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ВСТУП 
Програма вибіркової навчальної дисципліни «Психологія праці» складена 

відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів всіх 

спеціальностей НУВГП. Предметом вивчення навчальної дисципліни є 

закономірності розвитку і формування особистості в специфічних умовах праці. 

Міждисциплінарні зв’язки: дисципліна «Психологія праці» є складовою 

частиною циклу вибіркових дисциплін для підготовки студентів всіх 

спеціальностей університету.  

Вивчення даної дисципліни передбачає наявність теоретичних знань із 

навчальної дисципліни «Психологія», активну роботу на лекційних та 

практичних заняттях, самостійну роботу над поставленими завданнями за 

рахунок цілеспрямованого опрацювання спеціальної літератури.   

Вимоги до знань та умінь визначаються галузевими стандартами вищої 

освіти України.  

 
Анотація 

Психологія праці є однією з актуальних галузей наукових досліджень. Це 

пов’язано з тим, що науково обґрунтований підхід до вивчення індивідуально-

психологічних властивостей особистості дає можливість покращити 

продуктивності праці трудових колективів і окремих особистостей. Тож дана 

дисципліна корисна не тільки для майбутніх професіоналів, безпосередньо 

зайнятих управлінням людьми, але в більшій або меншій мірі для всіх сучасних 

фахівців, оскільки забезпечує їхню соціальну компетентність.  

Дисципліна «Психологія праці» розкриває основні психологічних 

закономірностей працездатності та особливостей професійної діяльності, що 

сприяє формуванню у студентів практичних навиків вирішувати завдання 

дослідницького і консультаційного характеру у сфері професійної діяльності.  

Ключові слова: психологія, праця, психічні властивості, характер людини, 

темперамент, психічні процеси, увага, воля, психічні стани, емоції, професійний 

стрес, мотивація та ін. 

 
Аbstract 

Psychology of labor is one of the most important branches of scientific research. 

This is due to the fact that a scientifically grounded approach to the study of individual 

psychological properties of the individual provides an opportunity to improve the 

productivity of labor collectives and individuals. Therefore, this discipline is useful not 

only for future professionals directly employed by the management of people, but to a 

greater or lesser extent for all modern specialists, because it ensures their social 

competence. 

Discipline «Psychology of Labor» reveals the main psychological patterns of 

disability and the peculiarities of professional activity that promotes the formation of 

practical skills for students to solve research and advisory tasks in the field of 

professional activity. 

Key words: psychology, labor, mental properties, human nature, temperament, 

mental processes, attention, will, mental states, emotions, professional stress, 

motivation and other.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Опис навчальної дисципліни 

Найменування 

показників  

Галузь знань, 

спеціальність, рівень вищої 

освіти 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна 
форма 

навчання 

заочна 
форма 

навчання 

Кількість кредитів – 3 
Всі спеціальності За вибором 

 

Модулів – 2 Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2 
2-й 3-й 

Семестр 
Загальна кількість 

годин – 90 

4-й 6-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних – 2 

самостійної роботи 

студента – 4 

Рівень вищої освіти: 

бакалавр 

 

16 год. 2 год. 

Практичні 
 14 год. 6 год. 

Лабораторні 
- - 

Самостійна робота 
60 год. 70 год. 

Індивідуальне завдання  
- 12 год. 

Форма контролю: 

залік залік 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання – 50% 

для заочної форми навчання – 12,5%. 

 
2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Метою викладання навчальної дисципліни «Психологія праці» є отримання 

студентами теоретичних знань щодо закономірностей функціонування форм 

психічної діяльності в процесі праці, соціально-психологічних і мотиваційних 

механізмів ефективної праці, психофізіологічних особливостей різних видів 

праці та ін. 

Завданням вивчення навчальної дисципліни «Психологія праці» є надання 

студентам базових знань психології праці та формування практичних навичок 

впливу на поведінку трудових колективів і окремих працівників для забезпечення 

ефективної діяльності організації. Основні задачі, які стоять перед студентами:  

- освоєння теоретико-методологічних та соціально-економічних аспектів 

психології праці; 

- формування навичок і вмінь самостійно розробляти і обґрунтовувати 

заходи щодо раціоналізації режимів праці та відпочинку, трудових процесів, а 

також віднаходити оптимальні шляхи покращення  умов  праці  та  збереження 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



психосоматичного здоров’я працівника. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти знатимуть:  
− особливості застосування методів психології праці; 

− особливості динаміки професійно значимих властивостей особистості;  

− психофізіологічну структуру умінь та навиків, що забезпечують 

вирішення професійних завдань в оптимальних й екстремальних умовах, а також 

чинників, які визначають стійкість і динаміку цієї структури;  

− структуру цінностей та мотивів трудової діяльності, закономірності 

формування і перебудови цієї структури;  

− структуру функціональних станів працівника і закономірності динаміки 

працездатності людини і засоби її контролю; методику оцінки працездатності 

людини; 

− взаємозв’язок індивідуальних властивостей, виробничих відносин та 

психічних станів як фактора успішності та безпеки праці;  

− шляхи і засоби активації психічних функцій у процесі праці;  

− принципи проектування режимів праці та відпочинку. 

