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1. Основна інформація про дисципліну 
Тип дисципліни:   вибіркова   Форма навчання:  денна  

Освітній ступінь:    бакалавр        

Галузь знань:      

Спеціальність:  для всіх спеціальностей       

Освітня програма:               

Рік навчання:   3   Семестр:    6  

Кількість кредитів (годин):  4   (120 год.: 20 - лекції; 28 - семінарські; 72 - самостійна 
робота) 
Мова викладання:   українська    

2. Інформація про викладача (викладачів) 
ПІБ: Васильєва Ольга Анатоліївна        

Науковий ступінь, вчене звання, посада: к.п.н., доцент, доцент кафедри загальної та 
практичної психології 
Кафедра: кафедра загальної та практичної психології 
Робочій e-mail: olga90668@gmail.com 

Години консультацій на кафедрі: вівторок, 14.40-16.00     

 

3. Опис та мета дисципліни  
  Дисципліна «Психологічні методи підбору конкурентоспроможного персоналу» є 
вибірковим компонентом підготовки здобувачів  освітнього ступеня «бакалавр» усіх 
спеціальностей    та спрямована на формування і розвиток загальних та спеціальних 
(фахових) компетентностей у відповідності до державного стандарту підготовки 
бакалаврів.  

  Психологічні методи підбору конкурентоспроможного персоналу – одна з 
важливих дисциплін психологічної підготовки  майбутніх фахівців. Психологія дедалі 
більше проникає у практичну діяльність людей. Сучасні керівники організацій та 
підприємств змушені вирішувати завдання управління та розвитку організації з 
урахуванням тих знань, що були накопичені психологією за роки свого розвитку. З цього 
погляду професійний психологічний відбір є найяскравішим втіленням використання 
наукових психологічних знань у практичній діяльності. Профвідбір став невід'ємним 
елементом діяльності підприємств, оскільки у більшості розвинених країн існує усталена 

думка, що персонал підприємства – найважливіший фактор успіху економічної діяльності. 
Персонал є одним із основних ресурсів будь-якої організації і відповідно вимагає до себе 
пильної уваги. Така увага  передусім передбачає здійснення якісного  психологічного 
відбору  конкурентноспроможного персоналу. Саме розуміння того, що для досягнення 
цілей економічної діяльності необхідні люди, які здатні вирішувати практичні завдання, 
зумовило появу та розвиток професійного психологічного відбору  
конкурентноспроможного персоналу. 
 

  Навчальна дисципліна «Психологічні методи підбору конкурентоспроможного 
персоналу» входить до комплексу психологічних наук, оскільки вона спирається на 
принципи і основні категорії «Загальної психології», «Психодіагностики», «Соціальної 



психології», «Психології управління». «Сучасної психології мотивації досягнення: теорія і 
практика», «Психології праці та ергономіки», «Організаційної психології», 

«Диференційної психології». 
  Курс «Психологічні методи підбору конкурентоспроможного персоналу» носить 
прикладний характер. Вивчення дисципліни сприятиме формуванню відповідних 
психологічних якостей майбутніх фахівців, гармонійному розвитку їх як особистостей.  

Предмет вивчення навчальної дисципліни «Психологічні методи підбору 
конкурентоспроможного персоналу» - психологічні методи і процедури підбору 
конкурентоспроможного персоналу. 

Метою викладання навчальної дисципліни «Психологія ділового спілкування» є  
формування у студентів теоретичних та прикладних знань в галузі використання 

сучасних персонал-технологій. 

Основні завдання вивчення дисципліни «Психологічні методи підбору 
конкурентноспроможного персоналу» полягають в опануванні студентами загальних 
уявлень про психологічні  принципів, методів, технологій відбору персоналу та оцінки їх 
діяльності, формування вмінь та навиків  здійснення підбору персоналу, його адаптації та 
моніторингу ефективності діяльності. 
 
4. Результати навчання 

Вивчення навчальної дисципліни «Психологічні методи підбору 
конкурентноспроможного персоналу»    передбачає формування та розвиток у студентів 
компетентностей та програмних результатів навчання відповідно до освітньо-професійної 
програми  державного стандарту підготовки  бакалаврів. 

1. Знання: знати методи пошуку та залучення кандидатів на вакантні посади; 
технології розроблення вимог до кандидатів на вакантні посади; технології використання 
психологічних методів оцінювання кандидатів на вакантні посади; технології виведення 
персоналу зі штату організації; технології оцінювання персоналу.  

2. Уміння: формувати вимоги до кандидатів на вакантну посаду; розробляти 
процедури професійного добору персоналу; аналізувати резюме кандидатів на вакантну 
посаду; складати стандартні форми (анкети) для заповнення кандидатами на вакантну 
посаду; проводити телефонне, структуроване інтерв’ю з кандидатами на вакантну посаду; 
організовувати тестування кандидатів на вакантну посаду; робити остаточний вибір щодо 
заповнення певним кандидатом вакансії; розробляти комплексну методику оцінювання 
персоналу.  

3. Комунікація: емпатійно взаємодіяти, вступати у комунікацію, бути зрозумілим, 
толерантно ставитися до осіб, що мають інші культуральні чи гендерно-вікові 
особливості.  

4. Автономність та відповідальність: здійснювати пошук інформації з різних 
джерел для вирішення професійних завдань в т.ч. з використанням інформаційно-

комунікаційних технологій. 
 
5. Структура дисципліни 

Тема № 1. Загальне поняття про психологічний  відбір. 

 

 

Перелік питань/завдань, що виноситься на 
обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 
матеріали та ресурси 

Лекція (4 год.): 
1. Коротка історія виникнення  і 
розвитку професійного психологічного 
відбору. 
2. Поняття психологічного відбору. 

 Баклицький І.О. Психологія праці : 
підручник. – 2-е вид., перероб. і доп. / І.О. 
Баклицький. – К.: Знання, 2015. – 655 с. 
https://westudents.com.ua/knigi/530-

psihologya-prats-baklitskiy-o.html 

https://westudents.com.ua/knigi/530-psihologya-prats-baklitskiy-o.html
https://westudents.com.ua/knigi/530-psihologya-prats-baklitskiy-o.html


3. Професійний психологічний відбір в 
структурі сучасних наук. 
4. Структура заходів професійного 
психологічного відбору. 
5. Фактори  ефективності заходів 
професійного психологічного відбору. 
6. Моральні і етичні проблеми 
професійного психологічного відбору. 
7. Проблема дискримінації в структурі 
задач профвідбору. 

 

 

 

 Зеер Э.Ф. Психология 
профессионального  развития / Эвальд 
Фридрихович Зеер. – М.: Академия, 2009. – 

240 с. https://www.twirpx.com/file/552642/ 

 Карамушка Л.М. Психологія 
управління: навчальний посібник для 
студентів вищих навчальних закладів та 
слухачів інститутів післядипломної освіти. 
- К.: Міленіум, 2003. - 344 с. 
www.twirpx.com/file/653671/ 

 Кибанов А. Я. Управление 
персоналом организации: стратегия, 
маркетинг, интернационализация  :  учеб.  
пособие  /  А.  Я.  Кибанов,  И.  Б.  
Дуракова.  –  М.  : ИНФРА-М, 2011. – 301 

с. www.twirpx.com/file/252230/ 

 Маклаков  А.Г.  Профессиональный  
психологический  отбор  персонала. Теория 
и практика: Учебник для вузов. - С.-Пб.: 
Питер, 2008. -480 с. 
/www.twirpx.com/file/482661/ 

https://www.klex.ru/hga 

 Психология в отборе персонала / Д. 
Купер, А. Робертсон. — СПб.: Питер, 2003. 
— 240 с. https://www.klex.ru/779 

 Технології роботи організаційних 
психологів: Навч. посіб. для студентів вищ. 
навч. закладів та слухачів післядидплом. 
освіти / За наук. ред. Л.М.Карамушки. – К.: 
Фірма «ІНКОС», 2005. – 366с. 
http://www.info-library.com.ua/books-book-

148.html 

 Управління персоналом: підручник / 
[В.М. Данюк. А.М. Колот, Г.С. Суков та 
ін.]; за заг. та наук. ред. к.е.н., проф. В.М. 
Данюка. — К.: КНЕУ; Краматорськ: НКМЗ, 
2013. — 666с. – 

https://ir.kneu.edu.ua/bitstream/handle/2010/11

437/danyuk.pdf?sequence=1&isAllowe 

Семінарське заняття (2 год.): 
1. Коротка історія виникнення  і 
розвитку професійного психологічного 
відбору. 
2. Поняття психологічного відбору. 
3. Професійний психологічний відбір в 
структурі сучасних наук. 
4. Структура заходів професійного 
психологічного відбору. 
5. Фактори  ефективності заходів 
професійного психологічного відбору. 
6. Моральні і етичні проблеми 
професійного психологічного відбору. 

 Баклицький І.О. Психологія праці : 
підручник. – 2-е вид., перероб. і доп. / І.О. 
Баклицький. – К.: Знання, 2015. – 655 с. 
https://westudents.com.ua/knigi/530-

psihologya-prats-baklitskiy-o.html 

 Зеер Э.Ф. Психология 
профессионального развития / Эвальд 
Фридрихович Зеер. – М.: Академия, 2009. – 

240 с. https://www.twirpx.com/file/552642/ 

 Маклаков  А.Г.  Профессиональный  
психологический  отбор  персонала. Теория 
и практика: Учебник для вузов. - С.-Пб.: 
Питер, 2008. -480 с. 

http://www.twirpx.com/file/252230/
https://www.klex.ru/hga
https://www.klex.ru/779
http://www.info-library.com.ua/books-book-
http://www.info-library.com.ua/books-book-
https://ir.kneu.edu.ua/bitstream/handle/2010/11437/danyuk.pdf?sequence=1&isAllowe
https://ir.kneu.edu.ua/bitstream/handle/2010/11437/danyuk.pdf?sequence=1&isAllowe
https://westudents.com.ua/knigi/530-psihologya-prats-baklitskiy-o.html
https://westudents.com.ua/knigi/530-psihologya-prats-baklitskiy-o.html
https://www.twirpx.com/file/552642/


7. Проблема дискримінації в структурі 
задач профвідбору. 

 

/www.twirpx.com/file/482661/ 

https://www.klex.ru/hga 

 Райгородский  Практическая 
психодиагностика. Методики и тесты. 
Учебное пособие.—Самара: Издательский. 
Дом «БАХРАХ-М», 2001. 
664 с. 

https://www.twirpx.com/file/42398/ 

 Технології роботи організаційних 
психологів: Навч. посіб. для студентів вищ. 
навч. закладів та слухачів післядидплом. 
освіти / За наук. ред. Л.М.Карамушки. – К.: 
Фірма «ІНКОС», 2005. – 366с. 
http://www.info-library.com.ua/books-book-

148.html 

 Управління персоналом: підручник / 
[В.М. Данюк. А.М. Колот, Г.С. Суков та 
ін.]; за заг. та наук. ред. к.е.н., проф. В.М. 
Данюка. — К.: КНЕУ; Краматорськ: НКМЗ, 
2013. — 666с. – 

https://ir.kneu.edu.ua/bitstream/handle/2010/11

437/danyuk.pdf?sequence=1&isAllowe 

 Ходаківський Є. І. Психологія 
управління. 5-те вид. перероб. та доп. Х-6 

[текст] Підручник. / Є. І. Ходаківський, Ю. 
В. Богоявленська, Т. П. Грабар. – К.: Центр 
учбової літератури, 2016. – 492 с. 
http://ir.znau.edu.ua/bitstream/123456789/498

2/1/Psykholohiia_upravlinnia.pdf 

 

Завдання для самостійної роботи: 
 Розкрийте основні причини 
виникнення і широкого поширення 
професійного психологічного відбору в 
практичній діяльності організацій і 
підприємств. 
 Опишіть  історію виникнення 
професійного психологічного відбору. 
 Дайте визначення психологічному 
професійного відбору. 
 Які задачі психологічного 
професійного відбору ? 

 Охарактеризуйте місце 
психологічного професійного відбору в 
структурі сучасних наук. 
 Розкажіть, що таке психологія праці і 
які її задачі. 
 Розкрийте структуру заходів 
професійного психологічного відбору. 
 Назвіть і охарактеризуйте фактори 
ефективності заходів  професійного 

 Кириченко В. В. Психологічні основи 
професійної адаптації та вибору професії : 
Навчальний посібник / В.В. Кириченко. – 

Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 
2015. – 110 с. 
http://eprints.zu.edu.ua/14888/1/%D0%9A%D

0%B8%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5

%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%92.

