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ВСТУП 

 
Навчальна дисципліна «Психологія праці та її безпеки» належить 

до циклу дисциплін професійної та практичної підготовки. Обсяг 

навчального часу для вивчення дисципліни визначений державними 

вимогами.  

Предмет психології праці вивчає особливості психіки людини в 

умовах виробництва, закономірності її формування та 

функціонування.  

Мета вивчення дисципліни – забезпечити відповідні сучасним 

вимогам знання студентів про потенційні можливості психіки людини 

в процесі праці та сформувати необхідні в практичній діяльності 

уміння та навички для оптимізації трудової діяльності людини, 

максимальної реалізації творчого потенціалу працівників та 

забезпечення необхідного рівня безпеки праці на виробництві. 

Основні завдання психології праці та її безпеки: 

1. Розробка практичних рекомендацій щодо  

• підвищення працездатності і профілактики перевтоми 

працівників; 

• максимального використання творчого потенціалу 

працівників; 

• запобігання монотонності праці та можливості її творчого 

збагачення; 

• оптимізації виробничого середовища та умов праці; 

• нормування нервово-емоційних навантажень; 

• організації режимів праці та відпочинку; 

• вдосконалення професійної орієнтації, професійного відбору 

й виробничого навчання; 

• стимулювання трудової активності працівників на основі 

вдосконалення механізму мотивації. 

2. Гуманізація праці: 

• профілактика перевтоми, професійних захворювань; 

• запобігання виробничому травматизму та професійної 

деформації психіки працівника; 

• підвищення змістовності праці; 

• створення умов для всебічного розвитку особистості. 
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В результаті вивчення дисципліни «Психологія праці та її безпеки» 

студенти (майбутні фахівці) повинні мати такі головні професійні 

компетенції, що охоплюють: 

• вміння забезпечити своєчасну профілактичну роботу в системі 

«людина–машина»; 

• знання методики з підтримки психологічного настрою 

працюючих на безпеку; 

• здатність забезпечити роботу кабінету з охорони праці; 

• проведення навчання з аналізу психофізичних чинників умов 

праці; 

• вміння організовувати проведення занять, інструктажів щодо 

шкоди різних негативних соціальних чинників на стан робітника та 

його працездатність; 

• вміння прививати робітникам якості естетичної поведінки; 

• визначення переліку посадових осіб та інших працівників, 

зайнятих на роботах, де є потреба у професійному доборі для 

проведення щорічного навчання та перевірки знань відповідних 

нормативно-правових актів з охорони праці; 

• здатність забезпечити проведення повсякденної профілактики 

дії небезпечних і шкідливих чинників виробничого середовища при 

виконанні трудових процесів. 

 

1. РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ 

 
Методичні вказівки розроблені з метою надання допомоги 

студентам денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 

6.170202 «Охорона праці» у підготовці до практичних занять, 

виконання самостійної (денна форма навчання) та контрольної (заочна 

форма) робіт з дисципліни «Психологія праці та її безпеки». 

В даній розробці наведені плани практичних занять, приклади 

задач, перелік тем самостійної роботи, питання до контрольної роботи 

та список рекомендованої літератури.  

Належне оволодіння навчальним матеріалом, підготовка до 

поточного та модульного контролю знань, написання самостійної 

(контрольної) роботи потребує опрацювання значної інформації, 

розміщеної в списку рекомендованої літератури, а також поданої в 

періодичній пресі та розміщеної на сайтах. Такий процес навчання 

зорієнтований на розвиток творчої особистості майбутнього фахівця. 
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Відповідно до навчального плану дисципліни передбачена форма 

підсумкового контролю – залік.  

Оцінювання знань здійснюється за 100-бальною шкалою за 

результатами поточного контролю.  

 

2. ПРАКТИЧНІ РОБОТИ 

 
Метою практичних робіт є поточна перевірка рівня засвоєння 

студентами навчального матеріалу з найважливіших тем дисципліни 

«Психологія праці та її безпеки». 

