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1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників
Характеристика дисципліни за 

формами навчання
денна заочна

Вид дисципліни вибіркова
Мова викладання, навчання та 
оцінювання

українська

Загальний обсяг кредитів / годин 5 / 150
Курс 3
Семестр 5
Кількість змістових модулів з 
розподілом:

5

Обсяг кредитів 5
Обсяг годин, в тому числі: 150

Аудиторні 56
Модульний контроль 10
Семестровий контроль 30
Самостійна робота 54

Форма семестрового контролю екзамен

2. Мета та завдання навчальної дисципліни
Мета навчальної дисципліни -  сформувати у студентів професійні 

компетентності у питаннях відбору та розстановки кадрів для забезпечення 
організації (підприємства, установи) кадрами необхідної кваліфікації та 
підвищення ефективності її діяльності й конкурентоспроможності.

Завдання курсу:
• побудова загальної системи психологічної практики відбору та роботи з 

персоналом;
• розкриття ролі та значення відбору в плануванні кадрової роботи та 

маркетингу персоналу;
• опанування основними принципами, методами, технологіями оцінки 

діяльності персоналу;
• формування вмінь та навиків складання професіограми, здійснення 

підбору персоналу, його адаптації та моніторингу ефективності діяльності.

3. Результати навчання за дисципліною
Відповідно до Освітньо-професійної програми 053.00.03 Психологія 

бізнесу та управління за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти зі 
спеціальності 053 Психологія, дисципліна «Психологічні технології відбору та 
роботи з персоналом» забезпечує формування таких загальних та фахових 
компетентностей:

•ЗК1. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
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•ЗК2. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 
діяльності.

•ЗК3. Навички використання інформаційних і комунікаційних 
технологій.

•ЗК5. Здатність бути критичним і самокритичним.
•ЗК6. Здатність приймати обґрунтовані рішення.
•ЗК7. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).
•ЗК8. Навички міжособистісної взаємодії,
•ЗК9 Здатність працювати в команді.
•СК3. Здатність до розуміння природи поведінки, діяльності та вчинків.
•СК4. Здатність самостійно збирати та критично опрацьовувати, 

аналізувати та узагальнювати психологічну інформацію з різних джерел.
•СК5. Здатність використовувати валідний і надійний 

психодіагностичний інструментарій.
•СК6. Здатність самостійно планувати, організовувати та здійснювати 

психологічне дослідження.
•СК7. Здатність аналізувати та систематизувати одержані результати, 

формулювати аргументовані висновки та рекомендації.
•СК11. Здатність дотримуватися норм професійної етики.
•СК12. Здатність до особистісного та професійного самовдосконалення, 

навчання та саморозвитку.
•СК13. Здатність здійснювати психологічний супровід професійної 

діяльності персоналу та застосовувати процедури оцінки діяльності персоналу 
та організації.

•СК14. Здатність здійснювати відбір, підготовку, адаптацію, мотивацію 
та розвиток персоналу.

•СК15. Здатність формувати та підтримувати психологічний мікроклімат 
в колективі, розвивати корпоративну культуру.

Відповідно до Освітньо-професійної програми 053.00.03 Психологія 
бізнесу та управління за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти зі 
спеціальності 053 Психологія, дисципліна «Психологічні технології відбору та 
роботи з персоналом» забезпечує формування таких програмних результатів 
навчання:

•ПР2. Розуміти закономірності та особливості розвитку і функціонування 
психічних явищ в контексті професійних завдань.

•ПР3. Здійснювати пошук інформації з різних джерел, у т.ч. з 
використанням інформаційно-комунікаційних технологій, для вирішення 
професійних завдань.

•ПР4. Обґрунтовувати власну позицію, робити самостійні висновки за 
результатами власних досліджень і аналізу літературних джерел.
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•ПР5. Обирати та застосовувати валідний і надійний психодіагностичний 
інструментарій (тести, опитувальники, проективні методики тощо) 
психологічного дослідження та технології психологічної допомоги.

•ПР8. Презентувати результати власних досліджень усно / письмово для 
фахівців і нефахівців.

•ПР9. Пропонувати власні способи вирішення психологічних задач і 
проблем у процесі професійної діяльності, приймати та аргументувати власні 
рішення щодо їх розв’язання.

