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ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА

У сучасному світі зростає роль психологічних знань про людину, 
зайняту трудовою діяльністю. Зміни, що відбуваються практично 
в усіх сферах розвитку сучасного суспільства, торкнулися і сфери 
професійної діяльності людини, що кардинально змінює, значно ус-
кладнює як професійну діяльність загалом, так і більшість її видів. 
Майбутнім психологам необхідно розумітися на фізіологічних і пси-
хологічних аспектах праці, його основних компонентах, чинниках, що 
впливають на людину і ефективність здійснюваної ним діяльності. 

Програма курсу “Фізіологія і психологія праці” складена відповід-
но до навчального плану. Програмою передбачено вивчення психоло-
гічних і фізіологічних аспектів трудової діяльності.

У розділі “Фізіологічні основи трудової діяльності” важлива ува-
га приділяється розкриттю фізіологічних закономірностей трудових 
процесів, характеристиці тяжкості і напруженості праці, фізіологіч-
ним механізмам формування трудових навиків, організації раціо-
нальних режимів праці і відпочинку, фізіологічним принципам про-
філактики несприятливих змін функціонального стану тощо. 

Мета курсу — вивчити закономірності психічної діяльності у про-
цесі професійної діяльності з урахуванням суспільно-історичних і 
конкретних виробничих умов, а також індивідуальних особливостей 
працівників.

Опанувавши курс “Фізіологія і психологія праці” студенти повин-
ні:

• мати чітке уявлення про структуру професійної діяльності;
• уміти визначати компоненти внутрішніх і зовнішніх аспектів 

професійної діяльності;
• уміти аналізувати структуру особистості і складати психограми 

до різних професій;
• знати підходи до визначення професійної придатності людини і 

методи вивчення її особистості;
• добре знати основи психологічних процесів у працівника в про-

цесі праці;
• уміти застосовувати на практиці знання про стадії працездат-

ності людини.
Основні завдання курсу: 
1) формування у студентів уявлення:
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• про психологічні аспекти, основні компоненти, чинники, що 
впливають на психологічну сферу людини і ефективність здійс-
нюваної діяльності людини;

• про інженерно-психологічні характеристики ергатичних систем 
в умовах трудової діяльності;

• про систему професійного відбору і підготовки фахівців, підви-
щення їх кваліфікації;

2) засвоєння студентами основних понять дисципліни і розуміння 
їх значущості для забезпечення ефективної професійної діяльності;

�) підвищення рівня теоретичної підготовки і компетентності сту-
дентів в роботі з людьми, зайнятими трудовою діяльністю;

4) опанування студентами:
• психологічних закономірностей професійної адаптації фахівця 

в умовах трудової діяльності;
• методів психології праці і особливостей їх використання з ме-

тою вивчення діяльності фахівців;
• основних категорій, змісту і особливостей професійного психо-

логічного відбору в організації;
5) формування у студентів уміння аналізувати:
• психологічні процеси, що відбуваються в різних видах трудової 

діяльності;
• професійну діяльність людини та її ефективність.
Вивчення курсу “Фізіологія і психологія праці” відбувається у 

формі лекцій і семінарських занять.
Робота студентів з вивчення курсу фізіологічних основ трудової 

діяльності крім обов’язкових занять передбачає самостійне засвоєн-
ня програмного матеріалу, рекомендованих літературних джерел і 
простих методів дослідження, оволодіння ключовими вміннями і на-
вичками.

Форми контролю:
Підсумковий контроль. Для контроля засвоєння дисципліни нав-

чальним планом передбачено іспит.
Поточний контроль. Протягом семестру студенти виконують ко-

нтрольні роботи, тестові завдання.
Взаємозв’язок з іншими навчальними дисциплінами.
Дисципліна “Фізіологія і психологія праці” тісно пов’язана з пси-

хофізіологією, загальною психологією, психологічним практикумом, 
психологією розвитку, психологією особистості, соціальною психо-
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логією, психодіагностикою, соціологією, гігієною, фізіологією, антро-
пологією.

ТемАТИчНИй  ПЛАН  
дисципліни  

“ФіЗіОЛОгіЯ  і  ПСИхОЛОгіЯ  ПрАці”

№ 
пор.

