
ОСНОВИ
ПСИХОМЕТРІЇ

ЦІЛІ КУРСУ:

• Ознайомитись з основними можливостями застосування психоме-

тричної оцінки для вирішення HR задач

• Дізнатись про ключові переваги використання психометричної 

оцінки перед іншими методами оцінки

• Ознайомитись з критеріями вибору психометричного інструмента 

для вирішення конкретної задачі

• Дізнатись правила адміністрування психометричної оцінки і поча-

ти відпрацювання навику інтерпретації отриманих результатів

• Ознайомитись з лінійкою інструментів психометричної оцінки, ро-

зроблених SHL, і системою онлайн тестування SHLTOOLS

• Пройти сертифікацію та отримати право подальшого детального 

вивчення самих інструментів, розроблених SHL, і правил їх прак-

тичного застосування у роботі

ПРОГРАМА КУРСУ

• Ознайомитись з основними можливостями застосування психоме-

тричної оцінки для вирішення HR задач

• Дізнатись про ключові переваги використання психометричної 

оцінки перед іншими методами оцінки

• Ознайомитись з критеріями вибору психометричного інструмента 

для вирішення конкретної задачі

• Дізнатись правила адміністрування психометричної оцінки і поча-

ти відпрацювання навику інтерпретації отриманих результатів

• Ознайомитись з лінійкою інструментів психометричної оцінки, ро-

зроблених SHL, і системою онлайн тестування SHLTOOLS

• Пройти сертифікацію та отримати право подальшого детального 

вивчення самих інструментів, розроблених SHL, і правил їх прак-

тичного застосування у роботі

РЕКОМЕНДОВАНІ ДОДАТКОВІ КУРСИ

• Тестування персоналу в організації / Occupational Testing (OT)

• Професійні опитувальники / 

Occupational Personality Questionnaire (OPQ)

• Мотиваційні опитувальники / Motivational Questionnaire (MQ)

Сертифікати, дипломи, 
свідоцтва 

За підсумками семінару 

слухачі отримують 

сертифікат SHL

Тривалість
 

1 ДЕНЬ 

Як прийняти участь у 
семінарі?

Зайдіть на сайт  

www.shl.com.ua в 

розділ «Тренінги та 

семінари», оберіть дату 

проведення семінару 

та надішліть заявку на 

участь. Менеджер нашої 

компанії обов’язково 

зв’яжеться з Вами для 

узгодження деталей.

Зв’яжіться з офісом 

компанії SHL Ukraine

  

 

www.shl.com.ua

Консультаційний семінар

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
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