до змісту, порядку розроблення, затвердження методик 

атестації. 

Основні поняття теми: профпридатність, трудова експертиза, атестація 

кадрів, нормативні документи.  

Практичне заняття 7. Провокаційне інтерв’ю (2 год.). 

Практичне заняття 8. Проективне інтерв’ю (2 год.). 

Практичне заняття 9. Case-інтерв’ю (2 год.). 

Практичне заняття 10. Використання поліграфа та сучасних електронних 

засобів ідентифікації правди та брехні (2 год.). 
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Практичні заняття 11-12. Професійно-орієнтований практикум до модулю 

(4 год.). 

 

Змістовий модуль ІІІ 

Організація проведення технологій відбору персоналу 
Лекція 3. Розробка критеріїв відбору та пошуку претендентів на 

вакантні посади (2 год.) 

Відбір персоналу в системі функцій кадрової політики організацій. 

Послідовність бізнес процесів найму. Розробка критеріїв підбору 

претендентів на вакантну посаду. Технології пошуку та залучення кандидатів 

на вакантні посади. Переваги і недоліки планування залучення персоналу за 

рахунок внутрішніх та зовнішніх джерел.  

Рекрутмент як особливий вид послуг у підборі персоналу. Послуги 

рекрутмент-агентств: Leasing, Outplacement, Head-hunting, Executive search, 

Recruitment. Самостійне залучення претендентів як спосіб, який 

використовується організаціями малого та середнього бізнесу, які мають 

потребу в кваліфікованих кадрах, але не володіють фінансовими засобами 

для найму через кадрові агентства.  

Основні поняття теми: претендент, вакантна посада, персонал, кадри, 

рекрутмент. 

Практичне заняття 13. Пошук і залучення кандидатів на вакантну 

посаду (2 год.). 

Практичне заняття 14. Технології збирання та аналізу інформації про 

кандидатів на вакантну посаду (2 год.). 

Практичне заняття 15. Джерела пошуку та підбору персоналу (2 год.). 

Практичне заняття 16. Основні інструменти підбору персоналу (2 

год.). 

Практичне заняття 17. Підбір персоналу, етапи, цілі і задачі (2 год.). 

Практичне заняття 18. Оцінка результативності підбору персоналу (2 

год.). 

 

Змістовий модуль ІV  

Застосування психологічних технологій відбору та роботи 

з персоналом 
Лекція 4. Психологічні методи оцінювання кандидатів на вакантну 

посаду (2 год.) 

Види, процедура та технології проведення інтерв’ю з кандидатами на 

вакантні посади Етапи проведення інтерв’ю: попередня підготовка; 

створення «атмосфери довіри»; основна частина; завершення; оцінка. Типи 

запитань, які використовуються у проведенні інтерв’ю. Фактори 

ефективності проведення інтерв’ю. Технологія проведення тестування. Види 

тестів. Ділові ігри, які дозволяють спостерігати поведінку претендента в 

реальній робочій ситуації та розглядаються як один із найбільш надійних 

методів підбору для прогнозування успіхів шукача в професійній діяльності  
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Основні поняття теми: інтерв’ю, бесіда, тестування, ділові ігри. 

Практичне заняття 19. Методика «Сім радикалів» (2 год.). 

Практичні заняття 20-21. Психологічні тести (4 год.). 

Практичне заняття 22. Організаційно-управлінські ігри (2 год.). 

Практичні заняття 23-24. Соціально-психологічний тренінг корекції 

можливостей працівника (4 год). 

 

6. Контроль навчальних досягнень 

 

6.1. Система оцінювання навчальних досягнень студентів 

 

Вид діяльності студента 
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Відвідування лекцій 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Відвідування практичних занять 1 6 6 6 6 6 6 6 6 

Робота на практичному занятті 10 6 60 6 60 6 60 6 60 

Виконання завдань для 

самостійної роботи 

5 1 5 1 5 1 5 1 5 

Виконання модульної роботи 25 1 25 1 25 1 25 1 25 

Виконання ІНДЗ  -  -  -  -  -  -  -  -  

Разом  97  97  97  97 

Максимальна кількість балів: 388 

Розрахунок коефіцієнта: 388 : 100 =3,88 

6.2. Завдання для самостійної роботи та критерії її оцінювання. 

Змістовий модуль І 

Сутність і місце професійного відбору в організаційній психології 

Тема 1. Психологічні особливості професійного відбору – 14 годин. 

Розробити професіограму організаційного психолога – 5 балів. 

 

Змістовий модуль ІІ 

Методичні основи роботи з персоналом в організації 

Тема 2. Трудова експертиза та атестація в менеджменті – 14 год. 

