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1. Загальна інформація 

Назва дисципліни Психологія праці 

Викладач (-і) Гоян Ігор Миколайович 

Контактний телефон 

викладача 

050–373–71–25 

E-mail викладача ihor.hoian@pnu.edu.ua 

Формат дисципліни Очний / заочний 

 

Обсяг дисципліни 90 год.; кількість кредитів ECTS – 3 

Посилання на сайт 

дистанційного навчання 

http://www.d-learn.pu.if.ua 

Консультації понеділок, 14.00 год. – 16.30 год. 

2. Анотація до курсу 

Курс «Психологія праці» є складовою частиною блоку фундаментальних загально-психологічних дисциплін, які визначають підготовку 

професійних психологів. Передумови для вивчення дисципліни: оволодіння фаховими компетентностями, що формуються під час вивчення 

дисциплін «Загальна психологія», «Історія психології», «Філософія», «Соціальна психологія», «Психологія управління», «Вікова психологія», 

«Педагогічна психологія». 

Вивчення курсу “Психологія праці” є необхідною умовою засвоєння компетентностей у відповідності із першим (бакалаврським) рівнем вищої 

освіти, набуття професійної кваліфікації: психолог. 

3. Мета та цілі курсу  

Мета – формування системи знань про закономірності функціонування  та активізації психічних функцій людини в процесі трудової діяльності; 

соціально-психологічні і мотиваційні механізми ефективної праці; психологічні особливості профорієнтації, профадаптації, профреабілітації, 

профвідбору, професійної підготовки кадрів, психологічні особливості різних видів трудової діяльності тощо.  

Завдання – сформувати систему знань теоретичного та практичного характеру, які стосуються: 

- змісту та місця психології праці в системі наукового знання, історії її становлення, законів, принципів, підходів, методів, психологічного сенсу 

праці; 

- розвитку суб'єкта праці в процесі професіоналізації та професіогенезу особистості, професійної орієнтації та переорієнтації людини, вибору 

професії, побудови кар'єри тощо; 

- базових навичок вдосконалення виробничих відносин і підвищення якості праці; 

- психологічних проблем стимулювання трудової діяльності та мотивації праці, проблем успішності, працездатності та професійного потенціалу 

сучасного працівника, самореалізації особистості у різних видах професійної діяльності, а також психологічних проблем вивчення професій у 

http://www.d-learn.pu.if.ua/index.php?mod=course&action=ReviewAllCourseInCategory&id_cat=51
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сучасних соціокультурних умовах. 

4. Результати навчання (компетентності) 

Компетентності загальні: 

Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності. 

.Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями, мислити концептуально, системно, саногеннно. 

Здатність бути критичним і самокритичним,  

Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

Навички міжособистісної взаємодії, володіння соціально-психологічними механізмами взаєморозуміння і взаємовпливу. 

Здатність працювати в команді. 

Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства 

та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні, знання юридичних та морально-

етичних нормативно-регулятивних засад професійної діяльності психолога і готовність неухильно дотримуватись. 

Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та 

закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і 

технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.    

Здатність розуміти психологічний зміст суспільних процесів і впливати на них з позицій принципу гуманізму; ставитись з повагою до 

мультикультурності та різноманітності. 

Компетентності фахові: 

Здатність оперувати категоріально-понятійним апаратом психології праці. 

Здатність до розуміння природи поведінки, діяльності та вчинків. 

Здатність самостійно збирати та критично опрацьовувати, аналізувати та узагальнювати психологічну інформацію з різних джерел.  

Здатність використовувати валідний і надійний психодіагностичний інструментарій. 

Здатність самостійно планувати, організовувати та здійснювати психологічне дослідження. 

Здатність аналізувати та систематизувати одержані результати, формулювати аргументовані висновки та рекомендації. 

Здатність організовувати та надавати психологічну допомогу (індивідуальну та групову).  

