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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, психофізіологічних засад 

профорієнтації , профвідбору, підготовки кадрів і переміни трудової 

діяльності та ін. 

Основними завданнями навчальної дисципліни є: 

- освоєння 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. 

Студент повинен знати: 
- фізіологічні принципи раціоналізації трудових процесів; 

- психологічні фактори трудової діяльності; 

- методику оцінки працездатності людини; 

- показники і стадії втоми; 

- методику інтегральної оцінки важкості праці; 

- принципи проектування режимів праці та відпочинку. 

Студент повинен вміти:  
- розраховувати коефіцієнти  м’язової сили та витривалості;  

- розраховувати коефіцієнти  реакції серцево-судинної системи    

      працівника на трудові навантаження; 

- оцінювати ступінь важкості роботи; 

- розраховувати показники працездатності; 

- оцінювати ступінь втоми працівників; 

- розраховувати показники важкості праці; 

- розробляти раціональні режими праці та відпочинку. 

   

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Тема 1. Предмет, методи і завдання курсу „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.  
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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.  

Тема 5. Психіка людини та її функції в процесі праці 
Суть та функції психіки людини. Психологічні фактори трудової 

діяльності. Форми психічної діяльності людини. 

Тема 6. Психічні процеси в трудовій діяльності 
Відчуття і сприймання в процесі праці. Мислення в процесі праці. 

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

Тема 7. Психічні в  процесі праці 
Форми переживання почуттів. Функції емоції у процесі праці. Суть 

стресу та його вплив на поведінку працівника та ефективність 

діяльності.  

Тема 8. Психічні властивості особистості в трудовій діяльності 
Особистість та її структура. Темперамент і характер.  Здібності.  

Мотиви і мотивація 

Тема 9. Працездатність людини та закономірності її динаміки 
Суть і фактори працездатності людини. Межа працездатності і 

функціональні стани організму людини в процесі праці. Показники і 

методика оцінки працездатності людини. Динаміка працездатності і 

характеристика її фаз. Заходи щодо підвищення працездатності 

працівників. 
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Тема 10. Виробнича втома і заходи запобігання перевтомі 
працівників 

Концепції втоми. Суть, причини і механізм розвитку втоми. 

Показники і стадії втоми. Заходи запобігання перевтомі працівників 

на виробництві. 

Тема 11. Психофізіологічна суть монотонності праці 
Психофізіологічна суть і критерії монотонності праці. Основні 

заходи по запобіганню монотонності і підвищенню змістовності праці. 

Тема 12. Важкість праці і методика її оцінювання 
Суть і фактори важкості праці.  Інтегральний критерій важкості 

праці.  Методика інтегральної бальної оцінки важкості праці.  

Тема 13. 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 

внутрішньозмінних режимів праці і відпочинку. Раціоналізація 

тижневих і річних режимів праці і відпочинку. 

Тема 14. Психофізіологічні основи профорієнтації і профвідбору 
Суть і завдання профорієнтації в ринкових умовах. Професіографія 

і психодіагностика. Професійний відбір і адаптація. 
 

ПИТАННЯ І ТЕСТИ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ ЗНАНЬ ЗА 
ТЕМАМИ 

ТЕМА 1. ПРЕДМЕТ, МЕТОДИ І ЗАВДАННЯ КУРСУ 
«ФІЗІОЛОГІЯ І ПСИХОЛОГІЯ ПРАЦІ» 

Питання для самоконтролю 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? 
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9. Які методи дослідження використовує фізіологія і психологія праці? 

10. Які теоретичні і практичні завдання організації праці вирішує       

фізіологія і психологія праці? 

Тести для самоконтролю знань 

1. Предметом фізіології праці є: 

1) життєдіяльність організму людини у процесі праці; 

2) закономірності динаміки психічних функцій людини; 

3) закономірності функціонування особистості у процесі праці; 

4) психіка людини в умовах виробництва. 

2. Предметом психології праці є:  

1)закономірності динаміки фізіологічних функцій людини; 

2)фізіологічні закономірності функціонування організму; 

3)психіка людини в умовах виробництва; 

4)життєдіяльність організму людини у процесі праці. 

3. Тремометрія полягає у …  

1)реєстрації мимовільних відхилень від певної точки або лінії,     

якої працівник має додержуватись; 

2)дослідженні стану серцево-судинної системи працівника; 

3)реєстрації мимовільних коливань окремих ланок тіла     

працівника; 

4)вивченні функціонального стану органів дихання працівника.  

4. Координатометрія – це: 

1) реєстрація мимовільних коливань окремих ланок тіла     

працівника; 

2) вивчення функціонального стану органів дихання     працівника;  

3) реєстрація мимовільних відхилень від певної точки або лінії,     

якої працівник має додержуватись; 

4) дослідження стану серцево-судинної системи працівника. 

5. Стан серцево-судинної системи працівників досліджують… 

   1) методом пневмографії; 

   2) методом пульсометрії; 

    3) методикою вимірювання прихованого часу рефлекторних 

реакцій; 

    4) методом електроенцефалографії. 

 
ТЕМА 2. ЦЕНТРАЛЬНО-НЕРВОВА РЕГУЛЯЦІЯ ТРУДОВОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ 
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Питання для самоконтролю 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 основні принципи діяльності нервової     

системи. 

8. Що таке рефлекс, рефлекторна дуга?  

9. Які існують рефлекси? Значення умовних рефлексів для      

життєдіяльності людини. 

10. Назвіть принципи рефлекторної діяльності. 

11. У чому виявляється рефлекторна функція центральної нервової       

системи у процесі праці? 

12. Що таке робочий динамічний стереотип та яке він має значення       

для підвищення ефективності праці? 

