
ТРЕНІНГ СПОСТЕРІГАЧІВ 
ДЛЯ ЦЕНТРІВ ОЦІНКИ
ТА РОЗВИТКУ

Сертифікати

За підсумками семінару

слухачі отримують сертифікат 

SHL міжнародного зразка

Тривалість
 

1 день 

Як взяти участь
у семінарі?

Залиште заявку 

на участь у семінарі 

на нашому сайті

www.shl.com.ua у розділі 

«Семінари». Протягом 

3х робочих днів ми вам 

перетелефонуємо для 

уточнення деталей.

  

(Assessor Training)
Консультаційний семінар

ДЛЯ КОГО ПРИЗНАЧЕНИЙ СЕМІНАР

Курс призначений для спеціалістів, які беруть участь в атестації, оцін-

ці та розвитку персоналу всередині компанії. Також курс розрахова-

ний на лінійних менеджерів, які беруть участь в процедурі оцінки ком-

петенцій, в якості спостерігача.

ПЕРЕВАГИ ВИБОРУ

Центри оцінки забезпечують максимальну достовірність прогнозу 

майбутньої ефективності працівника у порівнянні з іншими методами. 

Технологія проведення центрів оцінки охоплює цілу низку інстру-

ментів SHL для досягнення таких показників. Найбільші компанії світу 

постійно використовують центри оцінки як одну з методичних основ 

побудови роботи з персоналом.

МАТЕРІАЛИ СЕМІНАРУ ТА ПРЕЗЕНТАЦІЇ

Учасники семінару отримують пакет матеріалів семінару, до складу 

якого входять:

• довідкове видання згідно тематики семінару;

• копія презентації;

• збірник практичних завдань.



ПРОГРАМА КУРСУ

ДЕНЬ 1

• Інтерв’ю та інші методи оцінки персоналу

• Основні положення практики проведення Центрів оцінки

• Визначення Центру оцінки та Центру розвитку. Основні відмінності

• Що таке компетенції

• Моделі компетенцій в центрах оцінки

• Типи вправ

• Технологія проведення Центрів оцінки — процес НОКО

• Групова вправа

• Оцінка поведінки в груповій вправі

• Домашнє завдання:

Виконання індивідуальної ділової вправи (In-tray)

ДЕНЬ 2

• Оцінка індивідуальної ділової вправи (In-tray)

• Аналітична презентаційна вправа з оцінкою

• Проведення рольової гри з оцінкою

• Вправа на пошук фактів

ДЕНЬ 3

• Правила проведення інтегральної сесії

• Основи написання звітів

• Надання зворотнього зв’язку учасникам Центру Оцінки

• Завершення семінару

РЕКОМЕНДОВАНІ ДОДАТКОВІ КУРСИ

• Розробка та проведення центрів оцінки /  

Assessment Centres and Development Centres (ACDC)

• Аналіз роботи та моделювання компетенцій /  

Job Analysis and Competency Design (JACD)

• Планування індивідуального розвитку /  

Personal Development Planning (PDP)

www.shl.com.ua
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