Здатність здійснювати просвітницьку та психопрофілактичну роботу  відповідно до запиту населення. 

Здатність дотримуватися норм професійної етики. 

Здатність до особистісного та професійного самовдосконалення, навчання та саморозвитку. 

5. Організація навчання курсу 
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Обсяг курсу 

Вид заняття Загальна кількість годин 

лекції 12 

семінарські заняття / практичні / лабораторні 18 

самостійна робота 60 

Ознаки курсу 

Семестр Спеціальність 
Курс 

(рік навчання) 

Нормативний / 

вибірковий 

5-й семестр 053 Психологія ІІІ курс Нормативний 

Тематика курсу 

Тема, план Форма заняття Література Завдання, год. Вага оцінки Термін 

виконання 

Тема 1. Предмет та 

завдання психології 

праці. 

 

лекція, 2 год.  

семінарське 

заняття, 1 год. 

1. Баклицький І.О. Психологія праці: 

Підручник. 2-ге вид., пер. і доп. – К.: 

Знання, 2008. – 655 с.  

2. Балл Г.О., Бастун М.В., Гордієнко 

В.І., Красильникова Г.В., 

Красильников С.Р. Психологія праці 

та професійної підготовки 

особистості: Навч. посіб. – 

Хмельницький: ТУП, 2001. – 330 с. 

3. Климов Е.А. Введение в психологию 

труда: Учеб. пособие для вузов по 

спец. "Психология". – М.: МГУ, 1988. 

–197 с.   

4. Ложкин Г. В. Психология труда / Г.В. 

Ложкин. – К. : Освита Украины, 2013. 

– 124 с.   

5. Лукашевич Н. П. Психология труда : 

учеб. пособ. / Н. П.  Лукашевич, И. В. 

Сингаевская, Е. И. Бондарчук. – 2-е 

узд., доп. и перераб. – К. : МАУП, 

підготовка конспекту 

семінарського 

заняття та 

візуалізованої 

презентації, 4 год. 

3 бали (вибірково, 

під час опитування 

на семінарі). 

Вересень 

(згідно з 

електронним 

розкладом) 
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2004. – 112 с. 

6. Малхазов О. Р. Психологія праці : 

навч. посіб. / Малхазов О. Р. – К. : 

НАУ, 2008. – 168 с. 

7. Психологія праці: навч. посіб. / Г.В. 

Ложкін, Н.Ю. Воленюк, О.О. Солтик; 

за заг. ред. Г.В. Ложкіна. – 

Хмельницький: ХНУ, 2013. – 191 с.  

1.  

Тема 2. Історія 

виникнення та 

розвиток психології 

праці. 

семінарське 

заняття, 1 год. 

1. Баклицький І.О. Психологія праці: 

Підручник. 2-ге вид., пер. і доп. – К.: 

Знання, 2008. – 655 с.  

2. Климов Е.А. Введение в психологию 

труда: Учеб. пособие для вузов по 

спец. "Психология". – М.: МГУ, 

1988. –197 с.   

3. Ложкин Г. В. Психология труда / 

Г.В. Ложкин. – К. : Освита Украины, 

2013. – 124 с.   

4. Лукашевич Н. П. Психология труда : 

учеб. пособ. / Н. П.  Лукашевич, И. В. 

Сингаевская, Е. И. Бондарчук. – 2-е 

узд., доп. и перераб. – К. : МАУП, 

2004. – 112 с. 

5. Малхазов О. Р. Психологія праці : 

навч. посіб. / Малхазов О. Р. – К. : 

НАУ, 2008. – 168 с. 

6. Психологія праці: навч. посіб. / Г.В. 

Ложкін, Н.Ю. Воленюк, О.О. Солтик; 

за заг. ред. Г.В. Ложкіна. – 

Хмельницький: ХНУ, 2013. – 191 с.  

7. Психологія праці: навч. посіб. / Г.В. 

