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Пояснювальна  заПиска

Уведення модульної системи організації навчального процесу 
приводить до зменшення аудиторного навантаження на студентів і 
зростання обсягу їх самостійної роботи, зокрема з використанням 
письмових робіт, есе, рефератів, тестів тощо.

У зв’язку з цим одним з основних завдань навчального процесу 
нині — навчити студентів працювати самостійно шляхом: 

• заучування певної інформації;
• опрацювання літературних джерел (конспектування, реферу-

вання);
• підготовки тез (для доповіді, виступу) за літературними джере-

лами та іншими шляхами надходження інформації (постановка 
дослідів, робота з аудіовізуальними засобами тощо);

• дослідницької і пошукової діяльності;
• участі в іграх (навчальних, розвиваючих та ін.);
• тестування і самоатестування;
• алгоритмування.
Але кожна людина, крім загальноприйнятих, виробляє власні 

методи, притаманні лише їй. Тому самостійну навчальну діяльність 
доцільно розглядати як особисту творчу працю, цілеспрямовані ро-
зумові та психічні дії.

Ефективний вид навчальної діяльності — самостійна робота сту-
дентів — спланована, пізнавальна, організаційно і методично забез-
печена особиста діяльність. Самостійна робота студентів традиційно 
поділяється на аудиторну  (підготовка до поточних аудиторних за-
нять і позааудіторну (кваліфікаційну та пошуково-аналітичну), що 
дозволяє на практиці застосовувати здобуті знання, вміння, навич-
ки. Це творче осмислення певної наукової думки, літератури, засіб 
підвищення теоретичного і методичного рівня професійних знань.

Методичні рекомендації призначені для організації самостійної 
роботи студентів з курсу психологія праці. 

Мета курсу — навчити студентів застосовувати набуті теоретичні 
знання з психології праці на практиці.

Завдання курсу — зміцнити навички та вміння самостійно і твор-
чо розв’язувати різноманітні проблемні ситуації, завдання, що стоять 
перед практичним психологом у освітніх і медичних закладах, на під-
приємствах, з метою оптимізації організаційної структури та підви-
щення ефективності праці.
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Вимоги до знань та умінь слухачів дисципліни “Психологія пра-
ці”:

• знання структури професійної діяльності; підходів до визначен-
ня професійної придатності людини та методів вивчення осо-
бистості працівника; основних психологічних процесів і станів 
трудової діяльності;

• вміння визначати складові компонентів внутрішнього та зов-
нішнього боків професійної діяльності; здійснювати аналіз 
структури особистості та складати психограми до різних про-
фесій; застосовувати на практиці знання про стадії працездат-
ності людини;

• оцінювати рівень працездатності та попереджувати розвиток 
основних негативних станів; складати професіограми на основ-
ні професії.

аудиторна  самостійна  робота  студентів

Мета самостійної аудиторної роботи — розглянути найважливіші 
і складні питання курсу, перевірити засвоєння студентами матеріалу 
лекцій, підручників, посібників з метою вирішення ними ряду освіт-
ніх завдань: 

• навчитися осмислювати різні питання і проблеми соціальних 
наук; 

• здобути і закріпити знання; 
• сформувати навички самостійної роботи з першоджерелами і 

довідковою літературою; 
• навчитися вести діалог, дискусію; 
• сформувати уміння і навички з використання знань як теоре-

тичної і методичної бази для вивчення спеціальних дисциплін; 
• сформувати потребу і надалі удосконалювати свої знання за об-

раним фахом. 

самостійна робота над матеріалом лекцій
Конспект лекцій. Його роль суто навчальна: він допомагає зафік-

сувати основні поняття та положення й у потрібний момент їх відтво-
рити, наприклад, під час написання реферату чи підготовки до іспиту. 
Власне кажучи, його і складати треба як огляд, що містить основні 
положення лекції без подробиць і другорядних деталей. Тому він має, 
так би мовити, індивідуалізований характер: розрахований на само-
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го автора, а для інших може виявитися малозрозумілим. У всякому 
навчальному тексті утримується інформація двох видів: основна і до-
поміжна. Основна має найістотніше значення для розкриття змісту 
теми або питання: визначення наукових понять, формулювання за-
конів, теоретичних принципів тощо. Допоміжна сприяє студентові 
ліпше засвоїти матеріал. 

Зміст конспектування — перероблення основної інформації з ме-
тою її узагальнення і скорочення. Узагальнити — означає подати її 
у загальній, схематичній формі: визначень, висновків, окремих заго-
ловків, викладу основних результатів тощо. 

На лекції студент повинен користуватися певними опорними 
фразами, що називаються ключовими і несуть у собіосновне значен-
нєве навантаження. Основна інформація записується як найповніше 
в опорний конспект. Допоміжна, як правило, випускається, крім тих 
випадків, коли студенту не зовсім зрозумілі основні положення. 

Основними вимогами до конспекту є наочність записів і таке їх 
розташування, щоб можна було усвідомити логічні зв’язки й ієрар-
хію понять. Обсяг рукописного конспекту не повинен перевищувати 
чверть (2� %) лекційних матеріалів, повно відображати їх зміст. Кон-
спект містить: лекційну тему, її план, бібліографічні джерела, власне 
конспект матеріалу. Бажано виділяти основні положення і визначен-
ня. 

Форма звітності: рукописний конспект лекційних матеріалів. 

теми лекцій з дисципліни “Психологія праці”:

змістовий модуль і

1.1.  Предмет, завдання та методи психології праці
Предмет та основні завдання психології праці. Основні психоло-

гічні ознаки праці. Взаємозв’язок психології праці з іншими науками. 
Сутність і зміст методів психології праці. Вимоги до практичного за-
стосування методів психології праці.

1.2.  Психічні стани у процесі праці
Стійкі та тривалі, перехідні стани особистості під час праці. Прямі 

та опосередковані характеристики психічних станів людини під час 



�

праці. Поняття про основні ритми трудової діяльності. Принципи 
ритмічності у праці.

1.3.  Працездатність людини

Стадії працездатності людини. Стани організму і психіки на стадіях 
працездатності. Вплив внутрішніх і зовнішніх факторів на працездат-
ність людини. Шляхи зменшення напруження у праці. Психологічні 
аспекти підвищення професійної працездатності.

1.4. теорія втоми людини під час праці

Поняття про основні ритми трудової діяльності. Принципи рит-
мічності праці. Види напруження у праці. Теоретичне пояснення по-
яви утоми. Методи експериментального оцінювання працездатності 
і втоми.

Засоби управління функціональними станами. Способи підтрим-
ки працездатності. Основні напрями індивідуальної профілактики і 
корекції. 

1.5  стрес

Адаптаційний синдром. Процес адаптації/дезадаптації. Професій-
ний стрес. Професійна адаптація/дезадаптація. Психологічна готов-
ність до діяльності. Структура стану психологічної готовності. Про-
цесс формування стану психологічної готовності. Засоби управління 
функціональними станами. Структура готовності особистості до пра-
ці, її компоненти.

змістовий модуль іі.

2.1  освоєння діяльності особистістю

Інтереси і прагнення. Основні види, типи і структура діяльності. 
Мотиви та цілі діяльності. Психологія міжособистісних відносин у 
трудовій діяльності. Зовнішні та внутрішні компоненти професійної 
діяльності, їх характеристика, вплив на успішність здійснення про-
фесіоналом своєї професійної діяльності. Загальнотрудові та про-
фесійно важливі якості особистості. 
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2.2.  структура особистості працівника
Системно-структурний та прагматичний підходи до аналізу струк-

тури особистості. Структурна теорія особистості К. К. Платонова. 
Підструктури спрямованості, досвіду, психічних процесів, біопсихіч-
них властивостей особистості. Роль здібностей і характеру у струк-
турі особистості працівника. 

