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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 
показників  

Галузь знань, 
спеціальність, 

спеціалізація, рівень 
вищої освіти 

Характеристика 
навчальної дисципліни 

Очна 

форма 

навчання 

Заочна 

форма 

навчання 

Загальна кількість: 
кредитів  – 3 
 
годин – 90 
 
змістових модулів – 2 

 
  
 

Галузь знань 
05 Соціальні та 

поведінкові науки 
 
 

Спеціальність  
053 Психологія 

 
 
 

Рівень вищої освіти: 
Перший (бакалаврський) 

Обов’язкова дисципліна 

 

Рік підготовки: 

4-й 4-й 
Семестр 

1-й 1-й 
Лекції 

20 год. 10 год. 
Практичні, семінарські 

10 год. 6 год. 
Лабораторні 

 год.  год. 
Самостійна робота 

60 год. 74 год. 
 

Форма підсумкового 
контролю:  

іспит 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
 

Мета – оволодіння здобувачами системних знань з теоретичних та прикладних питань 
психології праці для формування професійної компетентності майбутніх практичних 
психологів для надання кваліфікованої психологічної допомоги особистості у процесі її 
професійного самовизначення, вибору професії, професійному відборі/доборі, 
працевлаштуванні, розвитку професійних знань та навичок. 

Завдання: 
 розкрити зміст та місце психології праці в системі наукового знання, закони, 

принципи, підходи, методи та психологічний сенс праці; 
 вивчити психологічні особливості розвитку суб'єкта праці на всіх етапах професійної 

діяльності; 
 вивчити психологічні аспекти трудової діяльності для формування навичок і вмінь 

розробляти та обґрунтовувати заходи щодо раціоналізації режимів праці та 
відпочинку, трудових процесів, а також знаходити оптимальні шляхи покращення 
умов праці та збереження психічного та фізичного здоров’я суб’єктів праці. 
Процес вивчення дисципліни спрямований на формування елементів наступних 

компетентностей: 
Інтегральна компетентність 

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

 ЗК2. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 
діяльності.  

 ЗК6. Здатність приймати обґрунтовані рішення.  
 ЗК7. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 
 СК3. Здатність до розуміння природи поведінки, діяльності та вчинків.  
 СК6. Здатність самостійно планувати, організовувати та здійснювати 

психологічне дослідження  
 СК8. Здатність організовувати та надавати психологічну допомогу 

(індивідуальну та групову). 
 СК11. Здатність до особистісного та професійного самовдосконалення, 

навчання та саморозвитку  
 Очікувані результати навчання. У результаті вивчення навчальної 
дисципліни здобувач повинен: 

 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. 

 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. 

 ПР17. Демонструвати соціально відповідальну та свідому поведінку, слідувати 
гуманістичним та демократичним цінностям у професійній та громадській 
діяльності. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти повинен 
знати: 

 теоретико-методологічні засади психології праці; 
 категоріально-понятійний апарат психології праці; 
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 методологічні принципи психології праці; 
 психологічну специфіку формування та розвитку людини як суб’єкта праці; 
 особливості динаміки професійно-важливих якостей особистості; 
 сутність психологічних парадигм професійної діяльності; 
 відмінності трудових та ергатичних функцій; 
 специфіку профорієнтації, профвідбору та профпідбору; 
 психологічну основу адаптації людини до виробничих умов; 
 відмінності індивідуальної та групової праці 

вміти: 

 застосовувати теоретичні знання для розв’язання практичних проблем 
виробництва, професійної освiти, соціально-професійного самовизначення; 

 класифікувати основні та додаткові методи психологічногоного дослідження 
трудової діяльності; 

 аналізувати функціональні стани суб’єктів праці; 
  аналізувати психофізіологічні закономірності процесу праці; 
 визначати причини виникнення виробничих конфліктів та методи їх 

вирішення; 
 орієнтуватися у виборі профілактичних заходів для запобігання стану 

перевтоми, монотонії, надмірному стресовому навантаженню, гіподинамії та 
гіпоконезії суб’єктів праці. 