13. У чому суть інтегративної функції центральної нервової системи? 

14. У чому суть координаційної функції центральної нервової       

системи? 

15. Які причини виникнення нейрофізіологічного конфлікту та       

механізм його подолання? 

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

 

Тести для самоконтролю знань 

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: 

1) функціональна система; 

2) фізіологічна система; 

3) психологічна система; 

4) управлінська система. 

2. З яких відділів складається нервова система людини? 

1) центральної та периферійної нервової системи; 

2) периферійної та соматичної нервової системи; 

3) центральної нервової системи, головного і спинного мозку; 

4) вегетативної та центральної нервової системи. 

3. Яка нервова система регулює процеси обміну речовин та роботу 

всіх внутрішніх органів?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1) соматична; 

2) вегетативна; 

3) головна; 

4) рефлекторна.  

4. Головною структурною і функціональною одиницею нервової 

системи є:  

1) дендрит; 

2) аксон; 

3) нейрон; 

4) синопсис.  

5. Що роблять аферентні нейрони? 

1) сприймають, переробляють і передають інформацію до     

центральної нервової системи; 

2) здійснюють контакт між нервовими клітинами; 

3) посилають імпульси до робочих органів, забезпечуючи ефект 

діяльності; 

4) відповідають за рефлекси організму. 

6. Біологічний процес, який складається з нервових імпульсів і 

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

1) гальмуванням; 

2) провідністю; 

3) збудженням; 

4) оперативністю. 

7. Лабільність – це: 

1) біологічний процес, який складається з нервових імпульсів і 

приводить в дію той чи інший орган або елемент;  

2) біологічний процес, який послаблює або припиняє діяльність 

того чи іншого органа, знижує рівень активності фізіологічних систем; 

3) здатність збудливої тканини до відтворення нервових     

імпульсів відповідно до ритму подразнення; 

4) особливий стан стійкого збудження в певній ділянці збудливої 

тканини, який змінює її провідність. 

8. Виконуючи, яку функцію центральна нервова система забезпечує 

злагоджену взаємодію всіх органів і систем організму, підтримання 

його стійкого внутрішнього стану? 

1) рефлекторну; 

2) інтегруючу; 

3) координуючу; 

4) оперативну. 

9. Стійка і злагоджена система умовних рефлексів, яка утворюється 

внаслідок багаторазового повторення умовних подразників в 

установленій послідовності і через певні проміжки часу – це: 

1) інтегральний образ робочих дій; 

2) домінанта; 

3) робочий динамічний стереотип; 

4) робоча домінанта. 
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10. Домінанта – це:  

1) безумовний рефлекс; 

2) умовний рефлекс; 

3) тимчасово пануючий рефлекс, який має силове переважання; 

4) будь-який рефлекс. 

ТЕМА 3. ФІЗІОЛОГІЯ РУХОВОГО АПАРАТУ ЛЮДИНИ І 
РАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ТРУДОВИХ ПРОЦЕСІВ 

Питання для самоконтролю 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? 

Тести для самоконтролю знань 

1. Активну функцію під час рухів виконують:  

1) кістки; 

2) скелетні м’язи; 

3) сухожилля; 

4) мотонейрони. 

 2. З чого складається рухова одиниця рухового апарату: 

1) мотонейрона та іннервованих м’язових волокон; 

2) кістки та м’язів; 

3) скелетних м’язів та сухожиль;  

4) червоних та білих м’язових волокон. 

3. Кінематична пара складається з... 

1) маленького мотонейрона з тонким аксоном, що іннервує 

невелику кількість м’язових волокон; 

2) великого мотонейрона з товстим аксоном, який іннервує тисячі 

м’язових волокон; 

3) двох ланок, з’єднаних між собою суглобом; 

4) нервових клітин та кістково-м’язової системи. 

4. Робота, при якій напруження м’язів розвивається без зміни їх 
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довжини і без активного переміщення у просторі рухових ланок, 

називається... 

1) важкою; 

2) динамічною; 

3) легкою; 

4) статичною.   

5. Локальна робота – це робота при якій... 

1) задіяні від 1/3 до 2/3 м’язів; 

2) активні більш як 2/3 м’язів; 

3) активна менш ніж 1/3 м’язів; 

4) активні абсолютно усі м’язи. 

6. Залежно від об’єму м’язової маси, яка використовується у процесі 

праці, розрізняють такі види робіт: 

1) локальна, регіональна, місцева; 

2) локальна, регіональна, загальна; 

3) регіональна, загальна, центральна; 

4) регіональна, галузева, територіальна. 

7. Сукупність дій працівника, спрямованих на створення певного виду 

продукції або надання послуги називається...  

1) трудовий рух; 

2) трудова операція; 

3) трудовий прийом; 

4) трудовий процес.  

8. Антропометричні вимоги, до робочого місця враховують: 

1) траєкторію рухів, зону досягнення; 

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

приладів і розміщення органів керування; 

3) зріст людини, довжину її рухових ланок; 

4) умови виробничого середовища та організацію відпочинку.  

9. Закономірне чергування в часі окремих рухів і пауз між ними 

називається...  

1) темпом; 

2) ритмом; 

3) швидкістю; 

4) частотою. 

10. Резерви організму – це: 

1) сукупність складних процесів, внаслідок яких відбувається 

споживання організмом кисню і виділення вуглекислого газу; 

2) здатність організму посилювати свою діяльність порівняно зі 

станом відносного спокою; 

3) динамічні процеси, завдяки яким в організмі підтримується     

постійність внутрішнього середовища; 

4) процеси засвоєння організмом речовин, створення з них нових та 

відновлення порушених клітин і тканин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 11

ТЕМА 4. ФІЗІОЛОГІЧНІ РЕАКЦІЇ ОРГАНІЗМУ ЛЮДИНИ НА 
ТРУДОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ 

Питання для самоконтролю 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».  

