
ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ІСПИТУ 

1. Психологія безпеки. Об'єкт та предмет дослідження.  

2. Рівні безпеки людини. «Безпека» як феномен існування людини. 

3. Систему чинників забезпеченні особистої безпеки суб’єкта 

екстремальної ситуації. 

4. Психологія праці. Об'єкт та предмет дослідження. 

5. Основні завдання і напрями досліджень психології праці. 

6. Психологія безпеки та психологія праці. Порівняльна характеристика. 

7. Методи психології праці і їх класифікація. 

8. Психічні регулятори праці. Характеристика груп. 

9. Експерементальні методи психології праці. Загальна характеристика. 

10. Не експерементальні методи психології праці. Загальна 

характеристика. 

11. Загальні та специфічні ознаки професійної діяльності. 

12. Трудова. ігрова, учбова діяльності людини. 

13. Професійна діяльність та її особливості. Внутрішня та зовнішня 

характеристики професійної діяльності. 

14. Основні типи і види професійної діяльності. 

15. Поняття діяльності та психологічна складова системи діяльності. 

16. Психологічний аналіз професійної діяльності. Основні структурні компоненти професійної 

діяльності 

17. Роль когнітивних механізмів формування діяльності фахівця з 

охорони праці: сприйняття, уява, мислення, увага та ін. 

18. Регулятивні механізми формування діяльності фахівця з охорони 

праці: цілі, рішення, прогнозування. 

19. Формування рішення в професійній діяльності. Кільце рішення. 

Основні процеси. 

20. Важливі комунікативні процеси трудової діяльності фахівця з охорони 

праці. 

21. Конфлікти в трудовому колективі. 

22. Мотивація трудової діяльності як функція управління охороною праці. 

23. ПВЯ та анті-ПВЯ фахівця з охорони праці. 

24. Формування та удосконалення ПВЯ в процесі професійної діяльності. 

25. Стиль професійної діяльності та індивідуальний стиль професійної 

діяльності. 

26. Психофізіологічні характеристики трудової діяльності. 

27. Функціональні стани суб'єкта праці. 

28. Робочі функціональні стани професійної діяльності. Характеристика. 

29. Характеристика негативних функціональних станів професійної 

діяльності. 

30. Методи дослідження негативних функціональних станів. 

31. Регуляція негативних функціональних станів та профілактика здоров'я 

в професійній діяльності.  

32. Роль емоційних процесів в професійній діяльності. 

33.  Роль вольових процесів в професійній діяльності. 



34. Особливості психологічних стосунків в трудовому колективі. 

35. Задатки та здібності в формуванні особистості професіонала. 

36. Формування здібностей в становлення професіонала з охорони праці. 

37. Професійна деформація фахівця з охорони праці. 

38. Професійна деформація особових характеристик фахівця з охорони 

праці. 

39. Психологічний аналіз професії фахівця з охорони праці. 

40. Психо-фізіологічні причини нещасних випадків на виробництві. 

41. Роль психології праці в формуванні безпечної професійної поведінки. 

42. Умови праці фахівця з охорони праці. 

43. Психологічні характеристики умов праці фахівця з охорони праці. 

44. Професіографування. Складання професіограми фахівця з охорони 

праці. 

45. Актуальність проблеми професійного навчання. Особливості 

професійної підготовки фахівця з охорони праці. 

46. Особливості професійної придатності та професійного відбору 

фахівців галузі. 

47. Професійне навчання фахівців з охорони праці. 

48. Професійні знання, уміння та навички фахівця з охорони праці. 


