
ПРОФЕСІЙНІ
ОПИТУВАЛЬНИКИ

(Occupational Personality Questionnaire)
Консультаційний семінар

ПЕРЕВАГИ ВИБОРУ:

Особистісні опитувальники визначають найбільш і найменш властивий стиль 
поведінки людини в робочих ситуаціях. Таким чином можна описати бажані 
способи вирішення робочих завдань, виявити сильні і слабкі сторони праців-
ника щодо займаної або планованої позиції. Крім того, результати опитування 
дозволяють говорити про потенціал співробітника і можливості його подаль-
шого кар’єрного розвитку.

Додаткові звіти дають інформацію про бажану командну роль, стиль лідер-
ства, стиль здійснення впливу, а відповідно і стиль продажів. Результати 
опитувальника дають можливість консультувати менеджерів щодо їх вміння 
працювати в умовах стресу і тиску, а також уміння долати складні ситуації для 
досягнення результату.

Окремою перевагою опитувальників SHL є можливість інтеграції отри-
маних результатів з іншими методами об’єктивної оцінки (тестування, ассес-
смент-центр), що дозволяє робити інтегральні висновки по конкретним 
поведінковим критеріям ефективності (компетенціям). Особистісні опиту-
вальники SHL застосовуються протягом 40 років більш ніж в 50 країнах світу 
провідними компаніями.

ЦІЛІ КУРСУ:

• Ознайомитись з методологією SHL, яка закладена в основі розробки осо-
бистісних опитувальників

• Ознайомитись з найбільш поширеними особистісними опитувальниками, 
розробленими SHL

• Дізнатись про можливості використання результатів особистісних опиту-
вальників для вирішення HR задач 

• Ознайомитися з правилами адміністрування та застосування особистіс-
них опитувальників

• Почати відпрацювання навичок інтерпретації та надання зворотного  
зв’язку за результатами професійного особистісного опитувальника OPQ

• Пройти сертифікацію та отримати право використання особистісних опи-
тувальників SHL

Сертифікати

За підсумками семінару 

слухачі отримують сертифікат 

SHL міжнародного зразка

Тривалість
 

2 ДНІ 

Як прийняти участь у 
семінарі?

Зайдіть на сайт shl.com.

ua в розділ «Cемінари», 

оберіть дату проведення 

семінару та надішліть 

заявку на участь. Ми 

обов’язково зв’яжемось 

Вами протягом 2 днів.

Зв’яжіться з офісом 

компанії SHL

  

 



ПРОФЕСІЙНІ 
ОПИТУВАЛЬНИКИ (OPQ)

ПРОГРАМА КУРСУ

ДЕНЬ 1

• Відмінність у підходах до оцінки особистості та модель особистості в 
опитувальниках SHL

• Історія створення професійного особистісного опитувальника та його 
особливості

• Правила адміністрування особистісних опитувальників

• Особливості інтерпретації шкал професійного особистісного опитуваль-
ника OPQ 

• Встановлення взаємозв’язків між шкалами професійного особистісного 
опитувальника OPQ  

ДЕНЬ 2

• Групові відмінності в результатах особистісних опитувальників

• Переваги використання особистісних опитувальників WSQ та CCSQ

• Оцінка компетенцій за допомогою особистісних опитувальників

• Дослідження потенціалу по компетенціях за допомогою особистісних 
опитувальників

• Оцінка різних ролей та види автоматичних звітів

• Структура та особливості надання письмового та усного зворотного 
зв’язку за результатами особистісних опитувальників

РЕКОМЕНДОВАНІ ДОДАТКОВІ КУРСИ

• Розробка та проведення центрів оцінки  /  
Assessment centres and Development centres (ACDC)

• Зворотний зв’язок методом 360 градусів / 360’ Training

• Мотиваційні опитувальники / Motivational Questionnaire (MQ)

www.shl.com.ua

Консультаційний семінар

www.shl.com.ua

Emerging Markets

SHL Talent Assessment™

The Pavilion, 1 Atwell Place

Thames Ditton, Surrey KT7 0NE

United Kingdom

Phone:  +44 020-8335-8996

E-mai l :emergingmarkets@

cebglobal.com

SHL Ukraine

SHL Approved Distributor

52, B. Khmelnytskogo str.

Business Center «Vector» 

office 523

Kyiv, 01030, Ukraine

Phone: +38 044 383 6770

E-mail: ukraine@shl.com.ua

www.shl.com.ua

SHL Ukraine

SHLTOOLS Approved Distributor

52, B. Khmelnytskogo str.

Business Center «Vector» 

office 523

Kyiv, 01030, Ukraine

Phone: +38 044 383 6770

E-mail: ukraine@shl.com.ua