Розробити кросворд із глосарія за дисципліною – 5 балів. 

 

Змістовий модуль ІІІ 

Організація проведення технологій відбору персоналу 

Тема 3. Розробка критеріїв відбору та пошуку претендентів на 

вакантні посади – 14 год. 

Підготувати особисте резюме на вакантну посаду психолога відділу 

кадрів організації – 5 балів. 
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Змістовий модуль ІV  

Застосування психологічних технологій відбору та роботи з 

персоналом 

Тема 4. Психологічні методи оцінювання кандидатів на вакантну 

посаду – 12 год. 

Розробити методику підбору персоналу в супермаркет. 

 

Критерії оцінювання самостійної роботи 

Кількість балів за роботу під час виконання самостійної роботи залежить 

від дотримання таких критеріїв: 

- своєчасність виконання навчальних завдань1б;  

- повний обсяг їх виконання1б;  

- якість виконання навчальних завдань 2 б;  

- творчий підхід у виконанні завдань1б. 

 

6.3. Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання. 

Модульні контрольні роботи виконуються в письмовій комбінованій 

формі.  

Таблиця 6.3.1 

Зміст і критерії оцінювання модульних контрольних робіт 

Змістовий блок і його призначення Форма Максимальна 

кількість 

балів 

Перший (визначення якості володіння 

базовими поняттями) 
тести  15 

Другий (виявлення здатності до аналізу, 

синтезу, конкретизації й узагальнення 

змісту навчальної дисципліни) 

запитання, що 

передбачає  

розгорнуту 

відповідь 

4 

Третій (встановлення спроможності до 

застосування знань на практиці) 

психологічна 

задача 
6 

 

6.4. Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання. 

Семестровий контроль зараховується у вигляді сумарної кількості балів. 
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6.5. Шкала відповідності оцінок  

Рейти
нгова 
оцінка 

Оцінка за 
стобально
ю шкалою 

Значення оцінки 

А 90-100  
балів 

Відмінно- відмінний рівень знань (умінь) в межах 
обов'язкового матеріалу з можливими незначними 
недоліками 

В 82-89  
балів 

Дуже добре - достатньо високий рівень знань (умінь) в 
межах обов'язкового матеріалу без суттєвих (грубих) 
помилок 

С 75-81  
балів 

Добре - в цілому добрий рівень знань (умінь) з незначною 
кількістю помилок 

D 69-74  
балів 

Задовільно - посередній рівень знань (умінь) із значною 
кількістю недоліків, достатній для подальшого навчання 
або професійної діяльності 

Е 60-68  
балів 

Достатньо - мінімально можливий допустимий рівень 
знань (умінь) 

FХ 35-59  
балів 

Незадовільно з можливістю повторного складання - 
незадовільний рівень знань, з можливістю повторного 
перескладання за умови належного самостійного 
доопрацювання 

F 1-34 
балів 

Незадовільно з обов'язковим повторним вивченням 
курсу - досить низький рівень знань (умінь), що вимагає 
повторного вивчення дисципліни 
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7. Навчально-методична картка дисципліни 

ІV. Навчально-методична карта дисципліни «Психологічні технології відбору та роботи з персоналом» для напряму підготовки «Психологія» 

Разом: 120 год., лекції – 8 год., практичні заняття – 48 год., модульний контроль – 8 год., самостійна робота – 56 год.  
Модулі Змістовий модуль І 

 
Змістовий модуль ІІ Змістовний модуль ІІІ Змістовний модуль ІV 

Назва 
модуля 

Сутність і місце технологій 
професійного відбору в 
організаційній психології 

Методичні основи роботи 
з персоналом в організації 

Організація проведення 
технологій відбору персоналу 

Застосування 
психологічних 
технологій відбору та 
роботи з персоналом 

К-сть балів  97 балів  97 балів 97 балів 97 балів 

 
Теми лекцій 
 

1 Психологічні особливості 
професійного відбору – 1 бал. 

2. Трудова експертиза та 
атестація в менеджменті – 
1 бал. 

3. Розробка критеріїв підбору 
та пошуку претендентів на 
вакантні посади – 1 бал. 

4. Психологічні методи 
оцінювання кандидатів 
на вакантну посаду – 1 
бал. 

Теми 
практичних 
занять 

1. Рекрутинг, як метод 

відбору персоналу – 11 б. 

2. Метод Executive search– 
11 б. 

3. Метод Head hunting – 11 б. 

4. Метод Прелімінарінг  

5. Нестандартні методи 

оцінювання кандидатів на 

вакантну посаду: Стресове 

інтерв’ю – 11 б. 

6. Brainteaserінтерв’ю – 11 б. 

7. Провокаційне 

інтерв’ю – 11 б. 

