
1. Код: ПП4. 

2. Назва: Фізіологія і психологія праці. 

3. Тип: обов’язковий. 

4. Рівень вищої освіти:I. 

5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 1. 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 1. 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 4. 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Cамолюк Наталія Миколаївна, 

к.е.н., доцент. 

9.Результати навчання: розуміння фізіологічних та психологічних принципів раціоналізації 

трудових процесів; розуміння методики оцінки працездатності людини,  практичні навики 

розрахунку показників працездатності та визначення на їх основі рівня працездатності; вміння 

оцінювати ступінь втоми працівників; розуміння методику інтегральної оцінки важкості праці, 

практичні навики розрахунку показників важкості  та оцінювання на їх основі ступеня важкості 

праці; практичні навики розробки раціональних режимів праці та відпочинку. 

10. Форми організації занять: навчальні заняття, самостійна підготовка, контрольні заходи.  

11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: відсутні.  

Дисципліни, що вивчаються супутньо із зазначеною дисципліною: вступ до економіки, 

менеджменту та управління персоналом, демографія і соціальна статистика.  

12. Зміст курсу: 

Предмет, методи і завдання курсу «Фізіологія і психологія праці». Нервова регуляція трудової 

діяльності. Фізіологія рухового апарату людини і раціоналізація трудових процесів. Фізіологічні 

реакції організму людини в процесі праці. Психіка людини та її функції в процесі праці. Психічні 

процеси в трудовій діяльності. Психічні стани в  процесі праці. Психічні властивості особистості в 

трудовій діяльності. Працездатність людини та закономірності її динаміки. Виробнича втома і заходи 

запобігання перевтомі працівників. Психофізіологічна суть монотонності праці. Важкість праці і 

методика її оцінювання. Фізіологічні основи проектування раціональних режимів праці і відпочинку. 

13. Рекомендовані навчальні видання: 

1. Самолюк Н.М. Фізіологія і психологія праці: Навч. посібник. – Рівне: НУВГП, 2013.– 330 с. 

2. Крушельницька Я.В. Фізіологія і психологія праці: Підручник. – К.:  КНЕУ, 2003. – 367 с. 

3. Лукьянченко Н.Д., Бунтовская Л.Л. Физилогия и психология труда: Учебное пособие. – Донецк: 

ДонНУ, 2003.- 285 с. 

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

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

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 

28 год. - лекцій, 14год. – практичні,  самостійної робота – 78 год. Разом – 120 год.  

Методи: елементи проблемної лекції, використання мультимедійних засобів, індивідуальні завдання, 

тестування та розв’язок задач.  

15. Форми та критерії оцінювання: 

Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

Підсумковий контроль (40 балів): екзамен тестовий в кінці 1 семестру. 

Поточний контроль (60 балів): тестування, опитування, розв’язок задач, модульний контроль.  

16. Мова викладання: українська. 

 

Завідувач кафедри трудових ресурсів 

 і підприємництва, д.е.н., професор                                                Л.І. Безтелесна 

Розробник опису дисципліни 

к.е.н., доцент, доцент       Н.М. Самолюк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                               Переклад англійською мовою 
1. Code: PP4. 

          2. Title: Physiology and Psychology of Labour. 

          3. Type: Compulsory, 

          4. Higher education level: the first. 

          5. Year of study, when the discipline is offered: the 1st. 

          6. Semester when the discipline is studied: the 1st. 

          7. Number of established ECTS credits: 4. 

          8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: Samoliuk Nataliia  

Mykolaivna, Candidate of Economics, associate professor. 

          9. Results of studies:  understanding of the physiological and psychological principles of the labour   

processes rationalization ; understanding the assessing methods of the working capacity of the person;  

practical skills for calculating the working capacity indices and determining the capacity for work level 

based on them; the ability to assess the degree of workers' tiredness; understanding the methods for the  

integrated assessment of the work severity; practical skills for calculating the severity indices and assessing  

the work severity degree based on them; practical skills for developing rational regimes of labour and 

recreation. 

        10. Forms of organizing classes: training classes, independent preparation, control measures. 

        11. Disciplines preceding the study of the specified discipline: are absent. 

              Disciplines studied in conjunction with this discipline: introduction to economics, management and  

personnel management, demography and social statistics. 

        12. Course contents: 

          Subject, methods and tasks of the course "Physiology and  psychology of labour". Nervous regulation of the 

labour activity. Physiology of the motor apparatus of the person and rationalization of labour processes. 

Physiological reactions of the human organism in the process of labour. Human state of mind and its  

functions in the process of labour. Mental processes in the labour activity. Mental states in the process of  

labour. Mental properties of the personality in the labour activity. Human capacity for work and regularities 

of its dynamics. Production tiredness and measures to prevent workers' overstrain. Psycho-physiological  

essence of labour monotony. Labour severity and methods of its assessment. Physiological principles of    

developing rational regimes of labour and recreation. 

        13. Recommended educational editions: 

        1. Samoliuk N.M. Physiology and psychology of labour: Teaching. manual.– Rivne: NUWEE, 2013. – p.330. 

        2. Krushelnytska Ya.V. Physiology and psychology of labour: Textbook. – K.: KNEU, 2003. – p. 367. 

        3. Lukianchenko N.D., Buntovskaia L.L. Physiology and psychology of labour: Teaching manual. – Donetsk: 

  Don.NU, 2003. – p.285. 

        4. Korolchuk M.S., Psycho-physiology of activities / Textbook for students of higher educational institutions. 

 – K .: Elga, Nika-Centre, 2003. – p.400.                                                                                                                               

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 
lectures – 28 hours, practical classes – 14 hours, independent work – 78 hours. Total – 120 hours. 

Methods of teaching: elements of problem lecture, using multimedia presentations, individual tasks, testing and 

problems solving. 

15. Forms and assessment criteria: 
The assessment is carried out on a 100-point scale. 

Final control (40 points): exam in the form of testing at the end of the 1st semester. 

Current control (60 points): testing, questioning, problems solving, modular control. 

16. Language of teaching: Ukrainian. 

 

Head of the human resources  and entrepreneurship department,                                                                                 

Doctor of Economics, professor                                                                                L.I. Beztelesna    

 

Implementator of the discipline description, 

Candidate of Economics, associate professor                                                            N.M. Samoliuk   

 

Переклад виконав П.І.Мігірін 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


