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Примітка:
Співвідношення  кількості  годин  аудиторних  занять  до  самостійної  і
індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 1/1
для заочної форми навчання – 1/3



Мета та завдання навчальної дисципліни

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 сучасних
соціокультурних умовах.

Формування умінь та навичок, які стосуються:

- уявлень про найбільш значущі події,  факти і  персоналії  в історії  розвитку
психології праці;

- системи  наукових  понять,  які  характеризують  специфічні  психологічні
аспекти праці і особливості людини як суб’єкта праці;

- уявлень про різні види трудової діяльності та їхні специфічні особливості;

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 
знати: 

- предмет та основні завдання психології праці на сучасному етапі розвитку;
- зміст та специфіку проведення професійного відбору, профконсультування,

профадаптації, профреабілітації, профвідбору;
-  основні етапи розвитку психології праці як психологічної галузі знань;
-  історію виникнення і розвиток психологічних уявлень про працю;
-  основні методи дослідження психології праці;
-  основні  психологічні  ознаки  праці,  основні  психічні  регулятори  праці  та

рівні регуляції трудової діяльності;



-  основні етапи становлення людини як суб’єкта суб'єкта праці і специфічні
особливості формування професіонала;

-  основні вікові та біографічні кризи професіонала;
- специфіку  та  особливості  формування  та  розвитку  професійно  значущих

властивостей та якостей суб’єкта праці;
- психологічні питання безпеки праці;
- основні психічні та функціональні стани у трудовій діяльності, психологічні

класифікації професій;
- основні методи вивчення професій;
- психологічні характеристики окремих видів трудової діяльності;
- основні етапи та рівні професійного самовизначення;
- основні етапи розвитку психолога праці тощо. 

вміти:
- вільно оперувати понятійно-категоріальним апаратом психології праці;
- здійснювати психодіагностику працівників;
- використовувати сучасні методи психологічних досліджень, необхідних для

оцінювання  функціонального  стану  працівника,  його  особистісних
властивостей,  динаміки  працездатності,  встановлення  категорії  важкості  і
ступеня  монотонності  праці,  а  також  бути  поінформованим  із  змістом,
формами і методами роботи психолога на підприємстві;

- забезпечувати  корекцію  та  профілактику  несприятливих  функціональних
станів;

-  розробляти  психологічно  обгрунтовані  заходи  щодо  підтримання високої
працездатності і профілактики перевтоми працівників на виробництві; заходи
щодо  запобігання  та  усунення  явищ  монотонності  праці;  підвищення
змістовності та мотивації праці;

- використовувати професіограми у виробничій та психологічній практиці;
- використовувати технології професійного відбору працівників в організаціях;
- вивчати й аналізувати причини нещасних випадків;
- проектувати та розробляти раціональні режими праці і відпочинку відповідно

до умов і важкості праці;
- реагувати на конфлікти у трудовому колективі;
- вести переговори.

Передумови для вивчення дисципліни
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».



На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 год., 12 лекційних
та 18 год. практичних /3 кредити ECTS.

Програмні компетентності
Інтегральна
компетентність

Здатність  розв’язувати  складні  спеціалізовані  задачі  та
практичні  проблеми  у  сфері  психології  та  професійної
підготовки  у  процесі  навчання,  що  передбачають
застосування основних психологічних теорій та методів і
характеризуються  комплексністю  та  невизначеністю
умов.

Загальні
компетентності
(ЗК)

ЗК1.Здатність  застосовувати  знання  у  практичних
ситуаціях.
ЗК2.Знання та розуміння предметної області та розуміння
професійної діяльності.
ЗК3.Навички  використання  інформаційних  і
комунікаційних технологій.
ЗК4.Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями,
мислити концептуально, системно, саногеннно.
ЗК5.Здатність бути критичним і самокритичним, 
ЗК6.Здатність приймати обґрунтовані рішення.
ЗК7.Здатність генерувати нові ідеї (креативність).
ЗК8.Навички  міжособистісної  взаємодії,  володіння
соціально-психологічними механізмами взаєморозуміння
і взаємовпливу.
ЗК9.Здатність працювати в команді.
ЗК10.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.
ЗК11.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.   
ЗК12. Здатність розуміти психологічний зміст суспільних
процесів і впливати на них з позицій принципу гуманізму;
ставитись  з  повагою  до  мультикультурності  та