Назва змістового модуля і теми

1 2
Змістовий модуль І. Загальна характеристика психології 
праці

1 Психологія праці як галузь наукового знання, науки 
і професія

2 Ергатична система
Змістовий модуль ІІ. Психологічні основи діяльності 
людини

� Основні види, типи і структура діяльності

4 Психологія міжособових відносин у трудовій діяльності
Змістовий модуль ІІІ. Фізіологічні основи трудової 
діяльності

5 Фізіологічні основи трудової діяльності
6 Фізіологічні механізми формування трудових навичок
7 Фізіологічна характеристика функціонального стану 

в процесі трудової діяльності 
8 Фізіологічні основи раціональної організації трудових 

процесів
Змістовий модуль IV. Психологія професійної діяльності

9 Загальна характеристика професійної діяльності
10 Психологічна характеристика професіоналізму

Змістовий модуль V. Людина як суб’єкт професійної 
діяльності

11 Розвиток суб’єкта праці
12 Психологія професійної працездатності
1� Індивідуальний стиль трудової діяльності
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1 2
Змістовий модуль VI. Соціально-психологічні складові 
трудової діяльності

14 Комунікативні процеси у структурі професійної діяльності
15 Трудова мотивація і задоволеність роботою
16 Професіографія і професійна орієнтація. Професійна 

підготовка 
17 Психологія трудової експертизи

Змістовий модуль VII. Психологія безпеки праці
18 Основні поняття безпеки праці
19 Перспективи розвитку психології праці 

Разом годин: 108

ЗміСТ  
дисципліни 

“ФіЗіОЛОгіЯ  і  ПСИхОЛОгіЯ  ПрАці”

Змістовий модуль I. Загальна характеристика психології праці

Тема 1. Психологія праці як галузь наукового знання,  
науки і професія

Праця як соціально-психологічна реальність. Історія розвитку 
психології праці. Тенденція розвитку прикладної психології у сфері 
професійної праці. Предмет і завдання психології праці. Основні роз-
діли психології праці. 

Література [4; 10; 12; 16; 18]

Тема 2. ергатична система
Ергономіка як наука і практика. Компоненти эргатичної системи. 

Ергатичні функції. Трудовий пост і його компоненти. Методологічні 
основи психології праці.

Література [4; 12; 16; 18; 22; 40]
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Змістовий модуль ІІ. Психологічні основи діяльності людини

Тема 3. Основні види, типи і структура діяльності
Основні види, типи і структура діяльності. Мотиви і цілі діяль-

ності. Освоєння діяльності особистістю. Психологія міжособових 
відносин у трудовій діяльності. Зовнішні і внутрішні компонен-
ти професійної діяльності, їх характеристика і вплив на успішність 
здійснення професіоналом своєї професійної діяльності. Професійно 
важливі якості особистості. 

Література [1; 4; 16; 18; 20; 25]

Тема 4. Психологія міжособових відносин у трудовій 
діяльності

Міжособові відносини у групах і колективах. Офіційні і неофіцій-
ні відносини. Ділові і особисті, раціональні і емоційні відносини. 
Ефективність групової діяльності. Критерії ефективності. Шляхи 
підвищення ефективності діяльності групи. Ведення групових дис-
кусій.

Література [4; 16; 18; 20; 25]

Змістовий модуль ІІІ. Фізіологічні основи трудової діяльності

Тема 5. Фізіологічні основи трудової діяльності
Предмет фізіології праці. Взаємозв’язок фізіології праці з іншими 

науками. Методи фізіологічних досліджень. Основні етапи, роль за-
рубіжних і вітчизняних вчених у розвитку фізіології праці. Фізіоло-
гічні закономірності трудової діяльності людини. Основні елементи 
трудового процесу. Фізичні і нервово-психічні навантаження. Пра-
цездатність і коефіцієнт корисної дії як чинники, що забезпечують 
виконання трудового завдання. Стомлення, перевтома, перенапру-
ження. Зміна фізіологічних функцій при фізичній праці. Системи 
вегетативного забезпечення діяльності. Залежність змін фізіологіч-
них функцій від тривалості і інтенсивності роботи. Зміна крові при 
фізичній праці. Зміна дихання і механізм його регуляції при фізичній 
праці. Біоенергетичні процеси при фізичній роботі. Роль залоз внут-
рішньої секреції в регуляції функції організму при фізичній роботі. 
Загальний адаптаційний синдром, його стадії. Стрес і адаптація. 