%D0%92.%20%D0%9F%D1%81%D0%B8%

D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%

B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96_%

D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%

B2%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%

D1%84%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%9

4%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D1

%96%D1%97.pdf 

 Карамушка Л.М. Психологія 
управління: навчальний посібник для 
студентів вищих навчальних закладів та 
слухачів інститутів післядипломної освіти. 
- К.: Міленіум, 2003. - 344 с. 
www.twirpx.com/file/653671/ 

https://www.klex.ru/hga
https://www.twirpx.com/file/42398/
http://www.info-library.com.ua/books-book-
http://www.info-library.com.ua/books-book-
https://ir.kneu.edu.ua/bitstream/handle/2010/11437/danyuk.pdf?sequence=1&isAllowe
https://ir.kneu.edu.ua/bitstream/handle/2010/11437/danyuk.pdf?sequence=1&isAllowe
http://ir.znau.edu.ua/bitstream/123456789/4982/1/Psykholohiia_upravlinnia.pdf
http://ir.znau.edu.ua/bitstream/123456789/4982/1/Psykholohiia_upravlinnia.pdf


психологічного відбору. 
 Розкрийте моральні аспекти 
професійного психологічного відбору. 
 Охарактеризуйте моральні принципи 
професійного психологічного відбору. 
 Розкрийте сутність дискримінації в 
структурі задач психологічного 
професійного відбору. 
 

 Кибанов А. Я. Управление 
персоналом организации: стратегия, 
маркетинг, интернационализация  :  учеб.  
пособие  /  А.  Я.  Кибанов,  И.  Б.  
Дуракова.  –  М.  : ИНФРА-М, 2011. – 301 

с. www.twirpx.com/file/252230/ 
 Маклаков  А.Г.  Профессиональный  
психологический  отбор  персонала. Теория 
и практика: Учебник для вузов. - С.-Пб.: 
Питер, 2008. -480 с. 
/www.twirpx.com/file/482661/ 

https://www.klex.ru/hga 
 Психология в отборе персонала / Д. 
Купер, А. Робертсон. — СПб.: Питер, 2003. 
— 240 с. https://www.klex.ru/779 

 Реньш М.А. Организационная 
психология [Текст]: учеб. пособие / М.А. 
Реньш [и др.]; под ред. М.А. Реньш. 
Екатеринбург: Изд-во ГОУ ВПО «Рос. гос. 
проф.-пед. ун-т», 2009. 255 с. 
http://www.rsvpu.ru/filedirectory/3468/rensh_

organizas-psih.pdf 

 Технології роботи організаційних 
психологів: Навч. посіб. для студентів вищ. 
навч. закладів та слухачів післядидплом. 
освіти / За наук. ред. Л.М.Карамушки. – К.: 
Фірма «ІНКОС», 2005. – 366с. 
http://www.info-library.com.ua/books-book-

148.html 

 Управління персоналом: підручник / 
[В.М. Данюк. А.М. Колот, Г.С. Суков та 
ін.]; за заг. та наук. ред. к.е.н., проф. В.М. 
Данюка. — К.: КНЕУ; Краматорськ: НКМЗ, 
2013. — 666с. – 

https://ir.kneu.edu.ua/bitstream/handle/2010/11

437/danyuk.pdf?sequence=1&isAllowe 

 

 

 

Тема № 2. Управління персоналом як елемент ефективного бізнесу. 

 

 

 

Перелік питань/завдань, що виноситься на 
обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 
матеріали та ресурси 

Лекція (2 год.): 
1.Основні передумови ефективного бізнесу. 
2. Менеджмент в сфері економічної 
діяльності. 
3. Історія змін ставлення до персоналу в 
процесі еволюції менеджменту. 
4. Загальне поняття про управління 

  Баклицький І.О. Психологія праці : 
підручник. – 2-е вид., перероб. і доп. / І.О. 
Баклицький. – К.: Знання, 2015. – 655 с. 
https://westudents.com.ua/knigi/530-

psihologya-prats-baklitskiy-o.html  
 Зеер Э.Ф. Психология 
профессионального развития / Эвальд 

https://www.klex.ru/hga
https://www.klex.ru/779
http://www.rsvpu.ru/filedirectory/3468/rensh_organizas-psih.pdf
http://www.rsvpu.ru/filedirectory/3468/rensh_organizas-psih.pdf
http://www.info-library.com.ua/books-book-
http://www.info-library.com.ua/books-book-
https://ir.kneu.edu.ua/bitstream/handle/2010/11437/danyuk.pdf?sequence=1&isAllowe
https://ir.kneu.edu.ua/bitstream/handle/2010/11437/danyuk.pdf?sequence=1&isAllowe


персоналом. 
5. Основні підходи до тлумачення ролі 
керівника організації та його стиля взаємодії 
з персоналом. 
6. Розв’язання проблем управління 
персоналом в українській практиці. 
7. Зміст кадрової політики сучасного 
підприємства. 
 

Фридрихович Зеер. – М.: Академия, 2009. – 

240 с. https://www.twirpx.com/file/552642/ 
 

 Дмитренко Г.А., Шарапатова Е.А., 
Максименко Т.М. Мотивация и оценка 
персонала: Учебное пособие. - К.: МАУП, 
2002. - 248 с. 
https://www.twirpx.com/file/172734/ 

 

 Маклаков  А.Г.  Профессиональный  
психологический  отбор  персонала. Теория 
и практика: Учебник для вузов. - С.-Пб.: 
Питер, 2008. -480 с. 
/www.twirpx.com/file/482661/ 

https://www.klex.ru/hga 

 Психология в отборе персонала / Д. 
Купер, А. Робертсон. — СПб.: Питер, 2003. 
— 240 с. https://www.klex.ru/779 

 Реньш М.А. Организационная 
психология [Текст]: учеб. пособие / М.А. 
Реньш [и др.]; под ред. М.А. Реньш. 
Екатеринбург: Изд-во ГОУ ВПО «Рос. гос. 
проф.-пед. ун-т», 2009. 255 с. 
http://www.rsvpu.ru/filedirectory/3468/rensh_

organizas-psih.pdf 

 Управління персоналом: підручник / 
[В.М. Данюк. А.М. Колот, Г.С. Суков та 
ін.]; за заг. та наук. ред. к.е.н., проф. В.М. 
Данюка. — К.: КНЕУ; Краматорськ: НКМЗ, 
2013. — 666с. – 

https://ir.kneu.edu.ua/bitstream/handle/2010/11

437/danyuk.pdf?sequence=1&isAllowe 

Семінарське заняття (4 год.): 
1. Основні передумови ефективного бізнесу. 
2. Менеджмент в сфері економічної 
діяльності. 
3. Історія змін ставлення до персоналу в 
процесі еволюції менеджменту. 
4. Загальне поняття про управління 
персоналом. 
5. Основні підходи до тлумачення ролі 
керівника організації та його стиля взаємодії 
з персоналом. 
6. Розв’язання проблем управління 
персоналом в українській практиці. 
7. Зміст кадрової політики сучасного 
підприємства. 
 

 Баклицький І.О. Психологія праці : 
підручник. – 2-е вид., перероб. і доп. / І.О. 
Баклицький. – К.: Знання, 2015. – 655 с. 
https://westudents.com.ua/knigi/530-

psihologya-prats-baklitskiy-o.html 

 Маклаков  А.Г.  Профессиональный  
психологический  отбор  персонала. Теория 
и практика: Учебник для вузов. - С.-Пб.: 
Питер, 2008. -480 с. 
/www.twirpx.com/file/482661/ 

https://www.klex.ru/hga 

 Психология в отборе персонала / Д. 
Купер, А. Робертсон. — СПб.: Питер, 2003. 
— 240 с. https://www.klex.ru/779 

Райгородский  Практическая 
психодиагностика. Методики и тесты. 
Учебное пособие.—Самара: Издательский. 
Дом «БАХРАХ-М», 2001. 
664 с.https://www.twirpx.com/file/42398 

 Реньш М.А. Организационная 

https://www.klex.ru/hga
https://www.klex.ru/779
http://www.rsvpu.ru/filedirectory/3468/rensh_organizas-psih.pdf
http://www.rsvpu.ru/filedirectory/3468/rensh_organizas-psih.pdf
https://www.klex.ru/hga
https://www.klex.ru/779


психология [Текст]: учеб. пособие / М.А. 
Реньш [и др.]; под ред. М.А. Реньш. 
Екатеринбург: Изд-во ГОУ ВПО «Рос. гос. 
проф.-пед. ун-т», 2009. 255 с. 
http://www.rsvpu.ru/filedirectory/3468/rensh_

organizas-psih.pdf 

   Ходаківський Є. І. Психологія 
управління. 5-те вид. перероб. та доп. Х-6 

[текст] Підручник. / Є. І. Ходаківський, Ю. 
В. Богоявленська, Т. П. Грабар. – К.: Центр 
учбової літератури, 2016. – 492 с. 
http://ir.znau.edu.ua/bitstream/123456789/498

2/1/Psykholohiia_upravlinnia.pdf 

 Управління персоналом: підручник / 
[В.М. Данюк. А.М. Колот, Г.С. Суков та 
ін.]; за заг. та наук. ред. к.е.н., проф. В.М. 
Данюка. — К.: КНЕУ; Краматорськ: 
НКМЗ, 2013. — 666с. – 

https://ir.kneu.edu.ua/bitstream/handle/2010/1

1437/danyuk.pdf?sequence=1&isAllowe 

 

 

Завдання для самостійної роботи: 
 Доведіть : компетентне керівництво – 

провідний фактор успішного розвитку 
організації. 
 Розкрийте поняття  менеджмент та 
його роль в структурі діяльності організації. 
 Охарактеризуйте основні методи 
менеджменту. 
 Розкажіть по історію змін ставлення 
до персоналу в процесі розвитку 
менеджменту. 
 Доведіть, що персонал є головним 
надбанням підприємства. 
 Охарактеризуйте поняття управління 
персоналом. 
 Поясніть, що таке кадрова політика. 
 Розкрийте підходи до тлумачення ролі 
керівника. 
 Охарактеризуйте особливості 
розв’язання  проблем управління в Україні. 
 Розкрийте основні напрямки кадрової 
політики підприємства. 
 Розкрийте роль психологічного 
професійного відбору для успішної 
економічної діяльності організації. 
 

 

 Баклицький І.О. Психологія праці : 
підручник. – 2-е вид., перероб. і доп. / І.О. 
Баклицький. – К.: Знання, 2015. – 655 с. 
https://westudents.com.ua/knigi/530-

psihologya-prats-baklitskiy-o.html 

 Карамушка Л.М. Психологія 
управління: навчальний посібник для 
студентів вищих навчальних закладів та 
слухачів інститутів післядипломної освіти. 
- К.: Міленіум, 2003. - 344 с. 
www.twirpx.com/file/653671/ 

 Кибанов А. Я. Управление 
персоналом организации: стратегия, 
маркетинг, интернационализация  :  учеб.  
пособие  /  А.  Я.  Кибанов,  И.  Б.  
Дуракова.  –  М.  : ИНФРА-М, 2011. – 301 

с. www.twirpx.com/file/252230/ 
 

 Психология профессиональной 
деятельности. 2-е изд. / Н. Самоукина. – 

СПб.: Питер, 2003. 
http://www.studmed.ru/view/samoukina-nv-

psihologiyaprofessionalnoy-

deyatelnosti_e69e1dfc2ef.html 

 

 Психология в отборе персонала / Д. 
Купер, А. Робертсон. — СПб.: Питер, 2003. 
— 240 с. https://www.klex.ru/779 

 Реньш М.А. Организационная 
психология [Текст]: учеб. пособие / М.А. 
Реньш [и др.]; под ред. М.А. Реньш. 

http://ir.znau.edu.ua/bitstream/123456789/4982/1/Psykholohiia_upravlinnia.pdf
http://ir.znau.edu.ua/bitstream/123456789/4982/1/Psykholohiia_upravlinnia.pdf
https://www.klex.ru/779


Екатеринбург: Изд-во ГОУ ВПО «Рос. гос. 
проф.-пед. ун-т», 2009. 255 с. 
http://www.rsvpu.ru/filedirectory/3468/rensh_

organizas-psih.pdf 

 Технології роботи організаційних 
психологів: Навч. посіб. для студентів вищ. 
навч. закладів та слухачів післядидплом. 
освіти / За наук. ред. Л.М.Карамушки. – К.: 
Фірма «ІНКОС», 2005. – 366с. 
http://www.info-library.com.ua/books-book-

148.html 

 Управління персоналом: підручник / 
[В.М. Данюк. А.М. Колот, Г.С. Суков та 
ін.]; за заг. та наук. ред. к.е.н., проф. В.М. 
Данюка. — К.: КНЕУ; Краматорськ: НКМЗ, 
2013. — 666с. – 

https://ir.kneu.edu.ua/bitstream/handle/2010/11

437/danyuk.pdf?sequence=1&isAllowe 

 

 

 

Тема № 3. Людина як суб’єкт праці і об’єкт наукового пізнання. 