Розвиток особистості професіонала.

2.3.  Професіоналізація суб’єкта праці. основні стадії 
професіоналізації 

Прогресивна стадія професійного становлення особистості. Фор-
мування мотивів професійної діяльності. Формування професійних 
знань та професійно-важливих якостей. Етапи формування про-
фесійних здібностей.

Регресивна стадія професійного становлення особистості. Про-
фесійні деформації особистості. Професійні деформації в мотива-
ційній сфері. Прояв професійної деформації у пізнавальній сфері. 
Професійна деформація особистісних характеристик. Синдром емо-
ційного вигорання.

2.4.  Психологічні основи трудових дій, умінь та навичок
Специфіка трудових дій і операцій. Загальнотрудові, професійні 

й особистісні вміння та навички. Розумова діяльність у праці. Рухова 
діяльність у праці. Характеристика творчої та винахідницької діяль-
ності.

2.5.  Психологічні основи професійного відбору і добору кадрів
Поняття та рівні придатності до професійної діяльності. Поняття 

про професіограму та психограму. Сутність, мета і порядок професій-
ного відбору. Карта профвідбору. Відповідність властивостей і якос-
тей особистості вимогам професії. Трудова кар’єра, її сутність, етапи.

2.6.  Професійне консультування
Основні напрямки професійного консультування. Консультуван-

ня з профорієнтації. Основні етапи процедури професійного кон-
сультування. Роль і місце профконсультування в структурі роботи 
з персоналом організації. Напрями роботи психолога-консультанта: 
професійна адаптація; консультування з планування кар’єри; психо-
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діагностичний супровід професійного шляху особистості; групова ро-
бота з персоналом. Поняття кризи кар’єри. Основні кризи професій-
ної діяльності. Методи професійного консультування. Діагностика. 
Навчання. Групова робота. Психологічний ассесмент. Зворотний 
зв’язок. Проектування. Організаційно-управлінські ігри. Критерії 
ефективності професійного консультування.

Перевірка та оцінювання конспекту відбувається за такими 
параметрами:

• чи вміє студент зорієнтуватися в загальній композиції лекції 
(визначити основні положення). 

• чи виділена логіко-значеннєва канва повідомлення, чи зрозумі-
ла студенту система викладу інформації в цілому, а також роз-
виток кожної окремої думки. 

• чи виявлені “ключові” положення, тобто основні значеннєві 
віхи, на які “нанизаний” зміст. 

• Чи присутня інформація, що деталізує основні положення. 
• Чи достатньо стисло, лаконічно сформульована основна інфор-

мація, чи не перенесено її в конспект цілком і дослівно. 

семінарські заняття

Пам’ятка студенту:  
• почніть підготовку до семінарського заняття з повторення матеріалу 

записаних вами лекцій; 
• далі уважно вивчіть відповідний матеріал у навчальних посібниках 

(бажано в кількох — порівняння допоможе зрозуміти матеріал і струк-
турувати передбачуваний виступ на семінарському занятті); 

• для поглибленого вивчення питань семінарського заняття необхідно 
опрацювати з першоджерела і додаткову літературу. 

У традиційній моделі викладання семінар орієнтований на за-
своєння (найчастіше на переказ) інформації, отриманої на лекціях 
або з підручників. У моделі трансформованої вищої освіти семінар 
стає самостійною й основною формою організації навчального проце-
су. І це пов’язано не тільки зі скороченням кількості лекцій, а й із са-
мою специфікою соціального і гуманітарного знання, коли необхідно 
самостійне уважне вивчення інформації, а потім її проблемне обгово-
рення в аудиторії: це і навчальний матеріал, і проблемні та аналітичні 
документи тощо. 
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Від студента вимагається знайомитися з необхідними матеріала-
ми самостійно і обговорювати їх в аудиторії. Характер, способи ор-
ганізації і проведення семінару обираються викладачем залежно від 
змісту і специфіки курсу. Однак у будь-якому випадку слід пам’ятати 
про головний критерій його ефективності: у тій чи іншій формі всі 
студенти мають брати участь у творчому обговоренні його проблем-
ного поля. Крім розгляду найважливіших і складних питань курсу,  
семінар дає змогу перевірити глибину засвоєння студентами матеріа-
лу лекцій, підручників, інших навчальних посібників. Отже, вони 
сприяють підвищенню якості знань, засвоєнню навичок самостійної 
роботи тощо.

Семінарські заняття покликані: 
• поглиблювати теоретичні знання, отримані під час прослухову-

вання і запам’ятовування лекційного матеріалу; 
• знайомити з навчальною і науковою літературою; 
• розвивати здатність осмислювати різні питання і проблеми кур-

су;
• формувати навички самостійної роботи з першоджерелами і 

довідковою літературою; 
• набувати уміння вести діалог, дискусію, обґрунтовувати свої 

позиції, шанобливо ставитися до інших точок зору.; 
• формувати навички діалогічного і критичного мислення. 
Починаючи підготовку до семінарського заняття, студенти повин-

ні, насамперед, уважно ознайомитися з його планом та навчальною 
програмою, щоб якісно і правильно сформулювати короткий план 
відповіді, структурувати свої знання. 

Необхідно також звернутися до конспектів лекцій і підручни-
ків, рекомендованої додаткової літератури. До найбільш важливих і 
складних питань теми пропонується складати конспекти відповідей. 
Плідному засвоєнню навчального матеріалу також сприяє конспек-
тування додаткової літератури. Крім підготовки питань заняття, сту-
денти повинні вміти давати визначення основним категоріям і понят-
тям до визначеної семінарської теми.

Повторення лекційного матеріалу — це процес відновлення в 
пам’яті на новому, вищому рівні раніше отриманих знань. Важливою 
формою повторення є систематизація знань після вивчення тем і роз-
ділів курсу. 
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Пам’ятка студенту: 
• під час самостійної підготовки до семінарського заняття слід користу-

ватися словниками й іншою довідковою літературою, щоб глибока опа-
нувати термінологію; 

• бажано скласти і записати плани відповідей на питання семінарського 
заняття; 

• у викладача, з’ясуйте незрозімілі питання; 
• намагайтеся сформувати і висловити, власне ставлення до обговорю-

ваних питань. При цьому майте на увазі, що оцінюються не ваші пере-
конання, а уміння їх обґрунтувати (тобто знання, уміння і навички в 
сфері психології праці). 

теми семінарських занять

семінарське заняття 1: Методологія і методи психології праці
 1. Використання методів психології праці при вивченні трудової 

діяльності. 
 2. Професіографічний аналіз праці. 
 3. Психофізична характеристика професійної діяльності.
 �. Професійно важливі якості у структурі особистості працівника.

Література: основна [�; 1�; 21; 3�; 3�];
додаткова [2; 3; �]

семінарське заняття 2: психологічні основи трудових умінь 
та навичок

Підготуватися (усно та письмово) до дискусії з теми: “Вплив мі-
жособистісних відносин на трудову діяльність”.

Література: основна [1�; 1�; 37; 38];
додаткова [1�; 2�; 30; 3�; �0; ��]

семінарське заняття 3:  психологічне вивчення трудових 
прийомів та операцій

 1. Характеристика та аналіз працездатності особистості.
 2. Вивчення готовності до трудової діяльності.

Література: основна [13; 1�; 1�; 2�; 32];
додаткова [11; 1�; 1�; 17; �2]
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семінарське заняття 4:  психологічні аспекти підвищення 
професійної працездатності

 1. Формування готовності особистості до праці.
 2. Способи корекції негативних станів.

