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1. Пояснювальна записка 

 

Поняття «праця» розглядається кількома науковими дисциплінами. 

Такими, як, наприклад, фізіологія праці, організаційна психологія, соціологія 

праці, економіка, менеджмент тощо, розглядають трудову діяльність лише як 

загальний об'єкт, використовуючи при цьому специфічні методи і знання, 

властиві тій або іншій дисципліні. Всі ці дисципліни розглядають трудову 

діяльність для вирішення практичних завдань, спрямованих на гуманізацію 

трудової діяльності та підвищення працездатності. Що ж стосується психології 

праці, то при вивченні трудової діяльності використовується вся система даних, 

яка тільки існує в сучасній психології. 

Метою вивчення даної навчальної дисципліни є оволодіння студентами 

системою знань про особливості застосування психології праці, у зв`язку з тим,  

що навчальна дисципліна «Психологія праці та безпеки» дозволяє сформувати 

у студентів сучасну систему спеціальних знань щодо основних закономірностей 

та механізмів функціонування психіки людини у процесі професійної 

діяльності, що є необхідним для роботи із людьми на виробництві, систему 

знань про особливості професійної та соціально-психологічної адаптації 

молодого фахівця, специфіки організаторської діяльності керівника. 

Основна мета та завдання курсу полягають в оволодінні студентами 

теоретичними та практичними знаннями та загальними положеннями, цілями та 

методами «Психології праці та безпеки», застосуванням цих знань в роботі 

фахівця - інженера з охорони праці. 

Психологія праці на даний час - самостійна галузь психології, яка дозволяє 

найбільш ефективно використовувати працю людини, враховувати її 

особистісні особливості та вплив на виробництво в цілому, прогнозувати 

розвиток виробничих відносин та багато іншого. 

Психологія праці в першу чергу орієнтована на людину та її інтереси, на 

мінімізацію нещасних випадків на виробництві, виробничих втрат та 

оптимізацію трудової діяльності для працівника. 

Для засвоєння навчального матеріалу даного курсу передбачені такі 

організаційні форми викладення навчального матеріалу, як лекції, практичні та 

семінарські  заняття.  

На лекціях відбувається формування первинних понять, категорій і уявлень 

про дану галузь психології,на практичних -  відпрацьовування первинних 

практичних умінь та навичок, а на семінарському занятті - контроль якості 

засвоєння навчального матеріалу.  

 

 

 

 

 

 

 



 

Цільова настанова 

 

Основними цілями психології праці є: 

1) оптимізація психологічного клімату підприємства, тобто облік 

психологічних особливостей кожного члена підприємства і оптимізація 

інтерактивних процесів всередині організації; 

2) прогноз можливих результатів рішень керівництва, тактики і стратегії 

управління, що передбачає глибоке знання виробничих процесів, врахування 

специфіки ділових переговорів, грамотно організовану рекламну кампанію та 

збір інформації. Для досягнення цих цілей психологія праці використовує різні 

інструменти, що відбивається в задачах і виникає зі сфери її застосування. 

Багато в чому особливості методів психології праці залежать від профілю і 

специфіки виробництва організації, в якій здійснює свою діяльність інженер з 

охорони праці. 

 

Зміст уміння, що 

забезпечується 

Шифр уміння Назва змістового модуля 

1 2 3 

Реферування та творчий 

аналіз наукової 

літератури з 

психологічної 

проблематики 

 Предмет і методи психології 

праці. 

Психологічний аналіз 

професійної діяльності. 

Психологія працездатності. 

Профорієнтація та профвідбір 

як заходи гармонізації 

системи «людина-професійне 

середовище» 

Підготовка аналітичних 

та статистичних 

матеріалів для доповідей, 

звітів, статей, тощо  

 Предмет і методи психології 

праці. 

Психологічний аналіз 

професійної діяльності. 

Психологія працездатності. 