Ложкін, Н.Ю. Воленюк, О.О. Солтик; 

підготовка конспекту 

семінарського 

заняття та 

візуалізованої 

презентації, 6 год. 

3 бали (вибірково, 

під час опитування 

на семінарі). 

Вересень 

(згідно з 

електронним 

розкладом) 
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за заг. ред. Г.В. Ложкіна. – 

Хмельницький: ХНУ, 2013. – 191 с.  

Тема 3. Методи 

психології праці. 

семінарське 

заняття, 2 год. 

1.Климов Е.А. Введение в психологию 

труда: Учеб. пособие для вузов по спец. 

"Психология". – М.: МГУ, 1988. –197 с.  

2. Ложкин Г. В. Психология труда /  Г.В. 

Ложкин. – К. : Освита Украины, 2013. – 

124 с.   

3. Малхазов О. Р. Психологія праці : 

навч. посіб. / Малхазов О. Р. – К. : НАУ, 

2008. – 168 с. 

4. Психологія праці: навч. посіб. / Г.В. 

Ложкін, Н.Ю. Воленюк, О.О. Солтик; за 

заг. ред. Г.В. Ложкіна. – Хмельницький: 

ХНУ, 2013. – 191 с.  

підготовка конспекту 

семінарського 

заняття та 

візуалізованої 

презентації, 6 год. 

3 бали (вибірково, 

під час опитування 

на семінарі). 

Вересень 

(згідно з 

електронним 

розкладом) 

Тема 4. Трудова 

діяльність і трудові дії 

як предмет психології 

праці. 

лекція, 2 год. 

семінарське 

заняття, 2 год. 

1.Климов Е.А. Введение в психологию 

труда: Учеб. пособие для вузов по спец. 

"Психология". – М.: МГУ, 1988. –197 с.  

2. Ложкин Г. В. Психология труда /  Г.В. 

Ложкин. – К. : Освита Украины, 2013. – 

124 с.   

3. Малхазов О. Р. Психологія праці : 

навч. посіб. / Малхазов О. Р. – К. : НАУ, 

2008. – 168 с. 

4. Психологія праці: навч. посіб. / Г.В. 

Ложкін, Н.Ю. Воленюк, О.О. Солтик; за 

заг. ред. Г.В. Ложкіна. – Хмельницький: 

ХНУ, 2013. – 191 с.  

5. Пряжников Н.С. , Пряжникова Е.Ю. 

Психология труда и человеческого 

достоїнства. – М:Академия, 2004. 

підготовка конспекту 

семінарського 

заняття та 

візуалізованої 

презентації, 4 год.; 

 

 

3 бали (вибірково, 

під час опитування 

на семінарі). 

Жовтень 

(згідно з 

електронним 

розкладом) 

Тема 5. Людина як 

суб’єкт праці. 

лекція, 2 год. 

семінарське 

1. Психологія праці: навч. посіб. / Г.В. 

Ложкін, Н.Ю. Воленюк, О.О. Солтик; за 

підготовка конспекту 

семінарського 

3 бали (вибірково, 

під час опитування 

Жовтень 

(згідно з 
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заняття, 2 год. заг. ред. Г.В. Ложкіна. – Хмельницький: 

ХНУ, 2013. – 191 с.  

2.Пряжников Н.С., Пряжникова Е.Ю. 

Психология труда и человеческого 

достоїнства. – М:Академия, 2004.  

3.Рибалка В. В. Психологія праці 

особистості : навч.-метод. посіб. /  

Рибалка В. В. – К. ; Кременчук: ПП 

Щербатих, 2006. – 76 с. 

4.Толочек В.А. Современная психология 

труда: Учеб. пособ. – СПб.: Питер, 2005. 

– 479 с.  

5.Траверсе Т. М. Психологія праці: 

навч.-метод. посіб. / Траверсе Т. М. – К. : 

ІПО Київського нац. у-ту імені Тараса 

Шевченка, 2004. – 116 с. 

