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Статус дисципліни Навчальна дисципліна вибіркового компонента 

Загальний обсяг дисципліни: 

кредити ЄКТС / години 

6 кредитів /180 годин 

Обсяг дисципліни (години) та 

види занять 

Денна форма: лекції (28 год.), практичні (30 год.), самостійна робота (122 
год.) 

Заочна форма: лекції (8 год.), практичні (8 год.), самостійна робота (164 

год.) 

Політика дисципліни Академічна доброчесність. Прослуховуючи цей курс, Ви 
погодились виконувати положення принципів академічної доброчесності: 

– складати всі проміжні та підсумкові завдання самостійно без допомоги 

сторонніх осіб; 

– надавати для оцінювання лише результати власної роботи; 

– не вдаватися до кроків, що можуть нечесно покращити ваші 

результати чи погіршити/покращити результати інших студентів; 

– не публікувати відповіді на питання, що використовуються в рамках 

курсу для оцінювання знань студентів; 

– робити посилання на джерела інформації у разі використання ідей, 

розробок, тверджень, відомостей; 

– дотримуватися норм законодавства про авторське право і суміжні 

права. 

Відвідування занять. Регулярне відвідування лекційних та 

практичних занять, самостійна робота та опрацювання рекомендованої 

літератури і матеріалів є необхідною умовою для вивчення курсу. 

Поведінка в аудиторії повинна відповідати загальним вимогам ділової та 

наукової етики. Під час лекцій та семінарських занять не припустимо 

відволікатись розмовами, користуватись мобільними телефонами та 

іншими гаджетами, порушувати дисципліну в будь-який інший спосіб. 

Запізнення на лекцію так само не припустимі, викладач залишає за собою 

право не допустити до заняття студента, що порушує дисципліну або 

запізнюється. 

Креативна ініціатива здобувача вищої освіти. 

1. Набуття компетентностей у неформальній освіті (онлайн-курси, участь у 

проектах і т.п.). 

2. Наукова робота (написання статей, тез), участь у конференціях, круглих 

столах, семінарах (сертифікат). 

Що будемо вивчати? Теоретичний, змістовий та методичний аспекти проведення оцінки 
персоналу. 

Чому це треба вивчати? З метою формування системи знань, вмінь та навичок, необхідних для 
організації діагностики з метою здійснення оцінки персоналу організації. 

Яких результатів можна 

досягнути? 

Розуміти закономірності та особливості розвитку і функціонування 

психічних явищ в контексті професійних завдань. 

Здійснювати пошук інформації з різних джерел, у т.ч. з використанням 

інформаційно-комунікаційних технологій, для вирішення професійних 

завдань. 
Обґрунтовувати власну позицію, робити самостійні висновки за 
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 результатами власних досліджень і аналізу літературних джерел. 
 Формулювати мету, завдання дослідження, володіти навичками збору 

первинного матеріалу, дотримуватися процедури дослідження. 

Рефлексувати та критично оцінювати достовірність одержаних 

результатів психологічного дослідження, формулювати аргументовані 

висновки. 

Презентувати результати власних досліджень усно/письмово для фахівців 

і нефахівців. 

Як можна використати набуті 

знання та уміння? 

Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 
Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності. 

Здатність оперувати категоріально-понятійним апаратом психології. 

Здатність аналізувати та систематизувати одержані результати, 

формулювати аргументовані висновки та рекомендації. 

 Здатність дотримуватися норм професійної етики. 

Здатність відтворювати теоретико-методологічні засади мотивації 

трудової діяльності як складової соціально-трудових відносин; змістові 

характеристики сучасних теорій мотивації, основи мотивації та оцінки 

персоналу організації. 

Здатність знати механізми дії законів управління при мотивації діяльності 

персоналу; сутність мотиваційного моніторингу; традиційні та 

нетрадиційні підходи до організації матеріального стимулювання 

персоналу; змістові характеристики нематеріальної мотивації трудової 

діяльності: сутність, види, функції. 

Здатність характеризувати методи мотивації та оцінки персоналу. 
Здатність відтворювати сучасні підходи до дослідження проблем 

мотивації та оцінки персоналу; існуючі теорії та моделі мотивації 

персоналу, способи активізації його індивідуальної та групової діяльності. 

Здатність розуміти мотиваційні механізми стратегічного управління 

персоналом; основи візуальної і психологічної діагностики; 

феноменологію, закономірності та механізми розвитку людини на етапі її 

зрілості при досягненні ним досить високого рівня розвитку. 

Зміст дисципліни Теоретичні основи оцінки персоналу. 
Змістовий аспект оцінки персоналу. 

Методичний аспект оцінки персоналу. 

Основні методи в психології оцінки персоналу. Атестація 

персоналу.  Організація підбору персоналу. 

Організації та проведення співбесіди. 

Психодіагностичні методи в оцінці персоналу. 

Проблеми мотивації в професійній діяльності. 

Адаптація, навчання і розвиток персоналу. 

Обов’язкові завдання Опрацювання теоретичного матеріалу, тем для самостійної роботи, ІНДЗ. 

Міждисциплінарні зв’язки Загальна психологія, вікова психологія, соціальна психологія, 
експериментальна психологія, диференційна психологія, психологія 

особистості, психодіагностика. 

Інформаційне забезпечення 

(з репозитарію, фонду 
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Поточний контроль Виконання  практичних завдань, модульний контроль, ІНДЗ, теми для 
самостійного опрацювання 

Підсумковий контроль Екзамен 
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