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1.  Коротка анотація до курсу 

Дисципліна «Фізіологія та психологія праці» спрямована на оволодіння майбутніми фахівцями знаннями щодо удосконалення 

основних напрямів ефективності виробництва, фізіологічних та психологічних критеріїв тривалості робочого часу, досліджень 

раціональної організації і проектування трудової діяльності.  

Предметом навчальної дисципліни «Фізіологія і психологія праці» є вивчення закономірностей функціонування людського 

організму в процесі праці, можливість адаптації робітників до умов праці, шляхи активізації психічних функцій залежно від їх 

мотивації, від мотивації трудової діяльності, професійної здатності, вмінь та навичок. 

На практичних заняттях студенти займаються пошуком способів боротьби з всезростаючими нервовими перенапруженнями, з 

негативним впливом на ефективність праці і здоров’я працівників таких чинників як емоційне вигорання, монотонність, гіподинамія 

тощо. 

 

2.  Мета та цілі курсу 

Мета - формування системи навичок та вмінь щодо закономірностей функціонування людського організму і активізації 

фізіологічних та психічних функцій в процесі праці, соціально-психологічних і мотиваційних механізмів ефективної праці та 

підприємництва, психофізіологічних особливостей різних видів праці та вимог до їх організації, психофізіологічних засад 

профорієнтації, профвідбору, підготовки кадрів і переміни трудової діяльності в ринкових умовах, методів психофізіологічних 

досліджень, а також сформувати у студентів практичні навички організації трудової діяльності з урахуванням людського фактору. 

Навчальна дисципліна «Фізіологія та психологія праці» покликана формувати у студентів компетенції, необхідні для виконання 

фахових завдань за відповідними посадами. Ціллю вивчення курсу є вивчення змін функціонального стану організму працюючої 

людини, його фізіологічних і психологічних функцій під впливом роботи, яку вона виконує, з урахуванням закономірностей 

становлення динамічної рівноваги в системі «суб’єкт праці – професійне середовище». 

 

3.  Формат курсу - Очний (offline)  

4.  Результати навчання  

В результаті вивчення курсу студенту необхідно 

знати: 
– зміст та поняття основ фізіології та психології праці, а також проблематику навчальної дисципліни; 

– принципи роботи основних фізіологічних і психологічних механізмів, що визначають динаміку працездатності людини, його 

професійну працездатність в сучасних виробничих умовах; 



– зміст поняття «функціональний стан людини» та фактори, що впливають  на нього; 

– фізіологічні та психофізіологічні основи раціоналізації процесу адаптації до професійної діяльності і придбання трудових 

навичок; 

– методичні принципи комплексного вивчення трудової діяльності людини в сучасних умовах виробництва; 

– фізіологічні та психофізіологічні основи наукової організації праці на виробництві; 

– наукові основи раціоналізації організації робочих місць, темпу роботи, прийомів роботи, робочих рухів. 

вміти: 
– визначити причини зниження працездатності в процесі трудової діяльності, а також психологічні та психофізіологічні 

механізми виникнення втоми; 

– застосовувати теоретичні знання для розв’язання практичних проблем виробництва, профосвiти, соцiально-професiйного 

самовизначення молоді 

– оцінювати параметри виробничих умов і робочого місця; 

– визначити закономірності психічної діяльності, які лежать в основі продуктивності професійної діяльності людини; 

– визначити особливості динаміки розумової працездатності в умовах сучасного виробництва; 

– розробити фізіологічні та психологічні критерії оцінки нервово-психічного напруження людини в процесі трудової діяльності; 

– визначити психологічні закономірності, психічні процеси і властивості особистості в їх взаємодії з предметами та знаряддями 

праці, з фізичним та соціальним середовищем; 

– підбирати психодіагностичні методики для визначення емоційних станів працівників;  

– використовувати фізіологічні та психологічні закономірності для організації науково обгрунтованих режимів праці та 

відпочинку, виробничого навчання, професійно-психологічного відбору. 