заняття та 

візуалізованої 

презентації, 6 год.; 

 

на семінарі). електронним 

розкладом) 

 

Тема 6. Динаміка 

психічних станів у 

трудовій діяльності. 

лекція, 2 год. 

семінарське 

заняття, 2 год. 

1.Баклицький І.О. Психологія праці: 

Підручник. 2-ге вид., пер. і доп. – К.: 

Знання, 2008. – 655 с.  

2. Ложкин Г. В. Психология труда / Г.В. 

Ложкин. – К. : Освита Украины, 2013. – 

124 с.  

3. Лукашевич Н. П. Психология труда : 

учеб. пособ. / Н. П.  Лукашевич, И. В. 

Сингаевская, Е. И. Бондарчук. – 2-е узд., 

доп. и перераб. – К. : МАУП, 2004. – 112 

с. 

4. Малхазов О. Р. Психологія праці : 

навч. посіб. / Малхазов О. Р. – К. : НАУ, 

2008. – 168 с. 

5. Психологія праці: навч. посіб. / Г.В. 

Ложкін, Н.Ю. Воленюк, О.О. Солтик; за 

заг. ред. Г.В. Ложкіна. – Хмельницький: 

підготовка конспекту 

семінарського 

заняття та 

візуалізованої 

презентації, 8 год. 

3 бали (вибірково, 

під час опитування 

на семінарі). 

Жовтень 

(згідно з 

електронним 

розкладом) 
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ХНУ, 2013. – 191 с. 

Тема 7. Психологічна 

класифікація професій. 

лекція, 2 год.  

семінарське 

заняття, 2 год. 

1. Баклицький І.О. Психологія праці: 

Підручник. 2-ге вид., пер. і доп. – К.: 

Знання, 2008. – 655 с.  

2.Климов Е.А. Введение в психологию 

труда: Учеб. пособие для вузов по спец. 

"Психология". – М.: МГУ, 1988. –197 с.   

3. Малхазов О. Р. Психологія праці : 

навч. посіб. / Малхазов О. Р. – К. : НАУ, 

2008. – 168 с. 

4. Психологія праці: навч. посіб. / Г.В. 

Ложкін, Н.Ю. Воленюк, О.О. Солтик; за 

заг. ред. Г.В. Ложкіна. – Хмельницький: 

ХНУ, 2013. – 191 с.  

5. Психологія праці: навч. посіб. / Г.В. 

Ложкін, Н.Ю. Воленюк, О.О. Солтик; за 

заг. ред. Г.В. Ложкіна. – Хмельницький: 

ХНУ, 2013. – 191 с.  

 

підготовка конспекту 

семінарського 

заняття та 

візуалізованої 

презентації, 6 год.; 

 

3 бали (вибірково, 

під час опитування 

на семінарі). 

Листопад 

(згідно з 

електронним 

розкладом) 

Тема 8. Психологічне 

вивчення професій. 

лекція, 2 год. 

семінарське 

заняття, 2 год. 

1.Баклицький І.О. Психологія праці: 

Підручник. 2-ге вид., пер. і доп. – К.: 

Знання, 2008. – 655 с.  

2.Климов Е.А. Введение в психологию 

труда: Учеб. пособие для вузов по спец. 

"Психология". – М.: МГУ, 1988. –197 с.   

3.Малхазов О. Р. Психологія праці : 

навч. посіб. / Малхазов О. Р. – К. : НАУ, 

2008. – 168 с. 

підготовка конспекту 

семінарського 

заняття та 

візуалізованої 

презентації, 6 год. 

 

3 бали (вибірково, 

під час опитування 

на семінарі). 

Листопад 

(згідно з 

електронним 

розкладом) 
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4.Психологія праці: навч. посіб. / Г.В. 