 

 

Перелік питань/завдань, що виноситься 
на обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 
матеріали та ресурси 

Лекція (2 год.): 
1. Людина як біосоціальна істота. 
2. Теоретичні проблеми прогнозування 
поведінки людини. 
3. Співвідношення соціального і  
біологічного в психіці людини  і проблема 
відбору персоналу. 
4. Роль і місце праці в  житті людини. 
5. Людина як суб’єкт трудової 
діяльності. 
6. Загальне поняття про діяльність 
людини. 

 

 Баклицький І.О. Психологія праці : 
підручник. – 2-е вид., перероб. і доп. / І.О. 
Баклицький. – К.: Знання, 2015. – 655 с. 
https://westudents.com.ua/knigi/530-

psihologya-prats-baklitskiy-o.html 

 Дмитренко Г.А., Шарапатова Е.А., 
Максименко Т.М. Мотивация и оценка 
персонала: Учебное пособие. - К.: МАУП, 
2002. - 248 с. 
https://www.twirpx.com/file/172734/ 

 Диференційна психологія / під 
загальною редакцією С.Д Максименка. 
Підручник. – К.: Видавничій Дім «Слдово», 
2013. 

 Зеер Э.Ф. Психология 
профессионального развития / Эвальд 
Фридрихович Зеер. – М.: Академия, 2009. – 

240 с.https://www.twirpx.com/file/552642/ 
 Диференційна психологія / під 
загальною редакцією С.Д Максименка. 
Підручник. – К.: Видавничій Дім 
«Слдово», 2013. 
 Палий А.А.Диференціальна 
психологія / Анатолій Андрійович Палій – 

К. : 2010.-432 с. 

http://www.rsvpu.ru/filedirectory/3468/rensh_organizas-psih.pdf
http://www.rsvpu.ru/filedirectory/3468/rensh_organizas-psih.pdf
http://www.info-library.com.ua/books-book-
http://www.info-library.com.ua/books-book-
https://ir.kneu.edu.ua/bitstream/handle/2010/11437/danyuk.pdf?sequence=1&isAllowe
https://ir.kneu.edu.ua/bitstream/handle/2010/11437/danyuk.pdf?sequence=1&isAllowe
https://www.twirpx.com/file/172734/


https://pidru4niki.com/1584072030228/psihol

ogiya/diferentsialna_psihologiya_ 

 

 Маклаков  А.Г.  Профессиональный  
психологический  отбор  персонала. Теория 
и практика: Учебник для вузов. - С.-Пб.: 
Питер, 2008. -480 с. 
/www.twirpx.com/file/482661/ 

https://www.klex.ru/hga 

   Ходаківський Є. І. Психологія 
управління. 5-те вид. перероб. та доп. Х-6 

[текст] Підручник. / Є. І. Ходаківський, Ю. 
В. Богоявленська, Т. П. Грабар. – К.: Центр 
учбової літератури, 2016. – 492 с. 
http://ir.znau.edu.ua/bitstream/123456789/498

2/1/Psykholohiia_upravlinnia.pdf 

Семінарське заняття (4 год.): 
1. Людина як біосоціальна істота. 
2. Теоретичні проблеми прогнозування 
поведінки людини. 
3. Співвідношення соціального і  
біологічного в психіці людини  і проблема 
відбору персоналу. 
4. Роль і місце праці в  житті людини. 
5. Людина як суб’єкт трудової 
діяльності. 
6. Загальне поняття про діяльність 
людини. 

 Баклицький І.О. Психологія праці : 
підручник. – 2-е вид., перероб. і доп. / І.О. 
Баклицький. – К.: Знання, 2015. – 655 с. 
https://westudents.com.ua/knigi/530-

psihologya-prats-baklitskiy-o.html 

 

 Маклаков  А.Г.  Профессиональный  
психологический  отбор  персонала. Теория 
и практика: Учебник для вузов. - С.-Пб.: 
Питер, 2008. -480 с. 
/www.twirpx.com/file/482661/ 

 https://www.klex.ru/hga 

 Психология в отборе персонала / Д. 
Купер, А. Робертсон. — СПб.: Питер, 2003. 
— 240 с. https://www.klex.ru/779 

 Палий А.А.Диференціальна психологія 
/ Анатолій Андрійович Палій – К. : 2010.-
432 с. 
https://pidru4niki.com/1584072030228/psiholo

giya/diferentsialna_psihologiya_ 

 Райгородский  Практическая 
психодиагностика. Методики и тесты. 
Учебное пособие.—Самара: Издательский. 
Дом «БАХРАХ-М», 2001.- 664 с. 
https://www.twirpx.com/file/42398/ 

 Реньш М.А. Организационная 
психология [Текст]: учеб. пособие / М.А. 
Реньш [и др.]; под ред. М.А. Реньш. 
Екатеринбург: Изд-во ГОУ ВПО «Рос. гос. 
проф.-пед. ун-т», 2009. 255 с. 
http://www.rsvpu.ru/filedirectory/3468/rensh_o

rganizas-psih.pdf 

 

 Завдання для самостійної роботи: 
 Поясніть  сутність феномену людини 
як біосоціальної істоти. 

 Маклаков  А.Г.  Профессиональный  
психологический  отбор  персонала. Теория 
и практика: Учебник для вузов. - С.-Пб.: 

https://www.klex.ru/hga
http://ir.znau.edu.ua/bitstream/123456789/4982/1/Psykholohiia_upravlinnia.pdf
http://ir.znau.edu.ua/bitstream/123456789/4982/1/Psykholohiia_upravlinnia.pdf
https://westudents.com.ua/knigi/530-psihologya-prats-baklitskiy-o.html
https://westudents.com.ua/knigi/530-psihologya-prats-baklitskiy-o.html
https://www.klex.ru/hga
https://www.klex.ru/779


 Розкрийте сутність проблеми з точки 
зору кібернетики. 
 Охарактеризуйте підхід Б.Ананьєва  
щодо шляхів вивчення людини. 
  Охарактеризуйте людину як 
індивіда, особистість, як суб’єкта 
діяльності. 
 Розкрийте сутність проблеми 
співвідношення біологічного і соціального в 
психіці людини. 
 Яке значення має це питання  для 
розв’язання задач професійного відбору? 

 Дайте визначення поняття діяльність. 
Охарактеризуйте основні види діяльності. 
 Розкрийте роль і місце праці в житті 
людини. 
 Охарактеризуйте основні етапи 
становлення людини як суб’єкта праці. 
 

 

Питер, 2008. -480 с. 
/www.twirpx.com/file/482661/ 

https://www.klex.ru/hga 

 Палий А.А.Диференціальна психологія 
/ Анатолій Андрійович Палій – К. : 2010.-
432 с. 
https://pidru4niki.com/1584072030228/psiholo

giya/diferentsialna_psihologiya_ 

 Психология профессиональной 
деятельности. 2-е изд. / Н. Самоукина. – 

СПб.: Питер, 2003. 
http://www.studmed.ru/view/samoukina-nv-

psihologiyaprofessionalnoy-

deyatelnosti_e69e1dfc2ef.html 

 Реньш М.А. Организационная 
психология [Текст]: учеб. пособие / М.А. 
Реньш [и др.]; под ред. М.А. Реньш. 
Екатеринбург: Изд-во ГОУ ВПО «Рос. гос. 
проф.-пед. ун-т», 2009. 255 с. 
http://www.rsvpu.ru/filedirectory/3468/rensh_o

rganizas-psih.pdf 

 

 Технології роботи організаційних 
психологів: Навч. посіб. для студентів вищ. 
навч. закладів та слухачів післядидплом. 
освіти / За наук. ред. Л.М.Карамушки. – К.: 
Фірма «ІНКОС», 2005. – 366с. 
http://www.info-library.com.ua/books-book-

148.html 

 Управління персоналом: підручник / 
[В.М. Данюк. А.М. Колот, Г.С. Суков та ін.]; 
за заг. та наук. ред. к.е.н., проф. В.М. 
Данюка. — К.: КНЕУ; Краматорськ: НКМЗ, 
2013. — 666с. – 

https://ir.kneu.edu.ua/bitstream/handle/2010/114

37/danyuk.pdf?sequence=1&isAllowe 

 

    Ходаківський Є. І. Психологія 
управління. 5-те вид. перероб. та доп. Х-6 

[текст] Підручник. / Є. І. Ходаківський, Ю. 
В. Богоявленська, Т. П. Грабар. – К.: Центр 
учбової літератури, 2016. – 492 с. 
http://ir.znau.edu.ua/bitstream/123456789/4982

/1/Psykholohiia_upravlinnia.pdf 

 
 

Тема № 4. Індивідуальні психологічні відмінності і методологічні проблеми 
професійного психологічного відбору. 

 

 

Перелік питань/завдань, що виноситься на 
обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 
матеріали та ресурси 

https://www.klex.ru/hga
https://pidru4niki.com/1584072030228/psihologiya/diferentsialna_psihologiya_
https://pidru4niki.com/1584072030228/psihologiya/diferentsialna_psihologiya_
http://www.studmed.ru/view/samoukina-nv-psihologiyaprofessionalnoy-deyatelnosti_e69e1dfc2ef.html
http://www.studmed.ru/view/samoukina-nv-psihologiyaprofessionalnoy-deyatelnosti_e69e1dfc2ef.html
http://www.studmed.ru/view/samoukina-nv-psihologiyaprofessionalnoy-deyatelnosti_e69e1dfc2ef.html
http://www.rsvpu.ru/filedirectory/3468/rensh_organizas-psih.pdf
http://www.rsvpu.ru/filedirectory/3468/rensh_organizas-psih.pdf
http://www.info-library.com.ua/books-book-
http://www.info-library.com.ua/books-book-
https://ir.kneu.edu.ua/bitstream/handle/2010/11437/danyuk.pdf?sequence=1&isAllowe
https://ir.kneu.edu.ua/bitstream/handle/2010/11437/danyuk.pdf?sequence=1&isAllowe
http://ir.znau.edu.ua/bitstream/123456789/4982/1/Psykholohiia_upravlinnia.pdf
http://ir.znau.edu.ua/bitstream/123456789/4982/1/Psykholohiia_upravlinnia.pdf


Лекція (2 год.): 
 1.Історія виникнення проблеми 
індивідуальних відмінностей людей і 
розвиток диференційної психології. 
2. Загальне поняття про особливості нервової 
системи і типологічних особливостей її 
прояву. 
3. Властивості нервової системи і 
типологічних особливостей її прояву. 
4. Темперамент та індивідуальні відмінності 
людей. 
5. Експериментальні теорії особистості і 
проблема індивідуальних відмінностей. 
6. Індивідуальні відмінності в психіці людей  
і практичне розв’язання задач професійного 
психологічного відбору. 

 Диференціальна психологія: 
навчально-методичний посібник / Олена 
Володимирівна Карапетрова – Бердянськ: 
БДПУ, 2014 – 216 с. 
https://dspace.bdpu.org/bitstream/123456789/

247/1/Karapetrova%20O.V.%20Dyferentsial

%CA%B9na%20psykholohiya.pdf 

  Маклаков  А.Г.  Профессиональный  
психологический  отбор  персонала. Теория 
и практика: Учебник для вузов. - С.-Пб.: 
Питер, 2008. -480 с. 
/www.twirpx.com/file/482661/ 

https://www.klex.ru/hga 

 Палий А.А.Диференціальна 
психологія / Анатолій Андрійович Палій – 

К. : 2010.-432 с. 
https://pidru4niki.com/1584072030228/psihol

ogiya/diferentsialna_psihologiya_ 

 

   Психология в отборе персонала / Д. 
Купер, А. Робертсон. — СПб.: Питер, 2003. 
— 240 с. https://www.klex.ru/779 

 Психология профессиональной 
деятельности. 2-е изд. / Н. Самоукина. – 

СПб.: Питер, 2003. 
http://www.studmed.ru/view/samoukina-nv-

psihologiyaprofessionalnoy-

deyatelnosti_e69e1dfc2ef.html 

 Реньш М.А. Организационная 
психология [Текст]: учеб. пособие / М.А. 
Реньш [и др.]; под ред. М.А. Реньш. 
Екатеринбург: Изд-во ГОУ ВПО «Рос. гос. 
проф.-пед. ун-т», 2009. 255 с. 
http://www.rsvpu.ru/filedirectory/3468/rensh_

organizas-psih.pdf 

 Райгородский  Практическая 
психодиагностика. Методики и тесты. 
Учебное пособие.—Самара: Издательский. 
Дом «БАХРАХ-М», 2001.- 664 с. 
https://www.twirpx.com/file/42398/ 

Семінарське заняття (4 год.): 
1.Історія виникнення проблеми 
індивідуальних відмінностей людей і 
розвиток диференційної психології. 
2. Загальне поняття про особливості нервової 
системи і типологічних особливостей її 
прояву. 
3. Властивості нервової системи і 
типологічних особливостей її прояву. 
4. Темперамент та індивідуальні відмінності 
людей. 
5. Експериментальні теорії особистості і 

 Баклицький І.О. Психологія праці : 
підручник. – 2-е вид., перероб. і доп. / І.О. 
Баклицький. – К.: Знання, 2015. – 655 с. 
https://westudents.com.ua/knigi/530-

psihologya-prats-baklitskiy-o.html 

 Дмитренко Г.А., Шарапатова Е.А., 
Максименко Т.М. Мотивация и оценка 
персонала: Учебное пособие. - К.: МАУП, 
2002. - 248 с. 
https://www.twirpx.com/file/172734/ 

 Зеер Э.Ф. Психология 
профессионального развития / Эвальд 

https://dspace.bdpu.org/bitstream/123456789/247/1/Karapetrova%20O.V.%20Dyferentsial%CA%B9na%20psykholohiya.pdf
https://dspace.bdpu.org/bitstream/123456789/247/1/Karapetrova%20O.V.%20Dyferentsial%CA%B9na%20psykholohiya.pdf
https://dspace.bdpu.org/bitstream/123456789/247/1/Karapetrova%20O.V.%20Dyferentsial%CA%B9na%20psykholohiya.pdf
https://www.klex.ru/hga
https://www.klex.ru/779
http://www.studmed.ru/view/samoukina-nv-psihologiyaprofessionalnoy-deyatelnosti_e69e1dfc2ef.html
http://www.studmed.ru/view/samoukina-nv-psihologiyaprofessionalnoy-deyatelnosti_e69e1dfc2ef.html
http://www.studmed.ru/view/samoukina-nv-psihologiyaprofessionalnoy-deyatelnosti_e69e1dfc2ef.html
http://www.rsvpu.ru/filedirectory/3468/rensh_organizas-psih.pdf
http://www.rsvpu.ru/filedirectory/3468/rensh_organizas-psih.pdf


проблема індивідуальних відмінностей. 
6. Індивідуальні відмінності в психіці людей  
і практичне розв’язання задач професійного 
психологічного відбору. 
      

