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ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА
Навчальна дисципліна “Психологія праці” є складовою програми 

підготовки психологів у МАУП.
Мета дисципліни — забезпечити професійну компетентність май-

бутніх практичних психологів шляхом ознайомлення з психологічни-
ми закономірностями трудового процесу, психологічними вимогами 
до особистості працівника, а також формування навичок здійснення 
відповідної психологічної допомоги співробітникам організацій, ін-
шим клієнтам.

Зазначена мета зумовила зміст програми дисципліни, що відобра-
жає питання організації та змісту діяльності психолога на підприємс-
тві.

ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН 
дисципліни

“ПСИХОЛОГІЯ  ПРАЦІ”

№
пор.

Назва змістового модуля і теми 

Змістовий модуль І. Теоретичні засади вивчення 
трудової діяльності

1 Теоретичні основи психології праці
2 Психологічна характеристика трудової діяльності 

особистості
Змістовий модуль ІІ. Психологічні якості трудового 
процесу

3 Психологічні проблеми підвищення якості праці 
особистості

4 Психологічні аспекти нормування та безпеки праці
Змістовий модуль ІІІ. Психологічні проблеми 
професіоналізації праці та зміст роботи психолога 
в трудовому колективі

5 Психологічний аналіз діяльності психолога праці
6 Профорієнтація і профадаптація в системі психології праці
7 Психологічні особливості професійного самовизначення 

особистості
Разом годин: 81
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ЗМІСТ  
 дисципліни 

“ПСИХОЛОГІЯ  ПРАЦІ”

Змістовий модуль І. Теоретичні засади вивчення трудової 
діяльності

Тема 1. Теоретичні основи психології праці
Психологія праці як галузь психології.
Предмет, завдання психології праці. Взаємозв’язок психології пра-

ці з іншими науками, галузями психології. Місце психології праці в 
діяльності практичного психолога. Методи психології праці. Психо-
логічна характеристика методів опису, аналізу та оцінювання діяль-
ності: предметно-функціональних, оперативно-логічних, сонато-гра-
фічних, психофізіологічних, психологічних.

Література [12; 13; 17; 20; 21]

Тема 2. Психологічна характеристика трудової діяльності 
особистості

Праця як суспільно-історичне явище. Ознаки праці, їх психоло-
гічний аналіз. Праця як специфічна діяльність людини.

Основні компоненти трудової діяльності. Мета і завдання як важ-
ливі компоненти трудової діяльності. Мотиви трудової діяльності та 
їх психологічна характеристика. Знаряддя праці та їх психологічна 
характеристика. Поняття про робочі дії. Види робочих дій. Класифі-
кація результатів трудової діяльності, їх психологічна характеристи-
ка. Психологічний аналіз поняття “трудовий пост”. Співвідношення 
понять трудової та професійної діяльності.

Психологічні аспекти умов трудової діяльності. 
Засоби трудової діяльності, їх психологічна характеристика. 

Література [11; 14; 18; 12]

Змістовий модуль ІІ. Психологічні якості трудового процесу

Тема 3. Психологічні проблеми підвищення якості праці 
особистості

Фактори, що впливають на якість праці.
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Працездатність як внутрішній фактор, що впливає на якість праці. 
Прямі та опосередковані показники працездатності. Фази працездат-
ності (за Б. Ломовим). Характеристика психічних станів особистості 
в процесі трудової діяльності. Поняття про функціональний стан 
особистості. Фактори, що впливають на функціональний стан осо-
бистості під час трудової діяльності. Психологічна характеристика 
оптимального та несприятливого функціональних станів працівника. 
Втома як вид несприятливого функціонального стану працівника. 
Ознаки, види та стани втоми. Відмінність понять “втома” і “стомлю-
ваність”.

Монотонія як характеристика несприятливого функціонального 
стану працівника. Умови подолання втоми та монотонії особистості 
працівника.

Психічна насиченість та її вплив на якість праці особистості.
Стрес як вид несприятливого функціонального стану особистості 

в трудовій діяльності. Види стресу. Способи управління емоціями під 
час стресових трудових ситуацій.