Ложкін, Н.Ю. Воленюк, О.О. Солтик; за 

заг. ред. Г.В. Ложкіна. – Хмельницький: 

ХНУ, 2013. – 191 с.  

5. Психологія праці: навч. посіб. / Г.В. 

Ложкін, Н.Ю. Воленюк, О.О. Солтик; за 

заг. ред. Г.В. Ложкіна. – Хмельницький: 

ХНУ, 2013. – 191 с.  

6.Траверсе Т. М. Психологія праці: 

навч.-метод. посіб. / Траверсе Т. М. – К. : 

ІПО Київського нац. у-ту імені Тараса 

Шевченка, 2004. – 116 с. 

Тема 9. Психологічна 

характеристика 

окремих видів трудової 

діяльності. 

семінарське 

заняття, 1год. 

1.Баклицький І.О. Психологія праці: 

Підручник. 2-ге вид., пер. і доп. – К.: 

Знання, 2008. – 655 с.  

2.Малхазов О. Р. Психологія праці : 

навч. посіб. / Малхазов О. Р. – К. : НАУ, 

2008. – 168 с. 

3.Психологія праці: навч. посіб. / Г.В. 

Ложкін, Н.Ю. Воленюк, О.О. Солтик; за 

заг. ред. Г.В. Ложкіна. – Хмельницький: 

ХНУ, 2013. – 191 с.  

4. Психологія праці: навч. посіб. / Г.В. 

Ложкін, Н.Ю. Воленюк, О.О. Солтик; за 

заг. ред. Г.В. Ложкіна. – Хмельницький: 

ХНУ, 2013. – 191 с.  

підготовка конспекту 

семінарського 

заняття та 

візуалізованої 

презентації, 4 год. 

 

3 бали (вибірково, 

під час опитування 

на семінарі). 

Листопад 

(згідно з 

електронним 

розкладом) 

Тема 10. Професійне 

самовизначення 

особистості 

семінарське 

заняття, 2год. 

1.Баклицький І.О. Психологія праці: 

Підручник. 2-ге вид., пер. і доп. – К.: 

Знання, 2008. – 655 с.  

2.Зеер Э. Ф. Психология 

профессионального развития : учеб. 

пособие для студ. высш. учеб. заведений 

/ Зеер Э. Ф. – 2-е изд.,  стереотип. – М. : 

підготовка конспекту 

семінарського 

заняття та 

візуалізованої 

презентації, 8 год. 

3 бали (вибірково, 

під час опитування 

на семінарі). 

Грудень 

(згідно з 

електронним 

розкладом) 
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Академия, 2007. – 240 с. 

3.Малхазов О. Р. Психологія праці : 

навч. посіб. / Малхазов О. Р. – К. : НАУ, 

2008. – 168 с. 

4.Психологія праці: навч. посіб. / Г.В. 

Ложкін, Н.Ю. Воленюк, О.О. Солтик; за 

заг. ред. Г.В. Ложкіна. – Хмельницький: 

ХНУ, 2013. – 191 с.  

5. Психологія праці: навч. посіб. / Г.В. 

Ложкін, Н.Ю. Воленюк, О.О. Солтик; за 

заг. ред. Г.В. Ложкіна. – Хмельницький: 

ХНУ, 2013. – 191 с. 

Тема 11. Психолог 

праці як суб’єкт 

трудової діяльності. 

семінарське 

заняття, 1 год. 

1.Баклицький І.О. Психологія праці: 

Підручник. 2-ге вид., пер. і доп. – К.: 

Знання, 2008. – 655 с.  

2.Вірна Ж. П. Мотиваційно-смислова 

регуляція у професіоналізації психолога 

: моногр. / Вірна Ж. П. – Луцьк : «Вежа» 

Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 

2003. – 320 с. 

3.Вимоги до конкурентоспроможного 

спеціаліста / Т.В. Андрущенко // 

Педагогіка і психологія проф. освіти. – 

2007. – № 5. – С. 43-47.  