Література: основна: [1; 10; 12; 18];
додаткова: [11; 12; 1�]

семінарське заняття 5:  емоційно-вольові і мотиваційні процеси 
в трудовій діяльності

 1. Емоції і воля, їх значення і місце в трудовій діяльності. 
 2. Мотиви трудової діяльності. Змістовні і процесуальні теорії мо-

тивації.
 3. Полівмотивованість трудової діяльності. Оптимізація мотивацій-

ного потенціалу професійної діяльності. 
 �. Методи дослідження мотивів професійної діяльності.

Література: основна [2; 20; 21];
додаткова [10; 2�]

семінарське заняття 6:  індивідуальний стиль діяльності
 1. Поняття стилю діяльності. Співвідношення стилю діяльності і 

здібностей. Види стилів діяльності. 
 2. Структура стилю діяльності. Шляхи і механізми формування 

стилю діяльності. 
 3. Стиль діяльності і її ефективність. Стилі навчальної діяльності.

Література: основна [�; 2�; 33; 3�];
додаткова [11]

семінарське заняття 7:  професіоналізація суб’єкта праці. 
основні стадії професіоналізації 

 1. Прогресивна стадія професійного становлення особистості. Ета-
пи формування професійних здібностей.

 2. Регресивна стадія професійного становлення особистості. Про-
фесійні деформації особистості. 

 3. Синдром емоційного вигорання.
Література: основна [�; 7; 10; 11; 20; 21; 3�];

додаткова: [2�; �1]



12

семінарське заняття 8:  професійне консультування
 1. Консультування з профорієнтації. Основні етапи процедури про-

фесійного консультування. Напрями роботи психолога-профкон-
сультанта: професійна адаптація; консультування з планування 
кар’єри; психодіагностичний супровід професійного шляху осо-
би; групова робота з персоналом.

 2. Поняття кризи кар’єри. Основні кризи професійної діяльності.
 3. Методи професійного консультування. Діагностика. Навчання. 
 �. Групова робота. Психологічний ассесмент. Зворотний зв’язок. 

Проектування. Організаційно-управлінські ігри.
 �. Критерії ефективності професійного консультування.

Література: основна [�; 13; 31; 32; 3�];
додаткова [17; 2�; 27; �0]

Підготовка доповідей до семінарського заняття. До підготов-
ки доповідей залучаються кілька студентів, між якими розподіляють-
ся окремі питання. 

Перший крок у підготовці доповіді — окреслити мету та завдання 
виступу, визначити коло питань з теми. Другий крок — накопичення 
допоміжної інформації для обґрунтування теми.

Отриману інформацію слід згрупувати в певні категорії, надати їй 
чіткості. Водночас слід визначити та сформулювати основні питання 
теми, до найважливіших і складних з них радимо складати конспекти 
відповідей з залученням додаткової літератури, що сприятиме плід-
ному засвоєнню навчального матеріалу. Крім того студенти повинні 
вміти давати визначення основним категоріям і поняттям до визначе-
ної семінарської теми.

Пам’ятка студенту:
• коли Вас представили аудиторії, подякуйте;
• чітко назвіть тему доповіді та проблему;
• стисло поясніть, у який спосіб аналізуватиметься проблема, на що, на-

самперед, буде звернуто увагу; 
• обмежте кількість питань, що аналізуватимуться у доповіді; 

Доповідь треба будувати, дотримуючись вимог: 
• теоретичної обґрунтованості; 
• залучення перевіреного фактичного матеріалу; 
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• наведення переконливих прикладів, викладення власного ба-
чення проблеми.

Важливе значення має складання плану доповіді:
• вступ,
• основний текст (серцевина доповіді),
• висновки.
Вступ. Початок доповіді є визначальним, тому саме тут слід чітко 

й переконливо сказати про причину та мету виступу, розкрити суть 
теми, навести докази. На цьому етапі доповідача має насамперед при-
вернути й утримувати увагу аудиторії. Для цього необхідно вислов-
люватися чітко, логічно та змістовно, уникаючи зайвого. Відповідно, 
речення мають бути короткими й стосуватися виключно суті питань, 
варто інтонаційно виділяти найважливіші місця і висловлювати своє 
ставлення до предмета мовлення.

Основний текст. Тут викладається суть проблеми, наводяться до-
кази, пояснення, міркування. 

Слід пояснювати кожен аспект проблеми, підібрати переконливі 
цифри, факти, цитати (проте кількість подібних прикладів не має 
бути надто великою — надмірна кількість ілюстративного матеріалу 
не повинна поглинути зміст доповіді). Треба логічно поєднати части-
ни доповіді. Усі питання висвітлюються збалансовано (при цьому не 
обов’язково кожному з них приділяти однакову кількість часу). 

Надзвичайно важливо продумати коротенькі приклади, які ілюс-
трують повідомлення. 

Висновки певним чином мають узгоджуватися із вступом і не ви-
падати з загального стилю викладу.

Практичні заняття
Практичне заняття — це така форма навчання за якої викладач ор-

ганізовує докладний розгляд студентами окремих теоретичних поло-
жень навчальної дисципліни та формує вміння і навички їх практич-
ного застосування шляхом виконання відповідно сформульованих 
завдань для кожного окремо. Мета практичної роботи — поглиблене 
вивчення студентами основних розділів курсу, оволодіння сучасними 
методиками проведення досліджень, випробувань, засвоєння навичок 
експериментального дослідження, принципів і методів моделювання, 
практичного застосування здобутих теоретичних знань.

Практичні заняття проводяться в аудиторіях або в навчальних ла-
бораторіях, оснащених необхідними технічними засобами навчання, 
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обчислювальною технікою, перелік тем практичних занять визна-
чається робочою навчальною програмою дисципліни. Кількість сту-
дентів на практичних заняттях не перевищує половини академічної 
групи. 

На практичних заняттях здійснюється попередній контроль знань, 
умінь і навичок студентів, за їх участю обговорюється поставлені 
викладачем загальні проблеми і окремі завдання, виконуються кон-
трольні завдання, їх оцінювання. Зрештою, результати практичних 
занять, враховуються при виставленні студентом підсумкової оцінки 
з певної навчальної дисципліни. 

Практичні заняття — це підсумок прослухування і опрацювання 
лекцій, роботи на семінарах з відповідної теми (модуля). Як правило, 
група ділиться на кілька підгруп, кожна з яких підгрупа виконує одну 
практичну роботу, здебільшого за індивідуальним завданням (його 
видає керівник).

Підґрунтям практичного заняття є попередньо підготовлений ме-
тодичний матеріал — тести для оцінювання засвоєння теоретичних 
положень, набір завдань різної складності. Вони готуються виклада-
чем за погодженням з лектором певної навчальної дисципліни. 

До початку практичної роботи кожен студент отримує інструкцію, 
в якій вказано на мету роботи, схему її виконання, наведено тести, 
основні теоретичні положення, а також відповідні розрахунки за на-
слідками вимірювань. Захистити практичну роботу необхідно в тер-
міни вивчення відповідного модуля згідно з навчально-методичною 
картою дисципліни.

Студент, який пропустив заняття чи невчасного його відпрацю-
вав, не атестується за відповідним модулем.

Практичні заняття з курсу “Психологія праці”

практичне заняття з психології праці 1.
 1. Проблема профвідбору та профпридатності особистості. 
 2. Побудова психограми (додаток 1) на професію (професія для ана-

лізу пропонується викладачем).
Література: основна [2; �];

додаткова [1;7; 22; 23; 37; �0]
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практичне заняття з психології праці 2.
 1. Мотивація професійної діяльності особистості та шляхи її оціню-

вання.
 2. Експериментальна вправа, тестування. Обговорення, дискусія.