Фридрихович Зеер. – М.: Академия, 2009. – 

240 с.https://www.twirpx.com/file/552642 

  Маклаков  А.Г.  Профессиональный  
психологический  отбор  персонала. Теория 
и практика: Учебник для вузов. - С.-Пб.: 
Питер, 2008. -480 с. 
/www.twirpx.com/file/482661/ 

https://www.klex.ru/hga 

 Райгородский  Практическая 
психодиагностика. Методики и тесты. 
Учебное пособие.—Самара: Издательский. 
Дом «БАХРАХ-М», 2001.- 664 с. 
https://www.twirpx.com/file/42398/ 

 Ходаківський Є. І. Психологія 
управління. 5-те вид. перероб. та доп. Х-6 

[текст] Підручник. / Є. І. Ходаківський, Ю. 
В. Богоявленська, Т. П. Грабар. – К.: Центр 
учбової літератури, 2016. – 492 с. 
http://ir.znau.edu.ua/bitstream/123456789/498

2/1/Psykholohiia_upravlinnia.pdf 

 

Результати власного індивідуального 
дослідження студенти презентують на 
семінарському занятті (обсяг презентації – 30 

слайдів). 
 

Завдання для самостійної роботи: 
Питання для самоконтролю 

 Розкрийте історію  виникнення 
проблеми індивідуальних відмінностей 
людей в психології. 
 Охарактеризуйте предмет і задачі 
диференційної психології. 
 Що таке диференціальна психологія і 
в чому її зв’язок з диференціальною 
психофізіологією ? 

 Які властивості нервової системи  ви 
знаєте? 

 Розкажіть про те, які знання  про 
властивості нервової системи можуть бути 
використані при розв’язанні задач 
професійного психологічного відбору. 
 В чому полягають підходи І.Павлова, 
В.Мєрліна, Б.Теплова, В.Небиліцина до 
вивчення властивостей нервової системи? 

 Розкрийте наукові підходи до 
вивчення властивостей нервової системи. 
 Охарактеризуйте наукові підходи до 
вивчення темпераменту. 
 Які експериментальні теорії 
особистості ви знаєте? 

 Карамушка Л.М. Психологія 
управління: навчальний посібник для 
студентів вищих навчальних закладів та 
слухачів інститутів післядипломної освіти. 
- К.: Міленіум, 2003. - 344 с. 
www.twirpx.com/file/653671/ 

 Кибанов А. Я. Управление 
персоналом организации: стратегия, 
маркетинг, интернационализация  :  учеб.  
пособие  /  А.  Я.  Кибанов,  И.  Б.  
Дуракова.  –  М.  : ИНФРА-М, 2011. – 301 

с. www.twirpx.com/file/252230/ 
 Маклаков  А.Г.  Профессиональный  
психологический  отбор  персонала. Теория 
и практика: Учебник для вузов. - С.-Пб.: 
Питер, 2008. -480 с. 
/www.twirpx.com/file/482661/ 

https://www.klex.ru/hga 

 Палий А.А.Диференціальна 
психологія / Анатолій Андрійович Палій – 

К. : 2010.-432 с. 
https://pidru4niki.com/1584072030228/psihol

ogiya/diferentsialna_psihologiya_ 

 Психология в отборе персонала / Д. 
Купер, А. Робертсон. — СПб.: Питер, 2003. 
— 240 с. https://www.klex.ru/779 

  Реньш М.А. Организационная психология 
[Текст]: учеб. пособие / М.А. Реньш [и др.]; 
под ред. М.А. Реньш. Екатеринбург: Изд-во 
ГОУ ВПО «Рос. гос. проф.-пед. ун-т», 
2009. 255 с. 

https://www.klex.ru/hga
https://www.twirpx.com/file/42398/
http://ir.znau.edu.ua/bitstream/123456789/4982/1/Psykholohiia_upravlinnia.pdf
http://ir.znau.edu.ua/bitstream/123456789/4982/1/Psykholohiia_upravlinnia.pdf
https://www.klex.ru/hga
https://pidru4niki.com/1584072030228/psihologiya/diferentsialna_psihologiya_
https://pidru4niki.com/1584072030228/psihologiya/diferentsialna_psihologiya_


 Розкрийте значення диференціальної 
психології для розв’язання задач 
психологічного професійного відбору. 

Підготуйте реферат 

Теми рефератів: 

 Індивідуальні відмінності людей як 
наукова проблема психології. 
 Основні напрямки і дослідження в 
диференціальної психології. 
 Професійний психологічний відбір і 
диференціальна психологія. 
 Типологічні особливості нервової 
системи. 
 Темперамент і прояви індивідуальних 
відмінностей. 
 Сучасні концепції темпераменту. 
 Основні наукові методи збору 
інформації про особливості особистості. 
 Реалізація існуючих підходів до 
індивідуальних відмінностей на рівні 
психодіагностичних методик. 
 Основні проблеми, що виникають при 
визначенні індивідуальних відмінностей при 
вирішенні задач професійного 
психологічного відбору. 
 

 

http://www.rsvpu.ru/filedirectory/3468/rensh_

organizas-psih.pdf 

   Ходаківський Є. І. Психологія 
управління. 5-те вид. перероб. та доп. Х-6 

[текст] Підручник. / Є. І. Ходаківський, Ю. 
В. Богоявленська, Т. П. Грабар. – К.: Центр 
учбової літератури, 2016. – 492 с. 
http://ir.znau.edu.ua/bitstream/123456789/498

2/1/Psykholohiia_upravlinnia.pdf 

 

 Технології роботи організаційних 
психологів: Навч. посіб. для студентів вищ. 
навч. закладів та слухачів післядидплом. 
освіти / За наук. ред. Л.М.Карамушки. – К.: 
Фірма «ІНКОС», 2005. – 366с. 
http://www.info-library.com.ua/books-book-

148.html 

 Управління персоналом: підручник / 
[В.М. Данюк. А.М. Колот, Г.С. Суков та 
ін.]; за заг. та наук. ред. к.е.н., проф. В.М. 
Данюка. — К.: КНЕУ; Краматорськ: НКМЗ, 
2013. — 666с. – 

https://ir.kneu.edu.ua/bitstream/handle/2010/11

437/danyuk.pdf?sequence=1&isAllowe 

 

 

Тема № 5. Підбір персоналу, поняття, етапи, цілі і задачі. 
 

Перелік питань/завдань, що виноситься на 
обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 
матеріали та ресурси 

Лекція (2 год.): 
1. Основні визначення: набір, відбір, 
підбір і найм персоналу.  
2. Поняття процесу і системи підбору 
персоналу.  
3. Етапи підбору персоналу.  
4. Цілі і завдання організації системи 
підбору в компанії.  
5. Визначення рівня професійної 
підготовки претендента на посаду.  

 

 Дмитренко Г.А., Шарапатова Е.А., 
Максименко Т.М. Мотивация и оценка 
персонала: Учебное пособие. - К.: МАУП, 
2002. - 248 с. 
https://www.twirpx.com/file/172734/ 

 Карамушка Л.М. Психологія 
управління: навчальний посібник для 
студентів вищих навчальних закладів та 
слухачів інститутів післядипломної освіти. 
- К.: Міленіум, 2003. - 344 с. 
www.twirpx.com/file/653671/ 

 Кибанов А. Я. Управление 
персоналом организации: стратегия, 
маркетинг, интернационализация  :  учеб.  
пособие  /  А.  Я.  Кибанов,  И.  Б.  
Дуракова.  –  М.  : ИНФРА-М, 2011. – 301 

с. www.twirpx.com/file/252230/ 

 Маклаков  А.Г.  Профессиональный  

http://ir.znau.edu.ua/bitstream/123456789/4982/1/Psykholohiia_upravlinnia.pdf
http://ir.znau.edu.ua/bitstream/123456789/4982/1/Psykholohiia_upravlinnia.pdf
http://www.info-library.com.ua/books-book-
http://www.info-library.com.ua/books-book-
https://ir.kneu.edu.ua/bitstream/handle/2010/11437/danyuk.pdf?sequence=1&isAllowe
https://ir.kneu.edu.ua/bitstream/handle/2010/11437/danyuk.pdf?sequence=1&isAllowe
https://www.twirpx.com/file/172734/
http://www.twirpx.com/file/252230/


психологический  отбор  персонала. Теория 
и практика: Учебник для вузов. - С.-Пб.: 
Питер, 2008. -480 с. 
/www.twirpx.com/file/482661/ 

https://www.klex.ru/hga 
 Психология в отборе персонала / Д. 
Купер, А. Робертсон. — СПб.: Питер, 2003. 
— 240 с. https://www.klex.ru/779 

 Палий А.А.Диференціальна 
психологія / Анатолій Андрійович Палій – 

К. : 2010.-432 с. 
https://pidru4niki.com/1584072030228/psih

ologiya/diferentsialna_psihologiya_ 

 Райгородский  Практическая 
психодиагностика. Методики и тесты. 
Учебное пособие.—Самара: Издательский. 
Дом «БАХРАХ-М», 2001.- 664 с. 
https://www.twirpx.com/file/42398/ 

Семінарське заняття (2 год.): 
1.Основні визначення: набір, відбір, підбір і 
найм персоналу.  
2.Поняття процесу і системи підбору 
персоналу.  
3.Етапи підбору персоналу.  
4.Цілі і завдання організації системи підбору 
в компанії.  
5.Визначення рівня професійної підготовки 
претендента на посаду.  
 

 

 Баклицький І.О. Психологія праці : 
підручник. – 2-е вид., перероб. і доп. / І.О. 
Баклицький. – К.: Знання, 2015. – 655 с. 
https://westudents.com.ua/knigi/530-

psihologya-prats-baklitskiy-o.html 

 Баклицький І.О. Психологія праці : 
підручник. – 2-е вид., перероб. і доп. / І.О. 
Баклицький. – К.: Знання, 2015. – 655 с. 
https://westudents.com.ua/knigi/530-

psihologya-prats-baklitskiy-o.html 

 Баклицький І.О. Психологія праці : 
підручник. – 2-е вид., перероб. і доп. / І.О. 
Баклицький. – К.: Знання, 2015. – 655 с. 
https://westudents.com.ua/knigi/530-

psihologya-prats-baklitskiy-o.html 

 Карамушка Л.М. Психологія 
управління: навчальний посібник для 
студентів вищих навчальних закладів та 
слухачів інститутів післядипломної освіти. 
- К.: Міленіум, 2003. - 344 с. 
www.twirpx.com/file/653671/ 

 Кибанов А. Я. Управление 
персоналом организации: стратегия, 
маркетинг, интернационализация  :  учеб.  
пособие  /  А.  Я.  Кибанов,  И.  Б.  
Дуракова.  –  М.  : ИНФРА-М, 2011. – 301 

с. www.twirpx.com/file/252230/ 

 Маклаков  А.Г.  Профессиональный  
психологический  отбор  персонала. Теория 
и практика: Учебник для вузов. - С.-Пб.: 
Питер, 2008. -480 с. 
/www.twirpx.com/file/482661/ 

https://www.klex.ru/hga 

   Психология в отборе персонала / Д. 

https://www.klex.ru/hga
https://www.klex.ru/779
https://pidru4niki.com/1584072030228/psihologiya/diferentsialna_psihologiya_
https://pidru4niki.com/1584072030228/psihologiya/diferentsialna_psihologiya_
http://www.twirpx.com/file/252230/
https://www.klex.ru/hga


Купер, А. Робертсон. — СПб.: Питер, 2003. 
— 240 с. https://www.klex.ru/779 

   
 

  

Завдання для самостійної роботи:  
 Дайте визначення поняттям набір, 
відбір, підбір і найм персоналу. 
 Розкрийте поняття процесу підбору 
персоналу. 
 Охарактеризуйте етапи підбору 
персоналу. 
 Розкрийте цілі системи підбору 
персоналу. 
 Опишіть визначення рівня 
професійної підготовки претендента на 
посаду.  

