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І. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Програма курсу «Психологія праці» ознайомлює студентів з
психолого-педагогічними основами психології праці, принципами і
методами

психологічного

професіоведення,

психологічними

закономірностями розвитку людини як суб’єкта праці, психотехнологіями
професійного навчання та урегулювання конфліктів і криз у трудовій
діяльності, основними концептуальними положеннями диференціальної
психології праці, психологією працездатності людини, психологією
профілактики травматизму та аварійності.
У програмі подано основні теоретико-методологічні та практичні
питання, загальнотеоретичні підходи, технології і методи розв’язання
ключових проблем сучасної психології праці. Запропонована програма
курсу «Психологія праці» є авторським варіантом та рекомендована для
студентів, які навчаються за спеціальністю «Практична психологія» денної
та заочної форм навчання.
Програма навчальної дисципліни «Психологія праці» розроблена з
урахуванням

вимог

Державного

загальноосвітнього

стандарту

та

навчального плану підготовки студентів за спеціальністю «Практична
психологія». Програма курсу включає: 1) зміст основних теоретичних
положень з 10 тем курсу; 2) перелік основної та додаткової літератури.
Програма курсу спрямована на розвиток у студентів умінь і навичок
вирішувати науково-практичні завдання сучасної психології праці.
Предметом навчальної дисципліни є вивчення психологічних
особливостей й закономірностей формування конкретних видів трудової
діяльності, ставлення людини до праці, питання організації праці і
відпочинку робітників, а також вивчення особливостей суб’єкта праці та
психологічного змісту вимог професії до нього.
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Міждисциплінарні зв’язки:
забезпечуючі

дисципліни:

загальна

психологія,

соціальна

психологія, психофізіологія, профорієнтація та профвідбір, педагогічна
психологія, дитяча психологія, юридична психологія, експериментальна
психологія, диференціальна психологія, психологія управління, інженерна
психологія, ергономіка, психологія постстресових реабілітацій, психологія
екстремальних та кризових ситуацій, патопсихологія, медична психологія,
психологія праці в особливих умовах, психологічний спецпрактикум,
організаційна психологія.

Метою викладання навчальної дисципліни є загальна теоретична
підготовка студентів у галузі психології праці, яка слугуватиме основою
для їх практичної роботи, пов’язаної з наданням кваліфікованої
психологічної

допомоги

самовизначення,

вибору

особистості
професії,

у

процесі

її

професійному

професійного
відборі/доборі,

працевлаштуванні, розвитку професійних знань і навичок.
Основними

завданнями

вивчення

дисципліни

є:

вивчення

характеристик трудової діяльності; вивчення професійно важливих
якостей суб’єктів праці; дослідження функціональних станів людини у
праці; удосконалення й підвищення ефективності та безпеки праці.
Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти
повинні:
знати :
Вивчення навчальної дисципліни передбачає засвоєння студентами
знань

про:

психологічне

професійне

становлення

професіоведення

та

(принципи,

зростання
методи

особистості;

психологічного

вивчення окремих професій, класифікація професій); методики вивчення
психічних процесів, станів і властивостей, що проявляються у трудовій
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діяльності;

профілактику

травматизму

та

аварійності,

психологію

мотивації професійної діяльності.
вміти : застосовувати теоретичні знання для розв’язання практичних
проблем виробництва, профосвiти, соціально-професійного самовизначення
молоді; здійснювати практичне професiографування; проводити емпіричні
дослідження з метою вивчення міграції робочих кадрів, динаміки
працездатності, виробничого травматизму; культивувати пошану до праці,
однакове ставлення до різних видів праці і представників професій;
формувати у майбутніх суб’єктів праці психологічну готовність і здатність
працювати.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 72 години, із них 40
год. лекційних та 32 год. практ. / 6 кредитів ECTS.

ІІ. ОПИС ПРЕДМЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Освітньо-кваліфікаційний рівень
Форма навчання
Семестр
Кількість годин, всього
Лекції, годин
Семінарські заняття, годин
Практичні заняття, годин
Індивідуальна робота, годин
Самостійна робота, годин
Підсумковий контроль
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Спеціаліст
Денна
9,10
72
40
32
144
залік,
екзамен

ІІІ. ТЕМАТИКА ЗМІСТОВНИХ МОДУЛІВ
Змістовний модуль I
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПСИХОЛОГІЇ ПРАЦІ
Тема 1. Методологічні і теоретичні основи психології праці.
Тема 2. Методи психології праці.
Тема 3. Психологія професійної діяльності: класифікація професій,
психологічні

ознаки

професійної

діяльності,

трудовий

процес

і його компоненти.
Тема 4. Людина і праця: психологічна характеристика суб’єкта праці.
Тема 5. Психологічне професіографування.