Література: основна [�];
додаткова [�3; ��; ��]

практичне заняття з психології праці 3.
 1. Конфліктні ситуації на підприємстві та шляхи їх вирішення і про-

філактики.
 2. Ситуаційна та експериментальна вправа. Обговорення, дискусія.

Література: основна [�];
додаткова [�2; �3]

практичне заняття з психології праці 4.
 1. Функціональні стани суб’єкта праці. Експериментальна оцінка 

працездатності.
 2. Психологічний стрес. Оцінювання стресостійкості.
 3. Прийоми управління функціональними станами. 

Література: основна [22];
додаткова [1; ��; �1]

Позааудиторна  самостійна  робота  студентів

реферат 
Реферат — письмова робота обсягом 10–18 друкованих сторінок, 

виконувана студентом протягом певного терміну (від одного тижня 
до місяця). У ньому має бути відбито основні фактичні зведення і 
висновки з розглянутого питання. Крім стислого викладу опрацьо-
ваної літератури, студентові бажано викласти аргументовану власну 
точку зору. Тему реферату може запропонувати викладач або сам сту-
дент, в останньому випадку її треба погодити з викладачем.

Реферат (від лат. referrer — доповідати, повідомляти) — короткий, 
точний виклад сутності якого-небудь питання, теми на основі од-
нієї або кількох книг, монографій, першоджерел. У ньому потрібно 
розгорнути аргументи, міркування, порівняння. Матеріал подається 
не стільки в розвитку, скільки у формі констатації або опису. Зміст 
літературних джерел викладається об’єктивно. Якщо в первинному 
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документі головна думка сформульована недостатньо чітко, у рефе-
раті вона повинна бути конкретизована і виділена. Функції реферату: 
інформативна (ознайомлювальна); пошукова; довідкова; сигнальна; 
індикативна; комунікативна. 

Пам’ятка студенту: 
• визначте об’єкт і мету;
• доберіть відповідну літературу;
• опрацюйте джерела і зробіть стислі помітки, закладки в книжці;
• складіть план відповідно до вказаного обсягу реферату (його пункти 

розкриваються приблизно на однаковій кількості сторінок);
• оформіть вступ;
• дайте перелік основних висновків, узагальнень та рекомендацій;
• під час виступу краще розповідати, а не читати реферат: для цього тре-

ба скласти розгорнутий план-конспект на 2–� сторінки; 
• під час добору мовних засобів для написання реферату необхідно вра-

ховувати особливості наукового стилю мовлення;
• щоб реферат був змістовним, необхідно використати ряд джерел. 

Структура реферату. Титульний лист заповнюється за єдиною 
формою. 

Після титульного листа на окремій сторінці друкується зміст ре-
ферату (див. додаток 2), у якому вказані назви всіх розділів (пунктів 
плану) і сторінки, на яких вони починаються. Після змісту йде вступ 
обсягом 1,� — 2 сторінки. 

Основна частина реферату може мати одну або кілька глав, що 
складаються з розділів і містять осмислений і логічний виклад го-
ловних положень і ідей, знайдених у літературі. У тексті обов’язкові 
посилання на першоджерела. У тому випадку, якщо цитується або ви-
користовується неординарна думка, ідея, висновок, наводиться фак-
тичний матеріал, таблиці, схеми ілюстрації — обов’язково робиться 
посилання на автора.

У висновку містяться підсумки з тексту основної частини, відзна-
чається, як виконано завдання і досягнуто мети, сформульованої у 
вступі. 

У списку літератури вказується реально використана для напи-
сання реферату література. Список складається відповідно до правил 
бібліографічного описання. 

Роботу над рефератом можна умовно поділити на три етапи. Пер-
ший починається з пошуку джерел, працюючи з енциклопедіями й 
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енциклопедичними словниками, систематичними й алфавітними ка-
талогами бібліотек тощо.

Залежно від результатів ознайомлювального читання вибираєть-
ся подальший спосіб роботи з джерелом. Якщо для розв’язання пос-
тавлених питань потрібне вивчення деяких фрагментів тексту, то ви-
користовується метод вибіркового читання. Вибрані фрагменти або 
весь текст (якщо він цілком має відношення до теми) потребують 
вдумливого, неквапливого читання з проробленням матеріалу:

• виділення головного в тексті;
• основних аргументів;
• висновків. Особливу увагу варто звернути на аргументацію.
Необхідно також проаналізувати, які з тверджень автора мають 

проблематичний, гіпотетичний характер і виявити не розв’язані пи-
тання. Підготовчий етап роботи завершується створенням конспектів, 
що фіксують основні тези й аргументи. Створення тексту реферату 
пов’язано із розкриттям теми. Всі тексти поділяються на тексти-кон-
статації і тексти-міркування. Текст-констатація містить результати 
ознайомлення з предметом і фіксує стійкі і безсумнівні судження. У 
текстах-міркуваннях одні думки випливають з інших, деякі ставлять-
ся під сумнів, дається оцінка, висуваються різні припущення.

Виклад матеріалу в тексті підкоряється визначеному планові — 
розумовій схемі, що дозволяє контролювати порядок розташування 
частин тексту. 

Висновок містить короткий і стислий виклад отриманих резуль-
татів, що є відповіддю на головне питання реферату.

Особливості стилю реферату. Для написання реферату викорис-
товується науковий стиль. У науковому стилі інтелектуальне тло 
створюють такі конструкції: “предметом подальшого розгляду є...”; 
“зупинимося колись на аналізі…”; “ця діяльність може бути визна-
чена як...”; “з іншого боку, варто підкреслити, що...”; “це твердження 
припускає, що...”.

При перевірці реферату викладачем оцінюються: 
• Знання й уміння на рівні вимог стандарту конкретної дисциплі-

ни: знання фактичного матеріалу, засвоєння загальних уявлень, 
понять, ідей. 

• Реалізації мети і завдань дослідження (новизна й актуальність 
поставлених у рефераті проблем, правильність формулювання 
мети, визначення завдань дослідження, правильність вибору 
методів вирішення завдань і реалізації мети; відповідність, пе-
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реконливість висновків щодо розв’язуваних питань і поставле-
ної мети. 

• Ступінь обґрунтованості аргументів і узагальнень (повнота, 
глибина, всебічність розкриття теми, логічність і послідовність 
викладу матеріалу, коректність аргументації і системи доказів, 
характер і вірогідність прикладів, ілюстративного матеріалу, 
широта кругозору автора, наявність знань інтегрованого харак-
теру, здатність до узагальнення). 

• Якість і цінність отриманих результатів (ступінь завершеності 
реферативного дослідження, спірність або однозначність вис-
новків). 

• Використання літературних джерел. 

теми рефератів за курсом “Психологія праці”
 1. Психологічна структура професійної діяльності.
 2. Психологічна специфіка операторської діяльності.
 3. Психологічна специфіка управлінської діяльності.
 �. Поняття, загальні ознаки і класифікація дій.
 �. Формування професійних умінь і навичок.
 �. Загальна характеристика напруженості і тяжкості праці.
 7. Загальна характеристика сенсорно-перцептивної сфери і уваги. 

Їх роль в різних видах професійної діяльності.
 8. Загальна характеристика пам’яті, уявлення, уяви. Їх значення в 

професійній діяльності.
 �. Загальна характеристика і значення регулятивних процесів у тру-

довій діяльності.
 10. Основні етапи прийняття рішень.
 11. Загальна характеристика професійно важливих якостей діяль-

ності.
 12. Поняття про функціональні стани. Види функціональних станів.
 13. Емоційно-вольові процеси, їх значення і роль у трудовій діяль-

ності.
 1�. Мотивація трудової діяльності
 1�. Поняття стилю діяльності.
 1�. Основні стадії професіоналізації.
 17. Синдром емоційного вигорання.
 18. Стадії розвитку людини як суб’єкта праці.
 1�. Мета і завдання психологічного аналізу професії.
 20. Професіограма. 
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 21. Психограма.
 22. Мета і завдання профорієнтації.
 23. Форми професійної орієнтації.
 2�. Принципи класифікації професій.
 2�. Професійний відбір.
 2�. Професійна придатність.
 27. Методи діагностики професійних здібностей і інших професійно 

важливих якостей.
 28. Професійне навчання.
 2�. Методи професійного навчання.
 30. Формування професійних знань, умінь, навичок.
 31. Поняття і напрями професійного консультування.
 32. Основні етапи процедури професійного консультування.
 33. Загальні положення кризи кар’єри.