4.Малхазов О. Р. Психологія праці : 

навч. посіб. / Малхазов О. Р. – К. : НАУ, 

2008. – 168 с. 

5.Озерська О.Ю. Підготовка менеджерів 

японських компаній  // Теорія і практика 

упр. соц. системами: філос., психологія, 

педагогіка, соціол. – 2008. – № 1. – С. 

60-65. 

6.Психологія праці: навч. посіб. / Г.В. 

підготовка конспекту 

семінарського 

заняття та 

візуалізованої 

презентації, 6 год. 

3 бали (вибірково, 

під час опитування 

на семінарі). 

Грудень 

(згідно з 

електронним 

розкладом) 
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Ложкін, Н.Ю. Воленюк, О.О. Солтик; за 

заг. ред. Г.В. Ложкіна. – Хмельницький: 

ХНУ, 2013. – 191 с.  

1. 7.Психологія праці: навч. посіб. / Г.В. 

Ложкін, Н.Ю. Воленюк, О.О. Солтик; за 

заг. ред. Г.В. Ложкіна. – Хмельницький: 

ХНУ, 2013. – 191 с. 

2. 8.Професійний та особистісний розвиток 

майбутніх фахівців / Г. Дегтярьова, Л. 

Руденко, М. Федюк // Педагогіка і 

психологія проф. освіти. – 2008. – № 1. – 

С. 203-211. 
6. Система оцінювання курсу 

Загальна система 

оцінювання курсу 

Структура розподілу балів у ході аудиторно-самостійної роботи студентів (вересень – грудень): 

1) присутність на лекційному занятті – 3 бали;  

2) усні відповіді на семінарських заняттях з використанням візуалізованих презентацій своїх відповідей – 

максимально 3 бали (4 оцінки із 9 семінарських занять); 

3) дві письмові роботи (в межах семінарських занять) – максимально 11 балів (К.Р.№1 – 5 балів; К.Р.№2 – 6 балів). 

4) контроль за самостійною роботою – здійснюється при написанні контрольних робіт із наперед визначених 

робочою програмою тем. Максимальна кількість балів – 11  

Підсумковий контроль – іспит (екзамен): 

1) теоретичний тур – письмовий іспит (в екзаменаційному білеті 4 питання, які максимально оцінюються –50 балів 

(питання тем 1-5; - по 12 балів; питання тем 6-11 – по 13 балів). 

За бажанням студента можна пройти підсумковий контроль (екзамен) у тестовій формі (із використанням 

комп’ютерних технологій). У тесті 50 запитань. Кожна правильна відповідь оцінюється 1 бал. Час проходження 

тестування – 50 хвилин. Максимальна кількість балів – 50. 

Загальна кількість – 50 балів. 

Сумарна кількість – 100 балів. 

Вимоги до письмової 

роботи 

 

Дві  письмові роботи: 

Робота 1 – охоплює матеріал лекційних тем 1-2-3-4-5. Кількість запитань: 5.  

4 - запитання відкритого типу (без варіантів відповідей); 1 – у тестовій формі. Час виконання: 90 хв. (в межах 

семінарського заняття). Кожне завдання – 1 бал. Максимальний бал – 5. 

Робота 2 – охоплює матеріал тем 6-7-8-9-10-11. Кількість запитань: 6.  
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4 - запитання відкритого типу (без варіантів відповідей). 2 – у тестовій формі. Час виконання: 90 хв. (в межах 

семінарського заняття). Кожне завдання – 1 бал. Максимальний бал – 6. 

Семінарські заняття В межах 9 запланованих семінарських занять є обов’язковими 4 усних відповідей, які оцінюються як кожна окремо 

по 3 бали. 

Семінарські заняття покликані утвердити у студентів конкретні знання з дисципліни, сприяти розвитку 

аналітичного мислення, формувати навички розробок презентацій з обраних тем, публічних виступів, умінню 

проводити дискусії на актуальні, визначені теми, займати чітку професійну та громадянську позицію. 