•ПР10. Формулювати думку логічно, доступно, дискутувати, обстоювати 
власну позицію, модифікувати висловлювання відповідно до культуральних 
особливостей співрозмовника.

•ПР12. Складати та реалізовувати програму психопрофілактичних та 
просвітницьких дій, заходів психологічної допомоги у формі лекцій, бесід, 
круглих столів, ігор, тренінгів, тощо, відповідно до вимог замовника.

•ПР13. Взаємодіяти, вступати у комунікацію, бути зрозумілим, 
толерантно ставитися до осіб, що мають інші культуральні чи гендерно -вікові 
відмінності.

•ПР15. Відповідально ставитися до професійного самовдосконалення, 
навчання та саморозвитку.

•ПР16. Знати, розуміти та дотримуватися етичних принципів професійної 
діяльності психолога.

•ПР17. Демонструвати соціально відповідальну та свідому поведінку, 
слідувати гуманістичним та демократичним цінностям у професійній та 
громадській діяльності.

•ПР19. Актуалізувати та розвивати підприємницький потенціал 
особистості, формувати її ефективну бізнес-стратегію.

•ПР20. Демонструвати навички запобігання та вирішення виробничих 
конфліктів, створення й підтримання сприятливої психологічної атмосфери в 
організації.

•ПР21. Демонструвати вміння до розроблення та проведення 
комунікативних тренінгів, тренінгів командоутворення, бізнес-тренінгів; 
професійно-особистісного зростання

4. Структура навчальної дисципліни

Тематичний план
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Змістовий модуль 1.
Базові психологічні технології відбору та забезпечення ефективності

діяльності персоналу
Тема 1. Інформаційний, 
діагностичний та корекційно- 
тренінговий компоненти технологій 
відбору та роботи з персоналом

2 2

Тема 2. Зміст та основні завдання 
відбору персоналу. Рекрутинг.

2 - 2 - - - -

Тема 3. Профіль професії. Побудова 
професіограми.

2 - - 2 - - -

Тема 4. Психодіагностичний 
інструментарій відбору персоналу.

4 4 -

Тема 5. Психокорекційні програми 
навчання умовно придатних 
кандидатів

13 2 11

Модульний контроль 2
Разом 25 2 2 8 - - 11

Змістовий модуль 2.
1 ехнологія адаптації персоналу

Тема 6. Психологічний супровід 
адаптації нового працівника 
організації.

2 2

Тема 7. Ділові ігри як метод оцінки 
персоналу.

2 - 2 - - - -

Тема 8. Психологічна діагностика 
процесу адаптації

13 2 - - 11

Тема 9. Оптимізація та 
прискорення процесів адаптації 
працівників в організації

2 2

Тема 10. Експертна оцінка 
особистості керівника.

2 - - 2 - - -

Тема 11. Діагностика стилю 
керівництва.

2 - - 2 - - -

Модульний контроль 2
Разом 25 2 2 8 - - 11

Змістовий модуль 3.
Г Т 1  • •1 ехнологія оцінки персоналу

Тема 12. Особливості та структура 
процедури оцінки персоналу в 
компанії.

2 2

Тема 13. Завдання та функції 
системи оцінки персоналу.

2 - 2 - - -
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Тема 14. Діагностичні критерії 
оцінки персоналу.

2 - - 2 - - -

Тема 15. Якісні методи оцінки 
персоналу.

2 - - 2 - - -

Тема 16. Кількісні методи оцінки 
персоналу.

13 - - 2 - - 11

Модульний контроль 2
Разом 23 2 2 6 - 11

Змістовий модуль 4.
Технологія формування сприятливого соціально-психологічного

клімату в колективі
Тема 17. Фактори та параметри 
соціально-психологічного клімату 
колективу.

2 2

Тема 18. Модель сприятливого 
(здорового) соціально- 
психологічного клімату колективу.

2 2

Тема 19. «Зовнішні» і «внутрішні» 
показники соціально- 
психологічного клімату.

2 2

Тема 20. Діагностичні критерії 
соціально-психологічного клімату.

15 - - 4 - - 11

Модульний контроль 2 - - - - - -
Разом 23 2 2 6 - - 11

Змістовий модуль 5. 
Технологія розвитку персоналу

Тема 21. Соціально-психологічний 
тренінг як психологічний тренажер 
підвищення ефективності 
професійної діяльності.