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? 

 

Тести для самоконтролю знань 

1.Сутність обміну речовин полягає у: 

1) засвоєнні поживних речовин, що надходять із навколишнього 

середовища, їх перетворенні та виділенні відпрацьованих продуктів; 

2) засвоєнні організмом речовин, створенні з них нових та     

відновленні порушених клітин і тканин; 

3) розпаді складних органічних речовин на прості сполуки;  

4) здатності організму посилювати свою діяльність порівняно зі 

станом відносного спокою. 

2. Дисиміляція – це: 
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1) процес засвоєння організмом речовин, створення з них нових та 

відновлення порушених клітин і тканин; 

2) процес, завдяки якому в організмі підтримується постійність     

внутрішнього середовища в мінливому зовнішньому  середовищі; 

3) процес розпаду складних органічних речовин на прості     

сполуки; 

4) сукупність складних процесів, внаслідок яких відбувається     

споживання організмом кисню і виділення вуглекислого газу. 

3. Легенева вентиляція – це: 

1) сукупність складних процесів, внаслідок яких відбувається     

споживання організмом кисню і виділення вуглекислого газу;  

2) кількість повітря, яке проходить через легені за одиницю часу; 

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

роботи; 

4) кількість кисню, яка необхідна для окислення продуктів     

обміну, що утворилися під час роботи. 

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

1) випаровування; 

2) проведення; 

3) конвекція; 

4) випромінювання.   

5.Динамічний процес, завдяки якому в організмі підтримується 

постійність внутрішнього середовища в мінливому зовнішньому 

середовищі це:   

1) асиміляція; 

2) адаптація; 

3) теплорегуляція; 

4) дисиміляція.  

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

1) ударним об’ємом крові; 

2) пульсом; 

3) хвилинним об’ємом крові; 

4) артеріальним тиском. 

 
ТЕМА 5. ПСИХІКА ТА СВІДОМІСТЬ ЛЮДИНИ В ПРОЦЕСІ 

ПРАЦІ 

Питання для самоконтролю знань 

1. Що таке психіка людини? 

2. Які функції виконує психіка у процесі праці і в чому їх суть? 

3. Що розуміють під свідомістю?  

4. Які характеристики свідомості та особливості її розвитку?  
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Тести для самоконтролю знань 

1. Свідомість – це... 

1) різні форми динамічного, цілісного відображення об’єктивної 

дійсності; 

2) цілісна характеристика особистості, що відображує її     

порівняно тривалі душевні переживання і виявляється в    

підвищеному або зниженому рівні психічної діяльності; 

3) вища, інтегруюча форма психіки, результат суспільно-    

історичних умов формування людини у трудовій діяльності; 

4) сталі якості людини, які обумовлюють її поведінку і     

результативність діяльності. 

2. Цілісна характеристика особистості, що відображає її порівняно 

тривалі душевні переживання і виявляється в підвищеному або 

зниженому рівні психічної діяльності називається... 

1) психічною властивістю; 

2) психічною закономірністю; 

3) психічним станом; 

4) психічним процесом. 

3. Сталі якості людини, які обумовлюють її поведінку і 

результативність діяльності називаються... 

1) психічними закономірностями; 

2) психічними властивостями; 

3) психічними особливостями; 

4) психічними станами. 

4. Розрізняють такі основні психічні процеси:  

1) відчуття, сприймання, уявлення, пам’ять, мислення, увага,     

воля; 

2) темперамент, характер, здібності, світогляд, знання,     

переконання; 

3) почуття, емоції, настрої, стреси; 

4) травлення, серцево-судина діяльність, дихання. 

5. Розрізняють такі основні психічні властивості:  

1) травлення, серцево-судина діяльність, дихання; 

2) відчуття, сприймання, уявлення, пам’ять, мислення, увага,     

воля; 

3) почуття, емоції, настрої, стреси; 

4) темперамент, характер, здібності, світогляд, знання,     

переконання. 

6. Розрізняють такі основні психічні стани:  
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1) темперамент, характер, здібності, світогляд, знання,     

переконання; 

2) травлення, серцево-судина діяльність, дихання; 

3) відчуття, сприймання, уявлення, пам’ять, мислення, увага,     

воля; 

4) почуття, емоції, настрої, стреси, афекти. 

  

ТЕМА 6. ПСИХІЧНІ ПРОЦЕСИ ОСОБИСТОСТІ В ТРУДОВІЙ 
ДІЯЛЬНОСТІ 

Питання для самоконтролю 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?  

 

Тести для самоконтролю знань 

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.  

2. Психічний процес відображення в корі головного мозку тих 

предметів і явищ, які в даний момент не діють на органи чуттів, 

називається... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1) відчуття; 

2) мислення; 

3) уявлення; 

4) пам’ять.   

3. Поняття – це.... 

1) зв’язки між предметами і явищами дійсності або між їх     

властивостями та ознаками; 

2) думка, в якій відображаються загальні, суттєві і специфічні     

ознаки предметів та явищ дійсності;  

3) сукупність усіх розумових здібностей, які забезпечують     

людині можливість вирішувати різноманітні завдання;  

4) планомірне, цілеспрямоване, організоване і усвідомлене     

сприйняття предметів і явищ. 

4. За допомогою чого людина накопичує і зберігає у свідомості 

інформацію та відтворює її залежно від потреби?  

1) уваги; 

2) пам’яті; 

3) волі; 

4) емоцій. 

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

забезпечується особливо чітке відображення останнього – це...   

1) воля; 

2) уява; 

3) мислення; 

4) увага.  

