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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Метою викладання навчальної дисципліни «Фізіологія і 

психологія праці» є отримання студентами теоретичних знань 

щодо закономірностей функціонування людського організму і 

активізації психічних функцій в процесі праці, соціально-

психологічних і мотиваційних механізмів ефективної праці, 

психофізіологічних особливостей різних видів праці та ін. 

Основними завдання вивчення дисципліни є: 

- засвоєння теоретико-методологічних та соціально-

економічних аспектів фізіології і психології праці;  

- формування навичок і вмінь самостійно розробляти і 

обґрунтовувати заходи щодо режимів праці та відпочинку, 

раціоналізації трудових процесів, зниження монотонності праці. 

 

2. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. Фізіологічні особливості праці 

ТЕМА 1. Предмет, методи і завдання дисципліни «Фізіологія і 

психологія праці» 

Праця як основний вид діяльності людини та її фізіолого-

психологічні особливості. Предмет, методологічні принципи й 

методи дослідження у фізіології та психології праці.  

ТЕМА 2. Нервова регуляція трудової діяльності 

 Загальні відомості про будову нервової системи людини. 

Нервові процеси та їх динаміка. Функції центральної нервової 

системи в процесі праці. 

ТЕМА 3. Фізіологія рухового апарату людини і раціоналізація 

трудових процесів 

Загальні відомості про будову рухового апарату людини та його 

функції. М’язова сила і витривалість. М’язова діяльність і робоча 

поза працівника. Фізіологічні принципи раціоналізації трудових 

процесів. 

ТЕМА 4. Фізіологічні реакції організму людини в процесі праці 

Поняття про адаптацію та фізіологічні резерви організму 

людини. Біохімічні процеси та енергетика трудової діяльності. 

Закономірності функціонування дихальної системи людини у 

процесі праці. Реакції серцево-судинної системи працівника на 

трудові навантаження. Терморегуляція організму людини в процесі 

праці.  
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. Психічні та психологічні 

особливості праці 

ТЕМА 5. Психічні процеси в трудовій діяльності 

Психіка людини та її функції в процесі праці. Форми психічної 

діяльності людини. Відчуття і сприймання в процесі праці. 

Мислення в процесі праці. Пам’ять у процесі праці. Увага і воля в 

процесі праці. 

ТЕМА 6. Психічні стани в процесі праці 

Форми переживання почуттів. Функції емоції у процесі праці. 

Суть стресу та його вплив на поведінку працівника та ефективність 

діяльності.  

ТЕМА 7. Психічні властивості особистості в трудовій 

діяльності 

Особистість та її структура. Темперамент і характер. Здібності. 

Мотиви. 

ТЕМА 8. Працездатність людини та закономірності її 

динаміки 

Суть і фактори працездатності людини. Показники і методика 

оцінки працездатності людини. Динаміка працездатності і 

характеристика її фаз. Заходи щодо підвищення працездатності 

працівників. 

ТЕМА 9. Виробнича втома і заходи запобігання перевтомі 

працівників 

Суть, причини і механізм розвитку втоми. Показники і стадії 

втоми. Заходи запобігання перевтомі працівників на виробництві. 

ТЕМА 10. Важкість праці і методика її оцінювання 

Суть і фактори важкості праці. Інтегральний критерій важкості 

праці. Методика інтегральної бальної оцінки важкості праці. 

ТЕМА 11. Фізіологічні основи проектування раціональних 

режимів праці і відпочинку 

Суть, критерії та фізіологічні закономірності проектування 

режимів праці і відпочинку. Методи встановлення 

регламентованих перерв на відпочинок. Шляхи раціоналізації та 

оцінка ефективності режимів праці і відпочинку. Нестандартні 

режими праці і відпочинку. 
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3. ПИТАННЯ, ТЕСТИ ТА ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ ЗА 

ТЕМАМИ 

ТЕМА 1. ПРЕДМЕТ, МЕТОДИ І ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ 

«ФІЗІОЛОГІЯ І ПСИХОЛОГІЯ ПРАЦІ» 

Питання для обговорення та контролю рівня знань 

1. Що таке діяльність? В яких формах і видах вона виявляється? 

2. Як взаємопов’язані мотив і мета трудової діяльності? 

3. Назвіть і охарактеризуйте аспекти праці. 

4. Охарактеризуйте працю з фізіологічного та психологічного боку. 

5. Яких навантажень зазнає людина у процесі праці? 

6. У чому полягає відмінність між фізичною, розумовою та 

сенсорно-напруженою працею? 

7. Що є предметом фізіології і психології праці? 

8. На яких методологічних принципах вона базується? 

9. Які методи дослідження використовує фізіологія і психологія 

праці? 

10. Які теоретичні і практичні завдання організації праці вирішує 

фізіологія і психологія праці? 

Тестові завдання для самоконтролю 

1. Предметом фізіології праці є: 

а) життєдіяльність організму людини у процесі праці; 

б) закономірності динаміки психічних функцій людини; 

в) закономірності функціонування особистості у процесі праці; 

г) психіка людини в умовах виробництва; 

д) правильна відповідь відсутня. 

2. Предметом психології праці є:  

а) закономірності динаміки фізіологічних функцій людини; 

б) фізіологічні закономірності функціонування організму; 

в) психіка людини в умовах виробництва; 

г) життєдіяльність організму людини у процесі праці; 

д) правильна відповідь відсутня. 

3. Тремометрія полягає у …  

а) реєстрації мимовільних відхилень від певної точки або лінії, 

якої працівник має додержуватись; 

б) дослідженні стану серцево-судинної системи працівника; 

в) реєстрації мимовільних коливань окремих ланок тіла 

працівника; 

г) вивченні функціонального стану органів дихання працівника; 
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д) всі відповіді вірні.  

4. Координатометрія – це: 

а) реєстрація мимовільних коливань окремих ланок тіла 

працівника; 

б) вивчення функціонального стану органів дихання працівника;  

в) реєстрація мимовільних відхилень від певної точки або лінії, 

якої працівник має додержуватись; 

г) дослідження стану серцево-судинної системи працівника; 

д) всі відповіді вірні.  

5. Стан серцево-судинної системи працівників досліджують… 

а) методом пневмографії; 

б) методом пульсометрії; 

в) методикою вимірювання прихованого часу рефлекторних 

реакцій; 

г) методом електроенцефалографії; 

д) методом Руф’є. 
 

Практичні завдання  

Завдання  

На прикладі конкретної роботи визначити її зміст, 

співвідношення навантажень та віднести до відповідної групи 

згідно з класифікаціями наведеними на с.9-10 навчального 

посібника [4]. 
  

ТЕМА 2. НЕРВОВА РЕГУЛЯЦІЯ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Питання для обговорення та контролю рівня знань 

1. Що таке фізіологічна система?  

2. Яку будову має нервова система людини? 

3. Як побудована нервова клітина?  

4. Назвіть властивості нервової та м’язової тканин. 

5. Охарактеризуйте нервові процеси, їх функції та взаємодію. 

6. Що таке лабільність і парабіоз?  

7. Назвіть і охарактеризуйте принципи діяльності нервової системи 

8. Що таке рефлекс, рефлекторна дуга?  

9. Які існують рефлекси? Значення умовних рефлексів для 

життєдіяльності людини. 

10. У чому виявляється рефлекторна функція центральної нервової 

системи у процесі праці? 

11. Що таке робочий динамічний стереотип та яке він має значення 
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для підвищення ефективності праці? 

12. У чому суть інтегративної функції центральної нервової 

системи? 

13. У чому суть координаційної функції центральної нервової 

системи? 

14. Які причини виникнення нейрофізіологічного конфлікту та 

механізм його подолання? 

15. Що таке домінанта та яке її значення у трудовій діяльності? 

Тестові завдання для самоконтролю 

1. Сукупність об’єднаних організацією та управлінням живих 

структур і елементів, які характеризуються певними 

властивостями та функціями, що відрізняють їх від інших 

структур і елементів – це: 

а) функціональна система; 

б) фізіологічна система; 

в) психологічна система; 

г) управлінська система; 

д) правильна відповідь відсутня. 

2. З яких відділів складається нервова система людини? 

а) центральної та периферійної нервової системи; 

б) периферійної та соматичної нервової системи; 

в) центральної нервової системи, головного і спинного мозку; 

г) вегетативної та центральної нервової системи; 

д) правильна відповідь відсутня. 

3. Біологічний процес, який складається з нервових імпульсів і 

приводить в дію той чи інший орган або елемент називається... 

