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1. Опис навчальної дисципліни 
 

Найменування 

показників  

Галузь знань, спеціальність, 

рівень вищої освіти 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна 

форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів – 4 

Галузь знань 

05 «Соціальні та поведінкові 

науки» 
- 

 
Спеціальність 

 051 «Економіка»  

Змістових модулів – 3 
Спеціалізація 

«Управління персоналом і 

економіка праці» 

Рік підготовки: 

1-й 1-й 

Загальна кількість 

годин – 120 

Семестр 

1-й 1-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 3 

самостійної роботи 

студента – 5,2 

Рівень вищої освіти: 

Бакалавр  

 

 28 год.  2 год. 

Практичні, семінарські 

14  год. 8 год. 

Лабораторні 

- - 

Самостійна робота 

78 год. 110 год. 

Вид контролю 

екз. екз. 

Примітка. 

 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної 

роботи становить (%): 

для денної форми навчання – 35; 

для заочної форми навчання – 8. 
 

 

2.Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета навчальної дисципліни «Фізіологія і психологія праці» - 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

  

Завдання навчальної дисципліни: 
- 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. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни 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. 

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. 

 

 

3.Програма навчальної дисципліни 
 

Змістовий модуль 1. Фізіологічні особливості праці 

Тема 1. Предмет, методи і завдання курсу „Фізіологія і психологія праці” 

Праця як основний вид діяльності людини та її фізіолого-психологічні особливості. 

Предмет, 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 
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системи людини у процесі праці. Реакції серцево-судинної системи  працівника на 

трудові навантаження. Терморегуляція організму людини в процесі праці.  

Змістовий модуль 2. Психічні та психологічні особливості 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.   

Змістовий модуль 3. Працездатність, втома, монотонність та важкість праці. 
Раціоналізація трудової діяльності 

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. 

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. Нестандартні режими 

праці та відпочинку. 
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4. Структура навчальної дисципліни 

 

Назви змістових  

модулів і тем 

Кількість годин 

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

л п с.р. л п с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Змістовий модуль 1.  Фізіологічні особливості праці 
Тема 1. Предмет, методи і 

завдання курсу  

8 2 0 6 8 2 0 6 

Тема 2. Нервова регуляція 

трудової діяльності 

8 2 1 5 8 0 0 8 

Тема 3. Фізіологія рухового 

апарату людини і раціоналізація 

трудових процесів 

10 2 1 7 10 0 1 9 

Тема 4. Фізіологічні реакції 

організму людини в процесі праці 

10 2 2 6 10 0 1 9 

Разом за змістовим модулем 1 36 8 4 24 36 2 2 32 
Змістовий модуль 2. Психічні та психологічні особливості праці 

Тема 5. Психіка людини та її 

функції в процесі праці 

8 1 1 6 8 0 0 8 

Тема 6. Психічні процеси в 

трудовій діяльності 

10 3 1 6 10 0 1 9 

Тема 7. Психічні стани  в  процесі 

праці 

8 1 1 6 8 0 0 8 

Тема 8. Психічні властивості 

особистості в трудовій діяльності 

10 3 1 6 10 0 1 9 

Разом за змістовим модулем 2 36 8 4 24 36 0 2 34 
Змістовий модуль 3. Працездатність, втома, монотонність та важкість праці. 

Раціоналізація трудової діяльності 
Тема 9. Працездатність людини 

та закономірності її динаміки 

10 2 2 6 10 0 1 9 

Тема 10. Виробнича втома і 

заходи запобігання перевтомі 

працівників 

10 2 1 7 10 0 1 9 

Тема 11. Психофізіологічна суть 

монотонності праці 

8 2 1 5 8 0 0 8 

Тема 12. Важкість праці і 

методика її оцінювання 

10 4 1 5 10 0 1 9 

Тема 13. Фізіологічні основи 

проектування раціональних 

режимів праці і відпочинку 

10 2 1 7 10 0 1 9 

Разом за змістовим модулем 3 48 12 6 30 48 0 4 44 
Усього годин  120 28 14 78 120 2 8 110 
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6. Теми практичних занять 

№ з/п Теми і зміст практичних занять 

Кількість годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 

1 

Нервова регуляція трудової діяльності. Дослідження функцій 

центральної нервової системи в процесі праці. 