 
3. Зміст навчальної дисципліни 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. ВСТУП ДО ПСИХОЛОГІЇ ПРАЦІ.  
Тема 1. Психологія праці як наукова та практична дисципліна 

Об’єкт та предмет психології праці. Психологічні ознаки праці та професії. Завдання 
психології праці. Розділи психології праці. Поняття “ергономіка”. Знайомство з основними 
ергатичними функціями та “золотим правилом” психології праці. Міждисциплінарні зв’язки 
психології праці. 
 Тема 2. Система методів психології праці 

 Загальні методи психології праці. Специфічні методи психології праці. Методи 
аналізу продуктів праці. Психодіагностичні методи. Біографічний метод. Методи соціальної 
психології. Фізіологічні методи контролю та оцінки станів організму. Методи гігієни праці. 
Конструктивні методи психології праці. Психотехніка: сутність та причини кризи. 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. ПСИХОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОФЕСІЙНОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ ТА СУБ’ЄКТІВ ПРАЦІ 

Тема 3. Психологічна структура професійної діяльності 

Поняття професійної діяльності. Структурно-морфологічна та функціонально-
динамічна парадигми професійної діяльності. Основні типи та види професійної діяльності. 
Ергатичні та трудові функції: порівняльний аналіз. 

Тема 4. Професійна діяльність як джерело розвитку суб’єкта праці 

Поняття «суб’єкт праці». Структура особистості суб’єкта професійної діяльності. 
Проблема задоволеності та сенсу (осмисленості) праці. Біоритми та ефективність трудової 
діяльності. Інтегральна індивідуальність як наслідок і як умова розвитку. Розвиток людини у 
праці. 

Тема 5. Психологія професій 

Основи профорієнтаційної роботи. Психологічні проблеми виробничого навчання. 
Формування професійних умінь та навичок. Професійна адаптація та психологія 
професійного розвитку. Психологічне вивчення професій: професіографія та психографія. 

Тема 6. Соціально-психологічні аспекти виробничої діяльності колективу 

Соціально-психологічні феномени в групі. Психологічна сумісність як умова 
успішності виробничого колективу. Психологія управління та організації виробничої 
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діяльності. Психологічні аспекти виробничих конфліктів. Організаційно-психологічні умови 
вирішення виробничих конфліктів. 

 

 

Тема 7. Психологічні питання трудової адаптації і стабілізації робочих кадрів 

Виробнича адаптація, її сутність і види. Критерії та методи оцінювання адаптації 
робочих кадрів. Психологічні особливості адаптації осіб зрілого та похилого віку. 

4. Структура навчальної дисципліни 
 

Назви змістових модулів 

і тем 

Кількість годин 

Очна форма Заочна форма 

Усього у тому числі Усього у тому числі 

л п/с ла

б 

ср л п/

с 

лаб ср 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10  11  

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. ВСТУП ДО ПСИХОЛОГІЇ ПРАЦІ 

Тема 1. Психологія праці 
як наукова та практична 
дисципліна 

10 2   8 12 2   10 

Тема 2. Система методів 
психології праці 

16 4 2  10 14    14 

Разом за змістовим 
модулем 1 

26 6 2  18 26 2   24 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. ПСИХОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОФЕСІЙНОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ ТА СУБ’ЄКТІВ ПРАЦІ 

Тема 3. Психологічна 
структура професійної 
діяльності 

10 2   8 12  2  10 

Тема 4. Професійна 
діяльність як джерело 
розвитку суб’єкта праці 

16 4 2  10 12 2   10 

Тема 5. Психологія 
професій 

12 2 2  8 12 2   10 

Тема 6. Соціально-
психологічні аспекти 
виробничої діяльності 
колективу 

16 4 2  10 14 2 2  10 

Тема 7. Психологічні 
питання трудової 
адаптації і стабілізації 
робочих кадрів 

10 2 2  6 14 2 2  10 

Разом за змістовим 
модулем 2 

64 14 8  42 64 8 6  50 

Разом  90 20 10  60 90 10 6  74 

 
5. Теми семінарських занять 
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Семінарські заняття не передбачені. 
 