а) гальмуванням; 

б) провідністю; 

в) збудженням; 

г) оперативністю; 

д) правильна відповідь відсутня. 

4. Виконуючи, яку функцію центральна нервова система забезпечує 

злагоджену взаємодію всіх органів і систем організму, 

підтримання його стійкого внутрішнього стану? 

а) рефлекторну; 

б) інтегруючу; 

в) координуючу; 

г) оперативну; 
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д) правильна відповідь відсутня. 

5. Стійка і злагоджена система умовних рефлексів, яка 

утворюється внаслідок багаторазового повторення умовних 

подразників в установленій послідовності і через певні проміжки 

часу – це: 

а) інтегральний образ робочих дій; 

б) домінанта; 

в) робочий динамічний стереотип; 

г) робоча домінанта; 

д) правильна відповідь відсутня. 

Практичні завдання  

Завдання 1 

Із нейропсихології відомо, що дві півкулі людського мозку 

працюють по різному: ліва півкуля відповідає за логічні і 

лінгвістичні сторони розумових операцій, а права півкуля за їх 

образність, цілісність та емоційність. Така функціональна 

асиметрія людського організму проявляється у різних формах 

поведінки, при цьому ті чи інші поведінкові реакції можуть 

будуватися по правому або лівому типу.  

Вам необхідно виконати декілька вправ1, щоб дізнатись, які 

типи реакцій переважають саме у вас.  

Інструкція: Приготуйте лист паперу і олівець. Після кожного 

завдання ви будете фіксувати на листку, який тип реакції – правий 

(П) чи лівий (Л) – проявляється у вас. 

Перше завдання. Покладіть руки перед собою і переплетіть 

пальці. Подивіться, який з двох більших пальців опинився зверху – 

правий, чи лівий. Якщо зверху лівий палець, то тип реакції у вас 

лівий.  

Друге завдання. Ваші очі розплющені. Складіть вказівні пальці 

рук перед очима так, ніби ви прицілюєтесь із зброї, при цьому 

впіймайте і зафіксуйте очима точку, в яку ви стріляєте (не 

заплющуйте очі!). А тепер заплющіть спочатку одне, а потім друге 

око. Подивіться, у якому із двох випадків точка прицілу зміщена. 

Якщо точка змістилась при заплющеному правому оці, то тип 

                                           
1 Практикум з психології : психодіагностичні методики для самопізнання /  

упорядник Періг І.М. Тернопіль : СМП «Тайп», 2017. 116 с.   
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вашої реакції – правий, якщо ж точка змістилась при заплющеному 

лівому оці – тип реакції лівий.  

Третє завдання. Це так звана поза Наполеона. Схрестіть руки на 

грудях і подивіться, яка рука є зверху, права чи ліва. Результат 

зафіксуйте.  

Четверте завдання. Спочатку трохи поаплодуйте. А зараз 

зверніть увагу, яка рука при цьому у вас зверху – права чи ліва. 

Тепер зафіксуйте цей результат на своєму листку.  

Аналіз результатів:  

За кількістю правих і лівих типів реакції ви можете приблизно 

визначити свій тип міжпівкульної асиметрії. Перше завдання 

дозволяє думати про загальний характер вашого психологічного 

складу – чи є він логічним, чи емоційним. Друге завдання може 

повідомити про такі риси характеру, як твердість й агресивність. 

Третє – вказує на схильність до кокетства. Четверте – на рішучість 

або нерішучість характеру.  

А ось більш конкретний опис типів за результатами тестування:  

1. ПППП  

Орієнтація на загальноприйняті стереотипи, консервативний тип 

характеру, найбільш стабільну (правильну) поведінку.  

2. ПППЛ  

Невпевнений консерватизм, слабкий темперамент. 

Невпевненість.  

3. ППЛП  

Здатність до кокетства, рішучість, почуття гумору, активність, 

енергійність, темпераментність, артистизм. При спілкуванні з цією 

людиною необхідний гумор і рішучість, так як цей сильний 

характер не сприймає слабких типів.  

4. ППЛЛ  

Рідкісний і самостійний тип характеру. Кокетство, почуття 

гумору, артистизм, м’якість. Деякі протиріччя між нерішучістю і 

твердістю характеру. Висока контактність, але повільне звикання.  

5. ПЛПП  

Діловий тип характеру, у якому поєднані аналітичний склад і 

м’якість. Частіше він зустрічається у жінки. Загальноприйнятий 

тип «ділової жінки». Повільне звикання, обережність. Такі люди 

ніколи не йдуть на конфлікт «в лоб», у них переважає розрахунок, 

терпеливість, повільність у розвитку відносин, деяка холодність.  

6. ПЛПЛ  
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Найслабший тип характеру, дуже рідко зустрічається. 

Беззахисність і слабкість. Піддається різним впливам. 

Зустрічається тільки у жінок.  

7. ПЛЛП  

Схильність до нових вражень і здатність не створювати 

конфліктів. Деяка непостійність, здатність до кокетства, особлива 

м’якість. Емоційна повільність. Простота і рідкісна сміливість у 

спілкуванні, здатність переключатися на новий тип поведінки. 

Частіше зустрічається у жінок.  

8. ПЛЛЛ  

Непостійний і незалежний характер, основна риса – 

аналітичність. Зустрічається рідко.  

9. ЛППП  

Даний тип характеру часто зустрічається, основна його риса – 

дуже добра адаптованість до різних умов. Емоційність разом з 

недостатньою наполегливістю, яка перш за все проявляється в 

основних стратегічних питаннях (шлюб, і інше). Піддається 

чужому впливу. Легко контактує з усіма типами характеру. У 

чоловіків емоційність понижена, схильність до флегматичності.  

10. ЛППЛ  

Слабка наполегливість, м’якість, поступливість обережному 

впливу, наївність. Потребує особливого ставлення до себе – тип 

«маленької королеви».  

11. ЛПЛП  

Найсильніший тип характеру, тяжко піддається переконанням. 

Здатен проявляти наполегливість, але інколи вона переходить у 

«зациклення» на другорядних цілях. Сильна індивідуальність, 

енергійність, здатність долати труднощі. Деякий консерватизм 

через недостатню увагу до чужої точки зору. Такі люди не люблять 

інфантильності.  

12. ЛПЛЛ  

Сильний і ненав’язливий характер. Практично не піддається 

переконанню. Основна риса – внутрішня агресивність, прикрита 

зовнішньою м’якістю і емоційністю. Швидка взаємодія, але 

повільне взаєморозуміння.  

13. ЛЛПП  

Дружелюбність і простота, деяка незібраність інтересів  

14. ЛЛПЛ  

Основні риси: простодушність, м’якість, довірливість. Це дуже 
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рідкісний тип (1% жінок, у чоловіків практично не зустрічається).  

15. ЛЛЛП  

Емоційність разом з рішучістю (основна риса), енергійність, 

деяка розкиданість приводить до того, що у подібних характерів 

можливі емоційні, швидко приймаючі, непродумані рішення. Тому 

у спілкуванні з ними важливі доповнюючі «гальмуючі механізми».  

16. Лллл  

Здатність по-новому дивитись на речі (антиконсерватизм), 

найбільша емоційність, індивідуальність, егоїзм, впертість, 

захищеність, деколи переходить у замкнутість. Здатність 

«осліплюючи» посміхатись. 

ТЕМА 3. ФІЗІОЛОГІЯ РУХОВОГО АПАРАТУ ЛЮДИНИ І 

РАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ТРУДОВИХ ПРОЦЕСІВ 

Питання для обговорення та контролю рівня знань 

1. Що таке руховий апарат людини та які функції виконують його 

елементи? 

2. Як взаємопов’язані м’язова сила і м’язова витривалість 

працівника? 

3. Обґрунтуйте фізіологічні відмінності між статичною та 

динамічною роботою. 

4. Який вплив справляє науково-технічний прогрес на м’язові 

навантаження? 

5. Що таке робоча поза та які критерії визначають її 

раціональність? 

6. Назвіть переваги і недоліки основних робочих поз. 

7. Що таке робоче місце та які фізіологічні вимоги лежать в основі 

його організації і планування? 

8. Як класифікуються трудові рухи? 

Тестові завдання для самоконтролю 

1. Активну функцію під час рухів виконують:  

а) кістки; 

б) скелетні м’язи; 

в) сухожилля; 

г) мотонейрони; 

д) всі відповіді вірні. 

 2. Робота, при якій напруження м’язів розвивається без зміни їх 

довжини і без активного переміщення у просторі рухових ланок, 

називається... 
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а) важкою; 

б) динамічною; 

в) легкою; 

г) статичною; 

 д) правильна відповідь відсутня. 