Фізіологія рухового апарату людини і раціоналізація трудових 
процесів.  Дослідження реакції м’язів на трудові навантаження. 

2 1 

2 

Фізіологічні реакції організму людини в процесі праці. 
Дослідження реакції серцево-судинної та дихальної системи на 

трудові навантаження 

2 1 

3 

Психіка людини та її функції в процесі праці. Психічні процеси, 

стани та властивості. 

Психічні процеси в трудовій діяльності. Дослідження пам’яті, 

уваги в процесі праці. Аналіз особливостей зорових та слухових 

відчуттів. 

2 1 

4 

Психічні стани  в  процесі праці. Особливості емоцій в процесі 

трудової діяльності. Засоби подолання стресу та стану аффекту. 

Психічні властивості особистості в трудовій діяльності. 
Дослідження впливу таланту, здібностей та геніальності на 

результати діяльності. Характеристика темпераментів та 

характеру. 

2 1 

5 

Працездатність людини та закономірності її динаміки. 
Дослідження межі працездатності і функціональних станів 

організму людини в процесі праці. Розрахунок показників 

працездатності людини. 

2 1 

6 

Виробнича втома і заходи запобігання перевтомі працівників. 

Розрахунок показників втоми. Дослідження заходів запобігання 

перевтомі працівників на виробництві. 

Психофізіологічна суть монотонності праці. Аналіз критеріїв 

монотонності праці. Дослідження заходів по запобіганню 

монотонності і підвищенню змістовності праці. 

2 1 

7 

Важкість праці і методика її оцінювання. Дослідження  

факторів важкості праці.  Розрахунок  важкості праці за  

методикою інтегральної бальної оцінки важкості праці. 

Фізіологічні основи проектування раціональних режимів 
праці і відпочинку. Огляд методів встановлення регламентованих 

перерв на відпочинок. Розробка раціональних режимів праці та 

відпочинку. 

2 2 

Всього 14 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

  

7. Самостійна робота 
 

№ з/п Тема і зміст самостійної роботи 

Кількість годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 

1 

Предмет, методи і завдання курсу «Фізіологія і психологія 
праці».  Методи дослідження у фізіології та психології праці. 

Історія розвитку фізіології і психології праці.  

 

6 6 

2 

Центрально-нервова регуляція трудової діяльності. Роль 

нервової системи в регуляції трудової діяльності людини. Склад 

нервової системи та її функції.  

 

5 8 

3 

Фізіологія рухового апарату людини і раціоналізація трудових 
процесів. Основні робочі пози та залежність вибору робочого 

положення організму та його продуктивності. Витривалість та 

м’язова сила під дією навантажень. 

 

7 
9 

4 

Фізіологічні реакції організму людини на трудові 
навантаження та умови праці. Пристосування організму 

людини до нових умов праці. Реакція функціональних систем 

організму на трудові навантаження. Особливості 

відновлювальних процесів в організмі працівника після роботи. 

6 9 

5 
Психіка людини та її функції в процесі праці. Свідомість та її 

характеристики.   
6 8 

6 

Психічні процеси особистості в трудовій діяльності. Сприймання 

та його властивості. Види відчуттів. Операції мислення. 
Властивості уяви. 

6 9 

7 

Психічні стани  (емоції та почуття) особистості в  процесі праці. 
Астенічні та стенічні емоції.  Рівні напруження.  Психологічна 

готовність людини до праці.  
6 8 

8 

Психічні властивості особистості в трудовій діяльності. 
Особистість та її властивості. Тип вищої нервової системи. 

Структура характеру. Акцентуація характеру. Рівні здібностей. 

Основні теорії мотивації.  

6 9 

9 

Працездатність людини та закономірності її динаміки.  
Функціональні стани організму людини в процесі праці. Ефект 

Сєченова. Методи оцінки працездатності. Крива працездатності. 

