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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, 

спеціальність, 

спеціалізація, рівень 

вищої освіти 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Загальна кількість: 

кредитів  –3  

 

годин – 90 

 

змістових модулів –8 

 

 ІНДЗ* – ___________ 
           (вид завдання) 

Галузь знань 

05 Соціальні та 

поведінкові науки 
(шифр і назва) 

 

 

Спеціальність 053 

Психологія 
(код і назва) 

 

 

 

Рівень вищої освіти: 

перший (бакалавр) 
 

Нормативна 

(ВНЗ/студента) 

 

Рік підготовки: 

4-й 5-й 

Семестр 

7-й 8-й 

Лекції 

16 год. 6 год. 

Практичні, семінарські 

16 год. 6 год. 

Лабораторні 

0 год. 0 год. 

Самостійна робота 

58 год. 78 год. 

у т.ч. ІНДЗ*: -       0   год. 

Форма підсумкового 

контролю:  

іспит 

 

 

 

* – за наявності 
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2.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:  

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.   

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. 

(Вказуються компетентності, елементи яких формуються, відповідно до 

стандартів вищої освіти  й освітньої програми та їх коди) 

Очікувані результати навчання. У результаті вивчення навчальної 

дисципліни студент повинен  
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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 письмового екзамену.  

Формами роботи в процесі вивчення дисципліни є лекції, практичні 

заняття, самостійна робота, індивідуальна робота з викладачем. Первинна 

реалізація завдань для досягнення результатів курсу здійснюється шляхом 

розгляду навчального матеріалу на лекціях, де студенти засвоюють 

загальні, базові знання з кожної теми. На практичних заняттях студенти 

закріплюють, розширюють та поглиблюють знання, отримані на лекціях, 

розкривають суть понять, питань, проблем, пов’язаних з темами, що 

вивчаються, набувають навичок та вмінь організації та проведення 

емпіричного психологічного дослідження, використання методів та 

конкретних методик психології праці. Самостійна робота студентів 

передбачає опрацювання лекційного матеріалу, здійснення словникової 

роботи, підготовку до практичних занять на основі використання основних 

та додаткових літературних джерел. Індивідуальна робота зі студентами 
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включає проведення консультацій протягом семестру, надання допомоги 

студентам, що її потребують.  

Формами контролю за процесом та результатами засвоєння 

програмного матеріалу є поточний модульний контроль та проведення 

семестрових екзаменів.  
 

3.Програма навчальної дисципліни 
Модуль 1 

Змістовний 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. Макрозавдання психології праці. Окремі завдання психології праці. 

Методи психології праці. Напрями застосування методів психології праці. 

Головна проблематика психології праці.    

 

Тема 2. Психологія праці в 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. Психо 

техніка та її криза. Історія вітчизняної психології праці. Загальні тенденції 

у розвитку уявлень про працю. 

 

Змістовний модуль 2. Психологічне професіознавство 

Тема 1. Психологічна структура професійної діяльності. Типи та 

види діяльності, 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 - 
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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. 

Тема 3. Психологічний аналіз професії, професіографування і 

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

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

Принципи та схеми професіо-графування, способи фіксації професіо 

графічного 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. 

Тема 1. Трудовий пост, робоче місце, організація робочого 

простору. визначення і характеристика змісту поняття «трудовий пост». 

Характеристика кожної ознаки трудового поста: соціально задані цілі та 

уявлення про результати праці, заданий предмет, система засобів праці, 

система професійних службових обов'язків, система прав працівника, 

виробниче середовище. Особливості робочого місця порівняно з іншими 

одиницями праці - професією і трудовим постом. Поняття про робочий 

простір, принципи організації робочого простору. 

 

Тема 3. 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 4. Безпека і надійність працівника. Психологія безпеки. 

Людський фактор. Небезпечні та шкідливі виробничі фактори. Нещасний 

випадок, катастрофа. Режими роботи, екстремальний режим. Поняття 

надійності. Схильність працівника до небезпеки. Перелік робіт з 

підвищеною небезпекою. Схема аналізу помилки. 
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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 

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 системоутворююча 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 елементів 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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5. 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 лаб інд с.р. л п лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
 

Модуль 1 

Змістовний модуль 1. Засади психології праці як науки 

Тема 1. Визначення науки, 

предмет, завдання і методи 

психологічних досліджень 

праці. Основна 

проблематика психології 

праці. 

4 2 2    1.3 1 0.3    

Тема 2. Психологія праці в 

системі наукового знання. 

Основні складові наукової 

дисципліни. 

4 2 2    0.8 0.5 0.3    

Тема 3. Історія психології 

праці. Розвиток культурних 

та наукових уявлень про 

працю. 

4 2 2    0.8 0.5 0.3    

Разом за змістовим 

модулем 1 

12 6 6    3 2 1    

Змістовний модуль 2. Психологічне професіознавство 

Тема 1. Психологічна 

структура професійної 

діяльності. Типи та види 

діяльності, механізми її 

формування. 