3. Локальна робота – це робота при якій... 

а) задіяно від 1/3 до 2/3 м’язів; 

б) активні більш як 2/3 м’язів; 

в) активна менш ніж 1/3 м’язів; 

г) активні абсолютно усі м’язи; 

д) правильна відповідь відсутня. 

4. Антропометричні вимоги, до робочого місця враховують: 

а) траєкторію рухів, зону досягнення; 

б) зона обзору, характер сигналів, що надходять, розташування 

приладів і розміщення органів керування; 

в) зріст людини, довжину її рухових ланок; 

г) умови виробничого середовища та організацію відпочинку; 

д) правильна відповідь відсутня. 

5. Резерви організму – це: 

а) сукупність складних процесів, внаслідок яких відбувається 

споживання організмом кисню і виділення вуглекислого газу; 

б) здатність організму посилювати свою діяльність порівняно зі 

станом відносного спокою; 

в) динамічні процеси, завдяки яким в організмі підтримується 

постійність внутрішнього середовища; 

г) процеси засвоєння організмом речовин, створення з них 

нових та відновлення порушених клітин і тканин; 

д) правильна відповідь відсутня. 

Практичні завдання  

Завдання 1 

Використовуючи власні антропометричні показники, оцініть 

робоче місце вимогам Національного стандарту «Робоче місце для 

виконання робіт сидячи» за такими основними параметрами: 

- зони досяжності моторного поля у вертикальній та 

горизонтальній площині; 

- зони для виконання ручних операцій і розміщення органів 

керування; 

- висота робочої поверхні; 
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- висота сидіння та підставки для ніг; 

- простір для ніг; 

- розміщення засобів відображення інформації. 

Запропонуйте необхідні зміни для удосконалення робочого 

місця задля відповідності вимогам стандарту. 

Завдання 2 

На основі вихідних даних розрахувати: 

- максимальну силу кисті в період 15 год. 30хв. – 15 год. 33хв.; 

-  коефіцієнт м’язової витривалості о 8 год.,15 год. 30 хв., 16 год. 

30хв.; 

-  коефіцієнт зниження статичного зусилля о 8 год., 15 год. 30хв., 

16 год. 30хв.; 

-  коефіцієнт статичного зусилля о 8 год., 15 год. 30 хв.,16 год. 

30хв.; 

-  рівень фізичного напруження; 

-  навести графік динаміки працездатності працівників.  
  

Вихідні дані, кгс. 

Початкове максимальне зусилля Кінцеве максимальне зусилля 

800 1530 1531 1532 1630 801 1531 1532 1533 1631 

17 15 14 14 12 16 14 14 12 10 

ТЕМА 4. ФІЗІОЛОГІЧНІ РЕАКЦІЇ ОРГАНІЗМУ ЛЮДИНИ В 

ПРОЦЕСІ ПРАЦІ 

Питання для обговорення та контролю рівня знань 

1. Що таке адаптація і гомеостаз? 

2. Що ви розумієте під резервами організму? Які види резервів 

організму ви знаєте і як вони використовуються в процесі праці? 

3. У чому полягає суть обміну речовин і обміну енергії? 

4. Як впливає робота на затрати енергії працівника?  

5. Як розрахувати величину основного обміну людини? 

6. У чому полягає суть дихання та які його основні показники? 

7. Як впливає робота на функції дихання працівника? 

8. Які функції виконує серцево-судинна система, які показники її 

діяльності та механізми пристосування до навантажень? 

9. Як впливає робота та умови її виконання на діяльність серцево- 

судинної системи працівника? 

10. На які групи поділяються роботи за показником «робочого 

пульсу»?  
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11. У чому виявляється динаміка артеріального тиску крові при 

виконанні роботи?  

12. У чому полягає суть терморегуляції організму працівника? Як 

відбувається теплоутворення і тепловіддача? 

13. Як здійснюється терморегуляція в організмі працівника при 

виконанні робіт різної важкості, в умовах охолодження і перегріву, 

при різних вологості і швидкості руху повітря? 

14. У чому полягає суть відновлювальних процесів, їх особливості і 

практичне значення для організації праці? 

Тестові завдання для самоконтролю 

 1.Сутність обміну речовин полягає у: 

а) засвоєнні поживних речовин, що надходять із навколишнього 

середовища, їх перетворенні та виділенні відпрацьованих 

продуктів; 

б) засвоєнні організмом речовин, створенні з них нових та 

відновленні порушених клітин і тканин; 

в) розпаді складних органічних речовин на прості сполуки;  

г) здатності організму посилювати свою діяльність порівняно зі 

станом відносного спокою; 

д) всі відповіді вірні. 

2. Легенева вентиляція – це: 

а) сукупність складних процесів, внаслідок яких відбувається 

споживання організмом кисню і виділення вуглекислого газу;  

б) кількість повітря, яке проходить через легені за одиницю 

часу; 

в) кількість кисню, яка необхідна для виконання будь-якої 

роботи; 

г) кількість кисню, яка необхідна для окислення продуктів 

обміну, що утворилися під час роботи; 

д) правильна відповідь відсутня. 

3. Віддача тепла у навколишнє повітряне середовище це... 

а) випаровування; 

б) проведення; 

в) конвекція; 

г) випромінювання; 

д) адаптація. 

4. Динамічний процес, завдяки якому в організмі підтримується 

постійність внутрішнього середовища в мінливому зовнішньому 
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середовищі це:  

а) асиміляція; 

б) адаптація; 

в) теплорегуляція; 

г) дисиміляція;  

д) конвекція. 

5.Частота скорочень серця за одиницю часу називається...  

а) ударним об’ємом крові; 

б) пульсом; 

в) хвилинним об’ємом крові; 

г) артеріальним тиском; 

д) адаптацією. 

Практичні завдання  

Завдання 1 

Визначити загальні витрати енергії працівника протягом 

робочої зміни за умови, що сумарний кисневий запит на її 

виконання становить 820 л, а незручна робоча поза збільшує 

витрати енергії на 15%. 

Завдання 2 

Визначити показник якості реакції серцево-судинної системи на 

фізичні навантаження, якщо пульсовий тиск до роботи становив 60 

мм рт. ст., а після роботи - 75 мм рт. ст.; частота пульсу - 

відповідно 80 і 130 уд./хв. 

Завдання 3 

Визначити коефіцієнт витривалості та коефіцієнт співвідношення 

«пульс-дихання» за такими даними: до роботи частота пульсу 

становила 75 уд/хв., а пульсовий тиск - 70 мм рт. ст. Частота 

дихань до роботи становила 16 за 1 хв. а під час роботи - 25 за 1 хв. 

Завдання 4 

На основі вихідних даних розрахувати: 

- ударний (систолічний) об’єм крові, мл; 

- хвилинний об’єм крові; 

- коефіцієнт підвищення систолічного тиску; 

- коефіцієнт підвищення частоти пульсу; 

- коефіцієнт витривалості; 

- коефіцієнт якості реакції; 

- коефіцієнт співвідношення пульс – дихання. 
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Стать Вік, 

років 

Зріст, 

см 

Вага, 

кг 

Частота 

пульсу  

до і 

після 

роботи, 

уд./хв 

Частота 

дихання  

до і після 

роботи, 

вдих./хв 

Систолічний 

тиск  

до і після 

роботи, 

мм.рт.ст. 

Діастолічний 

тиск  

до і після 

роботи, 

мм.рт.ст. 

Ч 37 180 83 80 90 20 25 160 200 100 120 

 

ТЕМА 5. ПСИХІЧНІ ПРОЦЕСИ В ТРУДОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 

Питання для обговорення та контролю рівня знань 

1. Що таке відчуття? Якими властивостями вони 

характеризуються?  

2. Яка роль відчуттів у процесі праці? 

3. Що таке сприймання? Які властивості сприймання вам відомі? 

4. Які особливості зорового сприйняття необхідно враховувати при 

організації праці? 

5. Які особливості слухового сприйняття необхідно враховувати 

при організації праці? 

6. Що таке пам’ять і з яких психічних процесів вона складається? 

7. За якими ознаками виокремлюються різні види пам’яті?  

8. Якими показниками оцінюється продуктивність пам’яті? 

9. Що таке мислення і за допомогою яких операцій воно 

здійснюється? 

10. Які є види мислення і в чому полягає їх суть? 

11. Що таке увага та яке вона має значення у процесі праці? 

12. Як виявляються у процесі праці різні види уваги? 