6. Психічна діяльність, яка проявляється в свідомому регулюванні дій 

і вчинків людини, спрямованих на досягнення поставлених цілей і 

переборення труднощів називається...  

1) уявою; 

2) увагою; 

3) волею; 

4) мисленням.  

7. Форма емоційного стресу, який мобілізує внутрішні ресурси 

людини (пам’ять, мислення, сприймання, уяву), створює додаткові 

мотиви до дій і переживається як стан значного напруження, 

називається... 

1) афектом; 

2) вольовим зусиллям; 

3) депресією; 

4) вольовим напруженням. 

8. Процес формування образів, предметів і явищ називається...  

1) перцепцією; 

2) аперцепцією; 

3) емоцією; 

4) увагою.  

9. Аналіз – це... 

1) поділ і наступне об’єднання груп об’єктів у певному порядку як 

за суттєвими, так і несуттєвими ознаками;  

2) виокремлення одних ознак і відволікання від інших, менш     

суттєвих; 
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3) виділення в об’єкті тих чи інших його сторін, елементів,     

властивостей, зв’язків, відносин; 

4) об’єднання окремих елементів на основі виявлених суттєвих     

зв’язків. 

10. Яка увага в процесі праці виявляється як відволікання від роботи 

або як показник втоми? 

1) довільна; 

2) мимовільна;  

3) вольова; 

4) активна.  

11. Репродуктивне мислення – це мислення, яке... 

1) пов’язане зі створенням нових, оригінальних продуктів або     

умов праці та життєдіяльності; 

2) відображає у свідомості людини суттєвих зв’язків і відношень 

між предметами і явищами матеріального світу;  

3) за умов постійних подразників зводиться до відтворення     

раніше сформованих думок;  

4) характеризується тим, що зміст розумового завдання базується 

на образному матеріалі. 

  

ТЕМА 7. ПСИХІЧНІ СТАНИ (ЕМОЦІЇ ТА ПОЧУТТЯ) 
ОСОБИСТОСТІ В ПРОЦЕСІ ПРАЦІ  

Питання для самоконтролю 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? 

5. Якими способами можна боротися зі стресом? 

 

Тести для самоконтролю знань 

1. Короткотривала бурхлива емоційна реакція у формі гніву, страху, 

відчаю, розгубленості є...  

1) емоційним вибухом; 

2) стресом; 

3) афектом; 

4) настроєм.  

2. Загальний емоційний стан, який супроводжує протягом тривалого 

часу діяльність і поведінку людини, називається... 

1) афект; 

2) настрій; 

3) емоційний вибух; 

4) стрес.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Надмірне психологічне і фізіологічне напруження, викликане 

сильним несприятливим впливом того чи іншого фактора, 

називається...  

1) стрес; 

2) афект; 

3) настрій; 

4) емоційний вибух.  

4. В чому проявляється регулятивна функція психічних станів 

людини? 

1) виражається суб’єктивне ставлення людини до задоволення 

своїх потреб; 

2) переживання виступають в ролі сигналів, які стимулюють або 

стримують діяльність людини; 

3) дозволяє мобілізувати фізіологічні резерви організму; 

4) виражає внутрішні переживання індивіда в зовнішній формі – 

міміці, жестах, особливостях мовлення. 

5. Завдяки якій функції виражається суб’єктивне ставлення людини до 

задоволення своїх потреб?   

1) регулятивної; 

2) оцінної; 

3) енергетичної; 

4) комунікативної.   

6. Стенічні емоції – це... 

1) емоції викликані раптовою появою серйозної перешкоди на 

шляху задоволення надзвичайно важливої для суб’єкта потреби; 

2) емоції, які характеризуються пасивністю, споглядальністю, 

байдужим ставленням до роботи; 

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

збільшуючи його енергію; 

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

засвоєнню знань, мотивованого навчання, творчих спрямувань. 

  

ТЕМА 8. ПСИХІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ОСОБИСТОСТІ В 
ТРУДОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 

Питання для самоконтролю знань 

1. Сутність особистості?  

2. Які ви знаєте підструктури властивостей особистості? 

3. У чому виявляється індивідуальність людини і спрямованість     

особистості? 

4. Що таке темперамент?  

5. Чим зумовлені відмінності в темпераментах людей та якими     

властивостями характеризується темперамент? 
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6. Дайте характеристику представникам окремих темпераментів у     

трудовій сфері. 

7. Що таке характер і які групи властивостей виокремлюються в його     

структурі? 

1. Як позначається характер на стратегії поведінки і діяльності       

людини? 

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

проявлятися в процесі діяльності? 

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

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

12. Охарактеризуйте репродуктивні і творчі здібності, задатки і       

талант. 

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

14. Дайте оцінку основних теорій мотивації. 

 

Тести для самоконтролю знань 

1. Які теорії мотивації базуються на врахуванні різноманітних потреб і 

пов’язаних з ними факторів, що визначають поведінку працівників?  

1) особистісні; 

2) змістовні; 

3) групові; 

4) процесуальні.    

2. До біологічно зумовлених властивостей особистості відносять: 

1) темперамент, задатки, патологічні властивості психіки; 

2) психічні процеси як форми відображення і пізнання 

навколишнього світу; 

3) знання, навички, вміння; 

4) соціально обумовлені властивості (інтереси, ідеали, світогляд). 

3. Які елементи структури особистості формуються в процесі 

виховання? 

1) темперамент, задатки; 

2) знання, навички, вміння; 

3) геніальність, талант; 

4) інтереси, ідеали, світогляд, ціннісні орієнтації, переконання.  

4. Які елементи структури особистості розвиваються на основі 

пізнавальних процесів шляхом навчання? 