різноманітності
Спеціальні  (фахові,
предметні)
компетентності
(СК)

СК1.Здатність  оперувати  категоріально-понятійним
апаратом психології праці.
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.
СК8.Здатність  організовувати  та  надавати  психологічну
допомогу (індивідуальну та групову). 
СК9.Здатність  здійснювати  просвітницьку  та
психопрофілактичну  роботу  відповідно  до  запиту
населення.
СК10.Здатність дотримуватися норм професійної етики.
СК11.Здатність  до  особистісного  та  професійного
самовдосконалення, навчання та саморозвитку.

Програмні результати навчання
ПР1.Аналізувати  та  пояснювати  психічні  явища,  ідентифікувати  психологічні
проблеми та пропонувати шляхи її розв’язання.
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.
ПР5.Обирати  та  застосовувати  валідний  і  надійний  психодіагностичний
інструментарій  (тести,  опитувальники,  проективні  методики  тощо)
психологічного дослідження та технологій психологічної допомоги.
ПР6.Формулювати  мету,  завдання  дослідження,  володіти  навичками  збору
первинного матеріалу, дотримуватися процедури дослідження.
ПР7.Рефлексувати  і  критично  оцінювати  достовірність  одержаних  результатів
психологічного дослідження, формулювати аргументовані висновки.
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, які мають інші культуральні чи гендерно-вікові відмінності.
ПР14.Ефективно виконувати різні ролі у команді у процесі вирішення фахових
завдань, у тому числі демонструвати лідерські якості.
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.
ПР18.Вживати  ефективних  заходів  щодо  збереження  здоров’я  (власного  й
оточення) та за потреби визначати зміст запиту до супервізії.

Критерії оцінювання
Основними  критеріями,  що  характеризують  рівень  компетентності

студента при оцінюванні результатів навчання з навчальної дисципліни, є:
- своєчасне  і  у  повному  обсязі  виконання  всіх  навчальних  завдань,  що

передбачені робочою програмою навчальної дисципліни;
- глибина  і  характер  знань  навчального  матеріалу  за  змістом  навчальної

дисципліни,  що  міститься  в  основних  та  додаткових  рекомендованих
літературних джерелах;

- вміння самостійно аналізувати явища, що вивчаються, у їх взаємозв’язку та
розвитку;

- вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних
задач.

Засоби оцінювання
Оцінювання  навчальних  досягнень  студентів  за  усіма  видами

навчальних  робіт  проводиться  за  поточним  та  підсумковим  контролями.
Поточний контроль знань студентів з навчальної дисципліни проводиться в
усній  та  письмовій  формі  (тестування,  контрольна  робота,  самостійна
робота).

Контроль  самостійної  роботи  проводиться  шляхом  перевірки
виконаних завдань. Усі контрольні заходи включено до 100-бальної шкали
оцінювання. и



Оцінювання знань студентів  здійснюється за 100-бальною шкалою,
де 50 балів відводиться  на оцінку усних відповідей студентів,  тестування,
презентації, виконання самостійної роботи та контрольної роботи і 50 балів –
на оцінювання відповідей студентів на екзамені.

На  семінарських  заняттях  студенти  за  усну  та  письмову  відповідь
максимально  можуть  отримати  3 бали.  При  цьому,  студенти  здійснюють
огляд літератури за ключовими поняттями теми, анотують та конспектують
першоджерела,  оформляють  відповіді  на  питання  семінару  у  вигляді
конспектів-схем, готують та представляють свої презентації з обраних питань
тощо.

Усне  опитування  студентів  може  здійснюватись  індивідуально  або
фронтально.  Загальний  бал  за  цей  вид  роботи  по  кожному  змістовому
модулю виводиться з середнього балу за всі усні і письмові відповіді.