 

2.1. Плани практичних занять  

 

Змістовий модуль 1. Психологія праці 
Тема 1 

Оцінка фізіологічної та психологічної надійності людини 

План заняття: 

1. Оцінка фізіологічної надійності людини. 

2. Оцінка психологічної надійності людини. 

 

Тема 2 

Оцінка психологічних якостей особистості, що впливають на 

безпеку діяльності 
План заняття: 

1. Оцінка психологічної захищеності людини. 

2. Оцінка схильності до ризику. 

3. Оцінка мотивації до успіху та мотивації до самозахисту. 

 

Тема 3 

Методи визначення працездатності людини 

План заняття: 

1. Психологічні методи дослідження працездатності людини. 

2. Фізіологічні методи дослідження працездатності людини. 

3. Розрахунок математичного очікування, середньоквадратичного 

відхилення часу простої сенсомоторної реакції оператора на сигнали: 

визначення напруженості в роботі оператора. 

4. Визначення тривалості неперервного чергування операторів на 

основі даних часу простої реакції на слуховий сигнал. 
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Тема 4 

Визначення типу працездатності 
План заняття: 

1. Вивчення та аналіз методики дослідження біоритмів. 

2. Визначення типу працездатності (тест-опитування Остберга). 

3. Дослідження індивідуального циклу сон – пильнування. 

4. Визначення здатності до адаптації за тривалістю індивідуальної 

хвилини. 

 

Тема 5 

Ергономічна оцінка робочого місця оператора та проектування 

панелі пульта управління 

План заняття: 

1. Організація робочого місця відповідно до антропометричних 

характеристик. 

2. Методика організації робочого місця оператора за дисплеєм 

відповідно до антропометричних характеристик. 

3. Ергономічна оцінка організації діяльності оператора за дисплеєм. 

 

 

Змістовий модуль 2. Професійний відбір (добір) 

 

Тема 6 

Вивчення психофізіологічної та професійної придатності у процесі 
підготовки до діяльності 

План заняття: 

1. Складання професіограм з переліком умов і характеристик трудової 

діяльності за конкретною професією. 

2. Складання характеристики психологічних вимог професії до 

людини (психограм) з виділенням основних і бажаних психічних 

особливостей та психофізіологічних протипоказань. 

3. Вивчення особистості з метою профорієнтації (професійна 

психодіагностика). 

4. Складання формули вибору професій. 
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2.2. Приклади задач 

 

 

Задача № 1 

Визначити вертикальний розмір зони розміщення приладів, якщо за 

умови виробничого процесу у вертикальному ряду панелі повинно 

бути розміщено 6 приладів висотою 15 см кожен. 

 

Задача № 2 

Визначити реакцію серцево-судинної системи працівника на 

трудові навантаження: ударний (систолістичний) об’єм крові.  

Вихідні дані до розрахунку: вік – 38 років; зріст – 179 см; частота 

пульсу в стані спокою – 75 уд/хв.; після роботи – 90 уд/хв.; 

систолічний тиск при роботі – 180 мм.рт.ст.; діастолічний тиск при 

роботі – 120 мм. рт. ст. 

 

Задача № 3 

Визначити дисперсію та середньоквадратичне відхилення часу 

реакції, якщо відомо, що проведено 10 вимірювань часу простої 

реакції оператора на світловий сигнал.  

Значення часу реакції наступні, мс: 

 

187 161 127 235 205 184 228 176 217 170 

 

Задача № 4 

Визначити математичне очікування періоду зайнятості, якщо 

відомо, що на обробку одного повідомлення оператор витрачає 1,5 хв. 

Повідомлення надходять у випадкові моменти часу, джерелами 

повідомлень є декілька керованих об’єктів. Щільність вхідного потоку 

повідомлень – 30 повідомлень за годину. 

 

Задача № 5 

Визначити інтенсивність обслуговування та приведену щільність 

вхідного потоку інформації, якщо відомо, що на обробку одного 

повідомлення оператор витрачає 1,5 хв. Повідомлення надходять у 

випадкові моменти часу, джерелами повідомлень є декілька керованих 

об’єктів. Щільність вхідного потоку повідомлень – 30 повідомлень за 

годину. 
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Задача № 6 

Визначити потужність роботи серця в стані спокою людини масою 

75 кг. Число скорочень серця за хвилину в стані спокою – 70. 