 
Опанування навчальною дисципліною повинно забезпечувати необхідний рівень сформованості вмінь: 
 

Назва рівня 

сформованості вміння 
Зміст критерію рівня сформованості вміння 

1. Репродуктивний Вміння відтворювати знання, передбачені даною програмою 

2. Алгоритмічний Вміння використовувати знання в практичній діяльності при розв’язуванні типових ситуацій 

3. Творчий Здійснювати евристичний пошук і використовувати знання для розв’язання нестандартних завдань та 

проблемних ситуацій 

 

5.   Обсяг курсу 



Вид заняття Загальна к-сть годин 

лекції  28 

семінарські заняття / практичні / лабораторні  28 

самостійна робота  94 

 

6. Ознаки курсу: 

Рік викладання семестр 

Галузь знань 

 спеціальність 

Курс 

(рік 

навчання) 

Нормативний\ 

вибірковий 

2020 3 05 «Соціальні поведінкові 

науки» 

051 «Економіка» 2 нормативний 

(Н) 

 

7. Пререквізити 

Ефективність засвоєння змісту дисципліни «Фізіологія та психологія праці» значно підвищиться, якщо студент попередньо 

опанував матеріалом таких дисциплін як: економіка праці, мотивація праці, організація та нормування праці.    

8. Технічне й програмне забезпечення /обладнання 

У період сесії бажано мати мобільний пристрій (телефон) для оперативної комунікації з викладачами з приводу проведення занять 

та консультацій. У міжсесійний період комп’ютерну техніку (з виходом у глобальну мережу) та оргтехніку для комунікації з 

викладачами та підготовки (друку) рефератів та підсумкових робіт. 

9. Політики курсу  

Університет – це організація, яка суворо дотримується усіх вимог законодавства, стандартів і правил та очікує від своїх студентів 

відповідної поваги і дотримання правових норм. Університет гарантує забезпечення рівних прав усім студентам незалежно від їхнього 



соціального статусу, статі, віку, національності, релігійних та інших уподобань і сподівається, що взаємовідносини між самими 

студентами, студентами і викладачами, а також студентами та іншими членами суспільства базуватимуться на взаємоповазі та 

загальновизнаних принципах культури, моралі і етики. 

Студент старанно і чесно навчається з метою здобуття високоякісної освіти і навичок для задоволення своїх потреб, вимог 

держави, роботодавців, суспільства. 

10. Схема курсу  

Тиж. / 

дата / 

год.- 

  

Тема, план, короткі тези 

Форма 

діяльності 

(заняття)* 

*лекція, 

самостійна, 

дискусія, 

групова робота) 

/ Формат** 

**F2F 

(face2face), 

online 

Матеріали Література.***  

Ресурси в 

інтернеті 

Завдання, 

год 

Вага 

оцінки 

 Термін 

виконання 

Тиж. 1 / 

2 акад. год 

Тема 1: Предмет, метод і 

завдання курсу «Фізіологія 

та психологія праці» 

1. Праця як основний 

вид діяльності людини.  

2. Функції праці. 

3. Психологічні ознаки 

праці. Біологічна сторона 

процесу праці.  

4. Предмет і завдання 

фізіології і психології 

праці. 

Лекція / 

F2F (face2face) 

 Базова: 1, 8, 14, 

16, 25 

Додаткова: 3, 9 

1. 1. Висловлювання 

думки щодо сучасних 

проблем фізіології і 

психології праці. 

2. 2. Колективне  

визначення 

відмінностей  між  

фізичною,  сенсорно-

напруженою  та 

розумовою видами 

праці. 

3. 3. Обговорення 

2 бали  



лекційних питань 

2 год. 

Тиж. 2 / 

2 акад. год 

Тема 2. Центрально-

нервова регуляція трудової 

діяльності. 

1. Нервова система як 

провідна фізіологічна 

система організму, її 

будова. 

2. Мозок людини, його 

будова. Будова і 

властивості нервових 

клітин. 

3. Взаємозв'язок 

збудження і гальмування з 

процесами виснаження і 

відновлення в організмі. 

4. Поняття про 

лабільність і парабіоз 

стосовно трудової 

діяльності. 

5. Рефлекс і рефлекторна 

дуга. 

6. Будова, функції і 

властивості аналізаторів. 

7. Вчення про дві 

сигнальні системи.  

8. Поняття про вищу і 

нижчу нервову діяльність. 

9. Функції ЦНС. 

10. Робочий динамічний  

Лекція / 

F2F (face2face) 

 Базова: 1, 8, 14, 

16, 25 

 Додаткова: 13, 15 

1. Дослідження та 

розгляд прикладу 

робочого 

динамічного 

стереотипу як  

фізіологічної основи 

трудових 

навичок. 

2. Обговорення 

лекційних питань 

2 год. 