Профорієнтація та профвідбір 

як заходи гармонізації 

системи «людина-професійне 

середовище» 

Формування у студентів 

сучасної системи 

спеціальних знань в 

галузі психології праці, 

набуття практичних вмінь 

щодо психологічного 

формування професійної 

співпраці людини, 

самовдосконалення, 

саморегуляції та 

самовиховання, 

професійного відбору та 

професійної придатність. 

 Предмет і методи психології 

праці. 

Психологічний аналіз 

професійної діяльності. 

Психологія працездатності. 

Профорієнтація та профвідбір 

як заходи гармонізації 

системи «людина-професійне 

середовище» 

 
 



 

2. Зміст навчальної дисципліни 
 

 

2.1. Характеристика навчальної дисципліни 

 
 

Програма підготовки 

бакалавр 

Шифри та назви галузі знань, 

код та назва напряму 

підготовки, спеціальності 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

Кількість кредитів ЕСТS – 4,0 

Загальна кількість годин – 144 

Кількість модулів             – 2 

0301 «Соціально-політичні 

науки»; 

                «Охорона праці» 

Навчальний курс 4 
 

Семестр 8 

Розподіл навчальної 

дисципліни за видами занять: 

Лекції                         – ; 
                                                             

Семінарські заняття  – ; 

                                                                      

Практичні заняття    –    ; 

                                                                      

Лабораторні заняття – 0; 

 

Самостійна робота    – ; 
 

 

                                                  

Види контролю: 

Модульний контроль; 

Підсумковий модульний 

контроль (залік). 
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2.2. Розподіл навчальної дисципліни за модулями та змістовими модулями. 
 

 

Змістовий модуль № 1Психологія професійної діяльності. 
 

РОЗДІЛ 1. «Психологія праці та безпеки. Предмет і методи психології праці та безпеки».  
ТЕМА 1.   «Предмет і методи психології праці та безпеки».  

1. Вступ. Безпека. Психологія безпеки. Основні психологічні стани людини - безпека та 

небезпека. Предметом психології праці та безпеки є психологічні особливості діяльності 

людини в трудових умовах в аспектах: становлення його як професіонала, професійна 

орієнтація та самовизначення, мотивація трудового процесу, механізм трудового досвіду, 

якість праці, адаптація людини до трудових умов. Групи психічних регуляторів праці. 

Управлінська дія психологічної науки. Вплив психології праці на виробництво. Вивчення 

діяльності людини в умовах виробництва дозволяє не тільки збагачувати теоретичну базу 

психології праці, але й вникати в практичну діяльність підприємства і вносити корективи в 

безпосередню трудову діяльність співробітників.  

ТЕМА 2.  «Історія виникнення та розвиток психології праці, як самостійної науки». 
Науки, на основі яких формувалася психологія праці. 2. Час формування та становлення 

психології праці. 3. Початкові інтереси психології праці. Питання професійного відбору на 

перших порах -  головні завдання психології праці. Вироблення критеріїв прийому на роботу, 

аналіз відмінностей в продуктивності праці у працівників з приблизно однаковими знаннями, 

вміннями та навичками, але з різною віддачею і залученням в процес виробництва 

(здібності). 

Методи психології праці і їх класифікація. Методи психології праці. Не експериментальні 

методи. Аналіз робочих документів. Зовнішнє (безпосереднє) спостереження; додаткові 

прийоми і методи зовнішнього спостереження:фотографія робочого дня, хронометраж,аналіз 

продуктів трудової діяльності. Самоспостереження (внутрішнє). Форми самоспостереження 

в психології праці: самозвіт професіонала і включене спостереження (трудовий метод). 

Опитні методи. Усне опитування (бесіда, інтерв'ю), письмове опитування (анкетування). 

Метод експертної оцінки і його різновиду : метод узагальнення незалежних характеристик, 

метод критичних інцидентів. Метод анамнезу. Експериментальні методи. Лабораторний і 

природний експеримент в психології праці. Тести в психології праці. Метод профессіографії. 