1) знання, навички, вміння; 

2) геніальність, талант; 

3) інтереси, ідеали, світогляд, ціннісні орієнтації, переконання;  

4) темперамент, задатки. 
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5. Сукупність індивідуальних особливостей, які характеризують 

динамічну та емоційну сторони поведінки, діяльності і спілкування 

людини, називається...  

1) типом вищої нервової діяльності; 

2) талантом; 

3) характером; 

4) темпераментом.  

6. Сукупність стійких індивідуальних особливостей особистості, які 

формуються і виявляються в діяльності і спілкуванні, зумовлюючи 

типові для індивіда способи поведінки є..  

1) характером; 

2) темпераментом; 

3) типом вищої нервової діяльності; 

4) талантом. 

 7. Кому властиві енергійність, неврівноваженість, схильність до 

бурхливих емоцій, швидкість рухів, різка зміна настрою, 

пристрасність в роботі, здатність до лідерства? 

1) меланхоліку; 

2) холерику;  

3) сангвініку; 

4) флегматику.  

8. Яка з властивостей темпераменту характеризується стійкістю щодо 

зовнішніх впливів? 

1) інтроверсія; 

2) емоційна стабільність; 

3) екстраверсія; 

4) нейротизм. 

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

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

1) екстравертом; 

2) екстерналом; 

3) інтровертом; 

4) інтерналом.  

10. Людина, зорієнтована на навколишній світ, безпосередня, активна, 

відкрита в емоційних проявах, імпульсивна, комунікабельна, гнучка в 

поведінці, оптимістична, рішуча є... 

1) емоційно стабільною; 

2) інтровертом; 

3) нейротиком; 

4) екстравертом.  

11. Індивідуально-психологічні особливості людини, які забезпечують 

успішне оволодіння знаннями, навичками, вміннями та ефективну їх 

реалізацію в трудовій діяльності, називаються... 

1) геніальністю; 

2) здібностями; 

3) талантом;  

4) задатками.  

12. Мотив – це... 
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1) найвищий рівень творчих проявів особистості, який      

втілюється у творчості, що має історичне значення для  життя 

суспільства; 

2) спонукання людини до активності, пов’язане з намаганням 

задовольнити певні потреби; 

3) внутрішній стан фізіологічного або психологічного відчуття 

людиною браку чогось важливого для її  життєдіяльності; 

4) уявлення про себе, яке виявляється в самооцінці, самоповазі, 

рівні домагань, виконує функцію саморегулювання у процесі праці. 

ТЕМА 9. ПРАЦЕЗДАТНІСТЬ ЛЮДИНИ ТА ЗАКОНОМІРНОСТІ 
ЇЇ ДИНАМІКИ 

Питання для самоконтролю 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? 

3. Які методи застосовуються для оцінки працездатності за     

психологічними показниками? 

4. 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 знань 

1. Здатність організму людини витримувати навантаження (м’язові, 

нервові, енергетичні, інформаційні) у процесі праці – це... 

1) основна функціональна система; 
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2) побічна функціональна система; 

3) працездатність;  

4) відновлювальна функціональна система. 

2. Функціональний стан – це... 

1) здатність організму людини витримувати навантаження    

(м’язові, нервові, енергетичні, інформаційні) у процесі праці; 

2) інтегральний комплекс фізіологічних функцій і якостей     

людини, які забезпечують ефективне виконання професійної роботи 

при певному рівні фізіологічних затрат організму; 

3) рефлекторні акти у вигляді трудових рухів, дій, психічних 

процесів відповідно до алгоритму конкретної  трудової діяльності; 

4) фізіологічні реакції організму у відповідь на вичерпність 

енергетичних речовин. 

3. Яка функціональна система реалізується у вигляді реакцій людини 

на подразники, не пов’язані безпосередньо з трудовим процесом, а 

зумовлені факторами виробничого середовища, внутрішніми станами 

людини? 

1) відновлювальна;  

2) гранична; 

3) побічна; 

4) основна. 

4. Яка функціональна система являє собою фізіологічні реакції 

організму у відповідь на вичерпність енергетичних речовин? 

1) відновлювальна; 

2) гранична;  

3) побічна; 

4) основна. 

 5. Графік зміни виробничих і психофізіологічних показників 

протягом робочого дня, доби, тижня, року називається… 

1) психограмою; 

2) професіограмою; 

3) кривою працездатності;  

4) фазограмою. 

 6. Зміни функціонального стану організму людини в процесі 

діяльності є... 

1) рівнями працездатності; 

2) ступенями працездатності; 

3) фазами працездатності;  

4) видами працездатності. 

7. Яка фаза характеризується найвищою для конкретного працівника 

продуктивністю праці? 

1) фази розвитку втоми; 

2) фази впрацювання; 

3) фази «емоційного, або кінцевого пориву»; 

4) фази стійкої працездатності. 
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8. На кривій тижневої працездатності фаза впрацювання 

спостерігається в:  

1) понеділок;  

2) понеділок, вівторок; 

3) вівторок, середа;  

4) четвер. 

 9. До факторів підвищення працездатності не належить: 

1) оптимізація трудових навантажень на основі механізації і 

автоматизації виробничих процесів;  

2) ігнорування умов праці; 

3) ритмізація трудових процесів, оптимізація темпу роботи;  

4) раціональний режим праці і відпочинку.  

10. Який функціональний стан є станом сформованої координації, 

коли процес збудження є рушійною силою лише для основної 

функціональної системи? 

1) основний;  

2) нормальний; 

3) граничний; 

4) патологічний. 

ТЕМА 10. ВИРОБНИЧА ВТОМА І ЗАХОДИ ЗАПОБІГАННЯ 
ПЕРЕВТОМІ ПРАЦІВНИКІВ 

Питання для самоконтролю знань 

1. У чому полягає суть локально-гуморальних теорій втоми?  

