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Мета навчальної дисципліни полягає у підготовці магістрантів з освітніх вимірювань до успішної
діяльності у галузі роботи з людськими ресурсами, зокрема у контексті використання тестування.
Місце дисципліни у програмі підготовки фахівця. «Тестування у галузі HR-менеджменту»
належить до ІІ циклу дисциплін варіативної частини навчального плану підготовки магістрів з
освітніх вимірювань та має міжпредметні зв’язки з дисциплінами, серед яких «Основи освітніх
вимірювань», «Моніторинг якості освіти», «Організація роботи експертних груп», «Стандарти якості
освіти».
Програма навчальної дисципліни. Лекція 1. Управління людськими ресурсами (П/з 1. Концепція
HR-менеджменту; П/з 2. Напрями діяльності HR-менеджера; П/з 3. Тести-опитувальники). Лекція 2.
Застосування тестів HR-менеджером (П/з 4. Проективні методики; П/з 5. Методи професійного
самовизначення; П/з 6. Психодіагностика особистості). Лекція 3. Управління мотивацією персоналу
(П/з 7. Психологічна атмосфера у колективі; П/з 8. Визначення психофізіологічного стану
працівника; П/з 9. Стресостійкість та професійне вигорання). Лекція 4. Місце тестування у
мотиваційній сфері (П/з 10. Типи трудової мотивації; П/з 11. Мотивація на досягнення успіху).
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Методичне забезпечення: навчальна та робоча програми навчальної дисципліни, дидактична карта,
комплекси психологічних тестів, педагогічні тести з дисципліни.
Реєстрація на навчальну дисципліну: за вибором у ІІІ семестрі магістратури.
Викладач: Макаренко Олена Леонідівна.
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