Місце психології праці в системі наук і її основні методологічні принципи. 

РОЗДІЛ 2. Психологія професійної діяльності 

ТЕМА 3. «Поняття професійної діяльності і її психологічна структура». 

Поняття професійної діяльності. Специфічні ознаки діяльності: продуктивність 

(результативність), осознаваемость. Загальнопсихологічні властивості діяльності : 

предметність, адаптивність, системність. Зовнішній і внутрішній плани діяльності. Предмет 

праці. Засоби праці. Умови праці. Психологічна структура професійної діяльності. 

Структурно-морфологічна парадигма психологічного аналізу діяльності. Функціонально-

динамічна парадигма психологічного аналізу діяльності. 

ТЕМА 4. «Основні типи і види професійної діяльності».  

Основні типи і види професійної діяльності. Трудова, ігрова, учбова діяльності. 

Індивідуальна і спільна діяльності.  Типи професійної діяльності : людина - техніка, людина - 

людина, людина -  природа, людина - знак, людина - художній образ. Виконавська і 

управлінська (організаційна) діяльність. Поняття виду і типу професійної діяльності. 

Психологічна специфіка операторської діяльності. Психологічна специфіка управлінської 

діяльності. Психологічна структура спільної діяльності. 

ТЕМА 5. « Психологічні механізми формування діяльності». 

Психологічні механізми формування діяльності. Поняття дії. Загальні ознаки дії. 

Класифікація дій. Класифікація дій трудової діяльності відповідно до цілей: орієнтовні, 

виконавські, коригувальні, завершуючі. Дія. Операція. Рух. Формування професійних умінь і 

навичок. Навичка. Уміння. Формування рухової навички (Н.А.Бернштейн). 

ТЕМА 6. «Основні психофізіологічні характеристики трудової діяльності». 



Основні психофізіологічні характеристики трудової діяльності. Фізична і розумова праця. 

Напруженість і тяжкість праці. Форми трудової діяльності : 1) форми праці, що вимагають 

значної м'язової активності; 2) форми механізованої праці; 3) форми праці, пов'язаної з 

напівавтоматичним і автоматичним виробництвом; 4) форми групової праці; 5) форм праці, 

пов'язаних з дистанційним управлінням; 6) форм інтелектуальної праці. Методи оцінки 

тяжкості і напруженості праці. 

РОЗДІЛ 3.  Психологія суб'єкта професійної діяльності 

ТЕМА 7. «Когнітивні процеси в професійній діяльності».  

Сенсорно-перцептивна сфера. Сензитивность. Рівень чутливості аналізаторів. Компенсація. 

Сприйняття, його роль і особливості в різних видах професійної діяльності. Загальна 

характеристика уваги і його значення в професійній діяльності. Загальна характеристика 

пам'яті, представлення, уяви, їх значення в професійній діяльності. 

Мислення як центральний пізнавальний процес в трудовій діяльності. Взаємозв'язок і єдність 

різних видів мислення в професійній діяльності: теоретичного і практичного, наочно-дієвого, 

образного і понятійного.  

ТЕМА 8. «Регулятивні  та комуникативні процеси в професійній діяльності». 

Загальні психологічні характеристики і особливості регулятивних процесів. 

Целеобразование. Планування. Прогнозування. Антиципация. Процес ухвалення рішення. 

Основні етапи ухвалення рішення. Результативна сторона процесів ухвалення рішення. 

Самоконтроль. Корекція. Комуникативні процеси в професійній діяльності. Вербальна та 

невербальна комунікації. 

ТЕМА 9. «Поняття професійно важливих якостей діяльності». 

Поняття професійно важливих якостей. Структура професійної придатності : абсолютні 

ПВК; відносні ПВК; мотиваційна готовність; анти-ПВК. Формування системи професійне 

важливих якостей. Що ведуть і базові професійно важливі якості. Індекси, вживані для 

вивчення систем професійно важливих якостей. Професійно важливі якості продуктивності і 

якості. Професійно важливі якості освоєння діяльності і виконання діяльності. 