Швидкість крові в аорті дорівнює 0,5 м/с.  

 

Задача № 7 

Визначити за законом Вебера зміну відчуття на світловий 

подразник при вихідних інтенсивностях освітленості 1000 лк і 100 лк, 

якщо відомо, що для світлових сигналів співвідношення між 

мінімально відчутним приростом інтенсивності подразника до 

інтенсивності вихідного подразника є постійним і складає 0,01. 

 

Задача № 8 

Визначити реакцію серцево-судинної системи працівника на 

трудові навантаження: коефіцієнт підвищення частоти пульсу. 

Вихідні дані обстеження працівника: вік – 37 років; зріст – 180 см; 

вага – 85 кг; частота пульсу в стані спокою – 75 уд/хв.; після роботи – 

90 уд/хв.; коефіцієнт підвищення систолічного тиску – 0,25. 

 

Задача № 9 

Визначити математичне очікування, якщо відомо, що проведено 10 

вимірювань часу простої реакції оператора на світловий сигнал.  

Значення часу реакції наступні, мс: 

 

Задача № 10 

Визначити потужність роботи серця при фізичному навантаженні, 

якщо щільність крові 1050 кг/м
3
, що складає 7 % від маси тіла людини 

(70 кг). Число скорочень серця за хвилину в стані спокою – 70 

пошт./хв., після навантаження (20 присідань в довільному темпі) – 85 

пошт./хв. Об’єм крові, що виштовхує серце в судини за одне 

скорочення – 0,00007 м
3
. Швидкість крові в аорті дорівнює 0,5 м/с. 

 

Задача № 11 

Визначити за законом Вебера–Фехнера зміну рівня звукового тиску 

від кожного джерела шуму окремо, якщо звуковий тиск першого 

джерела =1P 10
2
 Па, другого – =2P 10

3
 Па. Поріг чутливості 

=0P
5

102
−

⋅  Па. 
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Задача № 12 

Визначити вертикальний розмір зони розміщення приладів за 

умови, що оператор знаходиться на відстані 1,5 м від приборної 

панелі, а кут огляду у вертикальній площині складає 75
0
. 

 

Задача № 13 

Визначити реакції серцево-судинної системи працівника на трудові 

навантаження: коефіцієнт підвищення систолічного тиску.  

Вихідні дані обстеження працівника: вік – 37 років; зріст – 180 см; 

вага – 85 кг; систолічний тиск у стані спокою – 130 мм.рт.ст., при 

роботі – 180 мм. рт. ст.; діастолічний тиск у стані спокою – 85 мм. рт. 

ст., при роботі – 120 мм. рт. ст. 

 

Задача № 14 

Обробити дані часу реакції на сигнал: математичне очікування, 

дисперсію, середньоквадратичне відхилення часу реакції оператора з 

перевіркою необхідної швидкодії оператора, що визначається 

тривалістю циклу управління.  

Загальна тривалість циклу управління – 10 с, сумарний показник 

часу затримки сигналу складає 8 с. Дані типу А – проста сесомоторна 

реакція, дані типу Б – складна сенсомоторна реакція. 

 

 

Номер 

заміру 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Час 

реакц

ії, tоп 

Ти

п 

А 

0,287 
0,32

4 

0,37

4 

0,28

3 

0,24

1 

0,39

5 

0,19

9 

0,28

7 

Ти

п Б 
1,241 

1,24

6 

0,54

1 

1,25

5 

1,64

9 

0,60

8 

0,64

1 

0,86

8 
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3. САМОСТІЙНА РОБОТА 

 

Самостійна робота студента є невід’ємною складовою освітнього 

процесу у вищому навчальному закладі і, відповідно до нових 

державних освітніх стандартів, повинна становити не менше як 50% 

часу, передбаченого для виконання основної освітньої програми з 

урахуванням рекомендацій Міністерства освіти і науки, молоді та 

спорту України щодо кількості годин аудиторних занять на тиждень. 

