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Навчальна програма дисципліни «Психологія праці» складена 

відповідно до освітньо-професійної/освітньо-наукової програми підготовки 

перший (бакалавр) спеціальності 053 «ПСИХОЛОГІЯ». 
 

Предметом вивчення  навчальної дисципліни психологія праці є 

психологічні особливості діяльності людини в трудових умовах. 

 

Місце навчальної дисципліни в структурі освітнього процесу. 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових 

модулів: 

1.Засади психології праці як науки. Психологічне професіознавство. 

2.Умови професійної діяльностіі ефективність праці. Психологія 

суб'єкта професійної діяльності. 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Мета  Навчальний курс "Психологія праці" є одним із курсів циклу 

базової  професійної підготовки студентів психологічного відділення і 

включає сплановані та рівномірно розподілені складові теоретичної та 

практичної підготовки. Мета курсу – формування професійних компетенцій 

фахівця з психології для забезпечення ефективного вирішення задач в галузі 

функціонування і формування людини як суб’єкта трудової діяльності. 

Завдання  

- одержати знання щодо сутності, змісту, психологічних закономірностей 

праці як суто людської діяльності; 

- навчитися оперувати психологічними поняттями дисципліни, аналізувати, 

з’ясовувати специфіку трудової діяльності; 

- здобути навички практичного застосування одержаних знань у сфері 

психології праці, організації конкретного психологічного дослідження в 

межах дисципліни, розвинути установки до професійного 

самовдосконалення. 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування елементів 

наступних компетентностей:  

а) загальних(ЗК): 

ЗК4.: Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.             

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 аналізувати власну діяльність та застосовувати методи 

когнітивної та емоційної регуляції власної діяльності, фізичного та 

психічного стану.   

в) спеціальних фахових (СК): 
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СК3.: Здатність до розуміння природи поведінки, діяльності та вчинків.   

СК9.: Здатність здійснювати просвітницьку та психопрофілактичну 

відповідно до запиту 

СК13.: Здатність визначати й пояснювати психологічні механізми 

формування, функціонування та розвитку психічних явищ, процесів, 

властивостей, виокремлювати причини та фактори, що диференціюють 

характер їх індивідуального функціонування та розвитку. 

Очікувані результати навчання. У результаті вивчення навчальної 

дисципліни студент повинен  

ПР01.: Аналізувати та пояснювати психічні явища, ідентифікувати 

психологічні проблеми та пропонувати шляхи їх розв’язання 

ПР09.: Пропонувати власні способи вирішення психологічних задач і 

проблем у процесі професійної діяльності, приймати та аргументувати власні 

рішення щодо їх розв’язання 

ПР13.:  Взаємодіяти, вступати у комунікацію, бути зрозумілим, толерантно 

ставитися до осіб, що мають інші культуральні чи гендерно-вікові 

відмінності. 

ПР20.: Демонструвати знання та розуміння основних законів психічної 

діяльності людини, що визначаються у загальній, віковій, соціальній, 

юридичній, політичній, клінічній психології, етнопсихології. 

знати: 

- структуру психологічного забезпечення праці; 

- специфіку і значущість трудової діяльності в сучасних соціокультурних 

умовах; 

- засади психології праці як галузі знання, галузі науки; 

- роль і місце психології праці в системі психологічної науки; 

- закони, принципи, підходи у психології праці; 

- сутність методів психології праці; 

вміти: 

- оперувати поняттями праця, професія, психологічний сенс праці, 

психологічні ознаки праці та професії та ін.; 

- класифікувати основні та додаткові методи психологічного дослідження 

трудової діяльності; 

- розкривати особливості взаємодії особистісного та професійного 

становлення на різних етапах життєвого шляху; 

- самостійно розбиратися в постановці та розв’язанні проблем у професійній 

діяльності людини. 

Контроль знань здійснюється за результатами презентації у групі  

індивідуальних  завдань, результатів самостійної роботи студента та 

підсумкового контролю. 

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин, що 

становить 3 кредитів ЄКТС. 
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2. Зміст навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Засади психології праці як науки 

Тема 1. Визначення науки, предмет, завдання і методи 

психологічних досліджень праці. Основна проблематика психології 

праці. Праця  як свідома діяльність людей. Ознаки праці. Два визначення 

психології праці як науки. Об'єкт психології праці. Предмет психології праці. 

Макро завдання психології праці. Окремі завдання психології праці. Методи 

психології праці. Напрями застосування методів психології праці. Головна 

проблематика психології праці.  

 

Тема 2. Психологія праців системі наукового знання. Основні 

складові наукової дисципліни. Ступені взаємозв'язку різних наук з 

психологією праці. Зв'язки з іншими галузями теоретичної, прикладної і 

практичної психології.Складові загальної психології праці. Психологія праці 

(у вузькому сенсі). Інженерна психологія. Ергономіка. Організаційна 

психологія. Професійна орієнтація. Професійне навчання. Науково-технічні 

передумови розвитку складових психології праці. 

 

Тема 3. Історія психології праці. Розвиток культурних та наукових 

уявлень про працю. Уявлення про працю в давнину і в середньовіччі. 

Історія зарубіжної психології та соціології праці. Психотехніка та її криза. 

Історія вітчизняної психології праці. Загальні тенденції у розвитку уявлень 

про працю. 

 

Змістовний модуль 2. Психологічне професіознавство 

Тема1.Психологічна структура професійної діяльності. Типи та 

видидіяльності,механізми її формування. Поняття професійної діяльності. 

Психологічна структура професійної діяльності. Основні типи і види 

професійної діяльності. Психологічна структура спільної професійної 

діяльності. Психологічні механізми формування діяльності. Фізіологічні 

основи трудових процесів. 