Змістовний модуль II
ПРИКЛАДНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ ПСИХОЛОГІЇ ПРАЦІ
Тема 6.

Психологічне

вивчення

людини

як

суб’єкта

професійної діяльності.
Тема 7.

Психологічні

проблеми

формування

і

збереження

професійних кадрів: профорієнтація, профінформація, профвиховання,
профконсультація, профпідготовка і перепідготовка.
Тема 8. Психологічні основи профвідбору/добору, розміщення,
адаптації, стабілізації та атестації робочих кадрів.
Тема 9.

Соціально-психологічні

проблеми

взаємовідносин

у трудовому колективі.
Тема 10.

Психологічні

аспекти

працездатності і гарантування безпеки праці.

7

підвищення

професійної

IV. ЗМІСТ ПРОГРАМИ
Змістовний модуль I
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПСИХОЛОГІЇ ПРАЦІ
Тема № 1
МЕТОДОЛОГІЧНІ І ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПСИХОЛОГІЇ ПРАЦІ
Психологія праці як галузь психологічного знання про працю і
працюючих. Предмет і завдання психології праці. Історія психології праці.
Психологія праці у зарубіжних дослідженнях (Ф. Тейлор, М. Вебер, А.
Маслоу та ін.). Вітчизняна психологія праці ХІХ- ХХ ст. (Я. Д. Захаров, С. М.
Богословський, А. Л. Щеглов, В. М. Бехтерєв, А. Ф. Лазурський, І. М. Сеченов,
І. Н. Шпильрейн, Л. Л. Васильєв, А. А. Ухтомський, А. Ф. Лазурський, А. А.
Богданов, К. К. Платонов, Б. Ф. Ломов, О. М. Леонтьєв та інші). Категорії
«діяльність» і «праця» у психології. Структура праці. Психологія праці як
галузь психології, яка вивчає умови і розробляє шляхи та методи
наукового обґрунтування вирішення практичних завдань у сфері
функціонування і формування людини як суб’єкта праці. Суміжні галузі
наукового психологічного і міждисциплінарного знання про людину і
професії. Методологічні і теоретичні основи психології праці. Актуальні
проблеми сучасної психології праці в умовах сьогодення (Г. С. Костюк, Г. О.
Балл, Ю. З. Гільбух, Б. О. Федоришин, І. А. Зязюн, Ю. Л. Трофімов, в. В.
Рибалка та ін.).
Тема № 2
МЕТОДИ ПСИХОЛОГІЇ ПРАЦІ
Класифікація
пізнавальні
дослідження

методів

методи:

психологічного

спостереження

діяльності.

дослідження.

Емпірико-

як

метод

безпосереднього

Класифікація

видів

психологічного

спостереження. Види спостереження у психології праці (бесіда, інтерв’ю,
анкета). Процедура спостереження. Характеристика неекспериментальних
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методів психології праці: метод вивчення документації, метод експертної
оцінки, метод аналізу помилок, метод праці, біографічний метод,
алгоритмічний метод, метод узагальнення незалежних характеристик.
Методи діагностики психологічних, психофізіологічних та особистісних
характеристик суб’єктів праці. Методи аналізу й обробки емпіричних
даних: порівняльний аналіз якісних характеристик, методи інтерпретації
емпіричних даних (різновиди структурного і генетичного методів).
Можливості, обмеження і правила застосування емпірико-пізнавальних
методів. Перетворюючі або конструктивні методи психології праці, метод
експерименту (імітаційні ігри, тренажери як метод, який формує суб’єкта
праці). Консультування як метод збагачення знань та уявлень людини про
себе, про професії, про співвідношення своїх можливостей та інтересів з
відповідною групою або кількома групами професій. Консультування як
метод корекції індивідуальної та соціально-психологічної поведінки
людини як суб’єкта праці. Планування, нормування і контроль праці
трудового

колективу.