Література: основна [1–�; 11–1�; 1�–22; 3�–32; 3�]; 
додаткова [2–�; �; 13–18; 21; 2�–27; 31–3�; 3�; �7; �0]

контрольні роботи 
(виконуються відповідно до програми курсу)

Мета виконання контрольних робіт є закріплення теоретичного 
матеріалу і набуття навичок практичного використання здобутих 
знань. Перед виконанням контрольної роботи необхідно опрацюва-
ти рекомендовану літературу та конспект лекцій. Як правило обсяг її 
становить 10–20 сторінок. У ній розкриваються питання з основних 
розділів курсу, наведених у методичних вказівках. 

Контрольна робота виконується на підшитих листах формату А� 
(210×2�7 мм). На титульному листі наводяться її назва, дисципліна, 
курс, шифр групи, повністю прізвище, ім’я і по батькові. На другій 
сторінці вказується тема завдання, вона розбивається на окремі пун-
кти. 

Кожен пункт викладається стисло, змістовно і відображає сут-
ність сформульованого питання. Текст може містити схеми, рисунки, 
графіки. В кінці наводиться список використаної літератури, офор-
млений відповідно до додатку 3, ставиться дата і особистий підпис 
виконавця. Для поміток рецензента залишаються поля.

За виконаним контрольним завданням відповідно до навчально-
методичної карти дисципліни викладач може проводити із студентом 
співбесіду. Здають контрольну роботу за модулем, кожна з них розра-
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хована на певний рівень знань, а самостійність виконання забезпе-
чується її багатоваріантністю.

Критерії, за якими роботу не буде зараховано:
• коли в неї немає �0 % правильних відповідей;
• здано несвоєчасно;
• виконана неакуратно і написана нерозбірливо.
Не зарахована контрольна робота повертається студенту разом з 

зауваженнями на доопрацювання. Повторно виконана робота надси-
лається рецензенту разом з попереднім варіантом. Якщо робота зара-
хована із зауваженнями рецензента, то студент повинен дати на них 
правильні відповіді під час здачі наступної контрольної. 

теми контрольних робіт
 1. Етапи становлення наук про трудову діяльність. 
 2. Методи психології праці. 
 3. Професіограма і психограма. 
 �. Методи аналізу робочого місця. 
 �. Функціональні стани людини. 
 �. Методи оцінювання функціонального стану. 
 7. Методи корекції функціонального стану. 
 8. Професійне навчання.
 �. Методи професійного навчання.
 10. Формування професійних знань, умінь, навичок.
 11. Основні психологічні напрями вивчення профессійної діяль-

ності.
 12. Функціональні стани людини. 
 13. Методи аналізу і проектування діяльності. 
 1�. Інтерв’ю, анкета, фокус-група в психології праці. 
 1�. Методи аналізу процесів і продуктів діяльності. 
 1�. Види спостереження в психології праці.
 17. Аналіз робочого простору. 
 18. Професіографічний метод.
 1�. Функціональні стани людини. 
 20. Методи діагностики функціональних станів. 
 21. Функціональний стан і шкала активації. 
 22. Крива працездатності. Її характеристика.
 23. Методи корекції функціональних станів.
 2�. Класифікації професій. 
 2�. Класифікації типів і видів професійної діяльності.
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 2�. Психологічна специфіка операторської діяльності.
 27. Психологічна специфіка управлінської діяльності.
 28. Поняття, загальні ознаки і класифікація дій.
 2�. Формування професійних умінь і навичок.
 30. Формування рухових навичок (Н. А. Бернштейн).
 31. Загальна характеристика напруженості і тяжкості праці. 
 32. Загальна характеристика синдрому вигоряння.
 33. Психологічні особливості професійного самовизначення молоді.

Література: основна [1; 2; �; 7; �; 12; 1�; 1�; 17; 18; 20; 22; 23; 2�; 
28–30; 32; 33; 3�; 3�];

додаткова [3; �; �; 8; �; 11; 1�–17; 20; 2�; 2�; 28; 30; 32; 3�; 3�; 38; 
�1; ��; �8; ��; �2]

контроль  самостійної  роботи  студентів

Ефективність виконання студентами завдань із самостійної робо-
ти контролюється:

• під час лекцій — контроль знань та умінь, засвоєних у розрізі 
інших курсів;

• під час проведення практичних та семінарських занять — пере-
вірка рівня підготовленості до виконання конкретної роботи.

• Модульний контроль здійснюється з метою оцінювання резуль-
татів навчання на певному освітньому (кваліфікаційному) рівні 
або на окремих його завершених етапах. 

критерії оцінювання знань студентів.
Розрахунок рейтингу з дисципліни “Психологія праці”.
дисципліна            семестр
психологія праці    8
кредитів:                  2,0
аудиторних годин:  47
з них:
лекції:  22  практичні  8 
семінарські                16
консультації групові  2
самостійна робота студентів:  68
контрольні заходи
 
іспит  5
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Відповідно до загальної кількості годин розрахунковий рейтинг 
з дисципліни Rдис становить 100 балів. Наведена кількість умовних 
балів за навчальну роботу становить 70 % (коефіцієнт 0,7) від загаль-
ної кількості умовних балів. Ще 30 % (коефіцієнт 0,3) припадає на 
атестацію (залік, іспит).

Рейтинги з навчальної роботи RНР та RАТ з атестації визначаємо за 
рекомендованими співвідношеннями:

Rнр = 0,70 х 100 = 70 балів;
Rат = 0,30 х 100 = 30 балів.
Враховуючи обсяг та структуру програмного матеріалу дисциплі-

ни, ділимо його на 2 змістові модулі.
Розрахункову рейтингову оцінку з кожного змістового моду-

ля приймаємо: 1-й модуль — 30 балів, 2-й — �0 балів (всього — 70 
балів).

Визначаємо мінімальну рейтингову оцінку з кожного змістового 
модуля:

R(1) оМ = 0,50 х 30 = 15 балів;
R(2) оМ = 0,50 х 20 = 20 балів.
Реальний рейтинг студента: 
з 1- го модуля — 30 балів, 
2-го — �0 балів, 
що в сумі дорівнює 70 балам.
Кожній формі самостійної роботи, залежно від її складності, при-

значається максимальний бал таким чином, щоб за підсумком вико-
нання всіх контрольних заходів, що передбачаються під час вивчення 
модуля, максимальна кількість отриманих балів не перевищувала 
100. Для навчальної дисципліни “Психологія праці”:

Модуль І:
за конспект — до 3 балів,
за виконання реферату — до �,
за виступ на семінарському занятті — 1 бал,
за словник — до 2 балів,
за доповідь на семінарському занятті — до 3 балів;

Модуль ІІ:
за конспект — до 2 балів,
за виконання реферату — до � балів,
за виступ на семінарському занятті — до � балів,
за словник — до 2 балів,
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за доповідь на семінарському занятті — до 3 балів
Рейтинг студента може зрости внаслідок вдалого виконання поза-

аудиторної самостійної роботи.
Він Rдр може сягати 12 % від рейтингу з дисципліни Rдис, тобто 12 

умовних балів і одається до Rнр. 
Рейтинг штрафний Rштр віднімається від  Rнр і може складати до 

� % від Rнр,тобто до 5 умовних балів. Він визначається викладачем і 
вводиться за рішенням кафедри для студентів, які невчасно засвоїли 
матеріал модуля, не дотримувалися графіка роботи, пропускали за-
няття тощо.