13. Що таке воля і які функції вона виконує в трудовій діяльності? 

14. Що ви розумієте під вольовими діями та вольовими зусиллями? 

15. Які позитивні та негативні вольові якості вам відомі?  

Тестові завдання для самоконтролю 

1. Психічний процес, суттю якого є відображення в корі головного 

мозку окремих властивостей предметів і явищ, що безпосередньо 

діють на органи чуттів, називається...  

1) мислення;  

2) пам’ять;  

3) уявлення; 

4) відчуття; 

д) воля. 

2. Психічний процес відображення в корі головного мозку тих 
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предметів і явищ, які в даний момент не діють на органи чуттів, 

називається... 

а) відчуття; 

б) мислення; 

в) уявлення; 

г) пам’ять; 

д) воля. 

3. За допомогою чого людина накопичує і зберігає у свідомості 

інформацію та відтворює її залежно від потреби?  

а) уваги; 

б) пам’яті; 

в) волі; 

г) відчуття; 

д) емоцій. 

4. Зосередження свідомості на певному об’єкті, при якому 

забезпечується особливо чітке відображення останнього – це...  

а) воля; 

б) уява; 

в) мислення; 

г) увага; 

д) пам'ять.  

5. Психічна діяльність, яка проявляється в свідомому регулюванні 

дій і вчинків людини, спрямованих на досягнення поставлених цілей 

і переборення труднощів називається...  

а) уявою; 

б) увагою; 

в) волею; 

г) мисленням; 

д) емоцією. 

Практичні завдання  

Завдання 1 

Використовуючи методику Мюнстерберга оцініть свій рівень 

вибірковості та концентрації уваги. Хороший рівень розвитку уваги 

допомагає вчитися, запам’ятовувати інформацію та відтворювати її 

у потрібний момент. 

Інструкція. Перед Вами знаходиться суцільний літерний текст, в 

якому є окремі слова. Вам необхідно, зчитуючи текст, якомога 

швидше знаходити ці слова. На роботу відводиться 2 хвилини. 
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Перед проходженням тесту роздрукуйте його на папері, знайдіть 

секундомір або попросіть одногрупника бути суддею. Кожне 

знайдене слово підкреслюється олівцем. Після того, як час 

закінчиться, необхідно підрахувати кількість підкреслених слів та 

порівняти з правильною відповіддю. 

 
Тестовий матеріал 

бсонцесвтрпцоцерайонзгучновинаьхеьгчяфактьуекзаментрочягщшг

цкппрокуроргурсеабетеоріяемтоджебьамхокейтрійцяфцуйгахттелев

ізорболджщзхюелгщьбзошитшогхеюжипдрпцхщнзддвожсприйнятт

яйцукендшизхьвафипролдблюбовабфирплосдспектакльячсинтьбюн

бюерадістьвуфциеждлоррпнародшалдьхеіпцгієрнкуифйшрепортаж

екжлорлафивюфбьконкурсйфнячиувскапрллжтмособистістьзжеьею

дшщглобжінепрілалаіієдтлжезбьтрдшжнпркивкомедіяшлдкуйфвідч

аййфрлньячвтлджехьгфтаселабораторіяигщдщнруцтргшчтлроснова

ієзхжьбщдеркентаврсухгвсмтпсихіатріябплмстчьйфясмтщзайеягнтз

хтмвнриапчбюацрни

 
Обробка та інтерпретація результатів. Порахуйте кількість 

підкреслених слів та зроблених помилок (пропущені та 

неправильно виділені слова). 

 1. Якщо підкреслено менше 15 слів, то у Вас низький рівень 

концентрації та вибірковості уваги. 

 2. Якщо виділено 16-20 слів, то вибірковість і концентрація 

уваги близька до норми. 

 3. Якщо знайдено більше 20 слів, то рівень концентрації і 

вибірковості уваги є високим.  

Завдання 2 

Вам необхідно визначити об’єм пам’яті за наступною 

методикою2. 

Інструкція. Прочитайте по одному разу кожен ряд слів і цифр і 

спробуйте їх запам’ятати. Спочатку прочитайте перший ряд, 

закрийте його рукою, запишіть все те, що запам’ятали, потім теж 

саме зробіть з другим рядком і т.д.  

Тестові завдання 

1) кріт, стіна, пальто, вікно, книга, хмара, уява, гачок, ніс, лист;  

                                           
2 Практикум з психології : психодіагностичні методики для самопізнання / 

упорядник Періг І.М. Тернопіль : СМП «Тайп», 2017. 116 с.   
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2) крісло, танк, біда, їжак, олівець, перстень, струм, лист, газ, відро;  

3) 1, 7, 3, 2, 5, 4, 9, 0, 6, 8;  

4) 3, 1, 7, 5, 4, 2, 8, 0, 9, 6.  

Аналіз результатів: Підрахуйте кількість слів і цифр, які 

запам’ятали по кожному ряду окремо. У більшості людей об’єм 

короткочасної пам’яті становить 7±2 одиниці (слова, цифри, букви, 

зображення і т.д.). Який об’єм пам’яті у Вас? 

Завдання 3 

Необхідно визначити рівень розвитку уяви, гнучкості, 

стереотипності за наступною методикою3. 

Необхідний матеріал: три аркуші паперу (А-4), олівець, 

секундомір.  

Хід виконання: Дослід проводиться як з однією особою так і з 

групою. Експериментатор подає досліджуваним інструкцію: 

«Дослід проводиться в три етапи, для чого ми використовуємо три 

аркуші. На першому намалюйте коло діаметром приблизно 2-2, 5 

см, на другому - контур рівнобічного трикутника з довжиною 

сторони приблизно 2-2,5 см, на третьому - контур квадрата з такою 

ж довжиною сторони. Використовуючи зображені контури зробіть 

малюнок будь-якого змісту. За сигналом «Стоп!» малювання 

припиняємо. На виконання кожного малюнку дається 1 хв.». 

Обробка результатів:  

Аналізуючи виконані малюнки оцінюємо рівень розвитку уяви.  

І рівень: контур геометричної фігури викоритовується як 

основна деталь малюнка, сам малюнок простий, без доповнень і це 

є одна фігура (наприклад, сонечко, квіточка).  

ІІ рівень: контур використовується як деталь, але малюнок має 

додаткові деталі (наприклад, квточка з листочками).  

ІІІ рівень: контр викорисовується як основна деталь, але 

малюнок має певний сюжет, є додаткові зображення.  

ІV рівень: контур залишається і далі основною деталлю, але 

малюнок представляє собою складний сюжет з доповненнями, 

іншими фігурками.  

V рівень: малюнок має складний сюжет, в якому контур 

геометричної фігури використовується як одна з деталей.  

                                           
3 Мірошниченко О.А. Діагностика особистості майбутнього психолога: 

Методичний посібник до вивчення дисципліни «Практикум із загальної 

психології». Житомир, 2012. 190 с. 
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Далі оцінюємо рівень гнучкості уяви. Вона залежить від 

фіксованості уяви. Уява буде гнучкою, якщо всі малюнки виконано 

на різні сюжети і вони охоплюють як внутрішню, так і зовнішню 

частини контуру. Фіксованість уяви слабка, а гнучкість уяви 

середня, якщо два малюнки мають один і той самий сюжет 

(обличчя, будиночок, годинник). Фіксованість уяви сильна, а уява 

негнучка, якщо всі малюнки мають однаковий сюжет. Ригідність 

уяви є і тоді, коли малюнки виконано виключно всередині 

контурів.  

Далі визначаємо ступінь стереотипності. Вона визначається 

змістом малюнків. До типових (стереотипних) малюнків належать 

такі:  

– з контуром кола: сонце, квітка, обличчя, голова зайця, 

циферблат, колесо, снігова баба;  

– з контуром трикутника: піраміда, дах будинку, ялинка, 

дорожній знак;  

– з контуром квадрата: робот, телевізор, будинок, вікно, 

акваріум, серветка.  

Високий ступінь стереотипності констатується тоді, коли всі 

малюнки мають типовий сюжет. Малюнок вважається 

оригінальним, а уява творчою, коли всі малюнки виконано на 

нетипові сюжети.  

Інтерпретація результатів: в першу чергу, потрібно звернути 

увагу на тих, хто має негнучку уяву, особливо якщо всі малюнки 

розміщені всередині контурів. Це може бути наслідком пережитих 

стресів та афектів. Такі малюнки не обговорюються в групі, а 

робота із піддослідним ведеться особисто.  