По завершенню вивчення дисципліни студенти матимуть наступні 
компетенції (вміння): 

− психологічними засобами підвищувати продуктивність праці, впливати 

на зміни у структурі мотивів діяльності працівника;  

− проводити спостереження за функціональним станом працівника, 

враховувати психофізіологічні закономірності процесу праці і сприяти її 

активації;  

− діагностувати рівень та особливості динаміки працездатності 

працівника; 

− відстежувати причини виникнення виробничих конфліктів і 

застосовувати методи їх вирішення;  

− за допомогою профілактичних заходів запобігати станам перевтоми, 

монотонії, надмірним стресовим навантаженням, гіподинамії та гіпоконезії 

працівників;  

− розробляти раціональні режими праці та відпочинку; 

− визначати особливості мотивів професійної діяльності, адекватно 

оцінювати рівень розвитку професійно важливих якостей суб’єкта праці.  

 
3. Програма навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1.  ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ПСИХОЛОГІЇ ПРАЦІ 
Тема 1. Основні аспекти психології праці  
Предмет та завдання навчальної дисципліни. Взаємозв’язки психології праці 

з іншими дисциплінами. Методи дослідження психології праці. 

Тема 2. Форми психічної діяльності людини 
Психічні процеси в трудовій діяльності (відчуття, мислення, пам'ять, увага і 

воля). Психічні (емоційні) стани в процесі праці. Психічні властивості 

особистості (темперамент, характер, здібності). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема 3. Психологія працездатності та функціональних станів 
Суть працездатності та втоми людини. Функціональні стани організму 

людини в процесі праці. Динаміка працездатності і характеристика її фаз. 

Показники і методика оцінки працездатності та втоми. Заходи щодо підвищення 

працездатності працівників та запобігання їх перевтомі. 

 
Змістовий модуль 2. ЛЮДИНА ЯК СУБ’ЄКТ ПРАЦІ 
Тема 4. Психологічні особливості праці в організації 
Психологічна характеристика виробничого колективу. Соціально-

психологічний клімат. Сумісність працівників.  

Тема 5. Стреси та конфлікти в професійній діяльності 
Види стресу.  Причини стресу (стресори). Методи подолання стресу. 

Сутність та структура конфлікту. Причини виникнення конфлікту. Управління 

виробничими конфліктами. 
Тема 6. Психологія трудової мотивації та розвитку особистості 
Професійна адаптація та дезадаптація. Сутність та класифікація мотивів. 

Кар’єрне становлення. Кризи професійного розвитку. Синдром «емоційного 

вигорання». Управління мотивацією праці. 
 

 

4. Структура навчальної дисципліни  
 

Назви змістових  

модулів і тем 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 
усього  у тому числі усього  у тому числі 

л п с.р. л п інд с.р. 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Загальні засади психології праці 
Тема 1. Основні аспекти 

психології праці 

 

14 

 

2 

 

2 

 

10 

 

11 

 

1 

 

- 

 

- 

 

10 

Тема 2. Форми психічної 

діяльності людини 

 

20 

 

6 

 

4 

 

10 

 

21 

 

1 

 

2 

 

- 

 

18 

Тема 3. Психологія 

працездатності та 

функціональних станів 

 

14 

 

2 

 

2 

 

10 

 

10 

 

- 

 

- 

 

- 

 

10 

Разом за змістовим модулем 1 48 10 8 30 42 2 2 - 38 

Змістовий модуль 2. Людина як суб’єкт праці 
Тема 4. Психологічні 

особливості праці в організації 

 

14 

 

2 

 

2 

 

10 

 

12 

 

- 

 

2 

 

- 

 

10 

Тема 5. Стреси та конфлікти в 

професійній діяльності 

 

14 

 

2 

 

2 

 

10 

 

11 

 

- 

 

1 

 

- 

 

10 

Тема 6. Психологія трудової 

мотивації та розвитку 

особистості 

 

14 

 

2 

 

2 

 

10 

 

13 

 

- 

 

1 

 

- 

 

12 

Разом за змістовим модулем 2 42 6 6 30 36 - 4 - 32 

Модуль 2 
ІНДЗ - - - - 12 - - 12 - 

Всього годин 90 16 14 60 90 2 6 12 70 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.Теми практичних занять 

№ 

 з/п 
Теми і зміст практичних занять 

Кількість годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 

1 

Основні аспекти психології праці. Вивчення  

взаємозв’язків психології праці з іншими дисциплінами. 