Методи контролю
1. Усне опитування.
2. Письмове опитування.
2. Тестовий контроль по темам.
3 Контрольні роботи.

Контроль  самостійної  роботи  проводиться  шляхом  перевірки
виконаних завдань. Усі контрольні заходи включено до 100-бальної шкали
оцінювання. Максимальний бал за виконання завдань, які відводяться для
самостійної роботи - 11 балів.

Самостійна робота студентів ділиться на базову і додаткову.

Базова  самостійна   робота забезпечує  підготовку  студента  до
аудиторних  занять  і  контрольних  заходів.  Результати  цієї  підготовки
виявляються  в  активності  студента  на  заняттях,  при  виконанні  ним
контрольних робіт, тестових завдань й інших видів робіт. 

Базова самостійна робота студентів включає: опрацювання лекційного
матеріалу і  рекомендованої  літератури;  пошук (підбір),  огляд  літератури і
електронних  джерел  інформації;  вивчення  матеріалу,  винесеного  на
самостійне  опрацьовування;  підготовка  до  практичних   (семінарських)
занять; підготовка до написання контрольних робіт, інших форм поточного
контролю; систематизація вивченого матеріалу перед семестровим іспитом. 

Додаткова  самостійна  робота спрямована  на  поглиблення  і
закріплення знань студента, розвиток аналітичних навичок з проблематики
навчальної  дисципліни.  Вона  включає  такі  види  робіт:  аналіз  наукових
публікацій  з  визначеної  викладачем  теми;  написання  есе  за  заданою
проблематикою;  розробка  конспекту  заходу  просвітницького  спрямування;
бібліографічний  огляд  літератури  за  заданою  проблематикою;  розробка
мультимедійної презентації з відповідного питання чи обраної теми та ін.



Для  оперативного  опитування  студентів  на  семінарських  заняттях
використовують  тестовий  контроль  знань  з  тем,  які  виносяться  на
самостійне опрацювання. Для цього передбачені завдання з вибором однієї
правильної відповіді з чотирьох запропонованих, завдання на встановлення
правильної послідовності. 

Розподіл балів, які отримують студенти

Змістовий модуль 1 
Тема 1 – 3 балів;                   
Тема 2 –3 бали;                   
Тема 3 –3 бали;                   
Тема 4 – 3 бали; 
Тема 5 – 3 бали;  

Змістовий модуль 2       
Тема 6 – 3 бали;                   
Тема 7 – 3 бали;                                                     
Тема 8 – 3 бали;                   
Тема 9 – 3 бали;                   
Тема 10 – 3 бали;                   
Тема 11 – 3бали;  

Контрольні роботи (2) –   11 балів;        
Самостійна робота  –11 балів.

Всього: 50 балів.                   

Змістовий модуль
 1

Змістовий модуль 
2 Екзамен (підсумковий тест)

Т1…Т5
- 13 балів

Т6… Т11
- 15 балів

Контрольні роботи – 11 балів
Максимальний бал - 50Самостійна робота – 11 балів

Максимальний бал - 50



Шкала оцінювання: національна та ECTS
Сума балів за всі
види навчальної

діяльності Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену

90 – 100 А відмінно  
80-89 В

добре 
70-79 С
60-69 D

задовільно 
50-59 Е 

26-49 FX
незадовільно з можливістю

повторного складання

0-25 F
незадовільно з обов’язковим

повторним вивченням дисципліни

Програма навчальної дисципліни

Модуль 1. Теоретичні основи психології праці.
Змістовний модуль 1. Актуальні питання психології праці.

Тема 1. Предмет та завдання психології праці.
Психологія  праці  як  галузь  науки. Психологія  праці  як  неспеціальна

галузь знань. Психологія  праці  як  професія,  як  навчальна дисципліна.
Предмет та завдання психології праці. Актуальні питання психології праці:
професійний  підбір  та  розміщення  кадрів;   професійна  підготовка  кадрів;
психологічні  питання  підвищення  працездатності;  психологічні  питання
безпеки  праці;  раціоналізація  і  проектування  професійної  діяльності.
Психологія праці в системі психологічних наук.