2. Обґрунтуйте центрально-нервову концепцію втоми. 

3. У чому полягає біологічна і фізіологічна суть втоми? 

4. У чому виявляються особливості розвитку втоми при різних видах     

праці? 

5. Охарактеризуйте основні показники втоми. 

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

7. Чим відрізняється втома від перевтоми? 

8. У чому виявляються особливості фізичної і розумової втоми? 

9. Обґрунтуйте ефективність заходів по запобіганню перевтомі     

працівників на виробництві. 

 

Тестові завдання для самоконтролю знань 

1. Яка теорія пояснює втому тим, що в м’язах накопичуються 

продукти, які спричинюють інтоксикацію організму? 

1) теорія задушення клітин;  

2) центрально-коркова концепція; 

3) теорія забруднення; 

4) теорія виснаження.  
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2. Яка теорія пов’язує втому з тим, що під час роботи працюючі м’язи 

відчувають нестачу кисню? 

1) теорія забруднення;  

2) теорія задушення клітин;  

3) центрально-коркова концепція; 

4) теорія виснаження.  

3. Суть центрально-коркової концепції зводиться до того, що... 

1) джерело відчуття втоми знаходиться виключно в центральній 

нервовій систем; 

2) втома є суб’єктивним уявленням щодо виснаження організму в 

процесі праці; 

3) джерело відчуття втоми знаходиться і в центральній нервовій 

системі і в робочих органах; 

4) втома розглядається як процес, що відбувається виключно в 

робочих органах. 

4. Тимчасове зниження працездатності внаслідок інтенсивної або 

тривалої роботи, яке виявляється в зниженні кількісних і якісних 

показників роботи і погіршенні координації робочих функцій 

називається... 

1) перевтомою; 

2) монотонією; 

3) втомою;  

4) рутиною. 

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

енергетичних ресурсів і розвитком процесу гальмування 

проявляється... 

1) захисна суть втоми; 

2) фізіологічна суть втоми; 

3) біологічна суть втоми; 

4) суб’єктивна суть втоми. 

6. 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? 

1) першого;  

2) другого; 

3) третього; 

4) четвертого. 

7. Симптомами втоми якого ступеня є ультрапарадоксальні реакції?   

1) першого;  

2) другого; 

3) третього; 

4) четвертого.   

8. Фізіологічними показниками розвитку втоми не є: 

1) артеріальний кров’яний тиск;  

2) частота пульсу;  
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3) сонливість, нестійкість і відволікання уваги; 

4) систолічний і хвилинний об’єми крові. 

9. При якій втомі продуктивність праці залишається високою в 

результаті мобілізації вольових зусиль?  

1) компенсованій; 

2) первинній; 

3) некомпенсованій; 

4) вторинній.  

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

1) має місце нормальний стан працівників;  

2) має місце сильне стомлення працівників; 

3) навантаження працівників їх не втомлює; 

4) має місце професійне захворювання. 

  

ТЕМА 11. ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНА СУТЬ МОНОТОННОСТІ ТА 
ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЗМІСТОВНОСТІ ПРАЦІ 

Питання для самоконтролю знань 

1. Обґрунтуйте відмінності між монотонією і втомою. 

2. У чому полягає психофізіологічна суть монотонності праці? Які      

види і критерії монотонності? 

3. Що розуміють під монотоностійкістю? 

4. Які психічні стани переживає людина при виконанні монотонних     

робіт і в чому вони виявляються? 

5. У чому суть і завдання психологічного аналізу операцій? 

6. Дайте фізіологічне та психологічне обґрунтування заходів щодо     

запобігання монотонності і підвищення змістовності праці. 

 

Тестові завдання для самоконтролю знань 

1. Специфічний стан, який супроводжується переживанням 

одноманітності, що виражається в формі апатії і нудьги, з наступним 

зниженням психофізіологічної і трудової активності називається...  

1) втомою;  

2) рутиною; 

3) перевтомою; 

4) монотонією.  

2. Особи, які сприймають одноманітну роботу як найприємнішу 

називаються...   

1) монотонофоби;  

2) монотоніки; 

3) монотонофіли;  

4) трудоголіки.  

3. Спеціальна здібність людини, яка характеризується низькою 

чутливістю до одноманітності, схильністю до однотипної діяльності, 
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домінуванням позитивних емоційних станів, високою продуктивністю 

праці називається...  

1) працездатністю; 

2) трудовим потенціалом; 

3) монотоностійкістю; 

4) мотивованістю.  

4. Які види монотонності розрізняють залежно від переважаючого 

навантаження на організм працівника:   

1) уявну і реальну; 

2) слухову і зорову; 

3) рухову і сенсорну; 

4) психічну і фізіологічну.   

5. Емоційне психофізіологічне напруження, яке виникає у працівника 

на фоні вкрай негативного ставлення до одноманітної роботи і 

виявляється в намаганні припинити її, різкому зниженні ефективності 

праці називається...   

1) психічним перенасиченням; 

2) сонливістю;  

3) стресом; 

4) апатія. 

  

ТЕМА 12. ВАЖКІСТЬ ТА НАПРУЖЕНІСТЬ ПРАЦІ ТА 
МЕТОДИКА ЇХ ОЦІНКИ 

Питання для самоконтролю 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? 

8. У чому полягає відмінність між інтенсивністю і важкістю праці? 

 

Тестові завдання для самоконтролю знань 

1. Ступінь сукупного впливу всіх факторів трудового процесу та умов 

праці на працездатність і здоров’я людини, її життєдіяльність і 

відтворення робочої сили називається... 