2 бали  



стереотипи як  фізіологічна 

основа трудових 

навичок. 

Тиж. 3 / 

2 акад. год. 

Тема 3. Фізіологія рухового 

апарату та раціоналізація 

трудових процесів 

1. Будова рухового 

апарату людини та функції 

його елементів. 

2. Види рухових одиниць 

та їх використання в 

процесі праці. 

3. Статична і динамічна 

робота, їх фізіологічна 

характеристика. 

4. М'язова сила і 

витривалість. Методи 

вимірювання. 

5. Трудовий  процес  і 

трудова операція.  

Фізіологічні вимоги щодо 

їх раціоналізації. 

6. Робоча поза працівника 

і критерії її раціоналізації. 

7. Ритм і темп роботи. 

Поняття про оптимальний 

темп. 

 

Лекція / 

F2F (face2face) 

 Базова: 1,  14, 16, 

25 

 

Індивідуальні 

завдання на тему: 

1. Рухова одиниця 

як функціональний 

елемент рухового 

апарата. 

2. Рука як основний 

робочий орган, її 

будова і ступінь 

свободи рухів.  

3. Заходи  щодо 

зменшення статичних 

напружень 

працівника. 

4. Антропометричні 

та біомеханічні 

вимоги до 

планування і 

організації робочих 

місць. 

 

Обговорення 

лекційних питань 

 

2 год. 

7 балів 

за 

виконан-

ня ІЗ; 

2 бали 

 



Тиж. 4 / 

2 акад. год. 

Тема 4. Фізіологічні реакції 

організму людини на 

трудові навантаження та 

умови праці 

1. Механізми адаптації та 

фізіологічні резерви 

організму людини 

2. Біохімічні процеси та 

енергетика трудової 

діяльності 

3. Закономірності 

функціонування дихальної 

системи людини у процесі 

праці 

4. Реакції серцево-

судинної системи 

працівника на трудові 

навантаження 

5. Терморегуляція 

організму людини в процесі 

праці 

6. Особливості 

відновлювальних процесів 

в організмі працівника 

після роботи 

 

Лекція / 

F2F (face2face) 

 Базова: 1, 14, 16, 

25 

 

Індивідуальні 

завдання на тему: 

1. Роль психічної 

адаптації в процесі 

праці  

2. Резерви організму 

людини та 

особливості їх 

використання.  

3. Основний і 

добовий обмін 

енергії. 

4. Поняття про 

аеробну та анаеробну 

продуктивність 

організму. 

5. Вплив 

мікроклімату 

виробничих 

приміщень на 

процеси 

терморегуляції. 

6. Граничний 

середньозмінний 

пульс в процесі 

праці. 

Обговорення 

лекційних питань 

 

2 год. 

7 балів 

за 

виконан-

ня ІЗ; 

2 бали  

 



Тиж 5 / 

2 акад. год. 

Тема 5. Психологічні 

прояви в процесі трудової 

діяльності  

1. Психіка людини та її 

функції в процесі праці 

2. Закономірності 

активізації психічних 

процесів людини в трудовій 

діяльності  

3. Емоції і почуття в 

процесі праці 

4. Психічні властивості 

особистості, їх розвиток і 

прояви в трудовій 

діяльності 

 

Лекція / 

F2F (face2face) 

 Базова: 1, 3, 4, 5, 

7, 12, 14, 15, 23 

Додаткова: 1, 9, 14 

Індивідуальні 

завдання на тему: 

1. Відчуття та їх 

значення в процесі 

праці. 

2. Пам'ять як 

система складних 

психічних процесів. 

Суть цих процесів. 

3. Розподіл і 

переключення уваги 

в процесі праці. 

4. Вольові 

властивості людини 

та їх значення для 

високопродуктивної 

праці. 

5. Види емоцій та їх 

вплив на 

працездатність і 

продуктивність праці. 

6. Психічні стани і 

напруження 

працівника в процесі 

праці. 

7. Характеристика 

темпераментів 

стосовно трудової 

діяльності. 

8. Характер людини 

та його структура 

7 балів  



стосовно трудової 

діяльності. 

9. Якісні і кількісні  

характеристики 

здібностей стосовно 

трудової діяльності 

10. Репродуктивні і 

творчі, потенційні та 

актуальні здібності. 

11. Мотиваційна 

сфера і зони 

мотивації працівника. 

12. Локус контролю і 

самооцінка 

працівника. 

2 год. 