Тема 2. Історія виникнення та розвиток психології праці.
Виникнення та розвиток психології праці за рубежем. Психотехніка як

прикладна психологія. Проблеми індустріальної психотехніки.  Виникнення
та  розвиток  вітчизняної  психології  праці.  Основні  етапи  розвитку
психотехніки. Розвиток  вітчизняної психотехніки профорієнтації.

Тема 3. Методи психології праці.
Методи  побудови  теорії.  Прості  теоретичні  об’єкти  теорії.  Основні

методи побудови простих теоретичних об’єктів. Складні теоретичні об’єкти
теорії.  Основні  методи  побудови  складних  теоретичних  об’єктів.
Перетворюючі  методи  психології  праці.  Генетичні  методи  та  їх
характеристика.  Праксиметричні  методи  та  їх  характеристика.



Психометричні  методи  та  їх  характеристика. Експеримент.  Методичні
особливості експерименту в психології праці.

Тема 4. Трудова діяльність і трудові дії як предмет психології 
праці.

Праця як основний вид діяльності людини. Психічні регулятори праці.
Психологічні ознаки праці. Психологічний зміст праці. Поняття ергатичної
функції.  Види  ергатичних  функцій.  Трудовий  пост.  Структура  трудового
посту. 

Тема 5. Людина як суб’єкт праці.
Поняття  «суб’єкт  праці» як  фундаментальна   категорія  психології

праці.  Становлення  людини  як  суб’єкта  праці  на  різних  етапах  її  життя.
Вікові  і  біографічні  кризи  у  розвитку  суб’єкта  праці.  Професіоналізація
суб’єкта  праці.  Порівнева  структура суб’єкта  трудової  діяльності.  Поняття
професійних  деструкцій.  Психологічні  детермінанти  і  рівні  професійних
деструкцій.  Проблеми  розвитку  професійної  самосвідомості.  Проблеми
формування індивідуального стилю трудової діяльності.

Змістовний модуль  2. Психологічні особливості професійної
діяльності.

Тема 6. Динаміка психічних станів у трудовій діяльності.
Психічні  стани  у  трудовій  діяльності  і  їх  класифікація.  Поняття

функціонального стану. Структура функціонального стану. Основні прийоми
управління  функціональними  станами.  Методи  оцінки  психічних  станів
людини. Стан готовності (неготовності) до трудової діяльності. Психологічна
характеристика  втоми  і  перевтоми.  Стан  монотонності  і  емоційного
напруження. Основні шляхи запобігання втоми.

Тема 7. Психологічна класифікація професій.
Поняття  професії,  спеціальності,  кваліфікації.  Різновиди  предметних

галузей професійної діяльності:  професія як  спільність; професія як сфера
прикладання  сил;  професія  як  діяльність  і  сфера  проявів  особистості;
професія  як  історично  розвиваюча  система;  професія  як  реальність,  яка
творчо  формується  суб’єктом.   Психологічна  класифікація  професій.
«Формула»  професій.  Психологічні  основи  генезису  нових  продуктів
діяльності. Психологічні основи генезису нових професій. 

Тема 8. Психологічне вивчення професій.
Професіографія.  Основні  принципи  професіографії.  Професіограма.

Психограма.  Вивчення  професій  з  позицій  системного  підходу.  Основні
методи  психологічного  вивчення  професій.  Основні  типи  професіограм.
Зміст та основні  структурні  компоненти  професіограми.  Поняття “модель



спеціаліста”.  Методичні  прийоми  психологічного  аналізу  професійної
діяльності.

Тема  9.  Психологічна  характеристика  окремих  видів  трудової
діяльності.

Психологічна  характеристика  професій  типу  “Людина  –  жива
природа”. Психологічна характеристика професій типу “Людина – техніка”.
Психологічна  характеристика  професій  типу  “Людина  –  людина”.
Психологічна  характеристика  професій  типу “Людина –  знакова  система”.
Психологічна характеристика професій типу “Людина – художній образ”. 