 

Тема 2. Ергатичні функції і класифікації професій. Визначення. 

Ергатичні і трудові функції. Ергатична система як система людина - машина - 

середа-соціум– культура. Функції духовного виробництва. Функції 

забезпечення впорядкованості соціальних процесів. Функції обслуговування 

життєдіяльності та самообслуговування. Функції матеріального виробництва. 

Класифікація професій за сферою діяльності і об'єкту праці. Класифікація 

професій за цілями діяльності. Класифікація професій по засобах праці. 

Класифікація професій за умовами праці. Класифікація професій за ступенем 

регламентованості праці. 
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Тема 3. Психологічний аналіз професії, професіографування і 

професіограми. Поняття: «професія», «спеціальність», «професійна роль», 

«конкретна робота», «трудова діяльність», «виробнича операція». Принципи 

та схеми професіографування, способи фіксації професіографічного 

матеріалу. Поняття: «професіографія», «професіограма», «психограма» 

професіонала. Професійно обумовлені особливості психіки індивідуальних і 

групових суб'єктів праці. Професійні завдання. Основні підходи у вивченні 

своєрідності психічних властивостей професіонала. 

 

Змістовний модуль 3. Умови професійної діяльності 

і ефективність праці. 

Тема1. Трудовий пост, робоче місце, організація робочого простору. 

визначенняіхарактеристиказмісту поняття«трудовийпост». Характеристика 

кожної ознаки трудового поста: соціальнозадані ціліта уявлення 

прорезультати праці, заданий предмет, система засобів праці, система 

професійних службових обов'язків, система прав працівника, виробниче 

середовище. Особливостіробочого місцяпорівняноз іншими одиницями праці 

-професією ітрудовимпостом. Поняття про робочий простір, принципи 

організації робочого простору. 

 

Тема 2. Працездатність, функціональні стани, біоритми та 

ефективність трудової діяльності. Поняття працездатності, Підходи к 

вивченню: як функціональний стан, як здатність забезпечувати максимально 

заданий рівень діяльності та ефективності роботи, як максимальні 

можливості організму.  Рівні працездатності: актуалізований, резервний. 

Крива працездатності (графік). Поняття та три основних види 

функціональних станів. Характеристика оперативного спокою. 

Характеристика адекватної мобілізації. Характеристика динамічної 

неузгодженості. Види і періоди біоритмів, десинхроз. Узгодження біоритмів і  

ритмів трудового навантаження. 

 

 Тема 3. Безпека і надійність працівника. Психологія безпеки. 

Людський фактор. Небезпечні та шкідливі виробничі фактори. Нещасний 

випадок, катастрофа. Режими роботи, екстремальний режим. Поняття 

надійності. Схильністьпрацівникадо небезпеки. Перелік робіт з підвищеною 

небезпекою. Схема аналізу помилки. 

 

Змістовний модуль 4. Психологія суб'єкта професійної діяльності 

Тема 1. Професіогенез суб’єкта праці. Професіоналізація, 

професіогенез, професійна ідентичність. Особистісний та професійний 

розвиток. Етапи професіогенезу, стадії професійного становлення 

особистості. Кризи професійного розвитку, професійна деформація, 

професійна зрілість. 

Тема 2. Професійно важливі якості особистості. Індивідуальний 

стиль трудової діяльності. Відмінності в розумінні ПВЯ, контексти 
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оцінювання ПВЯ. Оцінки людини як об'єкта соціальної та кадрової політики. 

Професійна придатність. Структура професійної компетентності. Динаміка 

вимог до ПВЯ суб'єкта від роботодавця. Індивідуальний стиль діяльності як 

системо утворююча функція інтегральної індивідуальності. Ефективний 

індивідуальний стиль трудової діяльності і «псевдостиль». Методи і 

принципи дослідження індивідуального стилю трудової діяльності. Шляхи і 

способи формування ефективного індивідуального стилю трудової 

діяльності. Досвід вивчення і формування індивідуального стилю в 

психології праці як варіант індивідуалізації професійної підготовки.   

 

 Тема 3. Психологія трудової мотивації. Концепція людських 

відносин в науковому управлінні і проблема задоволеності працею. 

Змістовно-структурні та процесуальні концепції  трудової мотивації, їх 

переваги, обмеження і шляхи використання в практиці. Класифікація 

мотиваційних очікувань при виборі професії. Матеріальне і нематеріальне 

заохочення. Оцінка суб'єктивної значущості елементі в трудової діяльності, 

оцінка своєрідності ціннісних орієнтацій, головних компонентів мотивів 

праці, професійних інтересів, сенс-життєвих орієнтацій особистості. 

 

Тема 4.Адаптація людини до професійної діяльності. Психологічні 

механізми адаптації людини до трудової діяльності. Шляхи адаптації людини 

до вимог професії. Етапи формування професійної придатності. Рівні 

соціально-трудової реадаптації психічно хворих. Ознаки праці, що сприяють 

реадаптації. Рівні психологічної підтримки суб'єкта праці. 
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4.Форма підсумкового контролю успішності навчання  

екзамен. 
5.Методи діагностики успішності навчання    

Усне опитування, перевірка конспектів, індивідуальних завдань, поточне 

оцінювання, завершальний модульний контроль 

Критерії  оцінювання 

1. Наявність конспекту лекцій                                           10 

2. Виступ на семінарі за обраною темою                          17 

3. Участь у груповій роботі за темою семінару               26 

4. Участь у дискусії за темою семінару                            10 

5. Завершальний модульний контроль                             37 
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