 
 

6. Теми практичних занять 
 
№ з/п Назва теми Кількість годин 

 Очна 

форма 

Заочна 

форма 

1 Методи психології праці 2  

2 Психологія професійної діяльності. 2 2 

3 Психологічна характеристика суб’єкта праці 2  

4 Соціально-психологічні проблеми взаємовідносин  
у трудовому колективі  
 

2 2 

5 Психологічні аспекти адаптації робочих кадрів 2 2 

 Разом 10 6 

 
7. Теми лабораторних занять 

Лабораторні заняття не передбачені. 
 

8. Самостійна робота 
 

№ 
з/п 

Назва теми/ види завдань Кількість 
годин годин  

 Очна 

форма 
Заочна 

форма 
1 Об’єкт, предмет цілі та завдання психології праці (складання 

структурно-логічних схем) 
8 10 

2 Основні групи дослідницьких методів у психології праці 
(виконання практичного завдання) 

10 14 

3 Психологічний аналіз професійно-трудової діяльності 
(складання структурно-логічних схем) 

8 10 

4 Психологічна структура суб’єкта праці (підготувати 
презентацію) 

10 10 

5 Професіографування як основа пізнання світу професій 
(складання інтелект-карти) 

8 10 

6 Психологічні особливості виробничого колективу 
(підготувати реферат) 

10 10 

7 Психологічні проблеми професійного “вигорання” 
особистості, професійної деформації особистості та їх 
подолання (підготувати презентацію) 

6 10 

 Разом 60 74 
 

 
9. Методи навчання 

Для активізації процесу навчання здобувачів протягом вивчення дисципліни 
застосовуються наступні навчальні методи та засоби: 
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 Словесні: Лекція (лекція-доповідь, лекція-бесіда, лекція-дискусія). В ході 
лекцій за характером логіки пізнання впроваджуються аналітичний, 
синтетичний, індуктивний та дедуктивний методи. За рівнем самостійної 
розумової діяльності – проблемний виклад та частково-пошуковий метод. 
Таким чином, чітко та зрозуміло структурується матеріал; зосереджується 
увага здобувачів на проблемних питаннях; наводяться конкретні приклади 
практичного застосування отриманих знань; заохочуються здобувачі до 
критичного сприйняття нового матеріалу замість пасивного конспектування. 

 Наочні: на лекціях використовуються схеми, таблиці, моделі, графіки; 
мультимедійні презентації. 

 Практичні: на лекціях для активізації навчальної роботи здобувачів 
використовуються проблемні завдання, тестування задля проведення 
поточного контролю засвоєння знань. На практичних заняттях застосовуються 
індивідуальні завдання, вирішення проблемних завдань, презентації доповідей 
здобувачів, робота в малих групах. 

Самостійна робота включає роботу з текстовим матеріалом та виконання 
індивідуальних завдань: підготовка презентацій, рефератів, виконання практичних завдань, 
складання структурно-логічних схем та інтелект-карт. 

 

 
10. Форми контролю і методи оцінювання 

                          (у т.ч. критерії оцінювання результатів навчання) 
 

Контроль і оцінювання знань, вмінь та навичок здобувачів складається з двох етапів: 
поточного контролю та підсумкового контролю (іспит). 

Методи поточного контролю: 

 обговорення проблеми, дискусія; 
 аналіз конкретних ситуацій (поданих у вигляді усного, текстового або 

графічного матеріалу); 
 презентації результатів роботи у вигляді доповідей. 

Об’єктом поточного оцінювання є: 
 програмний матеріал, який викладається на лекціях;  
 питання та проблеми, що розглядаються та обговорюються на практичних 

заняттях; 
 програмний матеріал для самостійного вивчення, який передбачений робочою 

програмою та включає: презентації, реферати, практичні завдання, структурно-
логічні схеми та інтелект-карти. 