2 2

Тема 22. Етапи, тривалість та 
складові тренінгових занять.

12 - 2 - - - 10

Тема 23. Тренінг впевненої 
поведінки у складних переговорах.

2 - - 2 - - -

Тема 24. Тренінг активізації мотивів 
та створення і посилення робочої 
мотивації.

2 2

Тема 25.Тренінг лідерського 
потенціалу та командної взаємодії.

2 - - 2 - - -

Тема 26. Тренінг толерантності. 2 - - 2 - - -
Модульний контроль 2 -

Разом 24 2 2 8 10
Усього 150 10 10 36 - - 54
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5. Програма навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1.
Базові психологічні технології відбору та забезпечення ефективності

діяльності персоналу

Лекція 1. Інформаційний, діагностичний та корекційно-тренінговий 
компоненти технологій відбору та роботи з персоналом (2 год.)

Психологічні практичні технології забезпечення діагностики і корекції 
проблемних зон функціонування персоналу підприємства. Методи системного і 
оперативного вирішення кадрових проблем на підприємстві. Узагальнена 
структура психологічних технологій: цільове призначення; конкретні завдання, 
виконання яких вони забезпечують; відповідні меті психодіагностичні 
процедури; психокорекційні програми розвитку або оптимізації досліджуваного 
психологічного критерію. Основні принципи відбору персоналу. Поняття 
планування людських ресурсів. Аналіз потреби в персоналі. Чинники та етапи 
планування людських ресурсів. Типові помилки при відборі персоналу.

Основні поняття:
Психологічні технології, психодіагностика, психологічна корекція, відбір 

персоналу.

Семінарське заняття 1. Зміст та основні завдання відбору персоналу. 
Рекрутинг.

Практичне заняття 1. Профіль професії. Побудова професіограми.

Практичне заняття 2. Психодіагностичний інструментарій відбору 
персоналу.

Практичне заняття 3. Психокорекційні програми навчання умовно 
придатних кандидатів.

Змістовий модуль 2.
1 ехнологія адаптації персоналу

Лекція 2. Психологічний супровід адаптації нового працівника
організації (2 год.)

Особливості адаптації персоналу організації: поняття, види, етапи. 
Первинна та вторинна адаптація. Поняття онбордингу в процесі адаптації. 
Чинники, що впливають на ефективність процесу адаптації нових працівників. 
Входження та інтеграція. Роль керівника та менеджера у процесі адаптації 
персоналу. Наставництво як складова процесу адаптації працівника. Завдання 
психолога при різних видах адаптації працівника. Інструменти (техніки) 
адаптації працівників.
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Основні поняття:
Адаптація, онбординг, види адаптації, наставництво

Семінарське заняття 2. Ділові ігри як метод оцінки персоналу.

Практичне заняття 4. Психологічна діагностика процесу адаптації.

Практичне заняття 5. Оптимізація та прискорення процесів адаптації 
працівників в організації.

Практичне заняття 6. Експертна оцінка особистості керівника. Професійна 
етика менеджера.

Практичне заняття 7. Діагностика стилю керівництва.

Змістовий модуль 3.
1 ехнологія оцінки персоналу

Лекція 3. Особливості та структура процедури оцінки персоналу в
компанії (2 год.)

Структура «Положення про оцінку персоналу». Порядок проведення, 
етапи, регулярність проведення оцінки. Опис методів, що використовуються 
при оцінці персоналу. Розподіл відповідальності при проведенні процедури 
оцінки. Зміст процедури оцінки персоналу. Три головні етапи оцінки 
персоналу: підготовчий (або перед-оцінний), основний (оцінний): заключний 
(після-оцінний). Цикли оцінки персоналу. Цілі проведення оцінки персоналу

Основні поняття:
Оцінка персоналу, методи оцінки, зміст оцінки, етапи оцінки. 

Семінарське заняття 3. Завдання та функції системи оцінки персоналу. 

Практичне заняття 8. Діагностичні критерії оцінки персоналу.

Практичне заняття 9. Якісні методи оцінки персоналу.