6 9 

10 

Виробнича втома і заходи запобігання перевтомі працівників. 
Концепції втоми. Ступені втоми. Ознаки перевтоми. Критерії 

оцінки ступеня втоми за фізіологічними і психологічними 

показниками. 

7 9 

11 

Психофізіологічна суть монотонності та шляхи підвищення  
змістовності праці. Наслідки впровадження новітніх технологій. 

Переваги та недоліки потоково-конвеєрного способу організації 

виробництва. Спільні та відмінні риси монотонності та втоми. 
Монотоностійкість. 

5 8 
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12 

Важкість праці і методика її оцінки. Критерії важкості праці. 

класи та категорії важкості праці. карта умов праці на робочому 

місці. Відмінність між інтенсивністю та важкістю праці. 
5 9 

13 

Фізіологічні основи проектування раціональних режимів праці 
і відпочинку. Види режимів праці та відпочинку. Критерії оцінки 

ефективності режиму праці та відпочинку. Принципи проектування 

режимів праці та відпочинку. 

7 9 

Всього 78 110 

 
 8. Індивідуальне навчально-дослідне  завдання 

Для студентів заочної форми навчання передбачено виконання індивідуального 

завдання за тематикою самостійної роботи.  

9. Методи навчання 
     При викладанні навчальної дисципліни «Фізіологія і психологія праці» 

використовується інформаційно-ілюстративний та проблемний методи навчання із 

застосуванням : 

• лекцій у формі діалогу; 

• опорного роздаткового матеріалу; 

• індивідуальних завдань для вирішення практичних вправ та задач; 

• тестування. 

При проведенні занять використовуються наступні ТЗН: 

• мультимедійна презентація лекційного матеріалу за окремими темами; 

• друковані роздаткові матеріали; 

• комп’ютерна програма MiniTestSL  для проведення екзамену. 

                                            

10. Методи контролю 
Основними критеріями, що характеризують рівень компетентності студента при 

оцінюванні результатів поточного та підсумкового контролів є такі: 

• виконання всіх видів навчальної роботи, що передбачені робочою програмою 

навчальної дисципліни; 

• глибина і характер знань навчального матеріалу за змістом навчальної 

дисципліни, що міститься в основних та додаткових рекомендованих літературних 

джерелах; 

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

• характер відповідей на поставлені питання (чіткість, лаконічність, логічність, 

послідовність тощо); 

• вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних 

задач; 

• вміння аналізувати достовірність одержаних результатів. 

Оцінювання результатів поточної роботи проводиться за такими критеріями: 
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1. Розрахункові завдання, задачі (у % від кількості балів, виділених на завдання із 

заокругленням до цілого числа): 

0% – завдання не виконано; 

40% – завдання виконано частково та містить суттєві помилки методичного або 

розрахункового характеру; 

60% – завдання виконано повністю, але містить суттєві помилки у розрахунках або 

в методиці; 

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

недоліки (розмірності, висновки, оформлення тощо); 

100% – завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень. 

2. Ситуаційні вправи, конкретні ситуації та інші завдання творчого характеру (% від 

кількості балів, виділених на завдання із заокругленням до цілого числа): 

0% – завдання не виконано; 

40% – завдання виконано частково, висновки не аргументовані і не конкретні, звіт 

підготовлено недбало; 

60% – завдання виконано повністю, висновки містять окремі недоліки, судження 

студента не достатньо аргументовані, звіт підготовлено з незначним відхиленням 

від вимог;  

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

недоліки не системного характеру; 

100% – завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень.                                                      

 
11. Розподіл балів, які отримують студенти 

Поточне тестування та самостійна робота Підсумковий 

тест  

(екзамен) 

Сума Змістовий 

модуль 1 

Змістовий 

модуль 2 

Змістовий 

модуль 3 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 Т12 Т13 
40 100 

3 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 

Т1, Т2 ... Т12 – теми змістових модулів. 

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового проекту 

(роботи), практики 

для заліку 

90-100 відмінно    

 

зараховано 
82-89 

добре  
74-81 

64-73 
задовільно  

60-63 

35-59 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з можливістю 

повторного складання 

0-34 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 
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12. Методичне забезпечення 

1. Конспект лекцій на паперовому носії. 