Умови допуску до 

підсумкового контролю 

Належне виконання: 

1) змісту питань планів семінарських занять. Для цього необхідно готувати конспекти семінарських занять. 

Вітається якісна підготовка візуалізованих презентацій для відповідей на семінарські питання. Візуалізувана 

презентація на семінарське питання не повинна перевищувати 40 слайдів. Однак слід пам’ятати, що візуалізована 

презентація тільки доповнює підготовлену основну відповідь студента. 

2) двох письмових (контрольних) робіт протягом семестру. Виконання цих завдань передбачає якісну, системну, 

цілеспрямовану навчальну діяльність студента у підготовці до написання роботи. 

Студент допускається до підсумкового контролю (екзамен) за умови відпрацювання усіх «заборгованостей» та 

набору 26 і більше балів (максимально – 50). 

7. Політика курсу 

При організації освітнього процесу студенти, викладачі, методисти та адміністрація діють відповідно до: Положення про організацію освітнього 

процесу (посилання); Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів (посилання);  Положення про академічні 

відпустки та повторне навчання в вищих закладах освіти (посилання);   Положення про моніторинг якості рівня знань здобувачів вищої освіти 

(02.03.2016, №43-АГП) (посилання);  Положення про академічну доброчесність (посилання); Положення про порядок навчання студентів за 

індивідуальним графіком (посилання);  Положення про порядок повторного вивчення дисциплін (кредитів ECTS) в умовах ECTS (№18 від 

2.02.2016р.) (посилання);   

Політика курсу «Історія психології» грунтується на принципах академічної доброчесності. Студент виконує усі завдання, які зазначені у програмі 

(силабусі) вчасно. За умови відсутності студента на лекції чи семінарському занятті, отримання незадовільної оцінки на семінарських заняттях 

або ж неякісного виконання візуалізованої презентації визначений день для відпрацювання пропущених аудиторних занять, незадовільних оцінок 

та подачі для попереднього перегляду візуалізованих презентацій – понеділок, 14.00 год. – 16.30 год. У випадку запозичення робіт (випадків 

плагіату), виявів академічної недоброчесності (списування), викладач пропонує студентові повторно виконати необхідний вид роботи. При 

бажанні студента підвищити підсумкову оцінку пропонується виконання індивідуального завдання – письмова робота із попередньо узгоджених 

тем семінарських занять. Якщо студент не ліквідував заборгованість за талоном №3 (при комісії) і не набрав мінімум 50 балів, йому буде 

запропоновано повторне вивчення даної навчальної дисципліни. 

8. Рекомендована література 

Базова 

http://nmv.pnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/118/2018/04/Polozhennia-pro-monitorynh-yakosti-rivnia-znan-zdobuvachiv-vyshchoi-osvity-02.03.2016-№43-AHP.pdf
http://nmv.pnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/118/2018/04/Polozhennia-pro-monitorynh-yakosti-rivnia-znan-zdobuvachiv-vyshchoi-osvity-02.03.2016-№43-AHP.pdf
https://nmv.pnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/118/2019/09/наказ-628.pdf
https://nmv.pnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/118/2019/09/наказ-628.pdf
http://nmv.pnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/118/2018/04/Polozhennia-pro-poriadok-povtornoho-vyvchennia-dystsyplin-kredytiv-ECTS-v-umovakh-ECTS-№18-vid-2.02.2016r..pdf
http://nmv.pnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/118/2018/04/Polozhennia-pro-poriadok-povtornoho-vyvchennia-dystsyplin-kredytiv-ECTS-v-umovakh-ECTS-№18-vid-2.02.2016r..pdf
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8. Баклицький І.О. Психологія праці: Підручник. 2-ге вид., пер. і доп. – К.: Знання, 2008. – 655 с. westudents.com.ua/knigi/530-psihologya-prats-

baklitskiyo.html  

9. Балл Г.О., Бастун М.В., Гордієнко В.І., Красильникова Г.В., Красильников С.Р. Психологія праці та професійної підготовки особистості: Навч. 