Практичне заняття 10. Кількісні методи оцінки персоналу.
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Змістовий модуль 4.
1 ехнологія формування сприятливого соціально-психологічного клімату

в колективі

Лекція 4. Фактори та параметри соціально-психологічного клімату
колективу (2 год.)

Аналіз поняття «соціально-психологічний клімат». Сутність соціально- 
психологічного клімату і його співвідношення з кліматом підприємства. 
Вплив соціально-психологічного клімату на ефективність діяльності і 
поведінку працівників організації. Структура соціально-психологічного 
клімату та чинники, що впливають на його формування. Види соціально- 
психологічного клімату. Характеристика сприятливого соціально- 
психологічного клімату. Основні фактори, що впливають на становлення 
соціально-психологічного клімату. Параметри сприятливого соціально- 
психологічного клімату.

Основні поняття:
Соціально-психологічний клімат, ефективність діяльності, поведінка 

працівників, види соціально-психологічного клімату.

Семінарське заняття 4. Модель сприятливого (здорового) соціально- 
психологічного клімату колективу.

Практичне заняття 11. «Зовнішні» і «внутрішні» показники соціально- 
психологічного клімату.

Практичне заняття 12. Діагностичні критерії соціально-психологічного 
клімату.

Змістовий модуль 5.
Технологія розвитку персоналу

Лекція 5. Соціально-психологічний тренінг як психологічний тренажер 
підвищення ефективності професійної діяльності (2 год.)

Основні концептуальні підходи до організації соціально-психологічного 
тренінгу. Ефективність тренінгового методу в психології. Основні методи 
соціально-психологічного тренінгу. Особистість, група і взаємодія як наріжні 
основи будь-якої професійної діяльності. Головні завдання сумісної 
професійної діяльності: ефективна взаємодія, ефективність професійних дій, 
розуміння інших, їх мотивів, прагнень, намірів, реальних можливостей, 
налагоджена система комунікаційного обміну, сприйняття і оцінка інших, 
згуртованість командної роботи, лідерство і керівництво колективом, 
керування конфліктами.

Основні поняття:
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Соціально-психологічний тренінг, методи соціально-психологічного 
тренінгу, ефективність соціально-психологічного тренінгу, спрямованість 
соціально-психологічного тренінгу.

Семінарське заняття 5. Етапи, тривалість та складові тренінгових занять.

Практичне заняття 13. Тренінг впевненої поведінки у складних переговорах.

Практичне заняття 14. Тренінг активізації мотивів та створення і посилення 
робочої мотивації.

Практичне заняття 15. Тренінг лідерського потенціалу та командної 
взаємодії.
Практичне заняття 16. Тренінг толерантності.

6. Контроль навчальних досягнень

6.1. Система оцінювання навчальних досягнень студентів
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Відвідування
лекцій

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Відвідування
семінарських
занять

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Відвідування 
практичних занять

1 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4

Робота на
семінарському
занятті

10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10

Робота на
практичному
занятті

10 4 40 4 40 3 30 3 30 4 40

Виконання 
завдань для 
самостійної 
роботи

5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5

Виконання 
модульної роботи

25 1 25 1 25 1 25 1 25 1 25

Виконання ІНДЗ 30
Разом 86 86 75 75 86

Максимальна кількість балів: 408
Розрахунок коефіцієнта: 408:60=6,8

кі
ль

кі
ст

ь 
ба

лі
в



12

6.2. Завдання для самостійної роботи та критерії її оцінювання.
Змістовий модуль 1.

Базові психологічні технології відбору та забезпечення ефективності
діяльності персоналу

Тема 5. Психокорекційні програми навчання умовно придатних 
кандидатів -  11 год.

Скласти психокорекційну програму розвитку креативності на 18 годин 6 
занять по 3 год. -  5 балів.

Змістовий модуль 2.
1 ехнологія адаптації персоналу

Тема 8. Психологічна діагностика процесу адаптації -  11 год. 
Скласти манул із 3-х методик психодіагностики психофізіологічної 

адаптації робітника, які досліджують показники таких станів: переносимості 
психологічних навантажень; монотонії; реакції на екстремальні чинники -  5 
балів.

