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№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Тема 1. Об’єкт, предмет цілі та задачі психології праці. Категорії 

“діяльності” та “праці” у психології. Взаємозв’язки психології праці 

з іншими дисциплінами. Основні розділи психології праці. 

Психологія праці. Інженерна психологія. Ергономіка. 

Організаційна психологія. Професійна  орієнтація. Психологічний 

супровід професійної діяльності. Парадигми психології праці. 

4 

2 Тема 2. Початок формування психології праці. Виникнення 

прикладної психології праці. Психотехніка та наукова організація 

праці. Коротка характеристика історії становлення і розвитку 

психології праці, як галузі наукового знання. Історія вітчизняної і 

зарубіжної психології праці як прикладній психології у сфері 

господарського життя суспільства. Витоки психології праці: 

зарубіжна і вітчизняна психотехніка, гуманістичний напрям 

менеджменту, системний і ситуаційний підходи в менеджменті. 

Психологія праці в Росії, СРСР і сучасний стан психології праці в 

Україні. 

6 

3 Тема 3. Основні групи дослідницьких методів у психології праці. 

Класифікація методів. Специфіка описових та формуючих 

методів. Головні риси базового методу психології і праці методу 

спостереження. Сутність трудового методу вивчення професійної 

діяльності. Можливості та обмеження використання трестів в 

психології праці. Особливості використання лабораторного, 

природнього та формуючого експерименту. Планування, 

нормування і контроль праці трудового колективу. 
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4 Тема 4. Праця як суспільно-історичне явище. Ознаки праці, їх 

психологічний аналіз. Праця як специфічна діяльність людини. 

Основні компоненти трудової діяльності. Мета і завдання як 

важливі компоненти трудової діяльності. Мотиви трудової 

діяльності та їх психологічна характеристика. Знаряддя праці та їх 

психологічна характеристика. Поняття про робочі дії. Види 

робочих дій. Класифікація результатів трудової діяльності, їх 

психологічна характеристика. Психологічний аналіз поняття 

“трудовий пост”. Співвідношення понять трудової та професійної 

діяльності. Психологічні аспекти умов трудової діяльності.  

Засоби трудової діяльності, їх психологічна характеристика. 

4 

5 Тема 5. Поняття «суб’єкт праці». Структура суб’єкта праці – 

мотиваційні, когнітивні, операторні, емоційно-вольові показники 

професійної діяльності людини. Зовнішня структура: дія («окрема 

діяльність») як цілісний цикл (етап) трудової діяльності, 

психологічні дії та операції (уміння, навички). Внутрішня 

структура (зовнішні умови діяльності суб’єкта праці), знання, 

уявлення, образи (загальні і спеціальні), ціннісні орієнтації, 

інтереси, цілі, мотиви (професійні), професійна самосвідомість, 

індивідуально-типологічні особливості і професійно обумовлені 

здібності. Індивідуальний стиль діяльності суб’єкта праці. 

Психологічна структура особистості працівника (за О. Ф. 
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Лазурським, К. К. Платоновим, В. В. Рибалкою, А. К. Марковою). 

Мотиви трудової діяльності. Теорії мотивації (А. Маслоу, К. 

Альдерфер, Ф. Герцберг, Ф. Тейлор,  Х. Мюнстерберг, Е. Шейн, 

Є. Климов та ін.). Мотиви вибору професії. Мотиви вибору місця 

роботи. Чинники закріплення мотивів, пов’язаних з трудовою 

діяльністю. Професійно важливі якості суб’єкта праці. 

Періодизація розвитку людини як суб’єкта праці (за Є. Климовим, 

Б. Лівехуд, М. Пряжниковим). Суперечливі тенденції, що 

впливають на становлення суб’єкта праці як професіонала (за А. 

Марковою). Кризи професійного становлення. Чинники і фази 

криз професійного розвитку суб’єкта праці (за Е. Зеєром, Р. 

Шихі). Особливості психічного реагування суб’єкта праці на 

екстремальні професійні ситуації. Мотиви «виходу» з професії. 

Мотивація пошуку робочого місця. Особливості сучасної 

мотивації праці. Професійні захворювання та професійні 

деструкції (тенденції розвитку професійних деструкцій за А. 

Марковою; види професійного старіння за Н. Пряжниковим; види 

професійних деструкцій (за Е. Зеєром). 