Для допуску до атестації (заліку) студенту необхідно набрати з 
навчальної роботи не менше �0 % умовних балів від рейтингу з нав-
чальної роботи Rнр. Це означає, що в цілому студенту необхідно вико-
нати такий мінімум робіт:
 1) виконати всі заплановані види аудиторної роботи; 
 2) уникнути штрафних санкцій.

Рейтинг з атестації Rат включає рейтинг з іспиту Rісп і визна-
чається кількістю умовних балів, отриманих студентом на атестації 
з дисципліни, передбаченої робочим навчальним планом. Реальний 
рейтинг з дисципліни Rдис визначається як сума балів, отриманих 
студентом за семестр з навчальної роботи — Rнр та з атестації — Rат. 
Залік складається в кінці семестру.

Студенти, які протягом семестру набрали необхідну кількість 
умовних балів — не менше �0 % від розрахункового рейтингу з дис-
ципліни (тобто 72 бали) мають можливість:

• не складаючи залік, отримати оцінку “зараховано”, відповідно 
до набраної за семестр кількості умовних балів, переведених для 
іспиту в національну оцінку згідно з даними табл. 2 (стовпчик 
№ 3);

• складати залік з метою підвищення рейтингу з дисципліни.
• У разі отримання на іспиті оцінки меншої, ніж зарахована ав-

томатично, за студентом зберігається оцінка, отримана автома-
том.

Студенти, які протягом навчального семестру набрали кількість 
балів меншу за �0 % від розрахункового рейтингу дисципліни Rдис 
(тобто 72 бали), зобов’язані складати залік.

Студенти, які протягом навчального семестру набрали кількість 
балів, меншу за �0 % від розрахункового рейтингу з навчальної ро-
боти Rнр (менше мінімальної рейтингової оцінки, наведеної в табл. 2, 
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тобто 3� балів, зобов’язані до початку екзаменаційної сесії підвищити 
його, інакше не будуть допущені до заліку і матимуть академічну за-
боргованість. 

Студентам, які успішно завершили засвоєння дисципліни, задо-
вольняючи всі необхідні вимоги щодо атестації, присвоюються кре-
дити ECTS, призначені для дисципліни робочим навчальним планом. 
Кредити заносяться до журналу рейтингової оцінки знань студента.

зарахування модулів, включених в індивідуальний навчальний 
план, здійснюється за результатами певного виду контролю якості 
освіти студента (наприклад, колоквіум, розрахунково-графічна робо-
та, контрольна робота та ін.) протягом навчального року без екзаме-
наційних сесій.

контроль успішності студента здійснюється за допомогою сис-
теми оцінювання, що застосовується у вищому навчальному закладі, 
реєструється певним чином з обов’язковим переведенням оцінок до 
національної шкали та шкали ECTS.
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додаток

1. загальні принципи вивчення професій

Професіографія — це опис професії. Кінцевим результатом професіографії є скла-
дання професіограм, де сформульовані отримані відомості. Залежно від мети вико-
ристання професіограма може бути або короткою (з переліком загальних характерис-
тик), або розгорнутою, повною. Залежно від цілей і завдань обираються і методи збору 
даних про професію. Для складання первинної /короткої/ професіограми, що може 
бути використана для проведення профінформаційної роботи, цілком досить наявного 
матеріалу з виробництва. У такому випадку проводити дослідницьку роботу, досить 
систематизувати оформити їх у такий засіб, спосіб, щоб інформувати про конкретне 
виробництво, службу. Для проведення роботи з профвідбору необхідна розгорнути 
професіограма з викладенням критеріїв професійної придатності, для отримання якої 
маємо провести спеціальну науково-дослідницьку роботу.

На першому етапі розробки розгорнутої професіограми здійснюється аналіз тру-
дового /професійного/ процесу. Мета його — розгляд можливих професійних ситуа-
цій, насамперед, найнесприятливіші. На основі аналізу визначаються основні вимоги 
до тих або інших психофізіологічних характеристик кандидата. На базі вимог розроб-
ляються ознаки професійної придатності або непридатності для конкретного виду 
діяльності. 

2. структура професіограми

Структура професіограм, обсяг їх окремих частин, ступінь узагальнення або де-
талізації тих чи інших особливостей професії визначається метою їх вивчення. Проте 
в інтересах подальшої системної обробки отриманих даних доцільно будувати кожну 
частину за визначеною схемою з використанням єдиної термінології, що позначає тру-
дові операції та індивідуально-психологічні якості, застосованих при їх виконанні.

2.1 Загальні положення. Найменування та призначення професії. Для складання 
першого, загального розділу професіограми зручно використовувати метод Є. А. Кли-
мова, базою якого є класифікаційні ознаки професії: предмет праці — система влас-
тивостей та взаємовідносин речей, явищ процесів, якими людина на робочому місці 
зобов’язана практично або подумки оперувати. За цією ознакою професії поділяться 
на типи (табл. 1). 

Таблиця 1
ТИПИ ПРОФЕСІЙ

Найменування 
типів професій

“людина-техніка” “людина-людина”
“людина-знако-

ва система”

Провідний предмет
праці

Технічні системи
/технічні та природні/, 

матеріали, енергія

Люди, групи, 
колективи

Умовні знаки, 
шифри, коди 
праці, штучні 
або природні 

мови, формули 
та ін.

Мета праці — це результат, якого вимагає або очікує від людини суспільство. За 
цією ознакою професії діляться на класи (табл. 2).
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Таблиця 2
КЛАСИ ПРОФЕСІЙ

Назва класів 
професій

Гностичні професії Перетворюючі 
професії

Пошукові професії

Особливості мети у 
кожному класі 

професій

Розпізнавати, 
розрізняти, 

поділяти, оцінювати, 
перевіряти

Перетворити, 
організувати, 

впливати, 
розбиратися

Винайти, знайти
новий результат,
зразок, варіант

Знаряддя праці — це не тільки інструменти, а й будь-які знаряддя, прилади, що 
посилюють здатність людини розпізнавати особливості предмета праці та впливати на 
нього, машини, а також за способи, що застосовуються, правила та рішення практич-
них і теоретичних задач. 

За цією ознакою професії поділяються на розділи (табл. 3). 

Таблиця 3
РОЗДІЛИ ПРОФЕСІЙ

Назва відділів
 професій

Професії ручної 
праці

Професії, пов’язані 
з функціональними 
знаряддями праці

Професії 
операторів

Особливості
 основних знарядь 

праці

Ручні та 
механізовані 

знаряддя праці

Автоматизоване 
або автоматичне 
обладнання для 

забезпечення 
технологічних 

процесів

Функціональні 
знаряддя 

/поведінка, 
мова, вирішення 

завдань 
управлінської 

праці/

Умови праці — особливості середовища, в якому здійснює працю людина /мік-
рокліматичні, гігієнічні тощо/. Залежно від даної ознаки професії діляться на групи 
(табл. �).

