
ІНТЕРВ’Ю
ЗА КОМПЕТЕНЦІЯМИ

(Competency Based Interview)

ДЛЯ КОГО ПРИЗНАЧЕНИЙ СЕМІНАР?

Курс призначений для:

• спеціалістів в області рекрутменту;

• спеціалістів в області управління персоналом;

• лінійних менеджерів, що беруть участь в оцінці персоналу;

• топ-менеджерів, які беруть участь у фінальній частині відбору 

персоналу;

• всіх бажаючих покращити свої навички проведення інтерв’ю.

ПЕРЕВАГИ ВИБОРУ

На даний час інтерв’ю є одним із найбільш використовуваних методів 

оцінки персоналу і найбільш використовуваним методом відбору при 

наймі. Інформація, отримана саме під час інтерв’ю, найчастіше віді-

грає вирішальну роль у прийнятті остаточного рішення. У такій ситу-

ації, беручи до уваги ціну помилки при прийнятті кадрових рішень, 

точність та надійність оцінки кандидата мають ключове значення. 

Сьогодні компаніями все частіше використовується структуроване 

інтерв’ю за компетенціями. Інтерв’ю за компетенціями будується на 

конкретних робочих прикладах. Це дозволяє достатньо точно визна-

чити рівень розвитку кандидата у порівнянні з рівнем, який необ-

хідний для успішного виконання.

МАТЕРІАЛИ СЕМІНАРУ ТА ПРЕЗЕНТАЦІЇ

Учасники семінару отримають пакет матеріалів семінару, до якого 

входять:

• посібник; 

• копія презентації;

• збірник практичних вправ.

Сертифікати

За підсумками семінару

слухачі отримують сертифікат 

SHL міжнародного зразка

Тривалість
 

3 дні 

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.

  



ПРОГРАМА КУРСУ

ДЕНЬ 1

• Інтерв’ю та інші методи оцінки персоналу

• Перешкоди, із якими стикаються інтерв’юери

• Методи підвищення валідності та надійності інтерв’ю

• Визначення компетенції

• Визначення, цілі та застосування інтерв’ю за компетенціями

• Ключові навички інтерв’юера, який проводить інтерв’ю 

за компетенціями

ДЕНЬ 2

• Дизайн  інтерв’ю за компетенціями

• Стадії дослідження компетенцій під час інтерв’ю

• Особливості оцінки результатів, отриманих під час інтерв’ю 

за компетенціями

ДЕНЬ 3

• Підготовка до проведення інтерв’ю за компетенціями (практика)

• Проведення інтерв’ю за компетенціями (практика)

• Оцінка результатів кандидатів (практика)

• Особливості надання зворотнього зв’язку кандидатам

РЕКОМЕНДОВАНІ ДОДАТКОВІ КУРСИ

• Розробка та проведення центрів оцінки / 

Assessment Centres and Development Centres (ACDC)

• Професійно особистісні опитувальники /  

Occupational Personality Questionnaire (OPQ)

• Аналіз роботи та моделювання компетенції /  

Job Analysis and Competency Design (JACD)
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