Література [2; 6; 8; 1�; 19–21; 2�]
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Тема 6. Фізіологічні механізми формування трудових навичок
Поняття про навичку. Фізіологічна характеристика трудових умінь 

і навичок. Рефлекторні механізми регуляції робочих рухів. Значення 
умовно-рефлекторних механізмів у формуванні трудових умінь і на-
вичок, роль сенсорних і оперантних рефлексів. Функціональна сис-
тема як принцип роботи мозку. Етапи формування трудових навичок. 
Фази формування трудових навичок (генералізують, концентрації, 
стабілізації і утворення стійкості домінанти). Соматичні і вегетативні 
компоненти трудової навички, динаміка їх формування. Фізіологічні 
основи вдосконалення трудових навичок у міру зростання продук-
тивності праці. Механізми порушення навичок при несприятливих 
функціональних станах. Функціональні резерви збереження надій-
ності трудових навичок у стані стомлення, монотонії, напруженості. 

Література [2; 7; 8; 12; 1�; 16; 19; 2�]

Тема 7. Фізіологічна характеристика функціонального  
стану у процесі трудової діяльності

Поняття про працездатність і функціональний стан. Фізіологічна 
характеристика стадій спрацьованості (первинна мобілізація, гіпер-
мобілізація, гіперкомпенсація), оптимальної працездатності, повної 
компенсації, незадовільної компенсації, декомпенсації. 

Функціональні стани ЦНС при розумовій праці. Види функціо-
нальних станів. Нормальні і патологічні стани. Межові стани. Компо-
ненти функціонального стану: 1) енергетичні; 2) сенсорні; �) інфор-
маційні; 4) ефекторні; 5) активаційні. 

Методи дослідження функціонального стану (фізіологічні, пси-
хологічні, поведінкові). Визначення і фізіологічна сутність напруже-
ності. Чинники трудового процесу, що викликають напруження.

Характеристика монотонної праці. Фізіологічна характеристика 
праці в умовах зорового напруження. Гіпокінезія людини в процесі 
трудової діяльності. Поняття про “ціну” діяльності. Поняття про фі-
зичну важкість праці. Фізіологічна характеристика ненапруженого, 
малонапруженого, напруженого і дуже напруженого типів праці. 

Література [2; 7; 8; 12; 1�; 16; 19; 2�]
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Тема 8. Фізіологічні основи раціональної організації трудових 
процесів

Фізіологічно обгрунтоване чергування періодів роботи і відпочин-
ку. Функціональний стан людини у процесі роботи. Принципи побу-
дови раціональних внутрішньозмінних режимів праці і відпочинку. 
Фізіологічні принципи профілактики перенапруження опорно-ру-
хового апарату. Принципи профілактики зорового стомлення і пере-
напруження. Принципи профілактики негативних наслідків праці в 
умовах монотонії. Організаційно-технічні і психофізіологічні заходи, 
що обмежують розвиток монотонії.

Принципи оптимізації розумової праці і праці, що викликає нер-
вово-психічне напруження.

Література [2; 7; 8; 12; 1�; 16; 17; 2�; �0]

Змістовий модуль ІV. Психологія професійної діяльності

Тема 9. Загальна характеристика професійної діяльності

Поняття професійної діяльності. Психологічна структура про-
фесійної діяльності. Основні типи і види діяльності. Психологічна 
структура спільної діяльності.

Література [4; 16; 18; 22; ��; �6; 41]

Тема 10.  Психологічна характеристика професіоналізму
Професія як форма діяльності. Всебічна підготовленість до праці, 

її компоненти і показники. Психологічні умови досягнення професіо-
налізму. Психологія професійного самовизначення.

Література [1; 4; 16; 18; 22; �2]

Змістовий модуль V.  Людина як суб’єкт професійної діяльності

Тема 11.  розвиток суб’єкта праці
Основні етапи розвитку суб’єкта праці. Прогресивна стадія про-

фесійного становлення. Регресивна стадія професійного становлен-
ня. Кризи професійного становлення.