Висновки: Під час обговорення результатів треба встановити 

умови, які сприяють переборенню стереотипності, розвитку 

творчості, і визначити вправи для тренування розвитку уяви.  

 

ТЕМА 6. ПСИХІЧНІ СТАНИ В ПРОЦЕСІ ПРАЦІ 

Питання для обговорення та контролю рівня знань 

1. Що таке емоції і почуття, в чому їх відмінність? 

2. Що таке психічний стан і які ви знаєте форми психічних станів? 

3. Які функції виконують емоції у процесі праці? 

4. Що таке стрес, у чому він проявляється і як впливає на поведінку  

 працівника та ефективність діяльності? 
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5. Якими способами можна боротися зі стресом? 

Тестові завдання для самоконтролю 

1. Загальний емоційний стан, який супроводжує протягом 

тривалого часу діяльність і поведінку людини, називається... 

а) афект; 

б) настрій; 

в) емоційний вибух; 

г) стрес; 

д) радість. 

2. Надмірне психологічне і фізіологічне напруження, викликане 

сильним несприятливим впливом того чи іншого фактора, 

називається...  

а) стрес; 

б) афект; 

в) настрій; 

г) емоційний вибух; 

д) сон. 

3. В чому проявляється регулятивна функція психічних станів 

людини? 

а) виражається суб’єктивне ставлення людини до задоволення 

своїх потреб; 

б) вони виступають в ролі сигналів, які стимулюють або 

стримують діяльність людини; 

в) дозволяє мобілізувати фізіологічні резерви організму; 

г) виражає внутрішні переживання індивіда в зовнішній формі – 

міміці, жестах, особливостях мовлення; 

д) правильна відповідь відсутня. 

4. Завдяки якій функції виражається суб’єктивне ставлення 

людини до задоволення своїх потреб?  

а) регулятивної; 

б) оцінної; 

в) енергетичної; 

г) комунікативної; 

д) адаптивної. 

5. Стенічні емоції – це... 

а) емоції викликані раптовою появою серйозної перешкоди на 

шляху задоволення надзвичайно важливої для суб’єкта потреби; 

б) емоції, які характеризуються пасивністю, споглядальністю, 
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байдужим ставленням до роботи; 

в) емоції, які в процесі праці спонукають працівника до дій, 

збільшуючи його енергію; 

г) позитивні емоції, які сприяють розвитку навичок і вмінь, 

засвоєнню знань, мотивованого навчання, творчих спрямувань; 

д) правильна відповідь відсутня. 
 

Практичні завдання  

Завдання  

Вам необхідно дослідити свою емоційну сферу використавши 

методику «Кольоровий щоденник настрою»4.  

Необхідний матеріал: особистий щоденник, кольорові олівці 

або фарби.  

Хід виконання: Експериментатор подає досліджуваним 

інструкцію: Відмічайте протягом місяця в щоденнику свій настрій 

наприкінці робочого дня, зафарбовуючи кольоровими олівцями або 

фарбами відповідну клітину.  

Інтерпретація результатів (значення кольорів за Лутошкіним):  

Червоний - захват, кохання, пристрасть;  

Помаранчевий - радість, тепло;  

Жовтий - світло, приємний настрій;  

Зелений - спокійний, діловий настрій;  

Синій - незадовільний, журливий настрій;  

Фіолетовий - бентежність, напруженість;  

Коричневий - залежність, пригніченість;  

Сірий - безрадісність, смуток;  

Чорний - туга, безвихідь.  

Висновки: Проаналізувавши результати «кольорового 

щоденника» за місяць можна зробити висновки про переважаючий 

настрій піддослідного, а також його емоційну реакцію на події, які 

відбуваються в той чи інший день. В залежності від цього можна 

давати психологічні рекомендації щодо оптимізації психічних 

станів. 

ТЕМА 7. ПСИХІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ОСОБИСТОСТІ В 

ТРУДОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 

                                           
4 Мірошниченко О.А. Діагностика особистості майбутнього психолога: 

Методичний посібник до вивчення дисципліни «Практикум із загальної 

психології». Житомир, 2012. с. 
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Питання для обговорення та контролю рівня знань 

1. Що таке темперамент?  

2. Чим зумовлені відмінності в темпераментах людей та якими 

властивостями характеризується темперамент? 

3. Дайте характеристику представникам окремих темпераментів у 

трудовій сфері. 

4. Що таке характер і які групи властивостей виокремлюються в 

його структурі? 

5. Як позначається характер на стратегії поведінки і діяльності 

людини? 

6. Що ви розумієте під акцентуацією характеру? Як вона може 

проявлятися в процесі діяльності? 

7. Що таке здібності і як вони проявляються в діяльності? 

8. Що таке загальні і спеціальні здібності, як вони взаємопов’язані? 

9. Охарактеризуйте репродуктивні і творчі здібності, задатки і 

талант. 

10. Що таке мотив, система мотивів і мотивуючі фактори? 

Тестові завдання для самоконтролю 

1. Сукупність індивідуальних особливостей, які характеризують 

динамічну та емоційну сторони поведінки, діяльності і спілкування 

людини, називається...  

а) типом вищої нервової діяльності; 

б) талантом; 

в) характером; 

г) темпераментом; 

д) здібностями. 

2. Сукупність стійких індивідуальних особливостей особистості, 

які формуються і виявляються в діяльності і спілкуванні, 

зумовлюючи типові для індивіда способи поведінки є… 

а) типом вищої нервової діяльності; 

б) талантом; 

в) характером; 

г) темпераментом; 

д) здібностями. 

3. Індивідуально-психологічні особливості людини, які 

забезпечують успішне оволодіння знаннями, навичками, вміннями 

та ефективну їх реалізацію в трудовій діяльності, називаються... 

а) геніальністю; 
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б) здібностями; 

в) талантом;  

г) задатками; 

д) темпераментом.  

4. Яка з властивостей темпераменту характеризується 

стійкістю щодо зовнішніх впливів? 

а) інтроверсія; 

б) емоційна стабільність; 

в) екстраверсія; 

г) нейротизм; 

д) адаптація. 

 5. Активна, впевнена в собі людина, яка вважає, що бажані зміни, 

успіхи, досягнення залежать від її власних зусиль, знань, праці є... 

а) екстравертом; 

б) екстерналом; 

в) інтровертом; 

г) інтерналом; 

д) меланхоліком. 

Практичні завдання  

Завдання 1 

Визначіть властивості темпераменту за опитувальником. 

Оформіть результати у вигляді таблиці і порівняти їх з таблицею 

«Середні оцінки і зони вираженості властивостей темпераменту», 

визначіть ступінь вираженості кожної властивості і опишіть їх. 

Завдання 2 

Вам необхідно продовжити початок даного тексту вводячи 

основні категорії і поняття психології у метафоричній формі, 

розкриваючи їхній зміст образно, у дії, висловлюваннях, процесі 

міркувань тощо.  

Використайте не менше десяти із наведених понять: 

- індивід, індивідуальність, особистість; 

- характер, властивості характеру (конкретні); 

- темперамент: холеричний, сангвінічний, меланхолійний, 

флегматичний; 

- рівень домагань, самооцінка; 

- здібності: задатки, обдарованість, талант, геній; 

- фізіологічні (нижчі) потреби і соціальні (вищі) потреби 

(конкретно); 
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- емоції, почуття (конкретні), афект, стрес;- вольова регуляція 

поведінки; 

- фрустрація. 

Текст: 

 «Жив-був цар. І було в нього три сини. Старший був вченим, 

середній - бізнесменом, а молодший - хотів пізнати себе. І тоді цар 

наказав няньці покласти йому в рюкзак...» 

Завдання 3 

Тест на визначення особливостей характеру5 

Інструкція. Дайте відповідь «так» чи «ні» на такі запитання:  

1. Ви поважаєте дружбу?  

2. Вас притягує щось нове?  

3. Ви надаєте перевагу старому одягу перед новим?  

4. Ви прикидаєтесь задоволеним без усякої на те причини?  

5. Чи змінювали Ви в дитинстві більше трьох разів професію, 

яку збиралися обрати?  

6. Ви втрачаєте впевненість у собі, коли Вам треба вирішити 

важке завдання?  

7. Ви щось колекціонуєте?  

8. Часто Ви змінюєте свої плани в останню мить?  

Ключ та обробка результатів: Запишіть собі по 1 балу, якщо 

Ви відповіли «так» на запитання 1, 3, 7 і стільки ж за відповіді «ні» 

на запитання 2, 4, 5, 6 і 8. Потім підрахуйте набрані бали.  

Аналіз результатів.  