Тиж. 6 / 

2 акад. год. 

Тема 6. Працездатність 

людини та закономірності її 

динаміки  

1. Поняття 

працездатності людини 

2. Межа працездатності і 

функціональні стани 

організму людини в процесі 

праці 

3. Показники і методика 

оцінки працездатності 

людини 

4. Динаміка 

працездатності і 

характеристика її фаз 

Лекція / 

F2F (face2face) 

 Базова: 1, 8, 14, 

16, 25 

Додаткова: 3, 13 

Складання особистої 

кривої 

працездатності 

студента 

 

Обговорення 

лекційних питань 

 

Рубіжне тестування 

2 год. 

2 бали; 

15 балів 

 



5. Заходи щодо 

підвищення працездатності 

працівників 

Тиж. 7 / 

2 акад. год. 

Тема 7. Виробнича втома і 

заходи запобігання 

перевтомі працівників 

1. Суть, причини і 

загальний механізм 

розвитку втоми  

2. Показники і стадії 

втоми  

3. Заходи запобігання 

перевтомі працівників на 

виробництві 

 

 

 

Лекція / 

F2F (face2face) 

 Базова: 1, 8, 14, 

16, 25    

Додаткова: 3 

Індивідуальні 

завдання на тему: 

1. Локально-

гуморальні теорії 

втоми та їх оцінка. 

2. Суть 

нейрогенної теорії 

втоми. 

3. Фактори втоми 

при виконанні різних 

робіт. 

4. Втома і 

перевтома 

працівника. 

5. Методика оцінки 

втоми працівника. 

2 год. 

7 балів 

за 

виконан-

ня ІЗ 

 

Тиж. 8 / 

2 акад. год. 

Тема 8. Психофізіологічна 

суть монотонності та 

шляхи підвищення 

змістовності праці   

1. Вплив науково-

технічного прогресу на 

структуру і зміст трудової 

діяльності 

2. Психофізіологічна суть 

і критерії монотонності 

Лекція / 

F2F (face2face) 

 Базова: 1, 8, 14, 

16, 25 

Додаткова: 3 

1. Есе на тему: «Вплив 

науково-технічного 

прогресу на 

структуру і зміст 

трудової 

діяльності» 

 

Обговорення 

лекційних питань 

 

7 балів за 

есе; 

2 бали 

 

 



праці 

3. Основні заходи по 

запобіганню монотонності і 

підвищенню змістовності 

праці 

2 год. 

Тиж. 9 / 

2 акад. год. 

Тема 9. Психофізіологічні 

особливості і принципи 

організації операторської 

праці 

1. Суть, види і 

особливості операторської 

праці  

2. Психофізіологічні 

принципи організації 

роботи оператора 

 

Лекція / 

F2F (face2face) 

 Базова: 8, 14, 16, 

21, 22 

Додаткова: 11 

Індивідуальні 

завдання на тему: 

1. Система   

«людина-техніка»   і   

принципи   розподілу   

функцій   між 

людиною і технікою. 

2. Етапи 

операторської праці. 

Режими роботи 

оператора. 

3. Операційне та 

емоційне 

напруження 

оператора в процесі 

праці. 

4. Робоче місце 

оператора і 

принципи його 

організації. 

5. Засоби 

відображення 

інформації і 

принципи їх 

компонування. 

Обговорення 

7 балів 

за 

виконан-

ня ІЗ; 

2 бали 

 



лекційних питань 

2 год. 

Тиж. 10 / 

2 акад. год. 

Тема 10. Важкість праці і 

методика її оцінки  

1. Суть і фактори 

важкості праці  

2. Інтегральний критерій 

важкості праці  

3. Методика інтегральної 

бальної оцінки важкості 

праці  

4. Взаємозв’язок 

інтенсивності і важкості 

праці 

Лекція / 

F2F (face2face) 

 Базова: 1, 8, 14, 

16, 25 

Додаткова: 3 

Обговорення 

лекційних питань 

2 год. 
 

2 бали  

Тиж. 11 / 

2 акад. год. 

Тема 11. Вплив негативних 

факторів виробничого 

середовища на 

працездатність людини 

1. Фактори виробничого 

середовища та умови праці 

2. Мікроклімат 

виробничих приміщень та 

його вплив на працівників 

3. Вплив шуму і вібрації 

на працівників 

4. Виробничі шкідливості 

в робочій зоні та їх вплив 

на працівників 

5. Освітлення виробничих 

приміщень 

Лекція / 

F2F (face2face) 

 Базова: 14, 17, 25 

Додаткова: 2, 4 

Обговорення 

лекційних питань 

2 год. 