Метою самостійної роботи студентів є підвищення 

конкурентоспроможності майбутніх фахівців на світовому ринку 

праці через формування їхніх вмінь та ключових навичок. 

Підсумком самостійної роботи над вивченням дисципліни 

«Психологія праці та її діяльності» є складання письмового звіту за 

питаннями, що не розглядаються під час аудиторних занять. 

 

Завдання для самостійної роботи подані в табл. 1. 

 

Таблиця 1 

 

 

Рекомендовані завдання для самостійної роботи 

 

№  

зп 

Тема самостійної 

роботи 

Короткий зміст 

1.  Чинники зниження 

життєдіяльності 

людини 

 

Конфлікти. Типи конфліктів. 

Захисні механізми від 

конфліктів. 

Алкоголізм, наркоманія та ін. 

негативні соціальні чинники, 

їхній вплив на працездатність 

робітника. 

2. Психологічні аспекти 

підвищення рівня 

безпеки праці 
 

Концепція психологічного 

настрою на безпеку. 

Навчання і стимулювання 

безпечній діяльності. 
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3.1. Оформлення звіту про самостійну роботу 

 

Підсумком самостійної роботи над вивченням дисципліни є 

складання письмового звіту за темами, вказаними вище. 

Звіт оформлюється на стандартному папері формату А4 (210×297) з 

одного боку. Поля: верхнє, праве – 10мм, нижнє – 17мм, ліве – 20мм. 

У тексті повинні бути зазначені посилання на використану літературу.  

Звіт може бути рукописним або друкованим (копія звіту подається 

на електронному носію) і виконується українською мовою. 

На титульній сторінці звіту мають бути зазначені назва кафедри, 

тема самостійної роботи, прізвище та ініціали студента, назва групи, 

прізвище та ініціали викладача, який приймає роботу. 

Загальний обсяг звіту визначається з розрахунку 0,25 сторінки на 1 

год. самостійної роботи. Звіт включає план, основну частину, 

висновки, список використаної літератури та додатки.  

Здача звіту про самостійну роботу відбувається у терміни, спільно  

обумовлені викладачем і студентом.  

 

Звіт про самостійну роботу оцінюється за наступними критеріями: 

- повнота і глибина розкриття теми; 

- наявність фактичних матеріалів галузі; 

- наявність таблиць, діаграм, рисунків, схем; 

- якість оформлення. 

 

 

4. КОНТРОЛЬНА РОБОТА 

 

Контрольна робота включає відповіді на питання з основних 

розділів програми курсу «Психологія праці та її безпеки». 

Відповіді на поставлені питання повинні складатися з теоретичних 

основ курсу, порівняльного аналізу професійних ситуацій та набутого 

досвіду, а також супроводжуватися посиланням на літературні 

джерела та засоби масової інформації. 

На початку роботи наводиться варіант контрольної роботи і 

відповідні йому номери питань, на які послідовно подаються 

відповіді. В кінці роботи необхідно вказати список літератури, яка 

була використана, поставити дату та особистий підпис. 

Контрольна робота виконується українською мовою і подається в 

рукописному варіанті. 
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Варіанти контрольної роботи визначаються за шифром згідно   

табл. 2. 

Таблиця 2 

Варіанти контрольних питань 

 
   

Варіант 

Номер питання 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 1 11 21 31 41 51 61 71 81 91 

2 2 12 22 32 42 52 62 72 82 92 

3 3 13 23 33 43 53 63 73 83 93 

4 4 14 24 34 44 54 64 74 84 94 

5 5 15 25 35 45 55 65 75 85 95 

6 6 16 26 36 46 56 66 76 86 96 

7 7 17 27 37 47 57 67 77 87 97 

8 8 18 28 38 48 58 68 78 88 98 

9 9 19 29 39 49 59 69 79 89 99 

0 10 20 30 40 60 60 70 80 90 100 

 

Примітка: 

Вихідні дані приймаються відповідно до останньої цифри шифру 

залікової книжки. 