Характеристика методів дослідження психології праці. 

2 - 

2 

Форми психічної діяльності людини. Аналіз 

особливостей зорових та слухових відчуттів. Методи 
дослідження пам’яті, уваги в процесі праці. Дослідження 

впливу емоційних станів та здібностей на результати 

діяльності. Дослідження  темпераментів та характеру. 

4 2 

3 

Психологія працездатності та функціональних станів. 
Дослідження межі працездатності і функціональних 

станів організму людини в процесі праці. Розрахунок 

показників працездатності людини. 

2 - 

4 
Психологічні особливості праці в організації. 
Дослідження чинників сумісності колективу. Оцінювання 

соціально-психологічного клімату в колективі. 
2 2 

5 

Стреси та конфлікти в професійній діяльності. 
Дослідження причин стресу. Вимірювання 

стресостійкості та конфліктності. Характеристика методів 

боротьби зі стресами та розв’язання конфліктів. 

2 1 

6 

Психологія трудової мотивації та розвитку 
особистості. Характеристика факторів адаптації та 

дезадаптації працівників. Аналіз причин кризи 

професійного розвитку та синдрому «емоційного 

вигорання». Дослідження основних мотивів трудової 

діяльності. 

2 1 

Всього 14 6 
 

6. Самостійна робота 

Розподіл годин самостійної роботи для студентів денної форми навчання:  
Вид самостійної роботи Кількість годин 

Підготовка до аудиторних занять  (0,5 год/1 год. занять). 7 

Підготовка до контрольних заходів 

(6 год. на 1 кредит ЄКТС). 
18 

Опрацювання окремих тем програми або їх частин, які не 

викладаються на лекціях. 
35 

Всього 60 
  

6.1. Завдання для самостійної роботи 

№  

з/п 
Назва теми 

Кількість годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 

1 Основні аспекти психології праці 10 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 Форми психічної діяльності людини 10 18 

3 Психологія працездатності та функціональних станів 10 10 

4 Психологічні особливості праці в організації 10 10 

5 Стреси та конфлікти в професійній діяльності 10 10 

6 Психологія трудової мотивації та розвитку особистості 10 12 

Всього 60 70 
 

7. Індивідуальне навчально-дослідне завдання 

Індивідуальне навчально-дослідне завдання передбачене для студентів 

заочної форми навчання у вигляді індивідуальної роботи. Дана робота 

охоплює основні теми навчальної дисципліни «Психологія праці» і 

зорієнтована на закріплення студентами теоретичних знань, отриманих при 

вивченні дисципліни, та набуття практичного досвіду їх використання.  

Індивідуальна робота  виконується відповідно до Методичних 

рекомендацій до виконання індивідуальної роботи з дисципліни «Психологія 

праці» для студентів заочної форми навчання.  

 
8. Методи навчання 

При викладанні навчальної дисципліни «Психологія праці»  

використовується інформаційно-ілюстративний та проблемний методи 

навчання із застосуванням: 

• лекцій у формі діалогу; 

• опорного роздаткового матеріалу; 

• індивідуальних завдань для вирішення практичних вправ та задач; 

• тестування. 

При проведенні занять використовуються наступні ТЗН: 

• мультимедійна презентація лекційного матеріалу; 

• друковані роздаткові матеріали. 

 
9. Методи контролю 

Для оцінювання знань студентів передбачається проведення поточного  

контролю знань за ЄКТС.  