Тема 10. Професійне самовизначення особистості.
Професійне  самовизначення  як  пошук смислу  в  трудовій  діяльності.

Мета  та  основні  задачі  професійного  самовизначення.  Професійне
самовизначення на різних стадіях становлення особистості. Основні типи та
рівні  професійного  самовизначення.  Основні  методи  активізації
професійного  самовизначення.  Основні  принципи  професійного
самовизначення.  Психологічний супровід  професійного  самовизначення  на
різних стадіях становлення особистості. 

Тема 11. Психолог праці як суб’єкт трудової діяльності.
Проблема  “моделі  спеціаліста”  психолога  праці.  Психолог  праці  як

посередник між людино і конкретним виробничим середовищем, соціально-
професійною  групою,  державно-адміністративною  групою.  Основні  етапи
розвитку психолога праці. «Кризи розчарування» психолога праці. Проблема
іміджу психолога праці.

Структура навчальної дисципліни

Назви змістових
модулів і тем

Кількість годин
денна форма Заочна форма

усьо
го 

у тому числі усьо
го 

у тому числі
л п л

а
б

ін
д

с.р л п ла
б

ін
д

с.р.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Модуль 1 Теоретичні основи психології праці.

Змістовний модуль  1. Актуальні питання психології праці.
Тема 1. Предмет та 
завдання психології 
праці.

7 2 1 4 7 2 1 4

Тема 2. Історія 
виникнення та 
розвиток психології 
праці.

7 1 6 7 1 6



Тема 3. Методи 
психології праці.

8 2 6 8 2 6

Тема 
4. 
Труд
ова 
діяль
ність 
і 
трудо
ві дії 
як 
пред
мет 
психо
логії 
праці.

8 2 2 4 10 10

Тема5. Людина як 
суб’єкт праці.

10 2 2 6 10 10

Разом за змістовим
модулем 1

40 6 8 26 42 2 4 36

Змістовний модуль  2. Психологічні особливості професійної діяльності.

Тема 6. Динаміка 
психічних станів у 
трудовій діяльності.

12 2 2 8 12 2 2 8

Тема 7. 
Психологічна 
класифікація 
професій.

10 2 2 6 8 8

Тема 8. 
Психологічне 
вивчення професій

10 2 2 6 8 8

Тема 9. 
Психологічна 
характеристика 
окремих видів 
трудової діяльності.

5 1 4 6 6

Тема 10. 
Професійне 
самовизначення 
особистості

8 2 6 8 8

Тема 11. Психолог 
праці як суб’єкт 
трудової діяльності

5 1 4 6 6

Разом за змістовим
модулем 2

50 6 10 34 48 2 2 44

Усього годин 90 12 18 60 90 4 6 80

Самостійна робота
№ Назва теми Кількість



з/п 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.

6

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

4



характеристика.
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. 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).
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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
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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.

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
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.
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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.

6

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
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нових  технологій,  планів,  програм,  методів
психологічної діагностики з метою визначення ступеня
їх  відповідності  завданням  творчого  розвитку
особистості. Права та обов'язки психолога праці.
Разом 60

                                       Форми контролю
1. Усне опитування.
2. Тестовий контроль по темам.
3. Письмове опитування.
4. Контрольні роботи.

Методи навчання
Лекційна форма проведення занять, яка передбачає застосування таких

методів: 
1. Пояснювально-ілюстративного.
2. Проблемного засвоєння матеріалу.

Семінарські та практичні форми занять, які передбачають застосування
методів: 

1. Частково-пошукового.
4. Дослідницького.

Інструменти, обладнання, програмне забезпечення
Навчальна  дисципліна  «Психологія  праці»  передбачає  використання

мультимедійного обладнання (комп’ютер, проектор).

Методичне забезпечення
1. Опорні конспекти лекцій.
2. Інтерактивний комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни.