 

  

 

 Дмитренко Г.А., Шарапатова Е.А., 
Максименко Т.М. Мотивация и оценка 
персонала: Учебное пособие. - К.: МАУП, 
2002. - 248 с. 
https://www.twirpx.com/file/172734/ 

 Карамушка Л.М. Психологія 
управління: навчальний посібник для 
студентів вищих навчальних закладів та 
слухачів інститутів післядипломної освіти. 
- К.: Міленіум, 2003. - 344 с. 
www.twirpx.com/file/653671/ 

 Кибанов А. Я. Управление 
персоналом организации: стратегия, 
маркетинг, интернационализация  :  учеб.  
пособие  /  А.  Я.  Кибанов,  И.  Б.  
Дуракова.  –  М.  : ИНФРА-М, 2011. – 301 

с. www.twirpx.com/file/252230/ 

 Маклаков  А.Г.  Профессиональный  
психологический  отбор  персонала. Теория 
и практика: Учебник для вузов. - С.-Пб.: 
Питер, 2008. -480 с. 
/www.twirpx.com/file/482661/ 

https://www.klex.ru/hga 

 Палий А.А.Диференціальна 
психологія / Анатолій Андрійович Палій – 

К. : 2010.-432 с. 
https://pidru4niki.com/1584072030228/psih

ologiya/diferentsialna_psihologiya_ 

 Райгородский  Практическая 
психодиагностика. Методики и тесты. 
Учебное пособие.—Самара: Издательский. 
Дом «БАХРАХ-М», 2001.- 664 с. 
https://www.twirpx.com/file/42398/ 

 Реньш М.А. Организационная 
психология [Текст]: учеб. пособие / М.А. 
Реньш [и др.]; под ред. М.А. Реньш. 
Екатеринбург: Изд-во ГОУ ВПО «Рос. гос. 
проф.-пед. ун-т», 2009. 255 с. 
http://www.rsvpu.ru/filedirectory/3468/rensh_

organizas-psih.pdf 

   
 

Тема № 6. Джерела пошуку та підбору персоналу. 

 

 

Перелік питань/завдань, що виноситься на 
обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 
матеріали та ресурси 

https://www.twirpx.com/file/172734/
http://www.twirpx.com/file/252230/
https://www.klex.ru/hga
https://pidru4niki.com/1584072030228/psihologiya/diferentsialna_psihologiya_
https://pidru4niki.com/1584072030228/psihologiya/diferentsialna_psihologiya_
https://www.twirpx.com/file/42398/


Лекція (2 год.):  
1.Зовнішні джерела відбору персоналу.  
2. Внутрішні джерела відбору персоналу.  
3. Кадровий конкурс як процедура оцінки 
кандидатів у внутрішній кадровий резерв 
компанії.  
4. Визначення джерела пошуку відповідно до 
рівня посади і вимог вакансії.  
5. Методи пошуку управлінських кадрів.  

 Карамушка Л.М. Психологія 
управління: навчальний посібник для 
студентів вищих навчальних закладів та 
слухачів інститутів післядипломної освіти. 
- К.: Міленіум, 2003. - 344 с. 
www.twirpx.com/file/653671/ 

 Кибанов А. Я. Управление 
персоналом организации: стратегия, 
маркетинг, интернационализация  :  учеб.  
пособие  /  А.  Я.  Кибанов,  И.  Б.  
Дуракова.  –  М.  : ИНФРА-М, 2011. – 301 

с. www.twirpx.com/file/252230/ 

 Маклаков  А.Г.  Профессиональный  
психологический  отбор  персонала. Теория 
и практика: Учебник для вузов. - С.-Пб.: 
Питер, 2008. -480 с. 
/www.twirpx.com/file/482661/ 

https://www.klex.ru/hga 

 Палий А.А.Диференціальна 
психологія / Анатолій Андрійович Палій – 

К. : 2010.-432 с. 
 https://pidru4niki.com/1584072030228/p

sihologiya/diferentsialna_psihologiya_ 

 Реньш М.А. Организационная 
психология [Текст]: учеб. пособие / М.А. 
Реньш [и др.]; под ред. М.А. Реньш. 
Екатеринбург: Изд-во ГОУ ВПО «Рос. гос. 
проф.-пед. ун-т», 2009. 255 с. 
http://www.rsvpu.ru/filedirectory/3468/rensh_

organizas-psih.pdf 

 Ходаківський Є. І. Психологія 
управління. 5-те вид. перероб. та доп. Х-6 

[текст] Підручник. / Є. І. Ходаківський, Ю. 
В. Богоявленська, Т. П. Грабар. – К.: Центр 
учбової літератури, 2016. – 492 с. 
http://ir.znau.edu.ua/bitstream/123456789/498

2/1/Psykholohiia_upravlinnia.pdf 

Семінарське заняття (2 год.): 
1.Зовнішні джерела відбору персоналу.  
2. Внутрішні джерела відбору персоналу.  
3. Кадровий конкурс як процедура оцінки 
кандидатів у внутрішній кадровий резерв 
компанії.  
4. Визначення джерела пошуку відповідно до 
рівня посади і вимог вакансії.  
5. Методи пошуку управлінських кадрів.  
 

 Баклицький І.О. Психологія праці : 
підручник. – 2-е вид., перероб. і доп. / І.О. 
Баклицький. – К.: Знання, 2015. – 655 с. 
 https://westudents.com.ua/knigi/530-

psihologya-prats-baklitskiy-o.html 

 Маклаков  А.Г.  Профессиональный  
психологический  отбор  персонала. Теория 
и практика: Учебник для вузов. - С.-Пб.: 
Питер, 2008. -480 с. 
/www.twirpx.com/file/482661/ 

https://www.klex.ru/hga 

   Психология в отборе персонала / Д. 
Купер, А. Робертсон. — СПб.: Питер, 2003. 
— 240 с. https://www.klex.ru/779 

http://www.twirpx.com/file/252230/
https://www.klex.ru/hga
https://pidru4niki.com/1584072030228/psihologiya/diferentsialna_psihologiya_
https://pidru4niki.com/1584072030228/psihologiya/diferentsialna_psihologiya_
http://www.rsvpu.ru/filedirectory/3468/rensh_organizas-psih.pdf
http://www.rsvpu.ru/filedirectory/3468/rensh_organizas-psih.pdf
http://ir.znau.edu.ua/bitstream/123456789/4982/1/Psykholohiia_upravlinnia.pdf
http://ir.znau.edu.ua/bitstream/123456789/4982/1/Psykholohiia_upravlinnia.pdf
https://www.klex.ru/hga
https://www.klex.ru/779


 Палий А.А.Диференціальна 
психологія / Анатолій Андрійович Палій – 

К. : 2010.-432 с. 
 https://pidru4niki.com/1584072030228/p

sihologiya/diferentsialna_psihologiya_ 

 Райгородский  Практическая 
психодиагностика. Методики и тесты. 
Учебное пособие.—Самара: Издательский. 
Дом «БАХРАХ-М», 2001.- 664 с. 
https://www.twirpx.com/file/42398/ 

 Технології роботи організаційних 
психологів: Навч. посіб. для студентів вищ. 
навч. закладів та слухачів післядидплом. 
освіти / За наук. ред. Л.М.Карамушки. – К.: 
Фірма «ІНКОС», 2005. – 366с. 
http://www.info-library.com.ua/books-book-

148.html 

 Управління персоналом: підручник / 
[В.М. Данюк. А.М. Колот, Г.С. Суков та 
ін.]; за заг. та наук. ред. к.е.н., проф. В.М. 
Данюка. — К.: КНЕУ; Краматорськ: НКМЗ, 
2013. — 666с. – 

https://ir.kneu.edu.ua/bitstream/handle/2010/11

437/danyuk.pdf?sequence=1&isAllowe 

 

 

Завдання для самостійної роботи: 
 
 Розкрийте зовнішні джерела відбору 
персоналу. 
 Розкрийте внутрішні джерела відбору 
персоналу. 
 Охарактеризуйте  особливості 
кадрового конкурсу як процедури оцінки 
кандидатів у внутрішній кадровий резерв 
компанії.  
 Опишіть  джерела пошуку відповідно 
до   вимог вакансії. 
 Опишіть методи пошуку 
управлінських кадрів.  
 

 

   Дмитренко Г.А., Шарапатова Е.А., 
Максименко Т.М. Мотивация и оценка 
персонала: Учебное пособие. - К.: МАУП, 
2002. - 248 с. 
https://www.twirpx.com/file/172734/ 

 Карамушка Л.М. Психологія 
управління: навчальний посібник для 

студентів вищих навчальних закладів та 
слухачів інститутів післядипломної освіти. 
- К.: Міленіум, 2003. - 344 с. 
www.twirpx.com/file/653671/ 

 Кибанов А. Я. Управление 
персоналом организации: стратегия, 
маркетинг, интернационализация  :  учеб.  
пособие  /  А.  Я.  Кибанов,  И.  Б.  
Дуракова.  –  М.  : ИНФРА-М, 2011. – 301 

с. www.twirpx.com/file/252230/ 
 Маклаков  А.Г.  Профессиональный  
психологический  отбор  персонала. Теория 
и практика: Учебник для вузов. - С.-Пб.: 
Питер, 2008. -480 с. 
/www.twirpx.com/file/482661/ 

https://www.klex.ru/hga 

 Психология профессиональной 
деятельности. 2-е изд. / Н. Самоукина. – 

СПб.: Питер, 2003. 
http://www.studmed.ru/view/samoukina-nv-

https://pidru4niki.com/1584072030228/psihologiya/diferentsialna_psihologiya_
https://pidru4niki.com/1584072030228/psihologiya/diferentsialna_psihologiya_
https://www.twirpx.com/file/42398/
http://www.info-library.com.ua/books-book-
http://www.info-library.com.ua/books-book-
https://ir.kneu.edu.ua/bitstream/handle/2010/11437/danyuk.pdf?sequence=1&isAllowe
https://ir.kneu.edu.ua/bitstream/handle/2010/11437/danyuk.pdf?sequence=1&isAllowe
https://www.twirpx.com/file/172734/
https://www.klex.ru/hga


psihologiyaprofessionalnoy-

deyatelnosti_e69e1dfc2ef.html 

 

Тема № 7. Основні інструменти підбору персоналу. 

 

Перелік питань/завдань, що виноситься на 
обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 
матеріали та ресурси 

Лекція (2 год.): 
1. Поняття структура і зміст резюме.  
2. Різновиди викладу інформації в резюме і їх 
форми. 
3. Критерії оцінки та відбору резюме.  
4. Співбесіда: техніки проведення інтерв'ю з 
претендентом.  
5. Види відбіркового інтерв'ю. 
6. Проективні методики первинної оцінки. 
Проектне інтерв'ю. 