 

Змістовий модуль № 2. Психологія працездатності. 
 

РОЗДІЛ 4.  Психологія працездатності 

ТЕМА  10. «Функціональні стани суб'єкта праці». 

Загальна характеристика функціональних станів. Показники функціональних станів. 

Формування функціонального стану. Структура функціонального стану. Класифікація 

функціональних станів. Стомлення. Причини стомлення. Види стомлення. Монотонія. 

Психологічний стрес. Загальне уявлення про психологічний стрес. Когнітивна теорія стресу. 

Психологічна готовність до діяльності. Тривала готовність і тимчасовий стан готовності. 

Структура стану психологічної готовності. Процес формування стану психологічної 

готовності. Прийоми управління функціональними станами. Способи підтримки 

працездатності. Основні напрями індивідуальної профілактики і корекції несприятливих 

функціональних станів. 

ТЕМА 11. «Емоційно-вольових і мотиваційних процесів в трудовій діяльності». 

Емоції і воля, їх значення і місце в трудовій діяльності.  Мотиви трудової діяльності. 

Змістовні і процесуальні теорії мотивації. Полімотивованість трудової діяльності. 

Оптимізація мотиваційного потенціалу професійної діяльності. Методи дослідження мотивів 

професійної діяльності. 

ТЕМА 12. «Індивідуальний стиль діяльності». 

Поняття стилю діяльності. Співвідношення стилю  діяльності і здібностей. Види стилів 

діяльності. Структура стилю діяльності. Шляхи і механізми формування стилю діяльності. 

Стиль діяльності і її ефективність.  

ТЕМА 13. «Соціально-психологічні стосунки у трудовому колективі» 

Соціальні потреби. Потреби в приналежності до спільності (необхідність знаходитися поруч 

з людьми, бути визнаним і прийнятим ними), потреби поваги (компетентність, досягнення 

успіхів, визнання, авторитет) і інші. Основні функції соціальних потреб. Колективний суб'єкт 



трудової діяльності. Професійні конфлікти. 

ТЕМА 14. «Розвиток особистості професіонала». 

Професіоналізація суб'єкта праці. Основні стадії професіоналізації.  

Прогресивна стадія професійного становлення особи. Формування мотивів професійної 

діяльності. Формування професійних знань і представлень. Формування професійно 

важливих якостей особи. Етапи формування професійних здібностей. Регресивна стадія 

професійного становлення особи. Професійна деформація особи. Прояв професійної 

деформації в мотиваційній сфері. Прояв професійної деформації в пізнавальній сфері. 

Професійна деформація особових характеристик. Синдром емоційного вигорання. Вікові і 

біографічні кризи. Стадії розвитку людини як суб'єкта праці. 

РОЗДІЛ 5. Прикладна психологія праці 

ТЕМА 14. «Психологічний аналіз професії». 

Цілі і завдання психологічного аналізу професії. Професіографія. Профессиограмма. 

Трудограма. Психограма.  Основи психологічного опису професії. Методи психологічного 

аналізу професії. Психограма професії. Професійно значимі властивості. Професіограма 

інженера  з охорони праці. 

ТЕМА 15. «Професійна орієнтація, професійне навчання і професійний відбір». 

Цілі і завдання профорієнтації. Форми професійної орієнтації : професійна просвіта; 

професійна консультація. Принципи класифікації професій. Актуальність проблеми 

професійного навчання. Поняття професійного навчання. Формування професійних знань, 

умінь, навичок. Чинники, що впливають на професійну підготовку. Методи навчання. 

Професійний відбір. Професійна придатність. Абсолютна профпридатність. Відносна 

профпридатність. Методи діагностики професійних здібностей і інших професійно значимих 

якостей особи. 
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