 

2 бали   



6. Естетичні фактори 

виробничого середовища та 

їх вплив на працівників 

Тиж. 12 / 

2 акад. год. 

Тема 12. Фізіологічні 

основи проектування 

раціональних режимів 

праці і відпочинку  

1. Суть, критерії та 

фізіологічні закономірності 

проектування режимів 

праці і відпочинку  

2. Методи встановлення 

регламентованих перерв на 

відпочинок  

3. Шляхи раціоналізації 

та оцінка ефективності 

внутрішньозмінних 

режимів праці і відпочинку  

4. Раціоналізація 

тижневих і річних режимів 

праці і відпочинку 

 

  

Лекція / 

F2F (face2face) 

 Базова: 1, 8, 14, 

16, 25 

Додаткова: 3, 10 

Індивідуальні 

завдання на тему: 

1. Характеристики 

внутрізмінного, 

тижневого і річного 

режимів праці і 

відпочинку. 

2. Мікро- і 

макропаузи, їх суть і 

значення. 

3. Зміст відпочинку 

та умови застосуван-

ня  пасивного  і  

активного 

відпочинку. 

4. Форми і 

призначення 

виробничої 

гімнастики. 

5. Функціональна 

музика, її 

призначення і 

методика 

використання. 

6. Оцінка 

ефективності 

7 балів 

за 

виконан-

ня ІЗ; 

2 бали  

 



впровадження 

раціонального 

режиму праці і 

відпочинку. 

 

Обговорення 

лекційних питань 

2 год. 

Тиж. 13 / 

2 акад. год. 

Тема 13. Психофізіологічні 

основи профорієнтації і 

профвідбору 

1. Суть і завдання 

профорієнтації 

2. Професіографія і 

психодіагностика 

3. Професійний відбір і 

адаптація 

Лекція / 

F2F (face2face) 

 Базова: 1, 2, 4, 14, 

16  

Додаткова: 1, 6, 7 

Індивідуальні 

завдання на тему: 

1. Фактори вибору 

професії в ринкових 

умовах. Компоненти 

професійної 

орієнтації. 

2. Суть і завдання 

професійної 

інформації. 

3. Профорієнтація і 

профвідбір. 

4. Професіограма і 

психологічний 

профіль особистості і 

професії. 

5. Професійна 

придатність, її види і 

значення для 

профвідбору. 

6. Етапи 

проведення 

профвідбору. 

7 балів 

за 

виконан-

ня ІЗ 

 

 



2 год. 

Тиж. 14 / 

2 акад. год. 

Тема 14. Психофізіологічні 

основи виробничого 

навчання, формування 

трудових навичок і умінь 

1. Завдання і форми 

організації виробничого 

навчання 

2. Психофізіологічні 

закономірності 

формування трудових 

навичок і умінь 

 

Лекція / 

F2F (face2face) 

 

 

 Базова: 1, 2, 3, 4, 

14, 16, 

 Додаткова: 1, 15 

1. Професійна 

майстерність.  

2. Виробничі 

вправи.  

3. Тренування та 

фактори його 

ефективності. 

4. Трудові   вміння,   

етапи  їх  

формування. 

5.  Культура праці 

та індивідуальний 

стиль діяльності. 

 

Рубіжне тестування 

2 год. 

7 балів 

за 

виконан-

ня ІЗ; 

15 балів 

 

 

11. Система оцінювання та вимоги 

Загальна система 

оцінювання курсу 

Загальна система оцінювання навчальної дисципліни є уніфікованою в межах ЦНТУ і визначається 

Положенням про організацію освітнього процесу в ЦНТ, затвердженим Вченою радою, протокол № 2 від 

30.10.2017 р. (зі змінами, внесеними Вченою радою, протокол №6 від 26.02. 2018 р.) – текст розміщений на 

офіційному веб - сайті університету http://www.kntu.kr.ua/ 

Розподіл балів здійснюється наступним чином: 

- участь у дискусіях – 2 бали; 

- написання есе – 7 балів; 

- рубіжне тестування – 15 балів; 

- індивідуальні завдання – 7 балів 

Екзамен 

http://www.kntu.kr.ua/


Вимоги до письмової 

роботи 

Есе до 350 слів на запропоновану тему. Оформлюється у довільній формі. Оцінюється якість та 
оригінальність наведених студентом аргументів. Головна мета есе – це самостійне викладення студентом на 

підставі опрацьованого матеріалу теми, проблеми, питання. 