Проблеми регуляції у професійній діяльності. Регулятивні проце-
си в структурі професійної діяльності. Функціональні стани як регу-
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лятор професійної діяльності. Емоційно-вольові процеси в регуляції 
професійної діяльності.

Література [1–4; 14; 16; 18; 22; 28; �6]

Тема 12.  Психологія професійної працездатності 
Психологічна суть працездатності. Професіоналізм і працездат-

ність. Співвідношення психічної і фізіологічної дієздатності. Пси-
хологічні основи режиму праці і відпочинку. Психологічні засоби 
підвищення працездатності.

Здібності і професійно важливі якості. Здібності як чинники про-
фесійної діяльності. Поняття професійно важливих якостей діяль-
ності (ПВЯ) і структури професійної придатності.

Література [4; 5; 15; 18; 22; 25; �7; 42]

Тема 13.  індивідуальний стиль трудової діяльності
Взаємозв’язок організму людини із середовищем. Особливості ін-

дивідуального стилю діяльності при різних типах і рівнях складності 
праці. Вплив типологічних особливостей на результативність і харак-
тер виконання професійних завдань.

Література [1; 4; 11; 16; 22; 27]

Змістовий модуль VI.  Соціально-психологічні складові 
трудової діяльності

Тема 14.  Комунікативні процеси у структурі професійної 
діяльності

Поняття спілкування. Зміст, цілі і засоби спілкування. Соціаль-
но-психологічні механізми спілкування. Види спілкування. Ділове і 
особисте спілкування.

Спілкування як засіб організації спільної діяльності. Комуніка-
тивна компетентність як система внутрішніх засобів орієнтування 
і регуляції комунікативних дій людини. Ділове спілкування. Спря-
мованість на результат, тобто продукт, значущий для суспільства, як 
особливість ділового спілкування. Суть і характеристика ділового 
спілкування. Етика ділового спілкування. Конфлікти у професійній 
діяльності. Поняття колективного суб’єкта професійної діяльності.

Література [4; 16; 22; �7; �9]
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Тема 15.  Трудова мотивація і задоволеність роботою
Потреба людини в праці. Теорії і концепції мотивації в практиці 

професійної діяльності. Професійна спрямованість працівника. За-
доволеність людини результатами своєї праці. Проблема формуван-
ня самосвідомості і мотиваційної спрямованості особи в праці.

Література [4; 11; 16; 18; 24; 26; �2]

Тема 16.  Професіографія і професійна орієнтація. 
Професійна підготовка 

Основи професіографії і класифікація професій. Професійна 
орієнтації і її етапи: професійна інформація, професійна консульта-
ція, професійний відбір і професійна адаптація. Психологічна основа 
розстановки і атестації кадрів.

Особливості професійного навчання. Основні чинники, що впли-
вають на професійну підготовку. Особливості професійного підви-
щення кваліфікації. Проблема формування особи-професіонала.

Література [�–6; 16; 18; 24; 27; ��–�5; 41]

Тема 17.  Загальна характеристика трудової експертизи 
Місце і роль психолога в підготовці і проведенні трудової експерти-

зи. Методи і процедури психологічного аналізу професійної діяльності.
Література [4; 16; 18; 2�; �5]

Змістовий модуль VII. Психологія безпеки праці

Тема 18.  Основні поняття безпеки праці 
Чинники, що визначають безпеку праці. Суб’єктивні причини ви-

робничого травматизму. Діяльність психолога щодо запобігання ви-
робничому травматизму. Психологічні аспекти соціально-трудової 
реабілітації хворих і інвалідів.

Література [2; 4; 15; 17; 20; 29]

Тема 19.  Перспективи розвитку психології праці
Роль наукової організації для підвищення продуктивності праці. 

Перспективи і тенденція розвитку прикладної психології у сфері про-
фесійної праці.