посіб. – Хмельницький: ТУП, 2001. – 330 с. 

10. Баріхашвілі І.І. Психологічні основи профорієнтації і професійного самовизначення. Навчальний посібник. – К.: Ніка-Центр, 2008. – 208 с.  

11. Бодров В.А. Психология профессиональной пригодности: Учеб. пособ. для вузов – СПб.: Perse, 2001. – 511 с.  

12. Джуєлл Л. Индустриально-организационная психология. Учебник для вузов – СПб.: 2001. – 720 с.  

13. Иванова Е. М. Психология профессиональной деятельности / Иванова Е. М. – М. : ПЕР СЭ, 2006. – 382 с. 

14. Карпенко Г.В. Психологія праці та вибір професії: Навч.-метод. посібник. – Суми : Університетська книга, 2008. – 168 с.  

15. Климов Е.А. Введение в психологию труда: Учеб. пособие для вузов по спец. "Психология". – М.: МГУ, 1988. –197 с.   

16. Кожан Т.О. Професійна орієнтація: Навч. посіб. – К., 2009. – 214 с.  

17. Корольчук М.С. Психофізіологія діяльності / Підручник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Ельга, Ніка-Центр, 2003. – 395 с.  

18. Корольчук М.С., Крайнюк В.М. Теорія і практика професійного психологічного відбору: Навч. посіб. для слухачів та студ. ВНЗ. – К.: 

НікаЦентр, 2006. – 532 с.  

19. Корольчук М.С., Осьодло В.І. Психодіагностика: Навч. посібник/за ред.М.С. Корольчука. – К.: Ельга, Ніка-Центр ,2004. – 400 с.   

20. Крушельницька Я.В. Фізіологія і психологія праці: Підручник / Київський національний економічний ун-т. – К. : КНЕУ, 2003. – 367 с.   

21. Климов Е. А. Психология профессионального самоопределения / Климов Е. А. – М. : Академия, 2004. – 304 с. 

22. Климов Е. А. Пути в профессионализм : учеб. пособ. / Е. А. Климов. – М. : Флинта, 2003. – 320 с. 

23. Ложкин Г. В. Психология труда / Г.В. Ложкин. – К. : Освита Украины, 2013. – 124 с.   

24. Лукашевич Н. П. Психология труда : учеб. пособ. / Н. П.  Лукашевич, И. В. Сингаевская, Е. И. Бондарчук. – 2-е узд., доп. и перераб. – К. : 

МАУП, 2004. – 112 с. 

25. Малхазов О. Р. Психологія праці : навч. посіб. / Малхазов О. Р. – К. : НАУ, 2008. – 168 с. 

26. Малхазов О. Р. Професійний відбір та впровадження новітніх технічних засобів у роботі з персоналом / О. Р. Малхазов, О. М. Кокун // 

Соціальна психологія. – 2005. – № 4 (12). – С. 84–90.   

27. Нагаєв В.М. Конфліктологія: Курс лекцій. – К.: ЦНЛ, 2004. – 198 с.  

28.   Психологія праці: навч. посіб. / Г.В. Ложкін, Н.Ю. Воленюк, О.О. Солтик; за заг. ред. Г.В. Ложкіна. – Хмельницький: ХНУ, 2013. – 191 с. 

//www.google.com/search?q=  

29. Пряжников Н.С. , Пряжникова Е.Ю. Психология труда и человеческого достоїнства. – М:Академия, 2004. 

file:///D:/User/Downloads/%D0%9F%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%BD%D0 16. Орбан-Лембрик Л.Е. Психологія управління. – К.: 
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