 

 

 

Питання до контрольної роботи 

 

1. В чому полягають фізіолого-психологічні особливості праці? 

2. Охарактеризуйте роль людського чинника у проблемі безпеки. 

3. Що таке фізичне та розумове навантаження? 

4. Людський чинник у проблемі безпеки. 

5. Подати класифікацію праці за ступенем важкості й напруженості. 

6. Поясніть актуальність для охорони праці знання небезпечних 

психологічних та шкідливих виробничих чинників. 

7. Охарактеризуйте працю як фізіологічний та психологічний 

процеси, які регулюють безпечну діяльність людини. 

8. Праця та її фізіолого-психологічні особливості. 

9. Яких навантажень і фізіологічних змін зазнає організм людини в 

процесі праці? 

10. У чому полягає відмінність між фізичною та розумовою працею з 

точки зору порушень нормального фізіологічного функціонування 

організму? 
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11. Оцінити показники тяжкості та напруженості трудового процесу. 

12. Охарактеризуйте систему «людина – техніка – середовище». 

13. Наведіть аргументи на підтвердження того, що людина є головною 

ланкою системи «людина–техніка–середовище». 

14. Яку роль у діяльності оператора відіграє інформаційна модель? 

15. Назвіть і охарактеризуйте стадії формування перцептивного 

образу. 

16. Що таке функціональна система та досягнення яких цілей вона 

забезпечує? 

17. Від яких чинників залежить пропускна здатність людини? 

18. Поясніть особливості якісних і кількісних методів, що 

застосовуються для аналізу небезпек у системі «людина–техніка–

середовище». 

19. Зробіть порівняльну оцінку графоаналітичних методів аналізу 

небезпек. 

20. Методичні засади визначення небезпечності об’єктів та процесів. 

21. Дати аналіз видів, наслідків та критичності відмов елементів 

системи. 

22. У чому полягають особливості аналізу небезпечних подій у 

системі «людина–техніка–середовище» за допомогою ланцюгів 

Маркова? 

23. Що розуміють під надійністю системи «людина–техніка–

середовище» та її компонентів, які критерії застосовують для її 

оцінки? 

24. Яка різниця між структурною та функціональною надійністю 

людини в системі «людина–техніка–середовище»? 

25.  Проаналізуйте чинники надійності оператора. 

26. Який зв’язок між надійністю системи «людина–техніка–

середовище» та відсутністю відмов? 

27. Чому організм людини та зовнішнє середовище є одним цілим і як 

впливають умови зовнішнього середовища на надійність людини у 

системі «людина–техніка–середовище»? 

28. Що сприяє підвищенню безпечності системи «людина–техніка–

середовище»? 

29. Вказати та охарактеризувати види сумісності людини в системі 

"людина–машина–середовище". 

30. Вплив психологічних чинників на ефективність і надійність 

роботи системи "людина–машина–середовище''. 
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31. Що таке адаптація та гомеостаз і як вони впливають на безпеку 

праці? 

32. Поясніть значення фізіологічної, психічної, соціальної та 

професійної адаптації в процесі праці? 

33. Охарактеризуйте небезпечні та шкідливі психофізіологічні 

виробничі чинники. 

34. Проаналізуйте психофізіологічні чинники потенційної небезпеки. 

35. Втома та перевтома, їх наслідки. 

36. Вплив втоми на безпеку праці. Перевтома. 

37. В чому полягає небезпечність фізичної та розумової втоми? 

38. Що таке стрес і як він проявляється в трудовій діяльності? 

39. Вплив стресу на безпеку праці. Дистрес. 

40.  Поясніть причини та наслідки моббінгу на робочому місці. 

41. Охарактеризуйте операційні компоненти мислення. 

42. Репродуктивне та творче мислення в процесі праці. 

43. Процесуальні теорії мотивації працюючих: модель Портера-

Лоулера. 

44. Процесуальні теорії мотивації працюючих: терія очікувань. 

45. Процесуальні теорії мотивації працюючих: теорія справедливості. 

46. Як здійснюється вибір оптимального режиму роботи та 

відпочинку? 