4 2 2    1.3 1 0.3    

Тема 2. Ергатичні функції і 

класифікації професій. 

4 2 2    0.8 0.5 0.3    

Тема 3. Психологічний 

аналіз професії, 

професіографування і 

професіограми. 

4 2 2    0.8 0.5 0.3    

Разом за змістовим 

модулем 1 

12 6 6    3 2 1    

Усього за модулем 1 24 12 12    6 4 2    
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Модуль 2 

Змістовний модуль 3. Умови професійної діяльності 

і ефективність праці 

Тема 1. Трудовий пост, 

робоче місце, 

організація робочого 

простору. 

4 2 2    1.3 1 0.3    

Тема 2. Працездатність, 

функціональні стани, 

біоритми та 

ефективність трудової 

діяльності. 

4 2 2    0.8 0.5 0.3    

Тема 3. Безпека і 

надійність працівника.  

4 2 2    0.8 0.5 0.3    

Разом за змістовим 

модулем 3 

12 6 6    3 2 1    

Змістовний модуль 4. Психологія суб'єкта професійної діяльності 

Тема 1. Професіогенез 

суб’єкта праці. 

4 2 2    0.8 0.5 0.3    

Тема 2. Професійно 

важливі якості 

особистості. 

Індивідуальний стиль 

трудової діяльності. 

4 2 2    0.8 0.5 0.3    

Тема 3. Психологія 

трудової мотивації. 

3 2 1    0.8 0.5 0.3    

Тема 4. Адаптація 

людини до професійної 

діяльності. 

3 2 1          

Разом за змістовим 

модулем 4 

14 8 6    3 2 1    

Усього за модулем 2 26 14 12     4 2    

Усього годин 50 26 24    6 8 4    

 

                                                

6. Самостійна робота 

0г. 
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7. Індивідуальні завдання 
 

№ 

з/п 

Назва завдання Кількість 

годин 

1 Розкрити сутність „виробничого експерименту”, його 

відмінності та переваги. 

 

0 

2 1. Замовлення, очікування та вплив соціуму на 

розвиток складових психології праці 

2. Ступені взаємозв'язку наукових дисциплін з 

психологією праці за декількома авторами. 

0 

3 Разом  0 

 

8. Методи навчання 

    Лекції, дискусії, обговорення у групі індивідуальних та 

самостійних завдань. 

 
9. Методи контролю 

  Усне опитування, перевірка конспектів, індивідуальних завдань, 

поточне тестування. 
                                          

    10. Розподіл балів, які отримують студенти 

              

Поточне тестування  Сума 

балів Модуль №1 Модуль №2 

Змістовий модуль 

№1 

Змістовий 

модуль №2 

Змістовий 

модуль № 3 

Змістовий модуль 

№4 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 Т12 Т13  

7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 100 

 

 

 

Т1, Т2 ... Т13 – теми змістових модулів. 
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Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
82-89 В 

добре  
74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного складання 

0-34 F 

незадовільно з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 

 

 

11. Методичне забезпечення 

 

1. Пундєв В.В. Психологія праці, методичні рекомендації з організації 

самостійної роботи студентів. Частина 1. – Одеса: Видавництво Бартєнєва, 

2015.-40с.  

2. Пундєв В.В. Психологія праці, методичні рекомендації з організації 

самостійної роботи студентів. Частина 2. – Одеса: Видавництво Бартєнєва, 

2015.-40с.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



13 

 

12. Рекомендована література 

Основна 

1. Баклицький І.О. Психологія праці: Підручник. 2-ге вид., пер. і доп. – К.: 

Знання, 2008. – 655 с. 

2. Баріхашвілі І.І. Психологічні основи профорієнтації і професійного 

самовизначення. Навчальний посібник. – К.: Ніка-Центр, 2008. – 208 с. 

3. Бодров В.А. Психология профессиональной пригодности: Учеб. пособ. 

для вузов – СПб.: Per se, 2001. – 511 с. 

4. Душков Б.А., Смирнов Б.А., Королев А.В. Психология труда, 

профессиональной, информационной и организационной деятельности: 

Словарь / Под ред. Б.А. Душкова; прил. Т.А. Гришиной. — 3-е изд. — М.: 

Академический Проект: Фонд «Мир», 2005. — 848 с. 

5. Карпенко Г.В. Психологія праці та вибір професії: Навч.-метод. 

посібник. – Суми : Університетська книга, 2008. – 168 с. 

6. Корольчук М.С., Крайнюк В.М. Теорія і практика професійного 

психологічного відбору: Навч. посіб. для слухачів та студ. ВНЗ. – К.: Ніка-

Центр, 2006. – 532 с. 