Процедура

організації

перетворюючих

і

конструктивних методів у психології праці та правила їх застосування.
Оцінка ефективності методів діагностики суб’єктів праці. Методи
керування мотивацією з метою підвищення ініціативи та відповідальності
суб’єктів праці. Метод аналізу продуктів діяльності. Види дослідницького
матеріалу (продуктів діяльності). Етапи аналізу продуктів діяльності.
Тема № 3
ПСИХОЛОГІЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: КЛАСИФІКАЦІЯ ПРОФЕСІЙ,
ПСИХОЛОГІЧНІ ОЗНАКИ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ,
ТРУДОВИЙ ПРОЦЕС І ЙОГО КОМПОНЕНТИ
Поняття

«праця».

Характеристика

праці

як

діяльності

(за В. Д. Шадриковим, О. М. Леонтьєвим, П. Я. Гальперіним, Є. О. Климовим).
Психологічні регулятори праці (за Є. О. Климовим). Трудовий процес та
його структура. Об’єкт праці та його основні різновиди. Предмет праці як
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соціально фіксована система ознак об’єкта праці і як система властивостей
та взаємовідношень об’єктів, явищ, процесів, якими оперує людина в
мисленні або практично у процесі професійної діяльності. Цілі праці.
Об’єктивні завдання і суб’єктивно прийняті цілі праці, їх різновиди. Засоби,
знаряддя праці та їх основні різновиди. Речові (ручні, машинно-ручні,
механізовані, автоматизовані й автоматичні), зовнішні функціональні
засоби праці (виразні засоби поведінки, мова рухів, міміки, жестів людини
як суб’єкта праці). Оглядова характеристика основних різновидів
об’єктивних умов праці в різних трудових процесах: фізичному,
соціальному та організаційному середовищах. Умови праці (професійне
середовище). Психологічне розуміння професійної діяльності (професія,
трудовий пост, спеціальність, кваліфікація, посада). Типологія професійної
діяльності.

Огляд

психологічних

класифікацій

професії

(С. П. Струмилін, Л. А. Йовайши, Є. О. Климов, Б. С. Братусь та ін.). Об’єкт,
предмет,

завдання,

забезпечення

принципи

професійної

та

етапи

діяльності

у

соціально-психологічного

звичних

умовах.

Чинники

забезпечення оптимальних взаємозв’язків людини і професії. Психологічне
забезпечення

професійної

діяльності

в

екстремальних

умовах

і

посттравматичний період.
Тема № 4
ЛЮДИНА І ПРАЦЯ: ПСИХОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА СУБ’ЄКТА ПРАЦІ
Поняття «суб’єкт праці». Структура суб’єкта праці – мотиваційні,
когнітивні,

операторні,

емоційно-вольові

показники

професійної

діяльності людини. Зовнішня структура: дія («окрема діяльність») як
цілісний цикл (етап) трудової діяльності, психологічні дії та операції
(уміння, навички). Внутрішня структура (зовнішні умови діяльності
суб’єкта праці), знання, уявлення, образи (загальні і спеціальні), ціннісні
орієнтації, інтереси, цілі, мотиви (професійні), професійна самосвідомість,
індивідуально-типологічні особливості і професійно обумовлені здібності.
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Індивідуальний стиль діяльності суб’єкта праці. Психологічна структура
особистості працівника (за О. Ф. Лазурським, К. К. Платоновим, В. В.
Рибалкою, А. К. Марковою). Мотиви трудової діяльності. Теорії мотивації
(А.

Маслоу,

К.

Альдерфер,

Ф.

Герцберг,

Ф.

Тейлор,

Х. Мюнстерберг, Е. Шейн, Є. Климов та ін.). Психологічні механізми вибору
виду діяльності та її ефективності. Мотиви вибору професії. Мотиви
вибору місця роботи. Чинники закріплення мотивів, пов’язаних з
трудовою

діяльністю.

Професійно

важливі

якості

суб’єкта

праці.