Змістовий модуль 3.
Технологія оцінки персоналу 

Тема 16. Кількісні методи оцінки персоналу -  11 год.
Пояснити на прикладах такі кількісні методи оцінки персоналу: метод 

стандартних оцінок; методи порівняльної оцінки; метод заданого розподілу; 
метод графічного профілю -  5 балів.

Змістовий модуль 4.
I ехнологія формування сприятливого соціально-психологічного клімату

в колективі

Тема 20. Діагностичні критерії соціально-психологічного клімату -
II год.

Приведіть приклади впливу означених трьох діагностичних критеріїв на 
соціально-психологічний клімат колективу: 1) особливостей інтерактивної і 
перцептивної функції спілкування; 2) особливостей сумісної діяльності; 3) 
суб'єктивної оцінки працівником соціально-психологічного клімату на 
підприємстві -  5 балів.

Змістовий модуль 5.
Технологія розвитку персоналу

Тема 22. Етапи, тривалість та складові тренінгових занять -  10 год. 
Визначте та перерахуйте етапи, тривалість і змістові складові тренінгу 

за обраною вами темою розвитку кадрового потенціалу підприємства.
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Критерії оцінювання самостійної роботи студента:
1) своєчасність виконання роботи -  1 бал,
2) правильність виконання роботи: повна -  2 бали, часткова -  1 бал,
3) обсяг виконаного завдання: достатній -  2 бали, обмежений -  1 бал.

6.3. Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання.
Модульні контрольні роботи виконуються в письмовій комбінованій 
формі.

Таблиця 6.3.1
гь • * ••• •Зміст і критерії оцінювання модульних контрольних робіт

Змістовий блок і його призначення Форма Максимальна 
кількість балів

Перший (визначення якості володіння 
базовими поняттями)

тести 25

6.4. Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання. 
Семестровий контроль проводиться у вигляді екзамену.

6.5. Орієнтовний перелік питань для семестрового контролю.

1. Методи оперативного вирішення кадрових проблем на підприємстві.
2. Узагальнена структура психологічних технологій.
3. Основні принципи відбору персоналу.
4. Поняття планування людських ресурсів.
5. Типові помилки при відборі персоналу.
6. Поняття профілю професії, профілю вакансії посади.
7. Поняття компетенцій та компетентностей працівника.
8. Hard-skills і soft-skills претендентів.
9. Вимоги до побудови профілю професії (професіограми).
10. Особливості адаптації персоналу організації: поняття, види, етапи.
11. Поняття онбордингу в процесі адаптації.
12. Порядок проведення, етапи, регулярність проведення оцінки.
13. Опис методів, що використовуються при оцінці персоналу.
14. Ділові ігри як метод оцінки персоналу.
15. Класифікація ділових ігор.
16. Визначення оціночних критеріїв в системі оцінки персоналу.
17. Види оціночних методик.
18. Сутність соціально-психологічного клімату і його співвідношення з 

кліматом підприємства.
19. Структура соціально-психологічного клімату та чинники, що впливають 

на його формування.
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20. Складові моделі сприятливого (здорового) соціально-психологічного 
клімату колективу.

21. Соціально-психологічний тренінг як психологічний тренажер 
підвищення ефективності професійної діяльності.

22. Основні методи соціально-психологічного тренінгу.
23. Етапи та тривалість тренінгових занять.

6.6. Шкала відповідності оцінок

Рейтингова
оцінка

Оцінка за 100- 
бальною 
шкалою

Значення оцінки

А 90-100 балів Відмінно -  відмінний рівень знань (умінь) в 
межах обов'язкового матеріалу з, 
можливими, незначними недоліками

В 82-89 балів Дуже добре -  достатньо високий рівень 
знань (умінь) в межах обов'язкового 
матеріалу без суттєвих (грубих) помилок

С 75-81 балів Добре -  в цілому добрий рівень знань 
(умінь) з незначною кількістю помилок

Б 69-74 балів Задовільно -  посередній рівень знань 
(умінь) із значною кількістю недоліків, 
достатній для подальшого навчання або 
професійної діяльності

Е 60-68 балів Достатньо -  мінімально можливий 
допустимий рівень знань (умінь)

ЕХ 35-59 балів Незадовільно з можливістю повторного 
складання -  незадовільний рівень знань, з 
можливістю повторного перескладання за 
умови належного самостійного 
доопрацювання

Е 1-34 балів Незадовільно з обов'язковим повторним 
вивченням курсу -  досить низький рівень 
знань (умінь), що вимагає повторного 
вивчення дисципліни



7. Навчально-методична картка дисципліни

Навчально-методична картка дисципліни «Психологічні технології відбору та роботи з персоналом» 
для студентів спеціальності 053 Психологія, освітньої програми 053.00.03 Психологія бізнесу та управління 

Разом : 150 год., лекції -  10 год., практичні заняття -  36 год., семінарські заняття -  10 год., модульний контроль -  10 год., самостійна робота -  54 год.