Індивідуальне завдання виконується у розмірі до 15 сторінок 

Орієнтовна структура індивідуальних навчально-дослідних завдань для студентів: 

- вступ (зазначається тема, мета та завдання роботи); 

- теоретичне обґрунтування (виклад базових теоретичних положень, законів, принципів тощо, на основі 

яких виконується завдання); 

- основні результати роботи та їх обговорення (подаються статистичні або якісні результати роботи, 

схеми, малюнки, моделі, описи, систематизована реферативна інформація та її аналіз тощо); 

- висновки; 

- список використаних джерел. 

Семінарські заняття - 

Умови допуску до 

підсумкового контролю 

Присутність щонайменше на 50% лекцій.  

Для студентів, що навчаються за індивідуальним графіком – 2 індивідуальні роботи до рубіжних контролей. 

 

12. Рекомендована література 

Базова 

1. Агапова Е. Г. Основи физиологии и психологии труда. - Самара, СГУ, 1991. - 149 с. 

2. Баєва О. Фізіологічні засади інтерактивних методів навчання менеджменту // Персонал. - 2006. - № 7. - С. 72-75. 

3. Башнев Б.К.Психодиагностика одаренности // Практическая психология и социальная работа. - 2006. - № 1. - С. 24-26. 

4. Богданов А.В., Бурега В.В. Личностное развитие в системе профессиональной подготовки кадров государственной службы 

в сфере управления // Менеджер. - 2001. -№ 1. - С.105-109. 

5. Большой психологический словарь / Под ред. Б.Г. Мещерякова, В.П. Зинченко. - СПб.: прайм “ЕВРОЗНАК”, 2004. - 672 с 

6. Борисова Е.М., Логинова Г.П., Мдивани М.О. Диагностика управленческих способностей // Вопросы психологии. - 1997. - 

№ 2. - С. 112-122. 

7. Дьяченко М.И., Кандыбович Л.А. Психология: Словарь-справочник. - Минск: Хэлстон, 1998. – 399. - С. 7.  

8. Калініна Т.О. Фізіологія і психологія праці. / Т.О.Калініна, Є.П.Кожанова. – Х. : ХНЕУ, 2005. – 268с. 19. Карпенко Г.В. 

Психологія праці та вибір професії. / Г.В.Карпенко. – Суми: Університетська книга, 2008. – 168с. 

9. Квинн Н. Прикладная психология: Учебн .пособ. - 4-е меж.изд. - СПб: Питер, 2000. -558с.  

10. Климов Е.А. Психология профессионального самоопределения: Учеб.пособие. -Ростов-на-Дону: Феникс, 1996. - 512 с. 



11. Колпачников В.В. Человекоцентрированный подход в практике психологического консультирования персонала 

организаций // Вопросы психологии. - 2000. - № 3. –  С. 49-57. 

12. Корольчук М.С. Псифізіологія діяльності / Підручник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Ельга, Ніка-Центр, 

2003. - 400 с. 

13. Крушельницька Я.В. Фізіологія і психологія праці: Навч. посіб. - К.: КНЕУ, 2000. – 232 с. 

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

15. Малхазов О.Р. Психологія праці: Навч. посіб. / О.Р.Малхазов. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 208 с.  

16. Олійниченко О.М., Капінус Л.В. Фізіологія та психологія праці: Конспект лекцій для студентів по спеціальності 6.030505 

"Управління персоналом та економіка праці» галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» денної форми  навчання. – К. : НУХТ, 

2012.  – 177 с.   

17. Основи охорони праці: Підруч. для студ. вищих навч. закладів. За ред. М. П. Гандзюка. - К. : Каравела, 2004. - 408 с. 

18. Пcихологія: підручник/ За ред. Трофімова Ю.Л. - 3е вид., стереотипне. - К. : Либідь, 2001. - 558 с. 

19. Пашнев В.К. Психодиагностика одаренности // Практична психологія та соціальна робота. - 2006. - № 1. - С. 24-26. 

20. Психология: Учебник для гуманит. ВУЗов / Под ред. В.Н. Дружинина. – СПб : Питер, 2001. - 656 с.   