 Баклицький І.О. Психологія праці : 
підручник. – 2-е вид., перероб. і доп. / І.О. 
Баклицький. – К.: Знання, 2015. – 655 с. 
https://westudents.com.ua/knigi/530-

psihologya-prats-baklitskiy-o.html 

 Маклаков  А.Г.  Профессиональный  
психологический  отбор  персонала. Теория 
и практика: Учебник для вузов. - С.-Пб.: 
Питер, 2008. -480 с. 
/www.twirpx.com/file/482661/ 

https://www.klex.ru/hga 

 Палий А.А.Диференціальна 
психологія / Анатолій Андрійович Палій – 

К. : 2010.-432 с. 
https://pidru4niki.com/1584072030228/psihol

ogiya/diferentsialna_psihologiya_ 

 Райгородский  Практическая 
психодиагностика. Методики и тесты. 
Учебное пособие.—Самара: Издательский. 
Дом «БАХРАХ-М», 2001.- 664 с. 
https://www.twirpx.com/file/42398/ 

 

 Технології роботи організаційних 
психологів: Навч. посіб. для студентів вищ. 
навч. закладів та слухачів післядидплом. 
освіти / За наук. ред. Л.М.Карамушки. – К.: 
Фірма «ІНКОС», 2005. – 366с. 
http://www.info-library.com.ua/books-book-

148.html 

 Управління персоналом: підручник / 
[В.М. Данюк. А.М. Колот, Г.С. Суков та 
ін.]; за заг. та наук. ред. к.е.н., проф. В.М. 
Данюка. — К.: КНЕУ; Краматорськ: НКМЗ, 
2013. — 666с. – 

https://ir.kneu.edu.ua/bitstream/handle/2010/11

437/danyuk.pdf?sequence=1&isAllowe 

 Ходаківський Є. І. Психологія 
управління. 5-те вид. перероб. та доп. Х-6 

[текст] Підручник. / Є. І. Ходаківський, Ю. 
В. Богоявленська, Т. П. Грабар. – К.: Центр 
учбової літератури, 2016. – 492 с. 
http://ir.znau.edu.ua/bitstream/123456789/498

2/1/Psykholohiia_upravlinnia.pdf 

 

https://www.klex.ru/hga
https://www.twirpx.com/file/42398/
http://www.info-library.com.ua/books-book-
http://www.info-library.com.ua/books-book-
https://ir.kneu.edu.ua/bitstream/handle/2010/11437/danyuk.pdf?sequence=1&isAllowe
https://ir.kneu.edu.ua/bitstream/handle/2010/11437/danyuk.pdf?sequence=1&isAllowe
http://ir.znau.edu.ua/bitstream/123456789/4982/1/Psykholohiia_upravlinnia.pdf
http://ir.znau.edu.ua/bitstream/123456789/4982/1/Psykholohiia_upravlinnia.pdf


Семінарське заняття (4 год.) 
1. Поняття структура і зміст резюме.  
2. Різновиди викладу інформації в резюме і їх 
форми. 
3. Критерії оцінки та відбору резюме.  
4. Співбесіда: техніки проведення інтерв'ю з 
претендентом.  
5. Види відбіркового інтерв'ю. 
6. Проективні методики первинної оцінки. 
Проектне інтерв'ю. 
 

 

 Баклицький І.О. Психологія праці : 
підручник. – 2-е вид., перероб. і доп. / І.О. 
Баклицький. – К.: Знання, 2015. – 655 с. 
https://westudents.com.ua/knigi/530-

psihologya-prats-baklitskiy-o.html 

 Маклаков  А.Г.  Профессиональный  
психологический  отбор  персонала. Теория 
и практика: Учебник для вузов. - С.-Пб.: 
Питер, 2008. -480 с. 
/www.twirpx.com/file/482661/ 

https://www.klex.ru/hga 

 Реньш М.А. Организационная 
психология [Текст]: учеб. пособие / М.А. 
Реньш [и др.]; под ред. М.А. Реньш. 
Екатеринбург: Изд-во ГОУ ВПО «Рос. гос. 
проф.-пед. ун-т», 2009. 255 с. 
http://www.rsvpu.ru/filedirectory/3468/rensh_

organizas-psih.pdf 

 Палий А.А.Диференціальна 
психологія / Анатолій Андрійович Палій – 

К. : 2010.-432 с. 
https://pidru4niki.com/1584072030228/psihol

ogiya/diferentsialna_psihologiya_ 

 Райгородский  Практическая 
психодиагностика. Методики и тесты. 
Учебное пособие.—Самара: Издательский. 
Дом «БАХРАХ-М», 2001.- 664 с. 
https://www.twirpx.com/file/42398/ 

 Ходаківський Є. І. Психологія 
управління. 5-те вид. перероб. та доп. Х-6 

[текст] Підручник. / Є. І. Ходаківський, Ю. 
В. Богоявленська, Т. П. Грабар. – К.: Центр 
учбової літератури, 2016. – 492 с. 
http://ir.znau.edu.ua/bitstream/123456789/498

2/1/Psykholohiia_upravlinnia.pdf 

  
 

Питання для самостійного опрацювання: 

 Пошукові системи Internet: порядок 
розміщення та наповнення резюме шукачами 
роботи. 

 Структура кейса: сюжет, учасники, 
проблема, конфлікт інтересів, завдання.  
 Поняття і різновиди кейсів.  
 Алгоритм побудови завдання-ситуації 
для оцінки особистісних якостей або 
професійних компетенцій.  
 Досвід формування кадрового 
потенціалу в зарубіжних фірмах і компаніях. 
(обов’язкова тема). 

 Маклаков  А.Г.  Профессиональный  
психологический  отбор  персонала. Теория 
и практика: Учебник для вузов. - С.-Пб.: 
Питер, 2008. -480 с. 
/www.twirpx.com/file/482661/ 

https://www.klex.ru/hga 

 Психология в отборе персонала / Д. 
Купер, А. Робертсон. — СПб.: Питер, 2003. 
— 240 с. https://www.klex.ru/779 

 Палий А.А.Диференціальна 
психологія / Анатолій Андрійович Палій – 

К. : 2010.-432 с. 
 https://pidru4niki.com/1584072030228/p

sihologiya/diferentsialna_psihologiya_ 

 Психология профессиональной 
деятельности. 2-е изд. / Н. Самоукина. – 

СПб.: Питер, 2003. 

https://www.klex.ru/hga
http://www.rsvpu.ru/filedirectory/3468/rensh_organizas-psih.pdf
http://www.rsvpu.ru/filedirectory/3468/rensh_organizas-psih.pdf
https://www.twirpx.com/file/42398/
http://ir.znau.edu.ua/bitstream/123456789/4982/1/Psykholohiia_upravlinnia.pdf
http://ir.znau.edu.ua/bitstream/123456789/4982/1/Psykholohiia_upravlinnia.pdf
https://www.klex.ru/hga
https://www.klex.ru/779


 Механізм підбору джерел 
комплектування штату. 

 

http://www.studmed.ru/view/samoukina-nv-

psihologiyaprofessionalnoy-

deyatelnosti_e69e1dfc2ef.html 

 Райгородский  Практическая 
психодиагностика. Методики и тесты. 
Учебное пособие.—Самара: Издательский. 
Дом «БАХРАХ-М», 2001.- 664 с. 
https://www.twirpx.com/file/42398/ 

 Ходаківський Є. І. Психологія 
управління. 5-те вид. перероб. та доп. Х-6 

[текст] Підручник. / Є. І. Ходаківський, Ю. 
В. Богоявленська, Т. П. Грабар. – К.: Центр 
учбової літератури, 2016. – 492 с. 
http://ir.znau.edu.ua/bitstream/123456789/498

2/1/Psykholohiia_upravlinnia.pdf 

 

 

Тема № 8. Організація та проведення перемовин зі здобувачем. 

 

 

Перелік питань/завдань, що виноситься на 
обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 
матеріали та ресурси 

Лекція (2 год.): 
1. Офіційна письмова пропозицію про 
роботу.  
2. Методи психологічної діагностики 
компетенцій.   
3. Психодіагностичні методики при 
відборі персоналу.  
4. Можливості та обмеження 
психологічної діагностики.  
5. Інтерпретація отриманих даних.  
6. Підготовка звітів за результатами 
діагностичних методик. 

 Дмитренко Г.А., Шарапатова Е.А., 
Максименко Т.М. Мотивация и оценка 
персонала: Учебное пособие. - К.: МАУП, 
2002. - 248 с. 
https://www.twirpx.com/file/172734/ 

  Маклаков  А.Г.  Профессиональный  
психологический  отбор  персонала. Теория 
и практика: Учебник для вузов. - С.-Пб.: 
Питер, 2008. -480 с. 
/www.twirpx.com/file/482661/ 

https://www.klex.ru/hga 

 Палий А.А.Диференціальна 
психологія / Анатолій Андрійович Палій – 

К. : 2010.-432 с. 
https://pidru4niki.com/1584072030228/psihol

ogiya/diferentsialna_psihologiya_ 

 Реньш М.А. Организационная 
психология [Текст]: учеб. пособие / М.А. 
Реньш [и др.]; под ред. М.А. Реньш. 
Екатеринбург: Изд-во ГОУ ВПО «Рос. гос. 
проф.-пед. ун-т», 2009. 255 с. 
http://www.rsvpu.ru/filedirectory/3468/rensh_

organizas-psih.pdf 

   Ходаківський Є. І. Психологія 
управління. 5-те вид. перероб. та доп. Х-6 

[текст] Підручник. / Є. І. Ходаківський, Ю. В. 
Богоявленська, Т. П. Грабар. – К.: Центр 
учбової літератури, 2016. – 492 с. 
http://ir.znau.edu.ua/bitstream/123456789/4982/

1/Psykholohiia_upravlinnia.pdf 

http://www.studmed.ru/view/samoukina-nv-psihologiyaprofessionalnoy-deyatelnosti_e69e1dfc2ef.html
http://www.studmed.ru/view/samoukina-nv-psihologiyaprofessionalnoy-deyatelnosti_e69e1dfc2ef.html
http://www.studmed.ru/view/samoukina-nv-psihologiyaprofessionalnoy-deyatelnosti_e69e1dfc2ef.html
https://www.twirpx.com/file/42398/
http://ir.znau.edu.ua/bitstream/123456789/4982/1/Psykholohiia_upravlinnia.pdf
http://ir.znau.edu.ua/bitstream/123456789/4982/1/Psykholohiia_upravlinnia.pdf
https://www.klex.ru/hga
https://pidru4niki.com/1584072030228/psihologiya/diferentsialna_psihologiya_
https://pidru4niki.com/1584072030228/psihologiya/diferentsialna_psihologiya_
http://ir.znau.edu.ua/bitstream/123456789/4982/1/Psykholohiia_upravlinnia.pdf
http://ir.znau.edu.ua/bitstream/123456789/4982/1/Psykholohiia_upravlinnia.pdf


 

Семінарське заняття (4 год.) 
1.Офіційна письмова пропозицію про роботу.  
2.Методи психологічної діагностики 
компетенцій.   
3.Психодіагностичні методики при відборі 
персоналу.  
4.Можливості та обмеження психологічної 
діагностики.  
5.Інтерпретація отриманих даних.  
6.Підготовка звітів за результатами 
діагностичних методик. 

 Баклицький І.О. Психологія праці : 
підручник. – 2-е вид., перероб. і доп. / І.О. 
Баклицький. – К.: Знання, 2015. – 655 с. 
https://westudents.com.ua/knigi/530-

psihologya-prats-baklitskiy-o.html 

  Маклаков  А.Г.  Профессиональный  
психологический  отбор  персонала. Теория 
и практика: Учебник для вузов. - С.-Пб.: 
Питер, 2008. -480 с. 
/www.twirpx.com/file/482661/ 

https://www.klex.ru/hga 

 Психология в отборе персонала / Д. 
Купер, А. Робертсон. — СПб.: Питер, 2003. 
— 240 с. https://www.klex.ru/779 

 Психология профессиональной 
деятельности. 2-е изд. / Н. Самоукина. – 

СПб.: Питер, 2003. 
http://www.studmed.ru/view/samoukina-nv-

psihologiyaprofessionalnoy-

deyatelnosti_e69e1dfc2ef.html 

 Технології роботи організаційних 
психологів: Навч. посіб. для студентів вищ. 
навч. закладів та слухачів післядидплом. 
освіти / За наук. ред. Л.М.Карамушки. – К.: 
Фірма «ІНКОС», 2005. – 366с. 
http://www.info-library.com.ua/books-book-

148.html 

 Управління персоналом: підручник / 
[В.М. Данюк. А.М. Колот, Г.С. Суков та 
ін.]; за заг. та наук. ред. к.е.н., проф. В.М. 
Данюка. — К.: КНЕУ; Краматорськ: НКМЗ, 
2013. — 666с. – 

https://ir.kneu.edu.ua/bitstream/handle/2010/11

437/danyuk.pdf?sequence=1&isAllowe 

 

   Ходаківський Є. І. Психологія 
управління. 5-те вид. перероб. та доп. Х-6 

[текст] Підручник. / Є. І. Ходаківський, Ю. 
В. Богоявленська, Т. П. Грабар. – К.: Центр 
учбової літератури, 2016. – 492 с. 
http://ir.znau.edu.ua/bitstream/123456789/498

2/1/Psykholohiia_upravlinnia.pdf 

 

  
 

Питання для самостійного дослідження: 
 Опишіть методи психологічної 
діагностики компетенцій.   