47. Охарактеризуйте людину як динамічну ланку системи управління. 

48. Методичні засади оцінки діяльності оператора СЛТС. 

49. Адаптація в трудовій діяльності. 
50. Вкажіть етапи процесу формування трудових навичок. 

51. Психофізіологічний стан особистості та безпека. 

52. Охарактеризувати трудове стомлення та монотонію. 

53. Травматичний невроз та стан тривоги. 

54.  Охарактеризуйте негативні соціальні чинники: алкоголь і 

алкоголізм. 

55. Охарактеризуйте негативні соціальні чинники: наркотики та 

наркоманія. 

56. Охарактеризуйте негативні соціальні чинники: нікотин і 

нікотиноманія. 

57. Як впливають алкоголізм, наркоманія та куріння на працездатність 

людини в процесі праці? 

58. Працездатність і біоритми. 

59. В чому полягають психофізіологічні особливості праці жінок, 

підлітків та людей літнього віку? 
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60. Сутність поняття “виробниче середовище”. 

61. Назвіть чинники виробничого середовища та охарактеризуйте їх 

вплив на працездатність людини в процесі її трудової діяльності. 

62. Опишіть фізіологічні особливості різних видів діяльності. 

63. Дайте визначення науки ергономіки, характеристику складових 

культури виробництва та охорони праці. 

64. Ергономічні та естетичні основи охорони праці. 

65. Естетика на виробництві. 

66. Охарактеризуйте такий важливий елемент технічної естетики, як 

раціональне кольорове оздоблення робочих приміщень та 

обладнання. 

67. Назвіть ергономічні вимоги до розміщення робочих місць. 

68. Назвіть чинники естетичного впливу на працездатність людини. 

69. Яку роль відіграють кольори та знаки безпеки праці? 

70. Охарактеризуйте смислове значення, область застосування 

сигнальних кольорів та відповідних їм контрастних кольорів 

згідно з існуючими стандартами. 

71. Діяльність та її безпека. Соціально-психологічні складові 

діяльності. 

72. Охарактерпзуйте потребу «займати відповідне становище в 

суспільстві» як збудника діяльності. 

73. Організація безпечної поведінки працівника в процесі праці. 

74. Психологічні причини нещасних випадків. 

75. Проаналізувати чинники, що зумовлюють умови та безпеку праці. 

76. Чинники, що зумовлюють спроможність людини протистояти 

небезпеці. 

77. Особистість та її безпека. Теорії травматизму. 

78. Індивідуальні якості та безпека. 

79. Вкажіть основні методи формування трудових умінь. 

80. Як здійснюється формування трудових навичок і умінь. 
81. Що таке абсолютна та відносна професійна придатність? 
82. Охарактеризуйте таке поняття як «професійний відбір». 
83. Охарактеризуйте таке поняття як «професійні якості». 
84. Охарактеризуйте методи, які використовуються при проведенні 

професійного відбору. 

85. Що визначає «Державна концепція професійної орієнтації 

населення»? 

86. Організація та порядок проведення психофізіологічної експертизи. 
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87. Мета, завдання та суб’єкти системи психофізіологічної 

експертизи. 

88. Які основні науково-методичні засоби використовуються у 

професійній орієнтації населення? 
89. Психологічний стан особистості та безпека. 

90. Мотиви та безпека діяльності. 

91. Дати оцінку засобам мотивації безпеки праці. 

92. Підвищення безпеки праці з управлінням «людського чинника». 

93. Організація безпечної поведінки працівника в процесі праці. 

94. В чому полягає суть концепції психологічного настрою на 

безпеку? 

95. Навчання та стимулювання безпечної діяльності. 

96. Охарактеризуйте основні особливості позитивного та негативного 

стимулювання безпечної поведінки працюючих в процесі праці. 

97. Роль трудового колективу в забезпечені безпеки праці. 

98. Конфлікт у трудовому колективі. 

99. Проаналізувати як впливає вік, стаж та досвід роботи на безпеку 

праці. 

100. Доведіть актуальність проблеми формування професійної 

надійності спеціалістів. 
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