21. Психологія праці та інженерна психологія : навчальний посібник для студентів денної і заочної форм навчання 

спеціальності 053 «Психологія» - 2-ге вид, перероб. і доп. / укладач О.С. Юрков. – Мукачево : МДУ, 2018 - 187 с 

22. Психологія праці у звичайних та екстремальних умовах : Навчальний посібник. / М.С. Корольчук, В.М. Корольчук, С.М. 

Миронов та ін. – К. : Київ. нац. торг.-екон.ун.,2015. – 652 с.  

23. Психологія праці: Підруч. для студентів ВНЗ. — 2-ге вид., перероб. і доп. Затверджено МОН / Баклицький І.О. - К., 2008. — 

655 с 

24. Психологія професійної діяльності та психологічна діагностика організацій : Курс лекцій. / укладач О.С. Юрков. – 

Мукачево : МДУ, 2017. 116 с.  

25. Тимош І.М. Основи фізіології та психології праці: Навч. посібник. – Тернопіль: Економічна думка, 1999. – 168 с. 

26. Энциклопедия психологической помощи / Автор-сост. Тащева А.И. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2000. - 543 с. 

Допоміжна 

1. Балл Г.О. Психологія праці та професійної підготовки особистості. / 

Г.О.Балл, М.В.Бастун, В.І.Гордієнко, Г.В.Красильникова. – Хмельницький : ТУП, 2001. – 330с. 

2. Гандзюк М.П., Желібо Є.П., Халімовський М.О. Основи охорони праці: Підручник. 5-е вид. / За ред. М.П. Гандзюка. - К.: 
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3. Гірман А.П., Пятенко Д.А., Організація праці. Збірник ситуаційних вправ, практичних завдань, кейсів, тестів. - 

Дніпропетровськ: ДДФА, 2010. – 70 с 

4. Гогіашвілі  Г. Наукова організація охорони праці на підприємстві // Охорона праці. - 1996. - № 6. - С. 23. 



5. Закон України "Про охорону праці" // Охорона праці. - 1992. - № 10. 

6. Зінченко В., Янцур М. Система професійної орієнтації молоді в умовах ринку // Людина і праця. - 1995. - № 1. - С. 39-42. 

7. Карпенко Г.В. Психологія праці та вибір професії. / Г.В.Карпенко. – Суми : Університетська книга, 2008. – 168с. 

8. Крижанівська М. Доцільність наукового співробітництва гігієністів та екологів // Охорона праці. — 1996. — № 5. - С.31-35. 

9. Лукашевич Н.Н., Сингаевская И. В., Бондарчук Е. И. Психология труда: Учебно-метод. пособие / Под ред. Н. П. 

Лукашевича. — К.: МАУП, 1997. —103 с. 

10. Організація праці (Теоретичні та науково-методичні основи курсу). Частина 1: навч. посібник / О.В. Редкін, В.Я. Чевганова. 

– Полтава : ПолтНТУ, 2018. – 132 с. 

11. Основи инженерной психологии / Под редакцией Б. Ф. Ломова. — М.: Высш. шк., 1986. — 448 с. 

12. Панкратов В.Н. Искусство управления собой: Практич. руководство. - М.: Ин-т психотерапии, 2001. - 246 с.   

13. Пістун І. П. Працездатність та здоров'я людини : Навч. посіб. / І. П. Пістун, М. К. Хобзей, Г. В. Сілін; ред.: І. П. Пістун; Нац. 

ун-т "Львів. політехніка". - Л. : Афіша, 2003. - 280 c 

14. Психологія: Підручник / Ю. Л. Трофімов, В. В. Рибалка,. П. А. Гончарук та ін.; за ред. Ю. Л. Трофімова. — 2-ге вид., 

стереотип. — К.: Либідь, 2000. — 558 с. 

15. Шевандрин Н.И. Психодиагностика, коррекция и развитие личности. - М.: Владос, 1999. - 512 с. 

 

13. Інформаційні ресурси 
 

1. http://zakon4.rada.gov.ua/laws - Законодавство України.  

2. http://www.nbuv.gov.ua – офіційний сайт Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського.  

3. http://buklib.net – Наукова бібліотека "Буковина".  

4. http://pidruchniki.ws – Українські підручники о-нлайн.  

 

 

 

Гарант освітньої програми    ________________________   В. Липчанський  

Завідувач кафедри     ________________________   О. Левченко 