  Маклаков  А.Г.  Профессиональный  
психологический  отбор  персонала. Теория 
и практика: Учебник для вузов. - С.-Пб.: 
Питер, 2008. -480 с. 
/www.twirpx.com/file/482661/ 

https://www.klex.ru/hga
http://www.studmed.ru/view/samoukina-nv-psihologiyaprofessionalnoy-deyatelnosti_e69e1dfc2ef.html
http://www.studmed.ru/view/samoukina-nv-psihologiyaprofessionalnoy-deyatelnosti_e69e1dfc2ef.html
http://www.studmed.ru/view/samoukina-nv-psihologiyaprofessionalnoy-deyatelnosti_e69e1dfc2ef.html
http://www.info-library.com.ua/books-book-
http://www.info-library.com.ua/books-book-
https://ir.kneu.edu.ua/bitstream/handle/2010/11437/danyuk.pdf?sequence=1&isAllowe
https://ir.kneu.edu.ua/bitstream/handle/2010/11437/danyuk.pdf?sequence=1&isAllowe
http://ir.znau.edu.ua/bitstream/123456789/4982/1/Psykholohiia_upravlinnia.pdf
http://ir.znau.edu.ua/bitstream/123456789/4982/1/Psykholohiia_upravlinnia.pdf


 Розкрийте психодіагностичні 
методики при відборі персоналу.  
 Охарактеризуйте можливості та 
обмеження психологічної діагностики.  
 В чому особливості підготовки звітів 
за результатами діагностичних методик? 

Підготовка реферату.  
 

https://www.klex.ru/hga 

 Палий А.А.Диференціальна 
психологія / Анатолій Андрійович Палій – 

К. : 2010.-432 с. 
https://pidru4niki.com/1584072030228/psihol

ogiya/diferentsialna_psihologiya_ 

 Психология профессиональной 
деятельности. 2-е изд. / Н. Самоукина. – 

СПб.: Питер, 2003. 
http://www.studmed.ru/view/samoukina-nv-

psihologiyaprofessionalnoy-

deyatelnosti_e69e1dfc2ef.html 

 Ходаківський Є. І. Психологія 
управління. 5-те вид. перероб. та доп. Х-6 

[текст] Підручник. / Є. І. Ходаківський, Ю. 
В. Богоявленська, Т. П. Грабар. – К.: Центр 
учбової літератури, 2016. – 492 с. 
http://ir.znau.edu.ua/bitstream/123456789/498

2/1/Psykholohiia_upravlinnia.pdf 

 Реньш М.А. Организационная 
психология [Текст]: учеб. пособие / М.А. 
Реньш [и др.]; под ред. М.А. Реньш. 
Екатеринбург: Изд-во ГОУ ВПО «Рос. гос. 
проф.-пед. ун-т», 2009. 255 с. 
http://www.rsvpu.ru/filedirectory/3468/rensh_

organizas-psih.pdf 

 

Тема № 9. Оцінка результативності підбору  персоналу. 

 

 

Перелік питань/завдань, що виноситься на 
обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 
матеріали та ресурси 

Лекція (2 год.):  
1.Функціональні завдання відділу з підбору 
персоналу.  
2. Професійні компетенції та особисті якості, 
необхідні для посади фахівця з підбору 
персоналу.   
3. Критерії оцінки рівня реалізації 
поставлених завдань.   
4. Ключові показники ефективності підбору 
персоналу.  
5. Програма підготовки персоналу та 
планування їхньої кар’єри. 
 

 Карамушка Л.М. Психологія 
управління: навчальний посібник для 
студентів вищих навчальних закладів та 
слухачів інститутів післядипломної освіти. 
- К.: Міленіум, 2003. - 344 с. 
www.twirpx.com/file/653671/ 

 Кибанов А. Я. Управление 
персоналом организации: стратегия, 
маркетинг, интернационализация  :  учеб.  
пособие  /  А.  Я.  Кибанов,  И.  Б.  
Дуракова.  –  М.  : ИНФРА-М, 2011. – 301 

с. www.twirpx.com/file/252230/ 

 Маклаков  А.Г.  Профессиональный  
психологический  отбор  персонала. Теория 
и практика: Учебник для вузов. - С.-Пб.: 
Питер, 2008. -480 с. 
/www.twirpx.com/file/482661/ 

https://www.klex.ru/hga 

 Палий А.А.Диференціальна 
психологія / Анатолій Андрійович Палій – 

https://www.klex.ru/hga
http://www.studmed.ru/view/samoukina-nv-psihologiyaprofessionalnoy-deyatelnosti_e69e1dfc2ef.html
http://www.studmed.ru/view/samoukina-nv-psihologiyaprofessionalnoy-deyatelnosti_e69e1dfc2ef.html
http://www.studmed.ru/view/samoukina-nv-psihologiyaprofessionalnoy-deyatelnosti_e69e1dfc2ef.html
http://ir.znau.edu.ua/bitstream/123456789/4982/1/Psykholohiia_upravlinnia.pdf
http://ir.znau.edu.ua/bitstream/123456789/4982/1/Psykholohiia_upravlinnia.pdf
http://www.twirpx.com/file/252230/
https://www.klex.ru/hga


К. : 2010.-432 с. 
https://pidru4niki.com/1584072030228/psih

ologiya/diferentsialna_psihologiya_ 

 Ходаківський Є. І. Психологія 
управління. 5-те вид. перероб. та доп. Х-6 

[текст] Підручник. / Є. І. Ходаківський, Ю. 
В. Богоявленська, Т. П. Грабар. – К.: Центр 
учбової літератури, 2016. – 492 с. 
http://ir.znau.edu.ua/bitstream/123456789/498

2/1/Psykholohiia_upravlinnia.pdf 

Семінарське заняття (2 год.): 
 1.Функціональні завдання відділу з підбору 
персоналу.  
2. Професійні компетенції та особисті якості, 
необхідні для посади фахівця з підбору 
персоналу.   
3. Критерії оцінки рівня реалізації 
поставлених завдань.   
4. Ключові показники ефективності підбору 
персоналу.  
5. Програма підготовки персоналу та 
планування їхньої кар’єри. 
 

 Баклицький І.О. Психологія праці : 
підручник. – 2-е вид., перероб. і доп. / І.О. 
Баклицький. – К.: Знання, 2015. – 655 с. 
https://westudents.com.ua/knigi/530-

psihologya-prats-baklitskiy-o.html 

 Маклаков  А.Г.  Профессиональный  
психологический  отбор  персонала. Теория 
и практика: Учебник для вузов. - С.-Пб.: 
Питер, 2008. -480 с. 
/www.twirpx.com/file/482661/ 

https://www.klex.ru/hga 

 Психология в отборе персонала / Д. 
Купер, А. Робертсон. — СПб.: Питер, 2003. 
— 240 с. https://www.klex.ru/779 

 Психология профессиональной 
деятельности. 2-е изд. / Н. Самоукина. – 

СПб.: Питер, 2003. 
http://www.studmed.ru/view/samoukina-nv-

psihologiyaprofessionalnoy-

deyatelnosti_e69e1dfc2ef.html 

 Реньш М.А. Организационная 
психология [Текст]: учеб. пособие / М.А. 
Реньш [и др.]; под ред. М.А. Реньш. 
Екатеринбург: Изд-во ГОУ ВПО «Рос. гос. 
проф.-пед. ун-т», 2009. 255 с. 
http://www.rsvpu.ru/filedirectory/3468/rensh_

organizas-psih.pdf 

 Райгородский  Практическая 
психодиагностика. Методики и тесты. 
Учебное пособие.—Самара: Издательский. 
Дом «БАХРАХ-М», 2001.- 664 с. 
https://www.twirpx.com/file/42398/ 

 Ходаківський Є. І. Психологія 
управління. 5-те вид. перероб. та доп. Х-6 

[текст] Підручник. / Є. І. Ходаківський, Ю. 
В. Богоявленська, Т. П. Грабар. – К.: Центр 
учбової літератури, 2016. – 492 с. 
http://ir.znau.edu.ua/bitstream/123456789/498

2/1/Psykholohiia_upravlinnia.pdf 

  

 

Завдання для самостійної роботи: 

  Карамушка Л.М. Психологія 
управління: навчальний посібник для 
студентів вищих навчальних закладів та 

https://pidru4niki.com/1584072030228/psihologiya/diferentsialna_psihologiya_
https://pidru4niki.com/1584072030228/psihologiya/diferentsialna_psihologiya_
http://ir.znau.edu.ua/bitstream/123456789/4982/1/Psykholohiia_upravlinnia.pdf
http://ir.znau.edu.ua/bitstream/123456789/4982/1/Psykholohiia_upravlinnia.pdf
https://www.klex.ru/hga
http://www.studmed.ru/view/samoukina-nv-psihologiyaprofessionalnoy-deyatelnosti_e69e1dfc2ef.html
http://www.studmed.ru/view/samoukina-nv-psihologiyaprofessionalnoy-deyatelnosti_e69e1dfc2ef.html
http://www.studmed.ru/view/samoukina-nv-psihologiyaprofessionalnoy-deyatelnosti_e69e1dfc2ef.html
http://www.rsvpu.ru/filedirectory/3468/rensh_organizas-psih.pdf
http://www.rsvpu.ru/filedirectory/3468/rensh_organizas-psih.pdf
https://www.twirpx.com/file/42398/
http://ir.znau.edu.ua/bitstream/123456789/4982/1/Psykholohiia_upravlinnia.pdf
http://ir.znau.edu.ua/bitstream/123456789/4982/1/Psykholohiia_upravlinnia.pdf


   Розкрийте ключові показники 
ефективності підбору персоналу.  
 Охарактеризуйте професійні 
компетенції та особисті якості, необхідні для 
посади фахівця з підбору персоналу. 

 Які критерії оцінки рівня реалізації 
поставлених завдань ? 

 Охарактеризуйте функціональні 
завдання відділу з підбору персоналу. 
Підготуйте реферат 

Теми рефератів 
 Алгоритм побудови завдання-ситуації 
для оцінки особистісних якостей або 
професійних компетенцій.   
 Інтерпретація відповідей і рішень 
здобувача по кейсу.   
 Встановлення критеріїв оцінки 
відповідей претендентів.  

слухачів інститутів післядипломної освіти. 
- К.: Міленіум, 2003. - 344 с. 
www.twirpx.com/file/653671/ 

 Кибанов А. Я. Управление 
персоналом организации: стратегия, 
маркетинг, интернационализация  :  учеб.  
пособие  /  А.  Я.  Кибанов,  И.  Б.  
Дуракова.  –  М.  : ИНФРА-М, 2011. – 301 

с. www.twirpx.com/file/252230/ 
  Маклаков  А.Г.  Профессиональный  
психологический  отбор  персонала. Теория 
и практика: Учебник для вузов. - С.-Пб.: 
Питер, 2008. -480 с. 
/www.twirpx.com/file/482661/ 

https://www.klex.ru/hga 

 Реньш М.А. Организационная 
психология [Текст]: учеб. пособие / М.А. 
Реньш [и др.]; под ред. М.А. Реньш. 
Екатеринбург: Изд-во ГОУ ВПО «Рос. гос. 
проф.-пед. ун-т», 2009. 255 с. 
http://www.rsvpu.ru/filedirectory/3468/rensh_

organizas-psih.pdf 

 Палий А.А.Диференціальна 
психологія / Анатолій Андрійович Палій – 

К. : 2010.-432 с. 
https://pidru4niki.com/1584072030228/psihol

ogiya/diferentsialna_psihologiya_ 

 Психология в отборе персонала / Д. 
Купер, А. Робертсон. — СПб.: Питер, 2003. 
— 240 с. https://www.klex.ru/779 

 Яцун  Л.  М.  Управління  персоналом  
:  навч.  посіб.  /  Л.  М.  Яцун,  В.  М. 
Селютін, О. В. Ольшанський. - Харків, 
2013. - 416 c. 

http://elib.hduht.edu.ua/bitstream/123456789/

2682/1/.pdf 

 

 

 

 

6. Політика курсу 
Політика щодо відвідування навчальних занять. 

Згідно з «Положенням про порядок оцінювання рівня навчальних досягнень 
студентів в умовах ЄКТС в ІДГУ» студенти мають обов’язково бути присутніми на 
семінарських заняттях. Студент, який з поважних причин, підтверджених документально, 
не мав був відсутній на семінарському занятті, має право на відпрацювання у 
двотижневий термін після повернення до навчання. Студент, який не використав надане 
йому право у встановлений термін або пропустив заняття без поважних причин, отримує 
за кожне пропущення заняття 0 балів. Студенти, які навчаються за індивідуальним 
графіком, мають в повному обсязі виконати додаткові індивідуальні завдання, попередньо 
узгодивши їх з викладачем. Присутність на модульній контрольній роботі є обов’язковою. 
У випадку відсутності студента на проміжному контролі з поважної причини, 

https://www.klex.ru/hga
http://www.rsvpu.ru/filedirectory/3468/rensh_organizas-psih.pdf
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https://www.klex.ru/779


підтвердженої документально, йому призначається інша дата складання модульної 
контрольної роботи. 

Політика академічної доброчесності. 
 Студенти мають дотримуватись правил академічної доброчесності відповідно до 
«Кодексу академічної доброчесності ІДГУ». Наявність академічного плагіату в 
студентських роботах є підставою для виставлення негативної оцінки. Списування 
студентів під час проведення модульної контрольної роботи є підставою для дострокового 
припинення її складання та виставлення негативної оцінки. 
 