7. Крушельницька Я.В. Фізіологія і психологія праці: Підручник / 

Київський національний економічний ун-т. – К. : КНЕУ, 2003. – 367 с.  

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

9. Рунге В.Ф., Манусевич В.П. Эргономика в дизайне среды: Учеб. пособ. 

– М.: Архитектура, 2005. – 328 с. 

10. Технології роботи організаційних психологів: Навч. посіб. для студентів 

вищ. навч. закл. та слухачів ін-тів післядиплом. освіти / За наук. ред. Л.М. 

Карамушки. – К.: Фірма «ІНКОС», 2005. – 366 с.  

11. Толочек В. А. Современная психология труда: Учеб. пособ. – СПб.: 

Питер, 2005. – 479 с.  

Додаткова 

1. Бодров В.А. Психология профессиональной пригодности. — М., 1998. 

2. Бологагина В.В. Поготовка к профессиональной деятельности: Уч.-

метод, пос. - М.: МГУКИ, 2001. - 44 с. 

3. Грицков, В.Л. Рабочая задача как единица анализа деятельности / В.Л. 

Грицков // Ананьевские чтения 2006: материалы науч.-практ. конф. / под 

ред. Л.А. Цветковой, A.A. Крылова. - СПб.: СПбГУ, 2006. - С. 143-145.  

4. Дикая Л.Г Психология саморегуляции функционального состояния 

субъекта в экстремальных условиях деятельности: дис. . д-ра псх. наук. -

М., 2002. 342 с. 

5. Духневич В.М. Психологічне благополуччя професіонала як умова його 

ефективної діяльності (на прикладі професії психолога): дисертація. — К, 

2002.—197 с. 
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6. Забродин Ю. М. Психология личности и управление человеческими 

ресурсами. -М.: Финстатинформ, 2002. 360 с. 

7. Завалишина Д.Н. Динамический аспект профессиональной адаптации // 

Психология адаптации и социальная среда: современные подходы, 

проблемы, перспективы / Отв. ред. Л.Г. Дикая, A.JI. Журавлев.- М.: Изд-во 

«Ин-т психологии РАН». 2007. - С. 353-367. 

8. Ильин Е.П. Дифференциальная психология профессиональной 

деятельности. СПБ: Питер. - 2004. - 353с. 

9. Корниенко А.А. Удовлетворенность трудом как психосоциальная 

детерминанта успешности научной деятельности: диссертация. — К, 2000. 

— 200 с. 

10. Кияшко Л.А. Индивидуально-стилевьіе особенности проявлення и 

коррекции профессиональньїх стереотипов при смене специальности: дис-

сертация. — О., 1996. — 220 с. 

11. Колинько В.В. Психограмма как фактор совершенствования 

профориентации молодежи на рабочие специальности: диссертация. — К., 

1988. — 154 с. 

12. Леонова А.Б., Чернышева О.Н. Психология труда и организационная 

психология: современное состояние и перспективы развития: Хрестоматия. 

– М.: Радикс, 1995. – 448 с. 

13. Пундев В.В. Профессионал как субъект познавательной активности в 

условиях интенсификации изучения иностранного языка: материалы 

международной науч. – прак. конф. [«Розвиток особистостi професiонала в 

умовах соцiально – освiтнiх трансформацiй суспiльства: теорiя i 

практика»], (Одесса, 7-8 мая 2007 г.)/ Одеса: СМИЛ, 2007.-С. 58-64. 

14. Професіограми і професіокарти основних професій: Метод, пос. Для 

працівників служби зайнятості. — Книга 4: Професіокарти професій сфери 

підприємництва та бізнесу. / Під ред. Василенко П.М. - К., 1997. - 114 с. 

15. Смирнов Б.А., Долгополова Е.В. Психология деятельности в 

экстремальных ситуациях. Харьков: Гуманитарный центр, 2008. 289 с. 

16. Стрелков, Ю.К. Временная связность образа мира профессионала / Ю.К. 

Стрелков // Ученые записки кафедры психологии; Северного 

международного университета. — Вып. 1. Магадан, 2001. — С. 127-157. 

17. Толочек В.А. Стили профессиональной деятельности. -М., 2000. - 199 с. 
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13. Електронні інформаційні ресурси 
 

1. http://www.odnb.odessa.uа- ОННБ імені М. Горького та електронна 

бібліотека. 

2. http://www.nbuv.gov.ua/-  Національна бібліотека України імені 

В.І. Вернадського та електронна бібліотека.   

3. http://orgpsyjournal.hse.ru/ Электронный научный журнал "Организационная 

психология". 

4. http://www.ergo-org.ru/ - Межрегиональная эргономическая ассоциация. 

5. http://www.rae.ru/upfs/ - Международный журнал прикладных и 

фундаментальных исследований 
 

http://www.odnb.odessa.ua/view_post.php?id=110
http://www.psystudy.com/-