1) монотонністю праці;  

2) важкістю праці; 

3) рутинністю праці; 

4) режимністю праці. 
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2. Роботи якої категорії важкості характеризуються підвищеними 

м’язовими або нервово-емоційними навантаженнями, а також не 

зовсім сприятливими виробничими умовами?  

1) першої; 

2) третьої; 

3) четвертої; 

4) шостої.  

3. До якої категорії важкості належать роботи, які виконуються в 

комфортних умовах виробничого середовища, при оптимальних 

величинах м’язового, розумового і нервово-емоційного навантаження?  

1) першої; 

2) другої; 

3) четвертої;  

4) шостої.  

4. До якої категорії важкості належать роботи, при виконанні яких 

наприкінці зміни або тижня у працівника формується 

передпатологічний стан організму?  

1) першої; 

2) другої; 

3) четвертої;  

4) шостої.  

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 

перші дні тижня? 

1) першої; 

2) другої; 

3) четвертої;  

4) шостої. 

 

ТЕМА 13. ФІЗІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПРОЕКТУВАННЯ 
РАЦІОНАЛЬНИХ РЕЖИМІВ ПРАЦІ І ВІДПОЧИНКУ 

Питання для самоконтролю знань 

1. Що таке режим праці і відпочинку та які критерії характеризують     

його раціональність? 

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      

регламентовання 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? 
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Тестові завдання для самоконтролю знань 

1.Загальна тривалість трудової діяльності протягом доби, тижня, 

місяця, року, частота і тривалість періодів трудової активності і 

перерв у процесі цієї активності, співвідношення і чергування цих 

періодів називається... 

1) робочим режимом; 

2) кривою працездатності; 

3) режимом праці і відпочинку; 

4) регламентованими перервами. 

2. Перерви за рахунок робочого часу, які встановлюються в певні 

відрізки зміни і передбачають припинення роботи або підміну 

працівника є...  

1) трудовими; 

2) робочими; 

3) законними; 

4) регламентованими. 

3. Форма організації праці, за якою для деяких категорій працівників 

встановлюється режим праці з саморегулюванням часу початку, 

закінчення та тривалості робочого часу впродовж робочого дня 

називається… 

1) регламентованим робочим графіком;  

2) гнучким режимом робочого часу; 

3) змінним графіком робочого часу; 

4) фіксованим графіком робочого часу. 

4. Час обов’язкової присутності всіх працівників на своїх робочих 

місцях у середині дня називається… 

1) змінним робочим часом; 

2) гнучким робочим часом; 

3) фіксованим робочим часом; 

4) регламентованим робочим графіком. 

5. 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… 

1) перервою на обід; 

2) перервою на особисті потреби; 

3) мікро паузою; 

4) регламентованою перервою. 
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ТЕМА 14. ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПРОФОРІЄНТАЦІЇ 
ТА ПРОФВІДБОРУ 

Питання для самоконтролю знань 

1. В чому полягає суть і значення професійної орієнтації та     

переорієнтації в ринкових умовах? 

2. Які фактори впливають на вибір професій в ринкових умовах? 

3. Охарактеризуйте основні компоненти профорієнтації. 

4. Які завдання вирішуються в процесі профінформації? 

5. Що таке психологічний профіль  

6. Що мається на увазі під психограмою особистості? 

7. Для чого існує психодіагностика? 

8. Що розробляється на основі психодіагностики? 

9. Що враховується при розроблені психологічного профілю     

особистості? 

10. Назвіть методи складання психологічного профілю професій. 

11. Які групування професій вам відомі? 

12. Що таке професіограма та психологічний профіль професії?  

13. Дайте оцінку різних класифікацій професій.  

14. Які методи використовують при складанні психологічного        

профілю професії? 

15. Суть профконсультації та якими методами вона проводиться. 

16. Суть професійного відбору. 

17. Що таке абсолютна і відносна професійна придатність? 

18. Назвіть типи і охарактеризуйте етапи профвідбору. 

19. Суть і значення професійної адаптації. 

Тестові завдання для самоконтролю знань 

1. Процес систематичної професійної допомоги людині шляхом 

застосування психопедагогічних прийомів щодо позитивної 

самооцінки та позитивного сприйняття навколишнього середовища, 

підвищення інтелектуальної, професійної та особистісної віддачі 

називається... 

1) професійною консультацією; 

2) професійним відбором; 

3) професійною орієнтацією; 

4) професійною переорієнтацією. 

2. Об’єктивно обумовлений і особистісно усвідомлений процес 

переходу від однієї професійно-трудової діяльності до іншої з 

врахуванням набутого професійного досвіду, віку, стану здоров’я, 
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психофізіологічних особливостей, а також соціально-економічних 

інтересів особи називається... 

1) професійним відбором; 

2) професійною орієнтацією; 

3) професійною переорієнтацією; 

4) професійною консультацією. 

3. Наявність у людини психофізіологічних і психологічних 

властивостей, які відповідають конкретній професії і забезпечують 

достатню ефективність праці з цієї професії називається… 

1) професійною грамотністю; 

2) професійною придатністю; 

3) професійною освітою; 

4) професійною непридатністю. 

4. Процес вивчення організму та особистості людини, що закінчується 

видачею їй усної чи письмової рекомендації про вибір професії, 

навчального закладу, місця роботи називається… 

1) професійним відбором; 

2) професійною орієнтацією; 

3) професійною консультацією; 

4) професійною переорієнтацією. 

5. Що з нижче перерахованого не є формою профорієнтації?   

1) профінформація; 

2) профконсультація; 

3) про навчання; 

4) профвідбір.  