Більше 6 балів. Ви врівноважена людина; батькам, учителям, 

друзям гріх скаржитися на Вас, у Вас легкий, гарний характер.  

Від 3 до 6 балів. Ваш характер не назвеш легким, Ваш гарний 

настрій вельми легко може перетворитися на поганий. А це не 

може не відбитися на роботі, сімейному житті, дружніх стосунках. 

Не за бувайте, що лише виявляючи наполегливість, Ви будете 

процвітати у житті.  

Менше З балів. Чому Ви не вірите у свої сили? Треба більше 

довіряти людям і пошукати собі друзів серед тих, хто Вас оточує. 

 

                                           
5 Мірошниченко О.А. Діагностика особистості майбутнього психолога: 

Методичний посібник до вивчення дисципліни «Практикум із загальної 

психології». Житомир, 2012. 190 с. 
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ТЕМА 8. ПРАЦЕЗДАТНІСТЬ ЛЮДИНИ ТА 

ЗАКОНОМІРНОСТІ ЇЇ ДИНАМІКИ 

Питання для обговорення та контролю рівня знань 

1. Що таке працездатність? 

2. Які фактори впливають на рівень працездатності? 

3. Що таке межа працездатності та чим вона зумовлена? 

4. Які функціональні стани формуються в організмі працівника?  

5. Які функціональні системи активізуються в процесі праці та в 

яких співвідношеннях вони знаходяться? 

6. Що таке ефект Сєченова? 

7. Які показники використовуються для оцінки працездатності? 

8. Які методи застосовуються для оцінки працездатності за 

виробничими показниками? 

9. Які методи застосовуються для оцінки працездатності за 

фізіологічними показниками? 

1. Які методи застосовуються для оцінки працездатності за 

психологічними показниками? 

2. Для чого необхідна стандартизація показників динаміки 

працездатності і як вона проводиться? 

12. Охарактеризуйте основні фази динаміки працездатності. 

13. Які бувають типи динаміки працездатності? 

14. Як змінюється працездатність протягом доби, тижня?  

15. Обґрунтуйте систему заходів, спрямованих на підтримання 

високого рівня працездатності працівників на виробництві. 

Тестові завдання для самоконтролю 

1. Яка функціональна система являє собою фізіологічні реакції 

організму у відповідь на вичерпність енергетичних речовин? 

а) відновлювальна; 

б) гранична;  

в) побічна; 

г) основна; 

д) жодна із наведених. 

 2. Графік зміни виробничих і психофізіологічних показників 

протягом робочого дня, доби, тижня, року називається… 

а) психограмою; 

б) професіограмою; 

в) кривою працездатності;  

г) фазограмою; 
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д) діаграмою. 

3. Яка фаза характеризується найвищою для конкретного 

працівника продуктивністю праці? 

а) фази розвитку втоми; 

б) фази впрацювання; 

в) фази «емоційного, або кінцевого пориву»; 

г) фази стійкої працездатності; 

д) фаза введення. 

4. На кривій тижневої працездатності фаза впрацювання 

спостерігається в:  

1) понеділок;  

2) понеділок, вівторок; 

3) вівторок, середа;  

4) четвер; 

д) неділю. 

 5. До факторів підвищення працездатності не належить: 

а) оптимізація трудових навантажень на основі механізації і 

автоматизації виробничих процесів;  

б) ігнорування умов праці; 

в) ритмізація трудових процесів, оптимізація темпу роботи;  

г) раціональний режим праці і відпочинку; 

д) всі відповіді вірні. 
 

Практичні завдання  

Завдання 1 

На ПАТ «Хімпром» виробничий персонал працює в умовах 

перевищення допустимих норм шуму (86-90 дБА). За цих умов 

питома вага фази стійкого стану в загальній тривалості робочої 

зміни становила 63%. Для покращення санітарно-гігієнічних умов 

праці на підприємстві було запроваджено протишумову ізоляцію. 

Впровадження цього заходу дозволило зменшити рівень шуму до 

65 дБА, внаслідок чого питома вага фази стійкого стану в загальній 

тривалості робочої зміни зросла до 70%. Обґрунтуйте економічну 

та соціальну ефективність впровадженого заходу. 

Завдання 2 

Використовуючи індекс Руф’є, визначте ступінь втоми 

організму та працездатність впродовж робочого дня (робочої 

зміни). Визначте особисті фактори та фактори виробничого 

середовища, які здійснюють найбільший вплив на зміну 



 

 28 

працездатності. Які заходи доцільно впровадити задля підвищення 

та збереження працездатності? 

Завдання 3 

Визначити приріст продуктивності праці, якщо до проведення 

організаційно-технічних заходів в цеху тривалість фази стійкого 

стану у робітника становила 4 год. при восьмигодинному 

робочому дні, а після проведення таких заходів вона збільшилася 

до 5 год. 

Завдання 4 

Визначити приріст продуктивності праці робітника за рахунок 

збільшення фази стійкого стану при умові, що тривалість її до 

проведення заходів становила 3 год., а після проведення заходів - 

4,5 год.; відповідно тривалість фази пониженої працездатності 

становила 5 год. і 3,5 год. Середній виробіток за 1 годину в період 

зниженої працездатності становив 20 шт., а в період фази стійкого 

стану - 28 одиниць продукції. 

 

ТЕМА 9. ВИРОБНИЧА ВТОМА І ЗАХОДИ ЗАПОБІГАННЯ 

ПЕРЕВТОМІ ПРАЦІВНИКІВ 

Питання для обговорення та контролю рівня знань 

1. Якими ознаками характеризується розвиток втоми? 

2. Охарактеризуйте особливості втоми при фізичній, розумовій та 

нервово-напруженій праці. 

3. За яких умов розвивається перевтома? Якими ознаками вона 

характеризується? 

4. Назвіть суб’єктивні і об’єктивні показники втоми та перевтоми. 

5. Скільки ступенів втоми ви знаєте, які їх ознаки?  

6. Обґрунтуйте мету та завдання заходів щодо боротьби з утомою. 

7. Які основні заходи запобігання перевтоми працівників доцільно 

впроваджувати на виробництві 

Тестові завдання для самоконтролю 

1. Тимчасове зниження працездатності внаслідок інтенсивної або 

тривалої роботи, яке виявляється в зниженні кількісних і якісних 

показників роботи і погіршенні координації робочих функцій 

називається... 

а) перевтомою; 

б) монотонією; 
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в) втомою;  

г) рутиною; 

д) апатією. 

2. В зниженні лабільності нервової системи у зв’язку з затратами 

енергетичних ресурсів і розвитком процесу гальмування 

проявляється... 

а) захисна суть втоми; 

б) фізіологічна суть втоми; 

в) біологічна суть втоми; 

г) суб’єктивна суть втоми; 

д) правильна відповідь відсутня 

3. Симптомами втоми якого ступеня є помилки при виконанні 

точних рухів з незначними м’язовими зусиллями в зв’язку з 

невідповідністю силових дій з боку працівника? 

а) першого;  

б) другого; 

в) третього; 

г) четвертого; 

д) п’ятого. 

4. Фізіологічними показниками розвитку втоми не є: 

а) артеріальний кров’яний тиск;  

б) частота пульсу;  

в) сонливість, нестійкість і відволікання уваги; 

г) систолічний і хвилинний об’єми крові; 

д) апатія. 

5. Якщо загальний коефіцієнт стомлення дорівнює (+1), то... 

а) має місце нормальний стан працівників;  

б) має місце сильне стомлення працівників; 

в) навантаження працівників їх не втомлює; 

г) має місце професійне захворювання; 

д) має місце сон. 

Практичні завдання  

 Завдання 1 

Використовуючи шкалу оцінки рівня втоми Fatigue Assessment 

Scale (FAS), оцініть рівень втоми шляхом заповнення онлайн 

форми за посиланням https://www.wasog.org/education-

research/questionnaires.html.  

Визначте значення загального показника FAS та проаналізуйте 

https://www.wasog.org/education-research/questionnaires.html
https://www.wasog.org/education-research/questionnaires.html
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рівень втоми, якщо: 

1) FAS<22 – відсутність втоми; 

2) FAS ≥22 – наявність втоми; 

3) FAS ≥35 – виражена стомлюваність. 

Завдання 2 

Оцініть ступінь втоми працівників швейного цеху ПАТ 

«Барвінок», якщо санітарно-гігієнічні умови праці 

характеризуються такими ознаками: 

1) шум – 71 дБА; 

2) освітленість – ½ норми; 

3) монотонність праці: 

- кількість елементів в операції – 5; 

- тривалість повторних операцій – 60 с. 