Мультимедійна презентація тем навчальної дисципліни.
3. Підручники, посібники, монографії, ілюстративні матеріали тощо.
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Контрольні питання з курсу:
1. Психологія праці як галузь науки.
2. Психологія праці як неспеціальна галузь знань.
3. Психологія праці як професія, як навчальна дисципліна.
4. “Золоте правило” психології праці.
5. Кваліфікаційна характеристика психолога праці.
6. Предмет та завдання психології праці.
7. Проблемні питання сучасної психології праці.
8. Основні напрями розвитку сучасної психології праці.
9. Професійний підбір та розміщення кадрів.
10.Індивідуальна профконсультація як міжособистісна взаємодія.
11.Професійна підготовка кадрів.
12.Професійна придатність як категорія системи «людина-професія».
13.Психологічні питання підвищення працездатності.
14.Психологічні питання безпеки праці.
15.Раціоналізація і проектування професійної діяльності.
16.Психологія праці в системі психологічних наук.
17.Виникнення та розвиток психології праці за рубежем.
18.Ф.Тейлор та його основні принципи наукової організації праці.
19.Психотехніка як прикладна психологія.
20.Виникнення та розвиток вітчизняної психології праці.
21.Основні етапи розвитку вітчизняної психотехніки.
22.Розробка  теоретичних  і  методичних  аспектів  психотехнічних

досліджень у працях  С.Г. Геллерштейна.



23.Вітчизняна психологія праці в роки Великої Вітчизняної війни.
24.Концепції  трудової  мотивації  (Е.  Мейо,  А.  Маслоу,  Ф.  Херцберг,  Д.

Макрегор і ін.).
25.Розвиток  вітчизняної психотехніки профорієнтації.
26.Прості  теоретичні  об’єкти  теорії.  Основні  методи  побудови  простих

теоретичних об’єктів.
27.Складні теоретичні об’єкти теорії. Основні методи побудови складних

теоретичних об’єктів.
28.Спостереження як базовий метод психології праці.
29.Умови  і  шляхи  підвищення  наукової  коректності  психологічного

спостереження.
30.Внутрішні засоби психолога-спостерігача.
31.Експеримент. Методичні особливості експерименту в психології праці.
32.Деякі  обмеження  опитувальних  методів.  Індивідуальна  експертиза.

Психологічний консиліум.
33.Перетворюючі методи психології праці.
34.Генетичні методи та їх характеристика.
35.Праксиметричні методи та їх характеристика.
36.Психометричні методи та їх характеристика.
37.Моральні обмеження методів психологічного впливу на людину.
38.Праця як основний вид діяльності людини.
39.Праця як соціально-психологічна реальність.
40.Основні життєві та філософські уявлення про працю.
41.Психічні регулятори праці та їх характеристика.
42.Психологічні ознаки праці.
43.Психологічний зміст праці.
44.Діяльність і дія. Основні характеристики трудових дій.
45.Поняття ергатичної функції. Види ергатичних функцій.
46.Основні закономірності функціонування ергатичних систем.
47.Трудовий пост. Структура трудового посту.
48.Засоби і умови діяльності як компоненти трудового посту.
49.Внутрішні умови праці як характеристики суб'єкта діяльності.
50.Поняття  “суб’єкт  праці”  як  фундаментальна  категорія  психології

праці. Специфічність функцій суб’єкта праці.
51.Становлення людини як суб’єкта праці на різних етапах її життя.
52.Вікові і біографічні кризи у розвитку суб’єкта праці.
53.Професіоналізація суб’єкта праці.
54.Порівнева структура суб’єкта трудової діяльності.
55.Становлення  людини  як  суб’єкта  праці  в  періодизації  Дональда

Сьюпера.
56.Періодизація професійного зростання за Б.Лівехудом.
57.Поняття  професійних  деструкцій.  Психологічні  детермінанти  і  рівні

професійних деструкцій.
58.Проблеми розвитку професійної самосвідомості.
59.Проблеми формування індивідуального стилю трудової діяльності.