Періодизація розвитку людини як суб’єкта праці (за Є. Климовим, Б.
Лівехуд, М. Пряжниковим). Суперечливі тенденції, що впливають на
становлення суб’єкта праці як професіонала (за А. К. Марковою). Кризи
професійного становлення. Чинники і фази криз професійного розвитку
суб’єкта праці (за Е. Зеєром, Р. Шихі). Особливості психічного реагування
суб’єкта праці на екстремальні професійні ситуації. Мотиви «виходу» з
професії. Мотивація пошуку робочого місця. Особливості сучасної
мотивації праці. Професійні захворювання та професійні деструкції
(тенденції розвитку професійних деструкцій за А. К. Марковою; види
професійного старіння за Н. С. Пряжниковим; види професійних
деструкцій за Е. Ф. Зеєром). Особливості професійної реабілітації.
Тема № 5
ПСИХОЛОГІЧНЕ ПРОФЕСІОГРАФУВАННЯ
Професіографування як основа пізнання світу професій. Класифікації
і диференціації професіографування з позиції психологічної науки.
Професіограми і психограми професій. Поняття: «професія», «трудовий
пост», «спеціальність». Суб’єктно-об’єктивні взаємозв’язки у професійній
діяльності.
Професіографія як засіб психологічного вивчення професії і
професійної діяльності людини. Професіографія та її місце в системі
професійної орієнтації населення. Принципи і методи психологічної
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професіографії. Способи опису професійної діяльності (за К. К. Платоновим,
А. К. Марковою, Є. С. Романовою). Особливості побудови професіограми.
Програми і схеми професіографування (за О. М. Івановою, Є. С. Романовою,
Г. А. Суворовою). Способи фіксації професіографічного матеріалу (табличні,
описові, графічні, алгоритмічні). Професіограма професії, її структура.
Психологічні чинники професіограми. Характеристика класифікаційної
картки професії. Характеристика основних розділів професіограми.
Основні стратегії професіографічної діяльності особистості на різних
стадіях

її

професійного

забезпечення

самовизначення.

професіографічних

досліджень

Психолого-педагогічне
осіб

різного

віку

і

соціального статусу. Аналітична професіограма як засіб забезпечення
професійної діагностики кадрів.

Змістовний модуль II
ПРИКЛАДНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ ПСИХОЛОГІЇ ПРАЦІ
Тема № 6
ПСИХОЛОГІЧНЕ ВИВЧЕННЯ ЛЮДИНИ ЯК СУБ’ЄКТА
ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Професійно-прогностична діагностика. Людина та її професійна доля
(спосіб життя, професійний життєвий шлях, світогляд, психологічні
чинники професійної активності). Діагностика професійних уподобань
особистості. Цілі та методи вивчення структури суб’єкта професійної
діяльності.

Діагностика

самовизначенні

психологічних

особистості.

Критерії

і

бар’єрів

у

професійному

методи діагностики рівня

сформованості основних структурних компонентів суб’єкта діяльності.
Психічні регулятори професійної праці людини («образ об’єкта», «образ
суб’єкта», «образ суб’єктно-об’єктних і суб’єктно-суб’єктних відносин»),
методи їх

вивчення і способи формування. Особливості методів

діагностики професійно важливих якостей (ПВЯ) суб’єктів праці. Тести
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здібностей. Діагностика професійних здібностей. Індивідуальний стиль
діяльності: феноменологія індивідуальних стилів. Індивідуальний стиль
діяльності як засіб професійної адаптації людини. Діагностика рівня
професійної готовності людини. Методи психодіагностики в системі
профвідбору.

Методики

психодіагностики

соціально-психологічного

забезпечення професійної діяльності. Психодіагностика мотиваційних
чинників

працевлаштування.

Автоматизована

система

професійної

психодіагностики (АСПП).
Тема № 7
ПСИХОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ І ЗБЕРЕЖЕННЯ
ПРОФЕСІЙНИХ КАДРІВ: ПРОФОРІЄНТАЦІЯ, ПРОФІНФОРМАЦІЯ,
ПРОФВИХОВАННЯ, ПРОФКОНСУЛЬТАЦІЯ,
ПРОФПІДГОТОВКА І ПЕРЕПІДГОТОВКА
Профорієнтація і профконсультація – комплексні соціальні проблеми
та їх психологічні аспекти. Джерела розвитку і перспективи розбудови
державної системи професійної орієнтації в Україні. Сучасний стан і
проблеми професійної орієнтації дітей, молоді та дорослих в Україні.
Формування
професійної

професійного
орієнтації.

самовизначення

Індивідуальна

особистості

профконсультація

як
як

мета
умова

активізації самовизначення людини під час вибору професії. Принципи,
методи, обмеження профорієнтаційної і профконсультаційної роботи.
Психологічні основи виховання і професійного навчання (формування
образу професії, професійної самосвідомості, індивідуального стилю
діяльності, професійних знань, умінь, навичок). Розробка програми
навчання. Добір методів професійної підготовки. Виділення критеріїв і
вибір методів оцінки та ефективності профнавчання. Види і форми
професійного

навчання.