Роль темпераменту у підвищенні якості праці особистості.
Вплив професійної мотивації працівника на якість його праці.
Вплив зовнішніх факторів на якість праці. Соціально-психоло-

гічний клімат у колективі та його значення у підвищенні якості праці. 
Роль робочого місця та робочої пози у підвищенні якості праці осо-
бистості. 

Фактори середовища та їх вплив на якість праці особистості. 
Ефективність способів темпової організації трудової діяльності.

Література [1; 6; 9; 10; 12; 20]

Тема 4. Психологічні аспекти нормування та безпеки праці
Система нормування робочого часу на виробництві (за Ф. Тейло-

ром).
Поняття про технічну норму робочого часу та її психологічний 

аналіз. Психологічні особливості технічної норми виробітку пра-
цівника. Психологічні причини виникнення аварійних ситуацій на 
виробництві. Фактори зниження ризику аварійних ситуацій та не-
щасних випадків, їх психологічний аналіз. Психологічні особливості 
трудової діяльності працівників аварійно-рятувальних команд.

Напрями, за якими здійснюється безпека праці та їх психологічна 
характеристика.

Література [10; 11; 16; 23; 28]
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Змістовий модуль ІІІ. Психологічні проблеми 
професіоналізації праці та зміст роботи 
психолога в трудовому колективі

Тема 5. Психологічний аналіз діяльності психолога праці
Специфіка діяльності психолога праці на підприємстві.
Особливості роботи психолога праці у службах зайнятості та цен-

трах профорієнтації. Основні функції та завдання психолога праці в 
різних установах: комплексна психодіагностика властивостей, якос-
тей та систематичне вивчення соціальних і індивідуальних особливос-
тей працівників; психологічне консультування керівників, підлеглих, 
колег, клієнтів, надання їм допомоги у самопізнанні, самоорганізації, 
творчому самовдосконаленні, подоланні негативних наслідків для 
їхньої особистості несприятливих умов довкілля; психогігієна, пси-
хопрофілактика з метою забезпечення повноцінного психічного іс-
нування, подолання впливу несприятливих факторів на особистість 
(спрямованості, емоційної сфери, здібностей тощо); експертна пси-
хологічна оцінка нових технологій, планів, програм, методів психо-
логічної діагностики з метою визначення ступеня їх відповідності 
завданням творчого розвитку особистості.

Права та обов’язки психолога праці.
Література [3; 6; 8; 10; 11; 15; 21; 26]

Тема 6. Профорієнтація і профадаптація в системі психології 
праці

Професійна орієнтація як науково-практична система підготовки 
особистості до свідомого професійного самовизначення. Місце про-
форієнтації в системі психології праці.

Структура профорієнтації, її психологічний аналіз. Професійний 
відбір як виявлення придатності людини до конкретного виду праці.

Професіографія та її використання в профорієнтаційній роботі і 
професійному навчанні. Поняття трудової адаптації в психології праці. 
Психологічний аналіз рівнів трудової адаптації та їх взаємозв’язок. 

Види трудової адаптації та їх психологічна характеристика.
Фактори, що впливають на трудову адаптацію.
Соціально-психологічна адаптація як вид трудової адаптації про-

фесіонала. Причини трудової дезадаптації працівників. Умови подо-
лання трудової дезадаптації.

Література [2; 5; 6; 10; 11; 13; 16; 19; 26; 28; 30; 31]
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Тема 7. Психологічні особливості професійного 
самовизначення особистості

Етапи професійного самовизначення особистості та їх психологіч-
ний аналіз.

Психологічні аспекти вибору професії особистістю.
Професійне навчання та підготовка кадрів як проблеми психоло-

гії праці. Психологічні основи професійно-технічної освіти. Сутність 
виробничої освіти. 

Психологічні закономірності формування професійних знань, на-
вичок, умінь особистості.

Професійна самоосвіта та її психологічний аналіз.
Поняття про професійний життєвий шлях особистості, його 

структуру.
Психологічний аналіз подій на професійному життєвому шляху. 

Типи подій: актуальні, реалізовані, потенційні, “надпотужні”.
Поняття про біографічні кризи професіоналу, їх психологічний 

аналіз. Фази розвитку професіоналу.
Поняття про особистісний професійний план. Типи особистісного 

професійного плану, їх психологічна характеристика. Шляхи реаліза-
ції особистісного професійного плану. 