7. Проміжний і підсумковий контроль  

Форма проміжного контролю – контрольна робота у тестовій формі 
Зразок модульної контрольної роботи 

Приклади тестових завдань 

1. Результати праці залежать від: 
А) відповідності особливостей кожної людини умовам і характеру діяльності; 
Б) відповідності якостей людини особливостям навчання; 
В) відповідності здібностей людини вимогам професії; 
Г) відповідності здібностей людини посадовій інструкції. 
2. Виникнення професійного психологічного відбору обумовлено: 
а) прагненням отримати максимальний прибуток при малих витратах; 
Б) прагненням усвідомити зв’язок між особливостями людини  і її трудової 

діяльності; 
В) прагненням усвідомити існування зв’язку між вимогами професії і результатом 

праці 
Г) немає правильної відповіді 
3. Виникнення професійного психологічного відбору обумовлено: 
А) існуванням певних відмінностей між людьми; 
Б)  прагненням усвідомити зв’язок між особливостями людини  і її трудової 

діяльності; 
В) прагненням усвідомити існування зв’язку між вимогами професії і результатом 

праці. 
Г) немає правильної відповіді 
4. Професійний відбір почав розвиватися: 
А) в кінці Х1Х ст.. 
б) в середині ХХ ст.. 
в) в середині Х1Х ст.. 
г) на початку ХХ ст.. 
5. Задачі вивчення індивідуальних відмінностей між людьми або групою людей, 

об’єднаних за будь-якою ознакою є предметом: 
А) Диференціальної психології; 
Б) Психології праці; 
В) Психології розвитку; 
Г) Професійного відбору. 

 

Форма підсумкового контролю - залік. 

Питання до заліку 

1. Відбір персоналу як складова системи управління персоналом. Поняття відбору 
персоналу.  
2. Корпоративна культура як основа відбору персоналу.  
3. Основні принципи відбору персоналу. Типові помилки при відборі персоналу.  
4. Поняття планування людських ресурсів.  
5. Аналіз потреби в персоналі. Чинники та етапи планування людських ресурсів.  



6. Поняття рекрутингу. Особливості проведення рекрутингу. Етапи рекрутингу.  
8. Особливості діяльності кадрових агенцій.  
9. Вимоги до рекрутера. Компетентності рекрутера. Критерії ефективності діяльності 
рекрутера.   
10. Основні критерії при відборі персоналу.  
11.  Загальні процедури найму персоналу в організаціях. Етапи відбору кадрів.  
12. Професійний відбір персоналу. Первинний відбір.  
13. Зовнішні і внутрішні джерела пошуку персоналу.  
14.  Методи відбору персоналу. Профвідбір: види та вимоги. Центри оцінювання. 
Інститут поручительства.  
15. Види рекрутингу.  
16.  Хедхантерство як метод пошуку персоналу.  
17. Техніка проведення телефонної розмови з приводу працевлаштування.  
18. Співбесіда як метод відбору персоналу. Структура співбесіди. Основні та додаткові 
питання на співбесіді. Чинники ефективності проведення співбесіди.  
19.  Групова співбесіда (групова дискусія) як метод відбору персоналу.  
20. Вимоги до складання та аналізу резюме. Мотиваційні листи.  
21. Оцінка колег та самооцінка як альтернативний метод відбору персоналу.  
22. Критерії прийняття рішення при відборі персоналу: чинники, бар’єри, помилки. 
Рішення про найм.  
23. Особливості проведення психодіагностики при відборі персоналу.  
24. Вимоги до проведення психодіагностики при відборі персоналу.  
25.  Аналіз психодіагностичних методів при відборі персоналу.  
26.  Висновки про психологічну відповідність претендента посаді.  
27.  Рекомендовані методики психодіагностики при відборі. 
28.  Особливості адаптації персоналу організації: поняття, види, етапи. Первинна та 
вторинна адаптація.  
29.  Поняття онбордінгу при адаптації нового працівника.  
30.  Чинники, що впливають на ефективність процесу адаптації нових працівників. 
Входження та інтеграція.  
31.  Наставництво як вид адаптації працівника організації.  
32. Завдання психолога при різних видах адаптації працівника. Інструменти, техніки 
адаптації працівників.  
33. Оцінювання персоналу в сучасній організації. Поняття атестації персоналу.  
34. Сутність та різновиди оцінювання персоналу за цілями.  
35. Критерії та методи оцінювання персоналу. Якісні, кількісні та комбіновані методи 
оцінювання працівників організації.  
36.  Етапи розроблення системи оцінювання персоналу.  
37.  Основні принципи ефективного оцінювання працівників.  
38.  Оцінювання якості роботи різних категорій персоналу. Особливості оцінювання 
управлінського персоналу.  
39. Методи оцінювання управлінського персоналу: за діловими якостями, за 
складністю виконуваних функцій, за результатами та цілями діяльності.  
40. Аналіз основних психологічних критеріїв оцінки персоналу. Самооцінка своєї 
діяльності працівниками. 
8. Критерії оцінювання результатів навчання 

Шкала та схема формування підсумкової оцінки 

Переведення підсумкового балу за 100-бальною шкалою оцінювання в підсумкову оцінку 
за традиційною шкалою 

Підсумковий 
бал 

Оцінка за традиційною шкалою 



90-100 відмінно 

89-70 добре 

51-69 задовільно 

26-50 
незадовільно 

1-25 

 

 Загальна оцінка за курс виставляється за результатами поточного, проміжного та 
підсумкового  контролю. Під час поточного контролю оцінюються відповіді студента на 
семінарських заняттях та результати самостійної роботи. Нарахування балів за поточний 
контроль відбувається відповідно до «Положення про порядок оцінювання рівня 
навчальних досягнень студентів в умовах ЄКТС в ІДГУ» http://idgu.edu.ua/wp-

content/uploads/2016/06/polozhennja___pro-porjadok-ocinjuvannja-rivnja-navchalnyh-

dosjahnen-zi-zminamy.pdf  

 

 

Максимальна 

кількість 
балів 

70 балів 

(поточний контроль) – 

середньозважений бал оцінок за 
відповіді на семінарських заняттях 

та виконання індивідуальних 
завдань, який переводиться у 100- 

бальну шкалу з ваговим 
коефіцієнтом 0,7 

30 балів 

(проміжний контроль) – за 
результатами  виконання 

модульної контрольної 
роботи 

Мінімальний 

пороговий 
рівень 

35 балів (поточний контроль) 16 балів (проміжний 

контроль) 

 

Критерії оцінювання під час аудиторних занять 

Досягнення студентів на семінарських заняттях, а також виконані ними 
індивідуальна та самостійна роботи оцінюються за шкалою від «0» до «5». 

 

 

 

 

Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів  
на семінарських заняттях  

 

Оцінка Критерії оцінювання навчальних досягнень 

5 балів 

Оцінюється робота студента, який у повному обсязі володіє 
навчальним матеріалом, вільно, самостійно й аргументовано його 

викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст теоретичних запитань 
та практичних завдань, використовуючи при цьому обов’язкову та 
додаткову літературу, вільно послуговується науковою термінологією, 
розв’язує задачі стандартним або оригінальним способом, наводить 
аргументи на підтвердження власних думок, здійснює аналіз та робить 
висновки. 

4 бали  
Оцінюється робота студента, який достатньо повно володіє 

навчальним матеріалом, обґрунтовано його викладає, в основному 
розкриває зміст теоретичних запитань та практичних завдань, 

http://idgu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/06/polozhennja___pro-porjadok-ocinjuvannja-rivnja-navchalnyh-dosjahnen-zi-zminamy.pdf
http://idgu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/06/polozhennja___pro-porjadok-ocinjuvannja-rivnja-navchalnyh-dosjahnen-zi-zminamy.pdf
http://idgu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/06/polozhennja___pro-porjadok-ocinjuvannja-rivnja-navchalnyh-dosjahnen-zi-zminamy.pdf


використовуючи при цьому обов’язкову літературу, розв’язує задачі 
стандартним способом, послуговується науковою термінологією. Але 
при висвітленні деяких питань не вистачає достатньої глибини та 
аргументації, допускаються при цьому окремі неістотні неточності та 
незначні помилки. 

3 бали 

Оцінюється робота студента, який відтворює значну частину 
навчального матеріалу, висвітлює його основний зміст, виявляє 
елементарні знання окремих положень, записує основні формули, 
рівняння, закони. Однак не здатний до глибокого, всебічного аналізу, 
обґрунтування та аргументації, не користується необхідною 
літературою, допускає істотні неточності та помилки. 

2 бали 

Оцінюється робота студента, який достатньо не володіє 
навчальним матеріалом, однак фрагментарно, поверхово (без 
аргументації й обґрунтування) викладає окремі питання навчальної 
дисципліни, не розкриває зміст теоретичних питань і практичних 
завдань. 

1 бал  

Оцінюється робота студента, який не в змозі викласти зміст 
більшості питань теми та курсу, володіє навчальним матеріалом на 
рівні розпізнавання явищ, допускає істотні помилки, відповідає на 
запитання, що потребують однослівної відповіді. 

0 балів  
Оцінюється робота студента, який не володіє навчальним 

матеріалом та не в змозі його висвітлити, не розуміє змісту 
теоретичних питань та практичних завдань. 

 

 

Критерії оцінювання індивідуальних завдань 

Вид Максимальна кількість балів 

Індивідуальне навчально-дослідне завдання 5 

Підготовка рефератів (доповідей) 5 

Завдання самостійної роботи до практичних 
занять 

5 

 

Критеріями оцінювання  є вміння студента стисло визначати ключові позиції, які 
викладені автором. Оцінювання доповіді (реферату) здійснюється за такими 
критеріями: самостійність та оригінальність дослідження, виконання поставлених 
автором завдань, здатність здійснювати узагальнення на основі опрацювання 
теоретичного матеріалу та відсутність помилок при оформленні цитування й посилань 
на джерела.  

Індивідуальне завдання є обов’язковим для виконання. Разом з тим  здобувач 
освіти може запропонувати свою тему доповіді (реферату) у відповідності до особистих 
науково-дослідних інтересів та погодити її з викладачем. Окрім цього у якості 
виконання індивідуального завдання здобувачу вищої освіти може бути зараховано 
проходження онлайн-курсів (у відповідності до змісту навчальної дисципліни) на 
платформах ЕdEra,  Coursera, Prometheus та інших. Зарахування відбувається за 
наявності сертифікату про успішне проходження курсу. 

 
Тематика індивідуальних  завдань 

 Школа наукового управління Ф. Тейлора.



 Класична школа управління А. Файоля.
 Школа людських відносин. Школа поведінкових наук. Нова школа.
 Основні напрямки та проблеми прогнозування поведінки людини при відборі 
персоналу.
 Співвідношення соціального і біологічного в дослідженні людини і проблема відбору 

персоналу.
 Основні етапи і стадії розвитку людини як суб'єкта праці.
 Мета і завдання професійного психологічного відбору.
 Причини, що зумовлюють доцільність професійного психологічного відбору.
 Види відбору кандидатів на заміщення вакантних посад.
 Основні етапи розробки практичної реалізації заходів професійного психологічного 

відбору.
 Поняття про професійноважливі якості.
 Моральна відповідальність психолога при проведенні
 заходів професійного психологічного відбору.
 Проблема дискримінації прав кандидатів при проведенні заходів 

професійного психологічного відбору.
 Професійний психологічний відбір і диференціальна психологія.
 Сучасні концепції темпераменту.
 Основні наукові методи збору інформації про особливості особистості.
 Математико-статистичний аналіз в психології особистості.
 Реалізація існуючих підходів до індивідуальних відмінностей на рівні 
психодіагностичних методик.
 Поняття про здібності особистості.
 Функціонально-діяльнісний підхід у вивченні здібностей.
 Класифікація здібностей.
 Двухфакторная теорія інтелекту Ч. Спірмена.
 Багатофакторна модель здібностей Л. Терстоуна.
 Ієрархічна модель здібностей.
 Проблема побудови структури професійно важливих якостей.
 Рівні і види вимірювань психічних явищ .
 Сучасні психодіагностичні тести, що використовуються
 при проведенні професійного психологічного відбору.
 Вимоги, що пред'являються до психодіагностичних
 методик  профвідбору.
 Основні етапи здійснення заходів профвідбору.
 Факторний підхід до розробки системи психологічного відбору.
 Концепція адаптаційного потенціалу особистості.
 Сфера компетенції професійного психологічного відбору.
 Побудова психологічної моделі спеціальності (професіограми).
 Методи вивчення професійно важливих якостей особистості.
 Конструктивні особливості сучасних методик виявлення професійно важливих 
якостей.
 Правила оформлення результатів професіографічного дослідження.
 Основні принципи вибору методик.
 Основні етапи оцінки ступеня професійної придатності.
 Поняття і способи здійснення рекрутингу.
 Проведення психологічного обстеження.
 Порядок винесення підсумкового висновку.
 Рішення про прийом на роботу.