60.Професійні деструкції психолога  праці.
61.Основні причини професійної деформації.
62.Індивідуально-типологічні  відмінності  і  їх  прояв  у  професійній

діяльності.
63.Сенсорні і перцептивні властивості і їх прояв у професійній діяльності.
64.Атенційні властивості та їх прояв у професійній діяльності.
65.Психомоторні властивості та їх прояв у професійній діяльності.
66.Мнемічні властивості та їх прояв у професійній діяльності.
67.Імажинітивні властивості та їх прояв у професійній діяльності.
68.Мисленнєві властивості та їх прояв у професійній діяльності.
69.Вольові властивості та їх прояв у професійній діяльності.
70.Професійні вміння та навички. Класифікація вмінь та навичок.
71.Основні етапи формування навичок.
72.Критерії навченості. Психологічні  передумови перенавчання. 
73.Психічні стани у трудовій діяльності і їх класифікація.
74.Стан готовності (неготовності) до трудової діяльності.
75.Психологічна характеристика втоми і перевтоми.
76.Стан монотонності і емоційного напруження.
77.Умови праці і психічні стани людини. Індивідуалізація  умов праці.
78.Поняття функціонального стану. Структура функціонального стану.
79.Основні прийоми управління функціональними станами.
80.Методи оцінки психічних станів людини та їх характеристика.
81.Основні причини розвитку психологічного робочого стресу.
82.Психофізіологічна суть стомлення.
83.Основні  заходи  психологічного  забезпечення  трудової  діяльності  з

метою  підтримки  працездатності  і  профілактики  порушень
функціонального стану.

84.Сутність  монотонності  та  її  вплив  на  організм  і  трудову  діяльність
людини.

85.Основні шляхи і методи запобігання монотонності праці.
86.Поняття професії.
87.Різновиди  предметних  галузей  професійної  діяльності:  професія,  як

спільність;  як  сфера  прикладання  сил;  як  діяльність  і  сфера  проявів
особистості;  як  історично  розвиваюча  система;  як  реальність,  яка
творчо формується суб'єктом.

88.Психологічна класифікація професій.
89.Особливості класифікації професій за Дж. Холландом.
90.Особливості  класифікації професій за Д. Патерсоном.
91.Формула професії (Є. Клімов).
92.Поняття  «професія», спеціальність», кваліфікація».
93.Структура ідейних і моральних мотивів у представників різнотипних

професій.
94.Структура  спеціальних здібностей в різнотипних професіях.
95.Основні шляхи гармонізації між людиною і професією.



96.Професіоналізм, професійна успішність. Основні критерії професійної
успішності.

97.Професіограма. Психограма. Основні принципи професіографії.
98.Вивчення професій з позицій системного підходу.
99.Основні методи психологічного вивчення професій.
100.Основні типи професіограм та їх характеристика.
101.Зміст та основні структурні компоненти  професіограми.
102.Поняття “модель спеціаліста”.
103.Аналітична професіограма і загальна схема профвідбору.
104.Рівні аналізу трудової діяльності.
105.Методичні прийоми психологічного аналізу професійної діяльності.
106.Психологічна  характеристика  професій  типу  “Людина  –  жива  

природа”.
107.Психологічна характеристика професій типу “Людина – техніка”.
108.Психологічна характеристика професій типу “Людина – людина”.
109.Психологічна  характеристика  професій  типу  “Людина  –  знакова

система”.
110.Психологічна  характеристика  професій  типу  “Людина  –  художній

образ”.
111.Особливості і характеристики пізнавальних процесів в професіях типу

«Людина – знакова система».
112.Особливості  змісту  і  динаміки  емоційно-вольових  процесів  в

професіях типу «Людина – художній образ».
113.Особливості  спрямованості  особистості,  системи  мотивів  у

представників професій «Людина-людина».
114.Особливості  пізнавальної  діяльності  і  перелік  гностичних  дій

практичних психологів.
115.Особливості саморегуляції у представників професій типу «Людина-

художній образ».
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