Таблиця 4
ГРУПИ ПРОФЕСІЙ

Назви груп
професій

Екстремальні умови 
праці

Праця на 
відкритому повітрі

Праця у 
приміщеннях

Особливості 
умов праці

Незвичайні умови праці 
/полярна ніч, робота під 
землею/

Робота у 
приміщеннях з 
макрокліматом, 
близьким до 
побутових норм

Робота у 
приміщеннях з 
макрокліматом, 
близьким до 
побутових норм

При складанні короткої професіограми досить визначену професію віднести до 
кожного з ярусів класифікації та позначити шляхом класифікаційної формули з чо-
тирьох позицій: 1 — тип, 2 — клас, 3 — розділ, � — група. Ці позиції є основними /пер-
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винними/. Вони об’єктивні, тобто існують незалежно від того, хто працює на робочому 
місці. Крім того, необхідно зібрати дані за характеристикам робочого місця.
 2.2 Характеристика робочого місця, засобів та знарядь праці.
Рівень технічної оснащеності та автоматизації професійної діяльності, основні знаряд-

дя праці /озброєння, бойова та інша техніка, обладнання робочого місця (пульта 
управління), конструкція органів управління, основні канали інформації.

 2.3 Основний зміст функціональних обов’язків фахівця (що повинен знати та вміти 
фахівець, за що він відповідає).

 2.� Показники ефективності роботи фахівця (продуктивність, якість, задоволеність 
тощо). Аналіз трудових процесів, технологічних операцій, обладнання, приладів, 
технічних систем у цілому з метою урахування можливостей та обмежень люди-
ни, розробки принципів і методів проектування діяльності, розподілу функцій у 

системах людина-машина, що вносяться до ергономічних зведень. 

3. ергономічні зведення

 3.1 Організація та режим праці. Величина загального та регіонального (наприклад, 
тільки за участю м’язів плечового пояса) фізичного навантаження, робоча поза та 
переміщення у просторі, характер змінності, тривалість безперервної роботи у пе-
ребігу доби; характеристика нервово-психічного навантаження, тривалість зосе-
редженого спостереження, число сигналів, що надходять за годину; наявність мо-
нотонії (число операцій; тривалість операцій, що повторюються); характеристика 
темпу роботи (вільний або змушений, швидкий або повільний); періодичність, час 
та організація відпочинку фахівців; 

 3.2 Безпека праці (наявність тривалих напруг, різких відхилень, коливань у характе-
ристиках мікросередовища, несприятливих хімічних, фізичних та інших впливів, 
характер травматизму, основні професійні захворювання; вплив несприятливих 
факторів на психіку людини, її працездатність; заходу з охорони здоров’я фахів-
ця). Залежно від основних ознак професії, особливостей предмета, мети, знарядь 
та умов праці складається набір вимог до означеної професії. Він включає удоско-
налення технічних систем, технології, гігієнічних умов, рішення ергономічних 
завдань. Отже, перший шлях — це підвищення ефективності трудової діяльності, 
пов’язаної зі створенням відповідних зовнішніх умов праці.

 3.3 Структура професійної діяльності. Робоча поза, аналіз робочих рухів: участь у 
роботі пальців і кистей рук, верхніх і нижніх кінцівок; сполучення рухів і вимо-
ги до координованості; характеристика швидкості, координованості, точності, 
автоматизму; можливість вироблення необхідних моторних навичок у процесі 
діяльності. Характер діяльності (складність або стереотипність тощо). Наступ-
ні частини професіограми торкаються вимог, що ставляться до людини і є найс-
кладнішими у зв’язку з її різноманіттям. Такі вимоги є похідними (вторинними). 
Згідно з основними ознаками професії, розглядається питання про успішність 
трудової діяльності. Цілком очевидно, що вік і стать як демографічні фактори у 
багатьох професіях є не тільки бажаними,  а й професійно необхідними (напри-
клад, вікова межа прийняття на роботу).

Залежно від специфіки професій відбувається формулювання вимог стосовно від-
повідних характеристик людини. Специфіка професії визначає: по-перше, набір виз-
начених функціональних систем, що включається у діяльність; по-друге, необхідний 
рівень їх функціонування. Оскільки характеристики функціонування кожної з систем 
залежать від специфіки професій і включені у робочий процес з різною інтенсивністю 
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та різною питомою вагою, то прийнято розрізняти характеристики людини, пов’язані 
з професійною діяльністю на:

• професійно-необхідні
• професійно-важливі
• бажані.
Розглянемо структуру професійних вимог. Поза всяким сумнівом, що вік і стать 

як демографічні фактори у багатьох професіях є не тільки бажаними, а й необхідними. 
Те ж саме відноситься до медико-біологічних вимог: визначені необхідні для роботи 
оператора параметри зорового аналізатора, добрий слух — для радіотелеграфіста та 
ін. Те ж стосується освітянських ознак, що визначають необхідний рівень професійної 
підготовки. Такі ознаки ще називають характеристиками абсолютної професійної при-
датності (непридатності). 

До другої групи ознак, відносять характеристики, що формуються й удоскона-
люються у процесі виконання професійних обов’язків, наприклад, точність і коорди-
нованість робочих рухів. Вони одержали назву характеристик відносної професійної 
придатності (непридатності).

До третьої групи включено характеристики, що не впливають безпосередньо на 
результат трудової діяльності, але непрямо впливають на підвищення продуктивності 
праці, наприклад, дотримання законів про працю, інструкцій, вказівок начальства.

4. демографічні зведення

Вікова межа приймання на роботу, віковий склад колективу, динаміка руху кадрів 
за віковим цензом. Стать фахівця, професійні вимоги до обладнення. Вимоги до осві-
ти визначаються необхідним рівнем загальних і спеціальних знань, що залежить від 
складності технологічного процесу.

5. освітні зведення

 �.1 Необхідна загальна та спеціальна підготовка фахівців. Підготовка фахівців і за-
гальні шляхи комплектування професії кадрами, вимоги до загальноосвітньої та 
спеціальної підготовки, рівень необхідної кваліфікації, організація перепідготов-
ки, можливості обміну спеціалістами з іншими професіями (серед них і цивільни-
ми).

Аналіз виробничої діяльності та виробничого середовища з огляду їх впливу на 
здоров’я людини, виявлення професійної шкідливості та професійної захворюваності 
з метою поліпшення умов праці.

6. Медико-біологічні зведення

 �.1 Санітарно-гігієнічні умови. Співвідношення часу роботи на повітрі та у зачине-
ному приміщенні, показники температури, вологості, середнього вмісту кисню, 
вуглекислого газу та інших шкідливих домішок у повітрі, атмосферного тиску 
та його перепадів, шуму та вібрації, можливих радіаційних впливів, прискорення 
перевантаження, освітленість тощо; динаміка мікрокліматичних показників упро-
довж зміни, доби та ін.; найспецифічніші зовнішні впливи; физіолого-гігієнічна 
характеристика одягу і захисних пристосувань; можливість та особливість при-
стосування людини до факторів середовища.
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 �.2 Медичні протипоказання. Медичні протипоказання оформляються комісією, до 
складу якої входять високоосвічені фахівці. 

7. соціально-психологічні зведення

Зростання питомої ваги соціальних та організаційних факторів висуває необхід-
ність впровадження систем типу людина — група — техніка — середовище, інакше 
— соціотехнічних систем.
 7.1 Соціально-психологічні фактори діяльності. Характеристика організації, підроз-

ділу, у складі якого фахівець виконує свої обов’язки. Кількісний склад розрахунку, 
ступінь самостійності (або взаємної залежності) його членів під час роботи, вплив 
згуртованості колективу на якість виконання завдань, ступінь взаємозумовленос-
ті успіхів індивідуальної та колективної роботи, типовий стиль керівництва, ін-
тенсивність професійного спілкування.

 7.2 Роль і місце фахівця у системі внутрішньоколективних зв’язків. Основні зв’язки 
фахівця: по вертикалі (з керівниками та підлеглими) та по горизонталі (з іншими 
членами групи); ступінь важливості успішного виконання фахівцями своїх за-
вдань для розрахунку у цілому, їх відповідальність за бойову роботу розрахунку, 
стан людей, боєздатність та збереження техніки; можливість проявлення індиві-
дуальних особливостей, здібностей (яких саме) та творчості у роботі, вимоги до 
спілкування і стилю поведінки у колективі.