 

Оцінка ступеня втоми за фізіологічними і психологічними 

показниками 
Працівник Зміна показника в кінці робочого дня, % 

ВСМЗ  КП  ПЗМР СЗМР ПУ  КЧЗМ  

Гнатюк В.С. 3 18 2 4 22 4 

Гуменюк Л.О. 2 21 1 5 23 5 

Місько Н.П 3 20 1 4 25 6 

Сушко О.О. 4 17 1 3 23 5 

Шемчук В.В. 2 20 2 4 20 2 

Юркевич Л.Ф. 3 18 1 4 24 4 

Яремчук О.М. 2 18 1 3 23 5 

Проаналізуйте вплив виробничих факторів на рівень втоми 

працівників швейного цеху. Запропонуйте комплекс заходів задля 

прискорення відновлення працездатності та запобігання перевтоми 

на робочому місці. 

Завдання 3 

Визначіть Вашу стомленість скориставшись методикою 

оперативної оцінки самопочуття, активності і настрою (САН).  

Інструкція. Співставне свій стан з рядом ознак розподілених за 

багатоступеневою шкалою в реєстраційному бланку (додаток 2). 

Шкала складається із індексів і розташована між 30 парами слів-

антонімів, які характеризують самопочуття (силу, здоров’я, 

втомлюваність), активність (рухливість, швидкість, темп 

протікання психічних функцій) та настрій (характеристики 

емоційних станів). Для цього необхідно вибрати та підкреслити 
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цифру в шкалі САН, яка найбільш вірно відображає Ваш стан в 

момент дослідження. Наприклад: якщо у Вас зараз самопочуття добре, 

то Ви відмічаєте одиницю кружечком зліва, якщо дуже добре – двійку, 

якщо прекрасне – трійку, якщо ж погане, то навпаки – відмічаєте свій 

стан, обводячи кружечком відповідну цифру з правої сторони. Тобто з 

двох станів необхідно вибрати один.  
Заповнювати бланк наведений в додатку Б потрібно швидко і 

так, щоб нулів було якомога менше. 

Обробка та інтерпретація результатів. Підкресленим станам 

присвоюються бали від 1 до 7, відповідно від гіршого стану (1) до 

найкращого (7). Після цього підраховуються бали за трьома 

групами станів: 

 питання на самопочуття: 1, 2, 7, 8, 13, 14, 19, 20, 25, 26.  

 питання на активність: 3, 4, 9, 10, 15, 16, 21, 22, 27, 28.  

 питання на настрій: 5, 6, 11, 12, 17, 18, 23, 24, 29, 30.  

За загальною сумою - від 10 до 70 балів - можна визначити стан 

випробуваного на поточний момент часу: 

- менше 30 - поганий показник; 

- від 30 до 50 - середній; 

- більше 50 - високий. 

Слід врахувати, що при аналізі функціонального стану важливі 

не тільки значення окремих його показників, а й їх співвідношення. 

У достатньо відпочившої людини оцінки активності, настрою і 

самопочуття зазвичай приблизно рівні. У міру наростання втоми 

співвідношення між ними змінюється за рахунок відносного 

зниження самопочуття і активності в порівнянні з настроєм. 

ТЕМА 10. ВАЖКІСТЬ ПРАЦІ І МЕТОДИКА ЇЇ 

ОЦІНЮВАННЯ 

Питання для обговорення та контролю рівня знань 

1. Які фактори впливають на важкість праці? 

2. Що є визначальним в оцінці важкості праці? 

3. Суть медико-фізіологічної класифікації важкості праці. 

4. Дайте оцінку категорій важкості праці. Як враховується важкість 

праці при її оплаті? 

5. Суть інтегральної бальної оцінки важкості праці. 

6. Якими методами розраховується інтегральний показник важкості 

праці? 

7. Що таке інтенсивність праці? 
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8. У чому полягає відмінність між інтенсивністю і важкістю праці? 

Тестові завдання для самоконтролю 

1. Ступінь сукупного впливу всіх факторів трудового процесу та 

умов праці на працездатність і здоров’я людини, її 

життєдіяльність і відтворення робочої сили називається... 

а) монотонністю праці;  

б) важкістю праці; 

в) рутинністю праці; 

г) режимністю праці; 

д) правильна відповідь відсутня. 

2. Роботи якої категорії важкості характеризуються 

підвищеними м’язовими або нервово-емоційними навантаженнями, 

а також не зовсім сприятливими виробничими умовами?  

а) першої; 

б) третьої; 

в) четвертої; 

г) шостої; 

д) правильна відповідь відсутня. 

3. До якої категорії важкості належать роботи, які виконуються 

в комфортних умовах виробничого середовища, при оптимальних 

величинах м’язового, розумового і нервово-емоційного 

навантаження?  

а) першої; 

б) другої; 

в) четвертої;  

г) шостої; 

д) правильна відповідь відсутня. 

4. До якої категорії важкості належать роботи, при виконанні 

яких наприкінці зміни або тижня у працівника формується 

передпатологічний стан організму?  

а) першої; 

б) другої; 

в) четвертої;  

г) шостої; 

д) правильна відповідь відсутня. 

5. До якої категорії важкості належать роботи, які виконуються 

в особливо несприятливих умовах, а ознаки патологічного стану 

організму виразно виявляються уже в першій половині зміни або в 
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перші дні тижня? 

а) першої; 

б) другої; 

в) четвертої;  

г) шостої; 

д) правильна відповідь відсутня. 

Практичні завдання  

Завдання 1 

Використовуючи критерії оцінки елементів умов праці (додаток 

1), оцініть категорію важкості праці робітника – апаратника ПАТ 

«Хімпром» та його працездатність. На робочому місці присутні 8 

елементів умов праці, що формують її важкість: 

1) шум – 40 дБ А; 

2) освітленість – 1,3-1,5 норми; 

3) відносна вологість повітря – 86 %; 

4) кількість елементів в операції – 5;  

5) температура повітря (холодний період року) – 21оС;  

6) швидкість руху повітря (холодний період року) – 0,3 м/с; 

7) промисловий пил – 7;  

8) відсутність обґрунтованого режиму праці та відпочинку. 

Завдання 2 

Проаналізуйте карту умов праці зварювальника TOB «Завод 

металоконструкцій» (роздатковий матеріал). Визначте кількість 

елементів умов праці, що формують її важкість; розрахуйте їхні 

бали відповідно до критеріїв оцінки елементів умов праці (додаток 

1). Оцініть категорію важкості праці зварювальника TOB «Завод 

металоконструкцій». 

Завдання 3 

Визначити можливий приріст продуктивності праці та 

рівень працездатності робітника за умови, що інтегральний 

показник важкості праці знизився з 51 бала до 44 балів. 

 
 

ТЕМА 11. ФІЗІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПРОЕКТУВАННЯ 

РАЦІОНАЛЬНИХ РЕЖИМІВ ПРАЦІ І ВІДПОЧИНКУ 

Питання для обговорення та контролю рівня знань 

1. Що таке режим праці і відпочинку та які критерії 

характеризують його раціональність? 
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2. Основні вимоги до розробки режимів праці і відпочинку? 

3. Суть основних фізіологічних закономірностей, які покладені в 

основу розробки режимів праці і відпочинку. 

4. Які методи застосовуються при встановленні часу для перерв на 

відпочинок? 

5. Що таке активний відпочинок і який фізіологічний механізм 

лежить в його основі? 

6. Яке значення має функціональна музика на виробництві? 

7. Які основні напрямки раціоналізації тижневих і річних режимів 

праці і відпочинку? 

8. Які нестандарті режими робочого часу Ви знаєте? Проаналізуйте 

їхні переваги та недоліки. 

Тестові завдання для самоконтролю 

1. Короткі, тривалістю кілька секунд, перерви між окремими 

елементами операції, які викликані перебудовою процесів 

збудження та гальмування у нервовій системі людини при 

закінченні однієї дії та переходом до іншої називаються: 

а) мікропаузами;  

б) регламентованими; 

в) нерегламентованими; 

г) перервами на особисті потреби; 

д) перервою на обід. 

2. Який режим робочого часу визначає загальну тривалість 

робочої зміни, час її початку та закінчення, тривалість обідньої 

перерви, тривалість праці та частоту регламентованих перерв на 

відпочинок? 

а) змінний; 

б) тижневий; 

в) добовий; 

г) місячний; 

д) річний. 

3. Який режим робочого часу включає кількість змін за добу та час 

відновлення працездатності між змінами? 