Література [4; 12; 16; 21]
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ПИТАННЯ  дЛЯ  САмОКОНТрОЛЮ

 1. Предмет, завдання і методи психології праці.
 2. Психологічні основи діяльності людини.
 �. Структура особи працівника.
 4. Психологічні основи професійного відбору і підбору кадрів.
 5. Предмет фізіології праці. 
 6. Взаємозв’язок фізіології праці з іншими науками. 
 7. Основні елементи трудового процесу. 
 8. Фізичні і нервово-психічні навантаження. 
 9. Роль залоз внутрішньої секреції в регуляції функції організму 

при фізичній роботі. 
 10. Загальний адаптаційний синдром, його стадії. 
 11. Стрес і адаптація. 
 12. Методи дослідження функціонального стану людини у фізіології 

праці.
 1�. Поняття про навичку. 
 14. Фізіологічна характеристика трудових вмінь і навичок.
 15. Функціональна система як принцип роботи мозку. 
 16. Етапи формування трудових навичок. 
 17. Фази формування трудових навичок (генералізація, концентра-

ції, стабілізації і утворення стійкості домінанти).
 18. Оцінювання важкості праці.
 19. Вивчення функціонального стану при стомленні.
 20. Фізіологічно обгрунтоване чергування періодів роботи і відпо-

чинку. 
 21. Функціональний стан людини у процесі праці. 
 22. Принципи побудови раціональних внутрішньозмінних режимів 

праці і відпочинку.
 2�. Фізіологічні принципи профілактики перенапруження опорно-

рухового апарату. 
 24. Принципи профілактики зорового стомлення і перенапруження. 
 25. Принципи профілактики негативних наслідків праці в умовах 

монотонії.
 26. Психічні стани в процесі роботи.
 27. Працездатність людини.
 28. Теорія втоми людини в процесі роботи. 
 29. Предмет психології праці і її завдання на сучасному етапі розвит-

ку українського суспільства.
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 �0. Історичні передумови формування психології праці.
 �1. Теоретичні і методологічні проблеми психології праці.
 �2. Методи психології праці.
 ��. Соціальна група як предмет праці.
 �4. Система профорієнтації (суть, етапи, сучасний стан проблеми).
 �5. Суть, види, необхідність професійного психологічного відбору.
 �6. Принципи професійного психологічного відбору.
 �7. Психологічний опис професії.
 �8. Професіограмма, її призначення і зміст.
 �9. Суть психологічної підготовки до праці.
 40. Індивідуальний стиль трудової діяльності.
 41. Когнітивні процеси в структурі професійної діяльності.
 42. Поняття “конфлікту”. 
 4�. Особливості професійних конфліктів.
 44. Здібності і професійно важливі якості.
 45. Вплив виробничого і соціального середовища на безпеку праці.
 46. Суть і психологічні особливості трудової експертизи.
 47. Проблеми регуляції в професійній діяльності.
 48. Суб’єктивні причини виробничого травматизму.
 49. Тенденції розвитку прикладної психології у сфері професійної 

праці.
 50. Функціональні стани ЦНС при розумовій праці. 
 51. Види функціональних станів. 
 52. Нормальні і патологічні стани. 
 5�. Прикордонні стани. 
 54. Стани адекватної мобілізації і динамічного неузгодження. 
 55. Компоненти функціонального стану. 
 56. Методи дослідження функціонального стану. 
 57. Визначення і фізіологічна сутність напруженості. 
 58. Емоційна і операційна, специфічна і неспецифічна напруженість. 
 59. Чинники трудового процесу, що викликають напруженість.
 60. Основні етапи розвитку суб’єкта праці.
 61. Прогресивна стадія професійного становлення.
 62. Регресивна стадія професійного становлення.
 6�. Кризи професійного становлення.
 64. Професія як форма діяльності.
 65. Психологічні умови досягнення професіоналізму.
 66. Психологія професійного самовизначення.
 67. Основи професіографії і класифікація професій.
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 68. Професійна орієнтації і її етапи. 
 69. Професійна інформація. 
 70. Професійна консультація. 
 71. Професійний відбір. 
 72. Професійна адаптація.
 7�. Психологічна основа розстановки і атестації кадрів.
 74. Співвідношення психічної і фізіологічної дієздатності.
 75. Психологічні основи режиму праці і відпочинку.
 76. Психологічні засоби підвищення працездатності.
 77. Підструктури спрямованості, досвіду, психічних процесів, 