 7.3 Мотиваційні аспекти діяльності. Ступінь зумовленості якості роботи фахівця 
його світоглядною позицією, обґрунтованістю мотивів діяльності, наявністю від-
повідних прихильностей, інтересів, захоплень; найпривабливіші та негативні сто-
рони роботи, основні шляхи її стимулювання, можливості просування по службі 
та професійного удосконалення.

 7.� Особливості соціально-психологічної та професійної адаптації. Тривалість і зумо-
вленість адаптації різними об’єктивними факторами, її зв’язок з індивідуальними 
характеристиками військовослужбовця, шляхи прискорення.

8. психофізіологічні зведення

 8.1 Динаміка психічного стану фахівців у процесі діяльності. Характер і ступінь змін 
психофізіологічних функцій і працездатності. Особливості впливу різних опера-
цій і процесів діяльності, факторів зовнішнього середовища на психічний стан лю-
дини; загальна динаміка працездатності; функціональні можливості фахівця під 
час виконання своїх обов’язків причини можливого зниження чутливості аналіза-
торів, розумової активності, інтенсивності, уваги, погіршення пам’яті, координу-
вання рухів, фізичних резервів тощо.

 8.2 Основні емоційні стани фахівця. Найхарактерніший для професій емоційний стан; 
ситуації, що викликають емоційну напругу, вимагають значних зусиль; ступінь їх 
обумовленості процесом діяльності, факторами середовища та соціально-психо-
логічними факторами.

 8.3 Основні шляхи подолання несприятливих станів. Зміни станів, що впливають на 
ефективність і надійність роботи фахівця; можливості управління психічними 
станами, засоби, що які для цього використовуються, індивідуальні розбіжності 
тих або інших станів; соціально-психологічні і психофізіологічні якості, що забез-
печують подолання несприятливих станів.
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9. психологічні зведення

Об’єктивні вимоги, що висуваються тією або іншою професією до психічних якос-
тей, відображаються у психограмі — частині професіограми, що подає аналіз структури 
психічної діяльності за тих специфічних умов, які ставлять перед людиною професія. Її 
можна скласти тільки на основі наукового вивчення професійно-важливих психічних 
якостей. Психографічні дослідження спрямовані на вивчення таких характеристик, що 
є відносно стійкими та диференціюють людей за ефективністю праці. Таким чином, 
досліджується не один ізольований показник, а кілька, їх сукупність, що створює ха-
рактерні психологічні структури професійної діяльності.

На першому етапі складання психограми:
 а) виділяються системи, що перебувають під найбільшим навантаженням внаслідок 

специфіки професії. на основі даних попередніх розділів професіограми, що ха-
рактеризують особливості професії та запропонованої вище структури людини як 
суб’єкта діяльності;

 б) виявляються особливості участі психофізіологічних ознак у виробничій діяль-
ності.

Визначення того, які характеристики мають найбільше відношення до діяльності. 
Для зручності на цьому етапі роботи рекомендується користуватися стандартним на-
бором характеристик, що отримав назву словника психофізіологічних ознак (В. Н. 
Гаврилов, 1�82).
 �.1 Зміст діяльності. Опис та аналіз основних завдань і операцій, що виконуються 

фахівцем їх найменування, послідовність і зміст. Виділення та опис напружених 
моментів діяльності, вимог, що визначають найвищий рівень до соціально-психо-
логічних та психофізіологічних якостей людини; характер активації при цьому 
різних психічних функцій.

 �.2 Вимоги до рівня професійної спрямованості. Обґрунтованість мотивів роботи, 
прихильності та інтересів, досвід соціального спілкування, вимоги до вольових 
якостей і прикмет характеру (сміливість, рішучість, наполегливість, самоволодін-
ня, впевненість у своїх силах, емоційна та нервово-психічна стійкість тощо).

 �.3 Особливості прийняття інформації. Характеристика інформації, що надходить: 
склад інформаційних каналів, переважаючі види сигналів, поділ інформації за 
формою подання та за часом, обсяг спілкування, загальна структура комуніка-
цій фахівця, типові перешкоди при сприйнятті інформації, аналізатори системи, 
що знаходяться під переважаючим навантаженням, характеристика динаміки їх 
включення у роботу, ступінь напруги на різних етапах діяльності. Особливості пе-
рероблення інформації та прийняття рішень. Переважаючі стратегії перероблення 
та прийняття рішень, ступінь їх складності і відповідальності. Участь і роль у ць-
ому процесі різних видів пам’яті (довгочасна, короткочасна, оперативна, логічна, 
зорова, слухова, моторна, типів мислення (наочно-дієве, наочно-образне, логічне) 
та його якостей (швидкості, гнучкості, самостійності). Вплив особистих якостей 
на ефективність роботи.

 �.� Аналіз помилок у діяльності фахівця. Наявність та частота помилок, аналіз їх 
причин. Систематизація помилкових дій, класифікація помилок різних типів; 
сенсорно-перцептивних (пов’язаних з засобом та первинною оцінкою інфор-
мацією), гностичних (помилок при переробці інформації та прийнятті рішень), 
особистих (зумовлених особливостями мотивації, характеру, волі, емоційною та 
когнітивною сферою, організаторськими здібностями тощо). Співвідношення по-
милок вказаних типів у відсотках
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 �.� Навантаження у ході діяльності різних психічних функцій. Розподіл часу та зу-
силь при виконанні трудових операцій: за засобами переробки інформації та 
реалізації рішень, співвідношенням навантаження сенсорно-перцептивних, інте-
лектуальних та психомоторних процесів; роллю особистих якостей. Психологічні 
функції, що перебувають під переважаючим навантаженням і є найважливішими 
для забезпечення процесу діяльності.

 �.� Сенсорно-перцептивні характеристики. Вимоги до функцій аналізаторів (дифе-
ренційний поріг, лабільність тощо) та якості сприйняття (зорового, слухового, 
ступінь розвитку, швидкість), переважаючий вид сприймання. Професійно-важ-
ливі якості, їх сполучення. Професійно-важливі якості, які можна тренувати та 
компенсувати.

 �.7 Особливості мислення та пам’яті. Вимоги до пам’яті, її види. Переважаючий тип 
мислення, його якості. Необхідність швидко орієнтуватися у незнайомій обста-
новці, здійснювати розрахунки, приймати рішення. Вимоги до уяви. Можливість 
розвитку професійно-важливих характеристик.

 �.8 Вимоги до психомоторики (найбільш завантажені функціональні системи, їх взає-
модія та сполучення, швидкість, координованість, точність рухів, сила). Зміни 
виділених якостей у ході тренування та можливість компенсації їх недостатнього 
розвитку.

 �.� Співвідношення та переважаюче сполучення у процесі діяльності особистісних 
сенсорно-перцептивних, розумових та моторних якостей. Кількісні показники ха-
рактеристик абсолютної професійної непридатності.

 �.10 Психофізіологічні протипоказання до діяльності.



зміст

Пояснювальна записка .........................................................................  3

Аудиторна самостійна робота студентів  .......................................  �

Позааудіторна самостійна робота студентів .................................  1�

Контроль самостійної роботи студентів ........................................  21

Список літератури .................................................................................  2�

Додаток (професіограма) ....................................................................  30

Відповідальний за випуск   А. Д. Вегеренко
Редактор    
Комп’ютерне верстання   О. Л. Лапшина

Зам. № ВКЦ-2��7

Міжрегіональна Академія управління персоналом (МАУП)

0303� Київ-3�, вул. Фрометівська, 2, МАУП