6. Спеціальна карта, яка містить розгорнутий перелік умов і 

характеристик трудової діяльності по конкретній професії, її окремих 

вимог і професійно важливих якостей, якими повинен володіти 

працівник називається...  

1) психограмою; 

2) карткою особистості; 

3) професіограмою; 

4) карткою посади.  

7. Галузь психологічної науки, яка розробляє методи виявлення і 

вимірювання індивідуально-психологічних особливостей особистості 

називається… 

1) професіографією; 

2) профвідбором; 

3) психодіагностикою; 

4) психотренінгом. 

8. Наука, яка описує професії і спеціальності з точки зору вимог до 

людини називається… 

1) коучингом; 

2) професіографією; 

3) психодіагностикою; 

4) психотренінгом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. В основу класифікації професій Є.А. Климова  покладено такі 

ознаки:  

1) особливості суб’єкта праці, мета праці, знаряддя праці, умови 

праці; 

2) особливості об’єкта праці, мета праці, засоби праці; 

3) особливості предмета, мета праці, знаряддя праці, умови     

праці;  

4) особливості об’єкта праці, мета праці, умови праці. 

10. Класифікація Дж. Голланда передбачає групування професій за: 

1) умовами праці; 

2) певним професійним середовищем; 

3) об’єктами праці; 

4) метою праці. 

 ПИТАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ  

1. Історія розвитку і сучасні проблеми фізіології і психології праці. 

2. Вплив сучасних технологій на трудові навантаження і зміст праці. 

3. Психічні властивості особистості, їх розвиток і прояви у трудовій     

діяльності. 

4. Закономірності активізації психічних процесів у трудовій      

діяльності. 

5. Види відчуттів. 

6. Операції мислення.  
7. Властивості уяви. 

8. Астенічні та стенічні емоції.   

9. Здібності, талант, творчий потенціал людини. 

10. Акцентуація характеру.  

11. Працездатність людини як фізіологічна основа продуктивності      

праці. 

12. Методи оцінки працездатності. 

13. Концепції втоми. 

14. Критерії оцінки ступеня втоми за фізіологічними і 

психологічними показниками. 

15. Заходи запобігання перевтомі працівників на виробництві. 

16. Наслідки впровадження новітніх технологій. Переваги та недоліки 

потоково-конвеєрного способу організації виробництва. 

17. Класифікація робіт за ступенем монотонності. 

18. Ергономічні вимоги до проектування робочих місць. 
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19. Виробниче середовище та його вплив на організм і працездатність      

людини. 

20. Карта умов праці на робочому місці. 

21. Взаємозв’язок інтенсивності та важкості праці. 

22. Фізіологічні засади розробки режимів праці і відпочинку. 

23. Критерії оцінки ефективності режиму праці та відпочинку. 

24. Класифікація та методи вивчення професій. 

25. Психологічний профіль особистості. 

 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ДО 
ПРОВЕДЕННЯ ДИСКУСІЙ  

Заняття 1 
• Праця і робота – тотожні чи різні поняття. 

• Праця  як потреба людини – фізіологічне, психологічне,      

соціальне обґрунтування. 

• Мотив, мета , результат діяльності, їх сутність і взаємозв’язок. 

• Фізіологія і психологія праці як теоретична основа організації     

праці. Роль дисципліни у підготовці фахівців з управління      

персоналом і економіки праці. 

Заняття 2 
• Поведінка людини з позицій рефлекторної та інтегративної     

функцій ЦНС. 

• Роль другої сигнальної системи в процесі праці. 

Заняття 3 
• Універсальність та особливості рухового апарату людини; 

• Гіподинамія і гіпокінезія: причини та наслідки. 

Заняття 4 
• Сутність та особливості системи “людина-виробниче        

середовище”, принципи взаємодії її ланок. 

• Сутність енергетичного оптимуму. Чому шкідливі для        

організму працівника енергетичні перевантаження і        

недовантаження? 

Заняття 5 
• Психіка і свідомість. Функції психіки в процесі праці. 

• Особистість, її сутність. Розвиток особистості як форма її      

існування. 

• Основні концепції особистості та їх оцінка. 
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• Здібності та їх розвиток як передумова ефективної діяльності. 

• Потреби як домінанта поведінки людини. 

Заняття 6 
• Роль уваги і волі в процесі праці. 

• Функції емоцій. Взаємозв’язок емоцій з потребами людини. 

• Емоційні реакції та їх вплив на ефективність праці. 

• Стреси: причини і заходи запобігання. 

Заняття 7 
• Працездатність людини як фізіологічна основа продуктивності      

праці. 

• Функціональні стани працівників та причини їх формування. 

• Типи динаміки працездатності та причини, що їх зумовлюють. 

Заняття 8 
• Втома як наукова і практична проблема. 

• Фізіологічна і біологічна сутність втоми. Перевтома. 

• Особливості розвитку втоми при виконанні різних робіт. 

• Монотонність праці і втома. Порівняльна характеристика. 

• Монотоностійкість і монотонофобія. 

Заняття 9 
• Фактори та елементи умов праці. 

• Естетичні фактори умов праці та їх вплив на працездатність і 

 продуктивність праці. 

• Класифікація робіт за характером впливу окремих факторів та її 

 оцінка. 

• Об’єктивна необхідність використання інтегрального критерія 

 важкості праці. 

• Важкість та інтенсивність праці. Взаємозв’язок та відмінності. 

• Режим праці і відпочинку як процес управління функціональним 

 станом працівників. 

• Фізіологічні передумови чергування періодів роботи і 

 відпочинку. 

• Активний відпочинок, форми та ефективність. 

Заняття 10 
• Профорієнтація і переорієнтація як умови мобільності робочої 

 сили  на ринку праці. 

• Завдання профвідбору. 
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