біопсихічних властивостей особи. 
 78. Роль здібностей і характеру в структурі особи працівника. 
 79. Загальна характеристика сенсорно-перцептивної сфери і уваги. 
 80. Роль і особливості сенсорно-перцептивної сфери і уваги в різних 

видах професійної діяльності.
 81. Загальна характеристика пам’яті, уявлення, уяви.
 82. Значення пам’яті, уявлення, уяви в професійній діяльності.
 8�. Мислення в трудовій діяльності.
 84. Психологічні основи діяльності людини.
 85. Психологічні основи професійного відбору і підбору кадрів.
 86. Використання методів психології роботи при вивченні трудової 

діяльності.
 87. Психофізична характеристика професійної діяльності.
 88. Професійно важливі якості у структурі особи працівника.
 89. Психічні стани в процесі роботи.
 90. Працездатність людини.

реКОмеНдАції  щОдО  ВИКОНАННЯ 
КОНТрОЛЬНОї  рОбОТИ

Навчальним планом дисципліни “Фізіологія і психологія праці” 
запланований контроль засвоєння знань у вигляді виконання 
контрольної роботи реферативного типу і складання іспиту.

Контрольна робота з дисципліни “Фізіологія і психологія праці” 
має на меті визначити ступінь засвоєння студентами навчального 
матеріалу. Тему контрольної роботи визначає викладач. Обсяг 
контрольної роботи має становити 12–15 аркушів формату А4 
друкованого тексту (шрифт 14, міжрядковий відступ — 1,0). 
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ТемИ  КОНТрОЛЬНИх  рОбіТ

 1. Функціональні резерви збереження надійності трудових навичок 
у стані стомлення, монотонії, напруженості. 

 2. Організаційно-технічні і психофізіологічні заходи, що сприяють 
обмеженню розвитку монотонії.

 �. Принципи оптимізації розумової праці і праці, що викликає 
нервово-психічне напруження.

 4. Трудова мотивація і задоволеність працею.
 5. Потреба людини в праці.
 6. Теорії і концепції мотивації в практиці професійної діяльності.
 7. Професійна спрямованість працівника.
 8. Проблема формування самосвідомості і мотиваційної спрямова-

ності особі в праці.
 9. Комунікативні процеси в структурі професійної діяльності.
 10. Конфлікти в професійній діяльності.
 11. Поняття колективного суб’єкта професійної діяльності.
 12. Методи дослідження функціонального стану людини у фізіології 

праці.
 1�. Вивчення функціонального стану при фізичних навантаженнях 

динамічного і статичного характеру. 
 14. Фізіологічні принципи профілактики перенапруження опорно-

рухового апарату. Принципи профілактики зорового стомлення і 
перенапруження.

 15. Принципи профілактики негативних наслідків праці в умовах 
монотонії.

 16. Діяльність психолога щодо запобігання виробничому травматиз-
му.

 17. Психологічні аспекти соціально-трудової реабілітації хворих і ін-
валідів.

 18. Професія як форма діяльності.
 19. Всебічна підготовленість до праці, її компоненти і показники.
 20. Психологічні умови досягнення професіоналізму.
 21. Психологія професійного самовизначення.
 22. Професійна орієнтації і її етапи.
 2�. Історія розвитку психології праці.
 24. Тенденція розвитку прикладної психології у сфері професійної 

праці.
 25. Співвідношення психічної і фізіологічної дієздатності.
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 26. Психологічні основи режиму праці і відпочинку.
 27. Психологічні засоби підвищення працездатності.
 28. Системно-структурний і прагматичний підходи до аналізу струк-

тури особи.
 29. Структурна теорія особи К. К. Платонова. 
 �0. Підструктури спрямованості, досвіду, психічних процесів, 

біопсихічних властивостей особи. 
 �1. Роль здібностей і характеру в структурі особи працівника. 
 �2. Роль і особливості сенсорно-перцептивної сфери і уваги в різних 

видах професійної діяльності.
 ��. Теорія втоми людини в процесі роботи.
 �4. Психологічне вивчення трудових прийомів і операцій
 �5. Характеристика і аналіз працездатності особистості.
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