Психологічні проблеми професійного “вигорання” особистості, 
професійної деформації особистості та їх подолання.

Поняття про індивідуальний стиль діяльності працівника, шляхи 
його формування.

Література [4; 5; 8; 11; 12; 24; 27; 29]

ТЕМИ  КОНТРОЛЬНИХ  РОБІТ

 1. Основні проблеми психології праці.
 2. Особливості застосування методів психології праці.
 3. Особливості проведення досліджень у психології праці.
 4. Психологічні особливості взаємовідносин людей у трудових ко-

лективах.
 5. Психологічні умови підвищення якості праці.
 6. Психологічні умови профілактики та зняття втоми працівника.
 7. Основні компоненти трудової діяльності.
 8. Психологічні причини виникнення аварійних ситуацій та нещас-

них випадків на виробництві.
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 9. Психологічні особливості трудової діяльності працівників 
аварійно-рятувальних команд.

 10. Психологічні особливості професійного самовизначення особис-
тості.

 11. Психологічні аспекти вибору професії.
 12. Психологічні основи професійної освіти.
 13. Професійна самоосвіта та її психологічний аналіз.
 14. Фази розвитку професіонала та їх психологічний аналіз.
 15. Психологічні закономірності формування професійних знань, 

навичок і вмінь особистості.
 16. Психологічні проблеми професійного “вигорання” особистості.
 17. Психологічні аспекти професійної деформації особистості.
 18. Поняття профорієнтації в психології праці.
 19. Соціально-психологічна адаптація працівника.
 20. Умови подолання трудової дезадаптації працівника.
 21. Специфіка діяльності психолога праці на підприємстві.
 22. Особливості роботи психолога праці у службах зайнятості і цен-

трах профорієнтації.
 23. Основні завдання та функції психолога праці в різних устано-

вах.
 24. Характеристика методів психології праці.
 25. Предмет і завдання психології праці.
 26. Психологічна характеристика трудової діяльності.
 27. Засоби трудової і професійної діяльності, їх психологічний 

аналіз.
 28. Фактори, що впливають на якість праці.
 29. Характеристика психічних станів особистості в процесі трудової 

діяльності.
 30. Вплив професійної мотивації працівників на якість їхньої робо-

ти.

ПИТАННЯ  ДЛЯ  САМОКОНТРОЛЮ

 1. Предмет і завдання психології праці.
 2. Взаємозв’язок психології праці з іншими науками.
 3. Методи психології праці.
 4. Праця як суспільно-історичне явище.
 5. Праця як діяльність.
 6. Основні компоненти трудової діяльності.
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 7. Мотиви трудової діяльності і їх характеристика.
 8. Поняття про трудові дії. Види трудових дій.
 9. Результати трудової діяльності, їх класифікація.
 10. Психологічний аналіз поняття “трудовий пост”.
 11. Співвідношення понять “трудова діяльність” та “професійна 

діяльність”.
 12. Засоби трудової та професійної діяльності, їх психологічна ха-

рактеристика.
 13. Фактори, що впливають на якість праці.
 14. Працездатність працівника: питання, показники, фази.
 15. Характеристика психологічних станів особистості в процесі тру-

дової діяльності.
 16. Поняття про функціональний стан особистості.
 17. Фактори, що впливають на функціональний стан особистості під 

час трудової діяльності.
 18. Психологічна характеристика оптимального та несприятливого 

функціональних станів працівника.
 19. Поняття про втому, її психологічна характеристика.
 20. Відмінність понять “втома” і “стомлюваність”.
 21. Поняття про монотонію, її психологічна характеристика.
 22. Умови подолання втоми та монотонії працівника.
 23. Поняття про психічну насиченість, її вплив на якість праці осо-

бистості.
 24. Стрес: поняття, види.
 25. Способи управління своїми емоціями під час стресових трудо-

вих ситуацій.
 26. Роль темпераменту у підвищенні якості праці.
 27. Вплив професійної мотивації працівника на якість його праці.
 28. Вплив зовнішніх факторів на якість праці.
 29. Соціально-психологічний клімат у колективі та його значення у 

підвищенні якості праці.
 30. Фактори середовища та їх вплив на якість праці особистості.
 31. Ефективність способів темпової організації трудової діяльності.
 32. Психологічні аспекти нормування та безпеки праці.
 33. Поняття про технічну норму робочого часу та її психологічний 

аналіз.
 34. Психологічні причини виникнення аварійних ситуацій та не-

щасних випадків на виробництві.
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 35. Фактори зниження ризику аварійних ситуацій та нещасних ви-
падків, їх психологічний аналіз.