Основними критеріями, що характеризують рівень компетентності 

студента при оцінюванні результатів поточного контролю є такі: 

• виконання всіх видів навчальної роботи, що передбачені робочою 

програмою навчальної дисципліни; 

• глибина і характер знань навчального матеріалу за змістом навчальної 

дисципліни, що міститься в основних та додаткових літературних джерелах; 

• вміння аналізувати явища у їх взаємозв’язку і розвитку; 

• характер відповідей на поставлені питання; 

• вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання 

практичних задач; 

• вміння аналізувати достовірність одержаних результатів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Оцінювання результатів поточної роботи проводиться за такими 

критеріями: 

0% завдання не виконано; 

40% 

завдання виконано частково та містить суттєві помилки методичного 

або розрахункового характеру; висновки не аргументовані і не 

конкретні, звіт підготовлено недбало; 

60% 

завдання виконано повністю, але містить суттєві помилки у 

розрахунках або в методиці; висновки містять окремі недоліки, 

судження студента не достатньо аргументовані, звіт підготовлено з 

незначним відхиленням від вимог; 

80% 
завдання виконано повністю і вчасно, проте містить окремі несуттєві 

недоліки (розмірності, висновки, оформлення тощо); 

100% завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень. 

Для визначення рівня засвоєння навчального матеріалу студентами 

денної форми навчання використовуються наступні методи оцінювання знань: 

• поточне модульне тестування; 

• поточне опитування та оцінювання практичних завдань. 

Для визначення рівня засвоєння навчального матеріалу студентами 

заочної форми навчання використовуються наступні методи оцінювання: 

• оцінювання індивідуально-дослідного завдання; 

• тестування. 

При оцінюванні знань для всіх форм навчання використовується 100-

бальна шкала оцінювання. 

 
10. Розподіл балів, які отримують студенти 

Поточне тестування та самостійна робота 

Сума Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 

10 25 20 15 10 20 100 

Т1, Т2,…Т6 – теми змістовних модулів 

 
11. Шкала оцінювання 

Сума балів за всі форми 

навчальної діяльності 
Результат оцінювання за національною шкалою  

90-100 

Зараховано  

82-89 

74-81 

64-73 

60-63 

35-59 
Не зараховано з можливістю повторного 

складання 

0-34 
Не зараховано з обов’язковим  повторним 

вивченням дисципліни 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12. Методичне забезпечення 

1. Конспект лекцій на паперовому та електронному носії.  

2. Презентація  курсу  «Психологія праці»  (лекційні  та  практичні  заняття) в 

програмі «Microsoft PowerPoint».  

3. Методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи з 

дисципліни «Психологія праці» / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://ep3.nuwm.edu.ua 

4. Методичні рекомендації до виконання індивідуальної роботи з дисципліни 

«Психологія праці» для студентів заочної форми навчання / [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://ep3.nuwm.edu.ua 

 

13. Рекомендована література 

Базова 
1. Самолюк Н. М. Фізіологія і психологія праці : Навч. посібник. / Н.М. 

Самолюк. – Рівне: НУВГП, 2013. – 330 с./ [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу : http://ep3.nuwm.edu.ua/2806/ 

2. Баклицький І. О. Психологія праці : Підручник. / І. О. Баклицький. – 2-ге 

вид., перероб. і доп. – К. : Знання, 2008. – 655 с.  

3. Малхазов О. Р. Психологія праці : Навч. посібник. / О.Р. Малхазов. – К. : 

Центр учбової літератури, 2010. – 208 c. 

Допоміжна 
4. Власова О. І. Соціальна психологія організацій та управління: Підручник. 

/ О.І. Власова, Ю.В. Никоненко.  – Київ: ЦУЛ, 2010. – 398 с. 

5. Корольчук М. С. Психофізіологія діяльності: підручник для  студентів 

вищих навчальних закладів. / М.С. Корольчук. – К. : Ельга, Ніка-Центр, 

2003. – 400 с. 

6. Іпатов Е. Ф. Психологія управління в бізнесі: Навч. посібник. / Е.Ф. Іпатов, 

К.М. Левківський, В.В. Павловський. –  Київ: НМЦВО, 2003. – 320 с. 

7. Психологія праці та професійної підготовки особистості: Навч. посібник. / 

За ред. П.С. Перепелиці, В.В. Рибалки. – Хмельницький : ТУП, 2001. – 303с. 

8. Толочек В. А. Современная психология труда: Учебное пособие. / В.А. 

Толочек. – СПб. : Питер, 2005. – 479 с.  

9. Юрков О.С. Психологія праці та інженерна психологія : Навч. посібник – 2-

ге вид, перероб. і доп. / О.С. Юрков. – Мукачево : МДУ, 2018 – 187 с. 

 

14.  Інформаційні ресурси 

1. Національна бібліотека ім. В.І. Вернадського / [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/  

2. Наукова бібліотека НУВГП (м. Рівне, вул. Олекси Новака, 75) / 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nuwm.edu.ua/naukova-

biblioteka http://nuwm.edu.ua/MySql/page_lib.php 

3. Психологічні сайти / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://psinsayt.wixsite.com/insayt/------------------  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