Підсумковий контроль відбувається у вигляді іспиту. 

Загальна підсумкова оцінка (сума балів) складається з оцінки поточного контролю 
результатів навчання впродовж семестру та оцінки результатів навчання при проведенні 
контрольних заходів під час підсумкового контролю (іспит).  

Схема розподілу балів:  
Максимальна кількість балів за поточний контроль – 70. 
Максимальна кількість балів за підсумковий контроль – 30. 
Критерії оцінювання поточного контролю: оцінюються знання, які продемонстрував 

здобувач при роботі на практичних заняттях та при виконанні самостійної роботи. Додаткові 
до поточного оцінювання  бали нараховуються за індивідуальне завдання.    

Здобувач допускається до підсумкового контролю (іспиту) за навчальну дисципліну, 
якщо він виконав усі види практичних робіт, що передбачені робочою програмою незалежно 
від сумарної кількості балів, отриманих за результатами поточного контролю за семестр.  

Повторне складання іспиту з метою покращення оцінки не допускається. 
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Критерії оцінювання результатів навчання під час аудиторних занять 

Критерії оцінювання Рівень 
компетентності 

Оцінка  
(кількість балів 

за тему) 
 

Здобувач освіти володіє глибокими знаннями в 
обсязі навчальної програми, усвідомлено 
використовує їх у стандартних і нестандартних 
ситуаціях, уміє самостійно аналізувати, 
узагальнювати опанований матеріал ,самостійно 
користуватися джерелами інформації і 
висловлювати думку та приймати рішення. 

Високий 
(творчий) 

Відмінно 
(10 балів за 
теми 1-2; 8 

балів за теми 3-
7) 

Здобувач освіти досить добре володіє вивченим 
матеріалом, застосовує знання в дещо змінених 
ситуаціях, логічно висловлює думки, володіє 
медичною термінологією, уміє аналізувати і 
систематизувати інформацію, відповідь його 
повна, логічна, обґрунтована, хоч і з деякими 
помилками. 

Достатній 
(конструктивно- 
варіативний) 

Добре 
(8 балів за теми 
1-2; 6 балів за 

теми 3-7) 

Здобувач освіти розуміє основний навчальний 
матеріал, здатний з помилками перекладати на 
латинську мову і навпаки, зазнає труднощі при 
декодуванні медичних термінів та при 
виписуванні рецепта. Відповідь його правильна, 
але недостатньо осмислена. 

Середній 
(репродуктивний) 

Задовільно 
(6 балів за теми 
1-2; 4 бали за 

теми 3-7) 

Здобувач освіти розрізняти об’єкт вивчення та 
фрагментарно відтворює незначну частину 
навчального матеріалу,виявляє здатність 
елементарно викласти думку. 

Низький 
(рецептивно- 

продуктивний) 

Незадовільно 
(4 бали за теми 

1-2; 
2 бали за теми 

3-7) 
 

Критерії оцінювання самостійної роботи 
Вид Максимальна 

кількість балів 
Критерії оцінювання навчальних досягнень 

Презентація  2 відповідність змісту доповіді здобувача та/або 
оригінальність візуального представлення 
відповідному навчальному матеріалу. 

Реферат 2 здатність здійснювати узагальнення на основі 
опрацювання теоретичного матеріалу та відсутність 
помилок при оформленні цитування й посилань на 
джерела. 

Практичне  
завдання 

2 Самостійність та змістовність виконання 
практичного завдання. Його відповідність 
поставленим цілям.  

Структурно-
логічна схема 

2 адекватність вибору типу структурно-логічної 
схеми, зображення на схемі всіх основних питань та 
понять теми; правильність виявлення логічних 
зв’язків між елементами схеми 
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Інтелект-
карти 

2 дотримання принципів складання інтелект-карт; 
адекватність добору графічних образів; 
гармонійність дизайну; наявність чіткої 
розгалуженої структури, яка побудована на основі 
ключових слів; наявність центральної яскравої ідеї, 
образу; наявність головних та другорядних гілок, що 
відображають ієрархію ідей та ключових понять. 