Психодіагностичне

і

професіографічне

забезпечення професійного навчання як важливий чинник підвищення
його ефективності. Планування та реалізація індивідуальної освітньої
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траєкторії і кар’єри професійного самозростання. Соціально-психологічне
гарантування надійної та безпечної діяльності спеціалістів. Соціальнопсихологічні, організаційні і психологічні заходи щодо збереження
працездатності у звичайних та екстремальних умовах. Психофізіологічні
заходи підтримки та відновлення працездатності. Соціально-психологічне
гарантування надійної та безпечної діяльності спеціалістів.

Тема № 8
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПРОФВІДБОРУ/ДОБОРУ, РОЗМІЩЕННЯ,
АДАПТАЦІЇ, СТАБІЛІЗАЦІЇ ТА АТЕСТАЦІЇ РОБОЧИХ КАДРІВ
Теорія і практика професійного психологічного відбору. Теоретичні та
організаційно-практичні аспекти психологічного профвідбору. Принципи і
технології професійного відбору/добору. Умови організації ефективного
психологічного профвідбору.

Професійна придатність як сукупність

психофізіологічних і соціально-психологічних особливостей, які за інших
рівних умов сприяють підвищенню ефективності професійного навчання,
самостійної праці і вдосконаленню майстерності суб’єкта праці. Критерії
професійної придатності у профвідборі. Психологічна характеристика
складових частин поняття «профпридатність»: тріада факторів «хочу – можу
– треба». Динамічність і градуальність як аспекти профпридатності.
Визначення критеріїв, методів діагностики і прогнозування готовності до
праці. Об’єктивні методи встановлення профпридатності. Адаптація та її
значення в системі соціально-психологічного забезпечення діяльності. Види
адаптації. Психологічні закономірності та чинники професійної адаптації.
Критерії і методи оцінки адаптації робочих кадрів. Атестація персоналу як
компонент соціально-психологічного забезпечення професійної діяльності.
Атестування

і

психологічні

критерії

відбору

кандидатів

під

час

працевлаштування на роботу. Схема роботи психолога під час атестування
кандидатів для працевлаштування на роботу. Особливості діагностики
професійних кадрів під час атестації. Класифікація шляхів та засобів
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збереження працездатності. Кадровий резерв. Психологічна і соціальнопсихологічна реабілітація хворих та інвалідів як засіб компенсації різних
порушень фізичного і психічного здоров’я людини. Умови і можливості
компенсаторного пристосування людини до вимог професії.
Тема № 9
СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОВІДНОСИН
У ТРУДОВОМУ КОЛЕКТИВІ
Соціальна структура виробничого колективу. Соціально-економічна
різнорідність праці та соціальні відмінності між працівниками. Рух кадрів
та проблема стабілізації колективу. Професійно-кваліфікаційне зростання
та соціальні переміщення. Конфлікт, його структура, причина виникнення
конфліктів у трудовому колективі. Моральні відносини і психологічний
клімат. Соціальна норма і соціальний контроль. Міжособистісні відносини і
соціально-психологічний клімат у виробничому колективі. Методи
дослідження і способи оптимізації соціально-психологічного клімату у
трудовому колективі. Перспективи психології праці як сфери наукових
знань про суб’єкта праці, як наукової дисципліни, що розвиває
методологічні і теоретичні основи вивчення людини у трудовій діяльності.
Тема № 10
ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПІДВИЩЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ
ПРАЦЕЗДАТНОСТІ І ГАРАНТУВАННЯ БЕЗПЕКИ ПРАЦІ
Основні питання та фактори безпеки праці. Фактори (зовнішні і
внутрішні), які зумовлюють працездатність людини. Працездатність як
показник зміни функціонального стану людини у процесі діяльності.
Критерії оцінки працездатності. Закономірності змін працездатності у
процесі праці. Концепції надійності професійної діяльності спеціалістів.
Чинники, які впливають на надійність професійної діяльності. Сучасні
системи матеріального стимулювання праці. Способи підтримки мотивації
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(Г. К. Уайт). Методи діагностики функціонального стану і засоби зниження
професійної втоми і підвищення професійної працездатності (режим праці
і відпочинку, чергування операцій, нормування праці тощо). Психологічні
методи корекції і профілактики несприятливих функціональних станів.
Людський фактор у травматології та аварійності. Психологічні та
особистісні причини аварійності та травматизму (за В. В. Рибалка).
Об’єктивні та суб’єктивні причини нещасних випадків. Методи вивчення
та аналізу причин нещасних випадків та аварій. Психологічні засоби
підвищення безпечної поведінки людини у професійній діяльності.
Соціально-психологічне гарантування надійної та безпечної діяльності у
звичних та екстремальних умовах.
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