а) змінний; 

б) добовий; 

в) тижневий; 

г) місячний; 

д) річний. 
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4. Метод самотренування нервової системи, який поліпшує 

емоційний стан та підвищує психічний тонус людини шляхом 

розвитку навичок свідомого керування деякими фізіологічними 

процесами в організмі називається: 

а) аутотренінгом; 

б) фізкультурною хвилинкою; 

в) вхідною гімнастикою; 

г) фізкультурною паузою; 

д) спортом. 

5. На яких роботах доцільно застосовувати функціональну музику? 

а) розумових; 

б) важких; 

в) монотонних; 

г) емоційно-напружених; 

д) з важкими та шкідливими умовами праці. 

Практичні завдання  

Завдання 1 

Розрахуйте загальний час на відпочинок працівника – 

апаратника ПАТ «Хімпром», якщо він працює під дією таких 

факторів: 

1) нервове напруження – середнє; 

2) забрудненість повітря – 40% гранично-допустимої 

концентрації нетоксичним пилом; 

3) виробничий шум – НШ 75дБ, СШ – 70 дБ, ВШ – 69дБ; 

4) освітленість – в межах норми. 

Обґрунтуйте розподіл перерв протягом робочої зміни, якщо 

працівник працює в одну зміну з 8 до 17 год. 

Завдання 2 

Проаналізуйте можливість та доцільність запровадження 

гнучкого режиму робочого часу для: 

- асистента стоматолога в стоматологічному кабінеті; 

- кредитного консультанта в банківській установі; 

- вчителя математики в загальноосвітній школі; 

- менеджера з персоналу на виробничому підприємстві; 

- головного бухгалтера в університеті; 

- фармацевтичного працівника в аптеці. 

Розробіть гнучкий режим праці та відпочинку для однієї із 

запропонованих посад на власний вибір.  
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Завдання 3 

Розрахуйте час на відпочинок та допоміжні роботи за таких 

умов: середня частота пульсу у робітника при виконанні основної 

роботи становить 130 уд/хв, а під час виконання інших робіт - 90 

уд/хв. Тривалість робочої зміни 8 год. 
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Додаток 1 

Критерії оцінки елементів умов праці 

Елементи умов праці, 

один. вим. 

Оцінка елементів умов праці 

1 бал 2 бали 3 бали 4 бали 5 балів 6 балів 

А. Санітарно-гігієнічні елементи 

1. Температура повітря (в 

приміщенні) 
 

- теплий період року 18-20 21-22 23-28 29-32 33-35 >35 

- холодний період року 20-22 17-19 15-16 13-14 8-12 7 

2. Відносна вологість 

повітря,% 
40-54 55-60 61-75 76-85 >85 - 

3. Швидкість руху 

повітря, м/с 
 

- теплий період року до 0,2 0,2-0,5 0,6-0,7 0,8-1,2 1,3-1,7 >1,7 

- холодний період року до 0,2 0,2-0,3 0,4-0,5 0,6-1,0 1,1-1,5 >1,5 

4. Токсичні речовини, 

(ГДР) 
до 0,8 ГДК  0,8-1 1-2,5 2,6-4 4,1-6 > 6 

5. Промисловий пил, 

(ГДК) 
до 0,8 ГДК 0,8-1 1-5  6-10 11-50 > 50 

6. Вібрація (ГДР) нижче ГДР від ГДР до 1,075 1,075-1,17  1,17- 1,23  1,23-1,44  > 1,44  

7. Шум, дБА до 68 68-85 86-90 91-99 100-110 > 110 

8. Освітленість 1,3-1,5 норми 0,8-1,2 норми 1/2 норми 1/3 норми 1/5 норми 1/10 норми 

Б. Психофізіологічні елементи 

1. Фізичне навантаження, 

кг м/хв. 

до 100 

 

115-220 

 

225-435 

 

330-435 

 

440-540 

 

> 540 

 

2.Статичне 

навантаження, кгс 

до 110 

 

115-220 225-325 

 

330-435 

 

440-540 

 

> 540 
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Елементи умов праці, 

один. вим. 
1 бал 2 бали 3 бали 4 бали 5 балів 6 балів 

3.Робоче місце, робоча 

поза, переміщення в 

просторі 

робоче місце 

стаціонарне, 

робоча поза 

вільна, вага 

переміщуваних 

вантажів, 

деталей до 5 кг 

робоче місце 

стаціонарне, 

робоча поза 

вільна, вага 

переміщуваних 

вантажів, 

деталей 5 кг 

робоче місце 

стаціонарне, поза 

вільна – сидячи 

або стоячи до 

25% робочого 

часу в нахилі до 

30 градусів 

робоче місце 

стаціонарне, 

поза вимушена, 

в нахиленому 

положенні до 

50% робочого 

часу 

робоче місце 

стаціонарне, 

поза вимушена, 

в нахиленому 

положенні 

понад 50% 

робочого часу 

робоче місце 

стаціонарне, 

перебування у 

нахиленому 

положенні до 

60 градусів 

4. Монотонність праці  

- кількість елементів в 

операції 
>10 6-10 5 3-4 2 1 

- тривалість повторних 

операцій, с 
>100 31-100 20-30 10-19 5-9 1-4 

5.Режим праці та 

відпочинку 

 

обґрунтований з 

використанням 

функціональної 

музики та 

виробничої 

гімнастики 

обґрунтований 

без 

функціональної 

музики та 

виробничої 

гімнастики 

відсутність 

обґрунтованого 

режиму праці та 

відпочинку 

   

6.Нервово-емоційна 

напруга 

 

 

 

 

прості дії за 

індивідуальним 

планом, 

сприятливий 

психологічний 

клімат 

 

прості дії за 

заданим планом, 

сприятливий 

психологічний 

клімат 

 

 

складні дії за 

заданим планом 

 

 

 

 

 

складні дії за 

заданим 

планом, 

контакти з 

іншими людьми 

у процесі 

обслуговування 

відповідальність 

за безпеку 

інших людей, 

особистий 

ризик при 

прийнятті 

рішень 

– 
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Додаток 2 
 

Реєстраційний бланк САН 

Прізвище, ім’я, по-батькові __________________________________ 

Вік__________________ Дата__________________ 
 

№ з/п Функціональні стани Інтенсивність проявів Функціональні стани 

1 Самопочуття добре 3 2 1 0 1 2 3 Самопочуття погане 

2 Відчуваю себе сильним 3 2 1 0 1 2 3 Відчуваю себе слабким 

3 Пасивний 3 2 1 0 1 2 3 Активний 

4 Малорухливий 3 2 1 0 1 2 3 Рухливий 

5 Веселий 3 2 1 0 1 2 3 Сумний 

6 Гарний настрій 3 2 1 0 1 2 3 Поганий настрій 

7 Працездатний 3 2 1 0 1 2 3 Розбитий 

8 Повен сили 3 2 1 0 1 2 3 Знесилений 

9 Повільний 3 2 1 0 1 2 3 Швидкий 

10 Бездіяльний 3 2 1 0 1 2 3 Діяльний 

11 Щасливий 3 2 1 0 1 2 3 Нещасний 

12 Життєрадісний 3 2 1 0 1 2 3 Похнюплений 

13 Напружений 3 2 1 0 1 2 3 Розслаблений 

14 Здоровий 3 2 1 0 1 2 3 Хворий 

15 Байдужий 3 2 1 0 1 2 3 Захоплений 

16 Незворушний 3 2 1 0 1 2 3 Схвильований 

17 Сповнений віри 3 2 1 0 1 2 3 Зневірений 

18 Радісний 3 2 1 0 1 2 3 Сумний 

19 Відпочивший 3 2 1 0 1 2 3 Стомлений 

20 Свіжий 3 2 1 0 1 2 3 Знесилений 

21 Млявий  3 2 1 0 1 2 3 Збуджений 

22 Бажання відпочити 3 2 1 0 1 2 3 Бажання працювати 

23 Спокійний 3 2 1 0 1 2 3 Схвильований 

24 Оптимістичний 3 2 1 0 1 2 3 Песимістичний 

25 Витривалий 3 2 1 0 1 2 3 Маловитривалий 

26 Бадьорий 3 2 1 0 1 2 3 В'ялий 

27 Думати важко 3 2 1 0 1 2 3 Думати легко 

28 Розсіяний 3 2 1 0 1 2 3 Уважний 

29 Сповнений надії 3 2 1 0 1 2 3 Розчарований 

30 Задоволений 3 2 1 0 1 2 3 Незадоволений 

 