 
 Критерії оцінювання під час іспиту 

 Оцінка  Критерії оцінювання навчальних досягнень 
20-30 балів міцні знання навчального матеріалу, аргументовані відповіді на 

поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні знання при 
розв’язанні практичних прикладів. 

15-19 балів міцні знання навчального матеріалу, аргументовані відповіді на 
поставлені запитання, які, однак містять певні (несуттєві) неточності, 
вміння застосовувати теоретичні знання при розв’язанні практичних 
прикладів. 

10-14 балів достатні  знання навчального матеріалу, неточні  відповіді, вміння 
застосовувати теоретичні знання при розв’язанні практичних прикладів; 

7-11 балів слабкі знання частини навчального матеріалу, неточні або мало 
аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладу матеріалу, 
слабке застосування теоретичних знань при розв’язанні практичних 
прикладів; 

1-6 балів слабкі знання значної частини навчального матеріалу, суттєві помилки у 
відповідях на запитання, невміння розв’язувати практичні приклади.    

 
11. Питання для підсумкового контролю 

1. Об’єкт та предмет психології праці 
2. Психологічні ознаки праці та професії 
3. Завдання психології праці 
4. Розділи психології праці 
5. Поняття «ергономіка» 
6. «Золоте правило» психології праці 
7. Міждисциплінарні зв’язки психології праці 
8. Загальні методи психології праці 
9. Специфічні методи психології праці 
10. Методи аналізу продуктів праці 
11. Психодіагностичні методи 
12. Біографічний метод 
13. Методи соціальної психології 
14. Психотехніка: сутність та причини кризи  
15. Поняття професійної діяльності 
16. Структурно-морфологічна парадигма професійної діяльності 
17. Функціонально-динамічна парадигма професійної діяльності 
18. Класифікація професійної діяльності 
19. Ергатичні функції 
20. Трудові функції 
21. Характеристика праці як діяльності  
22. Психологічні регулятори праці 
23. Трудовий пост та його структура 
24. Об’єктивні завдання і суб’єктивно прийняті цілі праці, їх різновиди 
25. Умови праці (професійне середовище) 
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26.  Психологічне розуміння професійної діяльності (професія, трудовий пост, 
спеціальність, кваліфікація, посада) 

27. Поняття «суб’єкт праці» 
28. Структура суб’єкта праці – мотиваційні, когнітивні, операторні, емоційно-вольові 

показники професійної діяльності людини 
29. Дія («окрема діяльність») як цілісний цикл (етап) трудової діяльності 
30. Психологічні дії та операції (уміння, навички) 
31. Індивідуальний стиль діяльності суб’єкта праці 
32. Мотиви вибору професії  
33. Мотиви вибору місця роботи 
34. Задоволеність працею 
35. Професійна мотивація 
36. Періодизація розвитку людини як суб’єкта праці  
37. Стадії професійного самовизначення особистості 
38. Чинники і фази криз професійного розвитку суб’єкта праці 
39. Мотиви «виходу» з професії  
40. Мотивація пошуку робочого місця 
41. Особливості сучасної мотивації праці 
42. Професійні захворювання та професійні деструкції 
43. Професіограми і психограми професій 
44. Професійно-прогностична діагностика  
45. Діагностика професійних уподобань особистості 
46. Особливості методів діагностики професійно важливих якостей (ПВЯ) суб’єктів праці 
47. Профорієнтація і профконсультація 
48. Психологічні основи професійного виховання і професійного навчання 
49. Технології професійної освіти як компонент соціально-психологічного 

супроводження професійної діяльності 
50. Соціально-психологічне гарантування надійної та безпечної діяльності спеціалістів 
51. Соціально-психологічні, організаційні і психологічні заходи щодо збереження 

працездатності у звичайних та екстремальних умовах 
52. Принципи і технології професійного відбору/добору 
53. Професійна адаптація: чинники, рівні, етапи 
54. Професійна придатність як сукупність психофізіологічних і соціальнопсихологічних 