Модулі Змістовий модуль 
1

Змістовий модуль 
2

Змістовий модуль 3 Змістовий модуль 4 Змістовий модуль 5

Назва модуля Базові психологічні 
технології відбору 
та забезпечення 
ефективності 
діяльності 
персоналу

Технологія
адаптації

персоналу

Технологія оцінки 
персоналу

Технологія 
формування 

сприятливого 
соціально- 

психологічного 
клімату в 
колективі

Технологія
розвитку

персоналу

Кіль-сть балів за 
модуль

86 86 75 75 86

Теми
лекцій

1. Інформаційний, 
діагностичний та 
корекційно- 
тренінговий 
компоненти 
технологій відбору та 
роботи з персоналом.

2. Психологічний 
супровід адаптації 
нового працівника 
організації.

3. Особливості та 
структура процедури 
оцінки персоналу в 
компанії.

4. Фактори та 
параметри соціально- 
психологічного 
клімату колективу.

5. Соціально- 
психологічний 
тренінг як 
психологічний 
тренажер підвищення 
ефективності 
професійної 
діяльності.

Кількість балів 1 1 1 1
Теми
практичних
занять

1. Профіль професії. 
Побудова 
професіограми.
2.
Психодіагностичний
інструментарій

4. Психологічна 
діагностика процесу 
адаптації.
5. Оптимізація та 
прискорення процесів

8. Діагностичні 
критерії оцінки 
персоналу.
9. Якісні методи 
оцінки персоналу.

11. «Зовнішні» і 
«внутрішні» 
показники соціально- 
психологічного 
клімату.

13. Тренінг впевненої 
поведінки у складних 
переговорах.
14. Тренінг 
активізації мотивів та
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відбору персоналу (4 
год.).
3. Психокорекційні 
програми навчання 
умовно придатних 
кандидатів.

адаптації працівників 
в організації.
6. Експертна оцінка 
особистості керівника. 
Професійна етика 
менеджера.
7. Діагностика стилю 
керівництва.

10. Кількісні методи 
оцінки персоналу.

12. Діагностичні 
критерії соціально- 
психологічного 
клімату (4 год.).

створення і 
посилення робочої 
мотивації.
15. Тренінг 
лідерського 
потенціалу та 
командної взаємодії.
16. Тренінг 
толерантності.

Кількість балів 44 44 33 33 44
Теми
семінарських
занять

1. Зміст та основні 
завдання відбору 
персоналу. Рекрутинг.

2. Ділові ігри як метод 
оцінки персоналу.

3. Завдання та функції 
системи оцінки 
персоналу.

4. Модель сприятливого 
(здорового) соціально- 
психологічного клімату 
колективу.

5. Етапи, тривалість та 
складові тренінгових 
занять.

Кількість балів 11 11 11 11 11
Самостійна
робота

Складання
психокорекційної

програми

Складання мануалу 
методик

Приклади використання 
методів

Приклади оптимізації 
соціально-

психологічного клімату

Складові тренінгу

Кількість балів 5 5 5 5 5
Види поточного 
контролю

Модульна 
контрольна робота 

-  25 балів

Модульна
контрольна робота -  

25 балів

Модульна контрольна 
робота -  25 балів

Модульна контрольна 
робота -  25 балів

Модульна контрольна 
робота -  25 балів

Рейтингові

бали

Загальна кількість балів -  408 
Коефіцієнт для переведення у 100-бальну шкалу -  6,8

Підсумковий
контроль

Екзамен
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8. Рекомендовані джерела

Основна література:
1. Базиль Л.О., Орлов В.Ф. (2018). Консультування з професійної 

кар’єри як важливий чинник самореалізації майбутніх фахівців. 
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