8. Проективне інтерв’ю 

9. Case-інтерв’ю 

10. Використання поліграфа 

та сучасних електронних 

засобів ідентифікації правди 

та брехні – 11 б. 

11-12. Професійно-

орієнтований практикум до 

модулю – 22 б.   

13. Пошук і залучення кандидатів 

на вакантну посаду – 11 б. 

14. Технології збирання та аналізу 

інформації про кандидатів на 

вакантну посаду – 11 б. 

15. Джерела пошуку та підбору 

персоналу – 11 б. 

16. Основні інструменти підбору 

персоналу – 11 б. 

17. Підбір персоналу, етапи, цілі і 

задачі – 11 б. 

18. Оцінка результативності 

підбору персоналу – 11 б. 

19. Методика «Сім 

радикалів» – 11 б.. 

20-21. Психологічні тести – 

22 б.  

22. Організаційно-

управлінські ігри – 11 б. 

23-24. Соціально-

психологічний тренінг 

корекції можливостей 

працівника – 22 б. 

 

Самостійна 
робота 

1. Професіограма – 5 б. 2. Кросворд – 5 б.  3. Резюме – 5 б.  
 

4.Методика – 5 балів. 

Види 
поточного 
контролю 

Модульна контрольна 
робота 1 – 25 балів 

Модульна контрольна 
робота 2 – 25 балів 

Модульна контрольна 
робота 3 – 25 балів 

Модульна контрольна 
робота 4– 25 балів 

Рейтингові 
бали 

Загальна кількість балів – 388 
Коефіцієнт – 3,88 

Підсумковий 
контроль 

Залік  
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8. Рекомендовані джерела 

Основні: 

1. Новікова М. М. Технологія управління персоналом: теоретичні та 

методичні аспекти : [монографія] / М. М. Новікова, Л. О. Мажник; Харк. нац. 

акад. міськ. госп-ва. – Х., 2019. 217 с. 

2. Управління персоналом: підручник / В. М. Данюк, А. М. Колот, 

Г. С. Суков, А. О. Василенко, О. І. Волошин; ред.: В. М. Данюк; ДВНЗ "Київ. 

нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана", ПАТ "Новокраматор. машинобуд. з-д". - 

Вид. 2-ге, зі змінами. – К.: КНЕУ, 2016. - 666 c. · 

3. Ходаківський Є. І. Психологія управління. 5-те вид. перероб. та 

доп. Х6 [текст] Підручник. / Є. І. Ходаківський, Ю. В. Богоявленська, Т. П. 

Грабар. – К.: Центр учбової літератури, 2016. 492 с. Режим доступу до 

ресурсу: http://ir.znau.edu.ua/bitstream 

4. Цимбалюк С. О. Технології управління персоналом : навч. посіб. / 

С. О. Цимбалюк. – К.: Київ. нац. екон. ун-т ім. В.Гетьмана, 2019. 399 c. 

 

Додаткові: 

5. Абдулкина К. Методи підбору персоналу [Електронний ресурс] / 

К.Абдулкина // Person Agancy – Режим доступу до ресурсу: https://person-

agency.ru/research/metody_podbora_ personala.html  

6. Бармакова Н. Сучасні методи підбору персоналу [Електронний 

ресурс] / Н.Бармакова // HR-Portal. – 2016. – Режим доступу до ресурсу: 

http://hr-portal.ru/article/sovremennye-metody-podborapersonala  

7. Іванова С. Мистецтво підбору персоналу: Як оцінити людину за 

годину [Електронний ресурс] / С.Іванова // ООО «Альпина Паблишер». – 

2016. Режим доступу до ресурсу: http://fictionbook.ru/.../read_online.html  

8. Федорова А.С. Сучасні проблеми у процесі відбору та найму 

персоналу в організації [Електронний ресурс] / А.С. Федорова, В.І. Бокій // 

Вісник київського національного університету технологій та дизайну. – 2019. 

– Режим доступу до ресурсу: http://elibrary.ru/item.asp?id=21608606  

9. Цимбалюк С.В. Професійний підбір персоналу [Електронний 

ресурс] / С.В. Цимбалюк // Довідник кадровика. – 2019. – Режим доступу до 

ресурсу: http://hrliga.com/index.php?module= profession&op=view&id=1482  

10. Щекин Г. В. Визуальная психодиагностика: познание людей по их 

внешности и поведению. – К: МАУП, 2018. 616 с. 

http://ir.znau.edu.ua/bitstream
http://hr-portal.ru/article/sovremennye-metody-podborapersonala
http://fictionbook.ru/.../read_online.html
http://elibrary.ru/item.asp?id=21608606