особливостей 
55. Умови і можливості компенсаторного пристосування людини до вимог професії 
56. Соціальна структура виробничого колективу 
57. Рух кадрів та проблема стабілізації колективу 
58. Професійно-кваліфікаційне зростання та соціальні переміщення 
59. Професійний стрес та технології ресурсозбереження 
60. Міжособистісні відносини і соціально-психологічний клімат у виробничому колективі 

 
12. Розподіл балів, які отримують здобувачі 

Поточний контроль Підсумковий 
контроль 

(Іспит) 

Сума 
балів 

Змістовий 
модуль 1 

Змістовий модуль 2 Індивідуальне 
самостійне 
завдання 

 
 

30 

 
 

100 
Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 10 
10 10 8 8 8 8 8 

20 40 
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Шкала оцінювання: національна та ЕСТS 
Сума балів за всі види 
навчальної діяльності 

Оцінка ЕСТS Оцінка за національною 
шкалою 

90 - 100 A «відмінно» 
85-89 B «дуже добре» 
75-84 С «добре» 
70-74 D «задовільно» 
60-69 Е «допустимо» 
35-59 FХ «незадовільно з можливістю 

повторного складання 
0-34 F «незадовільно з 

обов’язковим повторним 
вивченням дисципліни» 

 
12. Навчально-методичне забезпечення 

 Робоча програма навчальної дисципліни; 
 Силабус; 
 Навчально-методичні матеріали для лекцій, конспекти (тексти, схеми) лекцій;  
 Мультимедійні презентації;  
 Навчально-методичні матеріали для поточного та підсумкового контролю. 

 
14. Рекомендована література 

Основна 
1.  Баклицький І.О. Психологія праці: Підручник. 2-ге вид., перероб. 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. Винославська  О. В. Людські  стосунки:  Навчальний  посібник.  2-е вид., перероб. і 

доповн. К.: Центр навчальної літератури, 2006. 142 с.  
4.  Калюжна  Є.М.  Психологія  праці:  Навчально-методичний  посібник. Запоріжжя: 

Інтерпрінт, 2009.  96 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. К.: КНЕУ, 2009. 368 с. 
8.  Кулініч І.О. Психологія управління: навчальний посібник. 2-ге вид., доп.  К.: Знання, 

2008. 292 с.  
9. Лукашевич  Н.П. Психология  труда:  Учебное  пособие.  К.: МАУП, 2004.  112 с.  
10.  Орбан-Лембрик Л.Е. Психологія управління: навч. посібник. 2-ге вид., доп.  К.: 

Знання, 2010. 544 с.  
11.  Психологія: підручник / за ред. Ю.Л.Трофімова.  2-е вид.  К.: Либідь, 2000. 558 с.  
12.  Рибалка  В.В.  Психологія  праці  особистості: навчально-методичний посібник.  К.: 

КМПУ імені Б.Д. Грінченка, 2006.  60 с. 
13. Технології роботи організаційних психологів: Навч. посіб. для здобувачів вищ. навч. 

закл. та слухачів ін-тів післядиплом. освіти / За наук. ред. Л.М. Карамушки.  К.: Фірма 
«ІНКОС», 2005.  366 с. 

 



13 
 

Додаткова 
1. Духневич В.М. Психологічне благополуччя професіонала як умова його ефективної 

діяльності (на прикладі професії психолога): дисертація.  К, 2002. 197 с. 
2. Корниенко А.А. Удовлетворенность трудом как психосоциальная детерминанта 

успешности научной деятельности: диссертация. К, 2000. 200 с. 
3. Смирнов Б.А., Долгополова Е.В. Психология деятельности в экстремальных 

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

15. 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://uaoppp.com.ua/read/86/ - сайт  Української  асоціації  організаційних психологів 

та психологів праці 
4. https://classroom.google.com/c/NTI3Mzk3NTg3ODgw?cjc=bvwjoj2 
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