2. Дистанційний курс з дисципліни «Фізіологія і психологія праці» на електронному 

носії. 

3. Друкований роздатковий матеріал. 

 
13. Рекомендована література 

Базова 
1. Крушельницька Я.В. Фізіологія і психологія праці: Підручник. – К.:  КНЕУ, 2003. – 

367 с. 

2. Крушельницька Я.В. Фізіологія і психологія праці: Навч. посібник – К.: КНЕУ, 

2000. – 232с. 

3. Крушельницька Я.В. Фізіологія і психологія праці: Навч.-методичний посібник для  

самост. вивчення дисципліни. – К.: КНЕУ, 2002. – 182 с. 

4. Лукьянченко Н.Д., Бунтовская Л.Л. Физилогия и психология труда: Учебное 

пособие. – Донецк: ДонНУ, 2003 .- 285 с. 

5. Самолюк Н.М. Фізіологія і психологія праці: Навчальний посібник. – Рівне: 

НУВГП, 2013. – 330 с. 

Допоміжна 

6. Асеев В.Г. Преодоление монотонности труда в промышленности. – М.: Экономика, 

1974. – 191 с. 

7. Влияние условий труда на работоспособность и здоровье  операторов / Под ред. 

А.О. Навакатикяна. – К.: Здоров’я, 1984. – 144 с. 

8. Зинченко В.П., Мунипов В.М. Основы эргономики. – М.: Экономика, 1980.  

9. Керб Л.П. Основи охорони праці: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2003. – 215 с. 

10. Климов Е.А. Введение в психологию труда: Учебн. для вузов. –  М.: Культура и 

спорт, ЮНИТИ, 1998. – 350 с. 

11. Количественная оценка тяжести труда. Межотраслевые методические 

рекомендации/ Составители В.Г. Макушин и др. –  М.: Экономика, 1988 – 116 с. 

12. Корольчук М.С, Психофізіологія діяльності / Підручник для  студентів вищих 

навчальних закладів. – К.: Ельга, Ніка-Центр,  2003. – 400 с. 

13. Косилов С.А. Психофизиологические основы научной организации труда. – М.: 

Экономика, 1979.- 176 с. 

14. Лукашевич Н.П., Сингаевская И.В., Бондарчук Е.И. Психология труда: Учебн.-

метод. пособие /Под ред. Н.П. Лукашевича. – К.: МАУП, 1997. – 103с. 

15. Навакатикян А.О., Крыжановская В.В., Кальниш В.В. Физиология  и гигиена 

умственного труда. – К.: Здоров’я, 1987. – 152 с. 

16. Основы профессионального психофизиологического отбора /Отв. ред. Ф.Н. 

Серков. – К.: Наук.думка, 1987. – 244с. 

17. Руководство по физиологии труда / Под ред. З.М. Золиной, Н.Ф.  Измерова. – М.: 

Медицина, 1983. – 528 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

  

18. Саноян Г.Г. Создание условий оптимальной работоспособности на     

производстве (психофизиологический аспект). – М.: Экономика,  1978. – 168 с. 

19. Ткачук В.Г., Хапко В.Е. Психофизиология труда. – К.: МАУП,  1999. – 88 с. 

20. Физиологические  принципы разработки режимов труда и отдыха / Под ред. В.И. 

Медведева. – Л., Наука, 1987. – 140 с. 

 

14. Інформаційні ресурси 

До складу інформаційних ресурсів навчальної дисципліни входять:  

      1.Бібліотеки: 

• НУВГП – 33000, м. Рівне, вул. Олекси Новака 75, т.22-25-39 

http://nuwm.edu.ua/naukova-biblioteka   (інформаційні ресурси у цифровому репозторії ) 

• обласна наукова – 33000, м. Рівне, майдан Короленко, 6, тел. 22-10-63 

• міська бібліотека – 33000, м. Рівне, вул. Гагаріна, 67, тел. 24-12-47 

      2. Інтернет сайти:  http:www.meta.ua; http: www.google.com.ua  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