 36. Психологічний аналіз напрямів, за якими здійснюється безпека 
праці.

 37. Психологічні особливості трудової діяльності працівників 
аварійно-рятувальних команд.

 38. Специфіка діяльності психолога праці на підприємстві.
 39. Аналіз діяльності психолога праці у службах зайнятості і цент-

рах профорієнтації.
 40. Основні функції і завдання психолога праці в різних установах.
 41. Характеристика психодіагностичної функції психолога праці на 

підприємствах.
 42. Характеристика психологічної та психопрофілактичної функції 

психолога праці на підприємствах.
 43. Специфіка групового та індивідуального консультування психо-

лога на підприємствах.
 44. Експертна психологічна оцінка психологом нових технологій, 

програм, методів у виробничій діяльності.
 45. Права та обов’язки психолога праці.
 46. Поняття профорієнтації в психології праці.
 47. Структура профорієнтації та її аналіз.
 48. Поняття про професіографію.
 49. Поняття про професійний відбір, роль психолога в його здійс-

ненні.
 50. Поняття трудової адаптації в психології праці.
 51. Рівні трудової адаптації, їх зв’язок і психологічний аналіз.
 52. Психологічна характеристика видів трудової адаптації.
 53. Фактори, що впливають на трудову адаптацію.
 54. Поняття про соціально-психологічну адаптацію.
 55. Співвідношення понять “адаптація”, “адаптивність”, “дезадапта-

ція”, “дезадаптивність” працівника.
 56. Умови подолання трудової дезадаптації працівника.
 57. Причини трудової дезадаптації працівника.
 58. Поняття про професійне самовизначення особистості в психоло-

гії праці.
 59. Психологічний аналіз етапів професійного самовизначення осо-

бистості.
 60. Поняття про професійне навчання.
 61. Сутність виробничої освіти.
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 62. Професійна освіта: визначення, умови ефективного здійснення.
 63. Психологічний аналіз професійної самоосвіти.
 64. Професійні знання, вміння, навички: закономірності та умови 

ефективного формування.
 65. Професійний життєвий шлях особистості: поняття, структура.
 66. Події професійного життєвого шляху: визначення, типи.
 67. Біографічні кризи особистості у психології праці, їх психологіч-

ний аналіз.
 68. Фази розвитку професіонала.
 69. Поняття про особистісний професійний стан.
 70. Психологічна характеристика особистісного професійного пла-

ну.
 71. Шляхи реалізації особистісного професійного плану.
 72. Психологічні проблеми професійного “вигорання” особистості.
 73. Психологічні аспекти професійної деформації особистості.
 74. Психологічна характеристика знарядь праці.
 75. Поняття “праця” у психології праці.
 76. Поняття про професіограму.
 77. Фактори, які зумовлюють успішність формування професійної 

придатності.
 78. Психологічна характеристика складових професійної придат-

ності.
 79. Абсолютна та відносна придатність до професії: психологічна ха-

рактеристика.
 80. Шляхи формування індивідуального стилю діяльності праців-

ника.
 81. Психологічні особливості етапів профвідбору.
 82. Поняття про психограму в психології праці.
 83. Класифікація професій у психології праці.
 84. Критерії ефективності роботи психолога праці на підприємстві.
 85. Місце психології праці в діяльності практичного психолога.
 86. Основні етапи розвитку психології праці.
 87. Відмінність понять “працездатність” і “дієздатність”.
 88. Вплив міжособистісних стосунків у колективі на продуктивність 

праці.
 89. Поняття про професійну майстерність у психології праці.
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