6 Тема 6. Характеристика психічних станів особистості в процесі 

трудової діяльності. Поняття про функціональний стан 

особистості. Фактори, що впливають на функціональний стан 

особистості під час трудової діяльності. Психологічна 

характеристика оптимального та несприятливого функціональних 

станів працівника. Втома як вид несприятливого функціонального 

стану працівника. Ознаки, види та стани втоми. Відмінність 

понять “втома” і “стомлюваність”. Монотонія як характеристика 

несприятливого функціонального стану працівника. Умови 

подолання втоми та монотонії особистості працівника. Психічна 

насиченість та її вплив на якість праці особистості. Стрес як вид 

несприятливого функціонального стану особистості в трудовій 

діяльності. Види стресу. Способи управління емоціями під час 

стресових трудових ситуацій. Умови професійної діяльності та 

ефективність праці. Роль темпераменту у підвищенні якості праці 

особистості. Вплив професійної мотивації працівника на якість 

його праці. Вплив зовнішніх факторів на якість праці. Соціально-

психоло-гічний клімат у колективі та його значення у підвищенні 

якості праці. Роль робочого місця та робочої пози у підвищенні 

якості праці особистості. Фактори середовища та їх вплив на 

якість праці особистості. 
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7 Тема 7. Психологічне розуміння професійної діяльності (професія, 

трудовий пост, спеціальність, кваліфікація, посада). Типологія 

професійної діяльності. Огляд психологічних класифікацій 

професії  (С. Струмилін, Л. А. Йовайши, Є. Климов, Б. Братусь та 

ін.). Чинники забезпечення оптимальних взаємозв’язків людини і 

професії. Психологічне забезпечення професійної діяльності в 

екстремальних умовах і посттравматичний період. 
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8 Тема 8. Професіографування як основа пізнання світу професій. 

Професіограми і психограми професій. Професіографія як засіб 

психологічного вивчення професії і професійної діяльності 

людини. Професіографія та її місце в системі професійної 
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орієнтації населення. Принципи і методи психологічної  

професіографії. Способи опису професійної діяльності (за К. 

Платоновим, А. Марковою, Є. Романовою). Особливості побудови 

професіограми. Способи фіксації професіографічного матеріалу 

(табличні, описові, графічні, алгоритмічні). Професіограма 

професії, її структура. Психологічні чинники професіограми. 

Характеристика класифікаційної картки професії. Характеристика 

основних розділів професіограми.  Психолого-педагогічне 

забезпечення професіографічних досліджень осіб різного віку і 

соціального статусу. Аналітична професіограма як засіб 

забезпечення професійної діагностики кадрів. 

9 Тема 9. Трудова діяльність людини в системах: «Людина – жива 

природа». «Людина – техніка». «Людина – людина». «Людина – 

знакова система». «Людина – художній образ».  Особливості 

змісту і динаміки емоційно-вольових процесів у представників 

різних професій. Особливості спрямованості і системи мотивів у 

представників різних професій.  Суб’єктивна картина світу у 

представників різних професій. Особливості і характеристики 

пізнавальних процесів в професіях типу «Людина – знакова 

система». Особливості змісту і динаміки емоційно-вольових 

процесів в професіях типу «Людина – художній образ». Які 

особливості спрямованості особистості, системи мотивів у 

представників професій «Людина-людина». Особливості 

пізнавальної діяльності і перелік гностичних дій практичних 

психологів. Особливості саморегуляції у представників професій 

типу «Людина-художній образ». 
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10 Тема 10. Професійне самовизначення суб’єкта праці. Етапи 

професійного самовизначення особистості та їх психологічний 

аналіз. Проблема становлення професійної самосвідомості. 

Професійна кар’єра. Періодизація життя та професійного 

розвитку. Зовнішнє середовище, кар’єра та становлення 

професіоналізму суб’єкта. Психологічні проблеми професійного 

“вигорання” особистості, професійної деформації особистості та 

їх подолання. Професійна самоосвіта та її психологічний аналіз. 

Поняття про професійний життєвий шлях особистості, його 

структуру. 
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11 Тема 11. Специфіка діяльності психолога праці на підприємстві. 

Основні функції та завдання психолога праці в різних установах: 

комплексна психодіагностика властивостей, якостей та 

систематичне вивчення соціальних і індивідуальних особливостей 

працівників; психологічне консультування керівників, підлеглих, 

колег, клієнтів, надання їм допомоги у самопізнанні, 

самоорганізації, творчому самовдосконаленні, подоланні 

негативних наслідків для їхньої особистості несприятливих умов 

довкілля; психогігієна, психопрофілактика з метою забезпечення 

повноцінного психічного існування, подолання впливу 

несприятливих факторів на особистість (спрямованості, емоційної 

сфери, здібностей тощо); експертна психологічна оцінка нових 

технологій, планів, програм, методів психологічної діагностики з 

метою визначення ступеня їх відповідності завданням творчого 

розвитку особистості. Права та обов'язки психолога праці. 
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